
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 
 

Н А К А З 

18.10.2022 Київ № 26-БР 

  

 

Про розподіл та  безоплатну передачу спеціалізованого санітарного 

транспорту, закупленого ДП “Медзакупівлі України” за кошти, що 

надійшли  на рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я 

 

Відповідно до Порядку використання коштів з рахунка для задоволення 

потреб охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2022 року № 491, протоколу №24 від 16.09.2022 року 

засідання Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони 

здоров’я та листа Міністерства охорони здоров’я України №24-04/21706/2-22 від 

20.09.2022 року 
 
НАКАЗУЮ: 

  

1. Затвердити розподіл спеціалізованого санітарного транспорту, 

закупленого ДП “Медзакупівлі України” за кошти, що надійшли  на рахунок для 

задоволення потреб охорони здоров’я, закладам охорони здоров’я, визначеним 

на підставі протоколу №24 від 16.09.2022 року засідання Комісії з питань 

розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я (далі - Розподіл), що 

додається. 

2. Здійснити безоплатну передачу  спеціалізованого санітарного 

транспорту до адміністративно-територіальних одиниць України,  в кількості, 

яка зазначена згідно із затвердженим цим наказом Розподілом.  

3. Начальнику відділу логістики організувати безоплатну передачу 

представникам адміністративно-територіальних одиниць та забезпечити 

контроль за дотриманням вимог до наданих первинних документів. 

4. Головному бухгалтеру забезпечити документальне оформлення 

безоплатного постачання (передачі) спеціалізованого санітарного транспорту 

згідно із затвердженим цим наказом Розподілом та відобразити результати 

безоплатної передачі в фінансовій звітності. 

5. 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, відомчих закладів охорони здоров'я, підпорядкованих 

Міноборони забезпечити, у разі отримання спеціалізованого санітарного 

транспорту згідно із затвердженим цим наказом Розподілом: персональну 

відповідальність за збереження та раціональне використання медичного 

обладнання ; 

6. 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. 

7. Контроль виконання цього наказу, крім пункту 5, залишаю за собою.  

 

 

 

Заступник генерального директора  

з управління поставками                                                    Едем АДАМАНОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ державного підприємства 

«Медичні закупівлі України»

від 18.10.2022 № 26-БР

к-сть одинииць

Ціна за одиницю, 

грн

без ПДВ

в-сть, грн

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Запорізька область

КНП "Територіальне медичне об`єднання "Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф" Запорізької обласної ради

38563265 1 2 590 000,00 2 590 000,00 2 590 000,00

2 Миколаївська область

КНП “Миколаївський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф” 

Миколаївської обласної ради

31822150 2 2 590 000,00 5 180 000,00 5 180 000,00

3 Сумська область
КНП Сумської обласної ради “Сумський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
23824057 4 2 590 000,00 10 360 000,00 10 360 000,00

4 Харківська область
КНП Харківської обласної ради “Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф"
38494108 2 2 590 000,00 5 180 000,00 5 180 000,00

5 Чернігівська область
КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф" Чернігівської обласної ради
38510035 2 2 590 000,00 5 180 000,00 5 180 000,00

11 2 590 000,00 28 490 000,00 28 490 000,00

Едем АДАМАНОВ

№ 

з/п

Всього

Заступник генерального директора 

з управління поставками

Розподіл спеціалізованого санітарного транспорту, закупленого ДП “Медзакупівлі України” за кошти, що надійшли  на рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я, закладам 

охорони здоров’я, визначеним на підставі протоколу № 24 від 16.09.2022  року засідання Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я 

Найменування адміністративно-

територіальні одиниці/ області

Назва центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф
Код ЄДРПОУ Загальна вартість, грн 

Спеціалізований автомобіль швидкої медичної 

допомоги на базі CITROEN JUMPER, тип С

 (Спеціалізований санітарний транспорт 

(неброньований) (тип С, 4x2))

Виробник: Автоспецпром


