
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 
 

Н А К А З 

26.12.2022 Київ №675-Р  

 

 

Про внесення змін до наказу державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 18 листопада 2022 року № 536-Р «Про Розподіл медичних виробів 

для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, закуплених за 

кошти Державного бюджету України на 2022 рік» 

 

Відповідно до пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру, 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), з метою раціонального та цільового використання медичних 

виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, закуплених 

за кошти Державного бюджету на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 

2301400 «Забезпечення медичних заходів програмного характеру» за напрямом 

«Закупівля лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині 

«Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів», на 

підставі листів Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 листопада 2022 року  

№061-8581/04.03, Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної 

військової адміністрації від 01 грудня 2022 року №7461/0/29-22, Управління 

охорони здоров'я Сумської обласної військової адміністрації від 30 листопада 2022 

року №01-22/2а/1418, Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної 

військової адміністрації від 21 грудня 2022 року №02.03-09/1527, Департаменту 

охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації від 06 грудня 2022 

року №01.2/3444  та службової записки начальника відділу логістики від 26 грудня 

2022 року № 08/1626-12/2022 

 

 



 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Внести зміни до Розподілу медичних виробів для забезпечення розвитку 

донорства крові та її компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету на 

2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних 

заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, 

медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Медичні вироби для 

забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів», від 18 листопада 2022 

року №536-Р, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Начальнику відділу логістики державного підприємства «Медичні 

закупівлі України» забезпечити передачу медичного виробу «Контейнер з 

антикоагулянтом для автоматичного аферезу АЦД-А 500мл (Антикоагулянт 

цитрату декстрози розчин А (АЦД-А), пакети 500 мл, або еквівалент)», закупленого 

за кошти Державного бюджету України на 2022 рік, у кількості 320 штук до 

Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової 

адміністрації, у кількості 39 штук до Управління охорони здоров'я Сумської 

обласної військової адміністрації, у кількості 312 штук до Департаменту охорони 

здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, у кількості 180 штук до 

Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації. 

3. 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. 

4. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою.   

 

 

Заступник генерального директора  

з управління поставками                                                         Едем АДАМАНОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ державного підприємства 

«Медичні закупівлі України»

від 18.11.2022 №536-Р (у редакції наказу 

державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 26.12.2022 №675-Р)

к-сть шт в-сть, грн
1 2 3 4 5

1 Вінницька область 862 90 510,00 90 510,00

2 Волинська область 778 81 690,00 81 690,00

3 Дніпропетровська область 842 88 410,00 88 410,00

4 Донецька область 0 0,00 0,00

5 Житомирська область 778 81 690,00 81 690,00

6 Закарпатська область 419 43 995,00 43 995,00

7 Запорізька область 0 0,00 0,00

8 Івано-Франківська область 312 32 760,00 32 760,00

9 Київська область 907 95 235,00 95 235,00

10 Кіровоградська область 241 25 305,00 25 305,00

11 Луганська область 330 34 650,00 34 650,00

12 Львівська область 0 0,00 0,00

13 Миколаївська область 0 0,00 0,00

14 Одеська область 0 0,00 0,00

15 Полтавська область 273 28 665,00 28 665,00
16 Рівненська область 76 7 980,00 7 980,00
17 Сумська область 363 38 115,00 38 115,00

18 Тернопільська область 65 6 825,00 6 825,00

19 Харківська область 535 56 175,00 56 175,00

20 Херсонська область 137 14 385,00 14 385,00

21 Хмельницька область 0 0,00 0,00

22 Черкаська область 389 40 845,00 40 845,00

23 Чернівецька область 238 24 990,00 24 990,00

24 Чернігівська область 487 51 135,00 51 135,00

25 Місто Київ 445 46 725,00 46 725,00

26

ДУ «Науково-практичний медичний центр 

дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ 

України

0 0,00 0,00

27 ДУ «Інститут серця МОЗ України» 86 9 030,00 9 030,00

28 Національний інститут раку 97 10 185,00 10 185,00

29 НДСЛ Охматдит МОЗ України 454 47 670,00 47 670,00

9 114 956 970,00 956 970,00

Едем АДАМАНОВ

Всього

Заступник генерального директора 

з управління поставками

Розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету на 

2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля 

лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та 

її компонентів»

№ 

з/п

Адміністративно-

територіальні одиниці/ заклад охорони 

здоров'я

Контейнер з антикоагулянтом для автоматичного 

аферезу АЦД-А 500мл

(Антикоагулянт цитрату декстрози розчин А (АЦД-

А), пакети 500 мл, або еквівалент)

Виробник: Мако Фарма, Франція 

Ціна за штуку - 105,00 грн

Загальна вартість, грн 


