
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 

 
Н А К А З 

 

02.06.2022 Київ № 200-Р 

 

 
 

Про Розподіл медичних виробів для стентування коронарних судин, 

закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік 

 

Відповідно до пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих 

заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 березня 2011 року № 298 (зі змінами), наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1252 «Про здійснення 

розподілу та перерозподілу лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних 

засобів до них, що закуповуються державним підприємством «Медичні закупівлі 

України» за бюджетні кошти для виконання програм та здійснення 

централізованих заходів з охорони здоров’я у 2021-2022 роках» (зі змінами), 

Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства 

охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з 

питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери 

управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, 

придбаних за кошти державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 травня 2017 року № 569, листа Міністерства 

охорони здоров’я України від 02 травня 2022 року № 10.3-12/9778/2-22 та 

Протоколу засідання групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи 

Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу 

закупівель за напрямом «Лікарські засоби та медичні вироби для закладів 

охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними і 

судинно-мозковими захворюваннями» від 17 травня 2022 року, з метою 

раціонального та цільового використання медичних виробів для стентування 

коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за 

програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають 

вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу,  

закуплених за кошти Державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою  

КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 



та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, 

інших товарів і послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у 

частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони 

здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно- 

мозковими захворюваннями» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Розподіл медичних виробів для стентування коронарних 

судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою 

медичних гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну 

(спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, 

закуплених за кошти Державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою  

КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 

та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, 

інших товарів і послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у 

частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони 

здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно- 

мозковими захворюваннями» (далі - Розподіл), що додається. 

2. Головному бухгалтеру забезпечити документальне оформлення 

безоплатного постачання (передачі) медичних виробів згідно із затвердженим 

цим наказом Розподілом. 

3. Начальнику відділу логістики забезпечити безоплатне постачання 

(передачу) медичних виробів згідно із затвердженим цим наказом Розподілом. 

4. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської (міської 

військової) державної адміністрації) та обласних (обласних військових) 

державних адміністрацій, Державної установи «Науково-практичний медичний 

центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України та Державної 

установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити, 

у разі отримання медичних виробів згідно із затвердженим цим наказом 

Розподілом: 

1) персональну відповідальність за збереження та раціональне 

використання медичних виробів; 

2) подання до державного підприємства «Медичні закупівлі України» 

шляхом використання інформаційно-аналітичної системи «MedData» інформації 

про використання та залишки поставлених медичних виробів згідно із 

затвердженим цим наказом Розподілом двічі на місяць (за використання 

медичних виробів протягом 1-15 числа звітного місяця - до 20 числа звітного 

місяця; за використання медичних виробів протягом 16-31 числа звітного 

місяця - до 6 числа місяця, наступного за звітним). 

5. Відділу з організації роботи та документального забезпечення 

забезпечити: 



1) розміщення електронної копії цього наказу на власному офіційному веб- 

сайті державного підприємства «Медичні закупівлі України»; 

2) надсилання копії цього наказу Міністерству охорони здоров’я України 

у строк, що не перевищує трьох робочих днів від дня його видання. 

6. Контроль виконання цього наказу, крім пункту 4, залишаю за собою. 

 
 

Заступник генерального директора 

з розвитку інформаційних технологій Альона ЖУЖА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ державного підприємства 

«Медичні закупівлі України» 

від 02.06.2022 № 200-Р 

 

Розподіл медичних виробів для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних 

гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, закуплених за 

кошти Державного бюджету України на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцини), 

медичних виробів, інших товарів і послуг, в тому числі за договорами керованого доступу» у частині «Закупівля лікарських засо бів та медичних 

виробів для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» 

 
 

 

 
 

№ 

з/п 

 

 

 
Адміністративно- 

територіальні одиниці/ заклад 

охорони здоров'я 

Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій  

 

 

 
Загальна вартість, грн 

 
1010480-H HI-TORQUE PILOT 50 

Провідник для ангіопластики (Провідник 

з гідрофільним покриттям) 

 
Виробник: Еббот Васкулар, США 

Ціна за штуку - 742,78 грн 

 
1010482-H HI-TORQUE PILOT 200 

Провідник для ангіопластики (Провідник 

з гідрофільним покриттям) 

 
Виробник: Еббот Васкулар, США 

Ціна за штуку - 742,78 грн 

к-сть шт. в-сть, грн к-сть шт. в-сть, грн 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Вінницька область 645 479 093,10 55 40 852,90 519 946,00 

2 Волинська область 180 133 700,40 15 11 141,70 144 842,10 

3 Дніпропетровська область 460 341 678,80 40 29 711,20 371 390,00 

4 Донецька область 207 153 755,46 18 13 370,04 167 125,50 

5 Житомирська область 92 68 335,76 8 5 942,24 74 278,00 

6 Закарпатська область 611 453 838,58 52 38 624,56 492 463,14 

7 Запорізька область 483 358 762,74 42 31 196,76 389 959,50 

8 Івано-Франківська область 444 329 794,32 38 28 225,64 358 019,96 

9 Київська область 553 410 757,34 47 34 910,66 445 668,00 

10 Кіровоградська область 111 82 448,58 9 6 685,02 89 133,60 

11 Луганська область 0 0,00 0 0,00 0,00 

12 Львівська область 1 332 989 382,96 114 84 676,92 1 074 059,88 

13 Миколаївська область 345 256 259,10 30 22 283,40 278 542,50 

14 Одеська область 350 259 973,00 30 22 283,40 282 256,40 

15 Полтавська область 460 341 678,80 40 29 711,20 371 390,00 

16 Рівненська область 120 89 133,60 10 7 427,80 96 561,40 

17 Сумська область 580 430 812,40 50 37 139,00 467 951,40 

18 Тернопільська область 55 40 852,90 5 3 713,90 44 566,80 

19 Харківська область 251 186 437,78 22 16 341,16 202 778,94 

20 Херсонська область 132 98 046,96 11 8 170,58 106 217,54 

21 Хмельницька область 460 341 678,80 40 29 711,20 371 390,00 

22 Черкаська область 737 547 428,86 63 46 795,14 594 224,00 

23 Чернівецька область 333 247 345,74 29 21 540,62 268 886,36 

24 Чернігівська область 276 205 007,28 24 17 826,72 222 834,00 

25 Місто Київ 1 243 923 275,54 107 79 477,46 1 002 753,00 

 
 

26 

ДУ «Науково-практичний 

медичний центр дитячої 

кардіології та кардіохірургії» 

МОЗ України 

 
 

460 

 
 

341 678,80 

 
 

40 

 
 

29 711,20 

 
 

371 390,00 

27 
ДУ «Інститут серця МОЗ 

України» 
3 685 2 737 144,30 315 233 975,70 2 971 120,00 

Всього 14 605 10 848 301,90 1 254 931 446,12 11 779 748,02 

 

Заступник генерального директора  

з розвитку інформаційних технологій 

 
Альона ЖУЖА 
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