
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 
 

Н А К А З 

09.02.2023 Київ № 142-Р 

 

 

Про внесення змін до наказу державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 09 січня 2023 року № 11-Р «Про Розподіл оксигенераторів та 

клапанів серця для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-

мозковими захворюваннями, 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), 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 та судинно-мозковими захворюваннями» № 15/12/2022 від 

15.12.2022 року, з метою раціонального та цільового використання оксигенераторів 

та клапанів серця для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-

мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету на 2022 

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», на підставі листів Департаменту охорони 

здоров'я Київської міської державної адміністрації від 12.01.2023 № 061-357/04.03, 

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової 



 

адміністрації від 13.01.2023 № 03-265, Департаменту охорони здоров'я Запорізької 

обласної військової адміністрації від 23.01.2023 № 0301/01-04вс, Департаменту 

охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації від 25.01.2023 

№139/03.1-24, Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної 

військової адміністрації від 26.01.2023 №758/0/29-23 та службової записки 

начальника відділу логістики від 07.02.2023 №08/276-02/2023 

 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Внести зміни до Розподілу оксигенераторів та клапанів серця для 

лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, 

закуплених за кошти Державного бюджету на 2022 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», від 09 січня 2023 року № 11-Р, виклавши його у новій редакції, 

що додається. 

             2.  Начальнику відділу логістики державного підприємства «Медичні 

закупівлі України» забезпечити передачу медичного виробу «Провід-електрод для 

тимчасової кардіостимуляції довжиною 0,9 м: Провід-електрод для тимчасової 

кардіостимуляції ОПУС -11111 довжиною 0,90 m (м) з голкою 17 мм. (колючо-

ріжуча ½ кола)», закупленого за кошти Державного бюджету України на 2022 рік, 

у кількості 105 штук до Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної 

військової адміністрації, 5 штук до Департаменту охорони здоров'я Закарпатської 

обласної військової адміністрації, 105 штук до Департаменту охорони здоров'я 

Дніпропетровської обласної військової адміністрації та медичного виробу «Провід-

електрод для тимчасової кардіостимуляції довжиною 0,9 м: Провід-електрод для 

тимчасової кардіостимуляції ОПУС -11111 довжиною 0,90 m (м) з голкою 26 мм. 

(колючо-ріжуча ½ кола)», закупленого за кошти Державного бюджету України на 

2022 рік, у кількості 46 штук до Департаменту охорони здоров'я Запорізької 

обласної військової адміністрації та 5 штук до Департаменту охорони здоров'я 

Закарпатської обласної військової адміністрації. 

3. Сектору 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 розвитку інформаційних технологій                                                  Альона ЖУЖА 



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ державного підприємства 

«Медичні закупівлі України»

від 09.01.2023 № 11-Р (у редакції 

наказу державного підприємства 

«Медичні закупівлі України»

від 09.02.2023 № 142-Р)

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

1 Вінницька область 0 0,00 4 598,84 598,84

2 Волинська область 41 6 138,11 11 1 646,81 7 784,92

3 Дніпропетровська область 105 15 719,55 0 0,00 15 719,55

4 Донецька область 0 0,00 0 0,00 0,00

5 Житомирська область 96 14 372,16 24 3 593,04 17 965,20

6 Закарпатська область 180 26 947,80 49 7 335,79 34 283,59

7 Запорізька область 245 36 678,95 81 12 126,51 48 805,46

8 Івано-Франківська область 0 0,00 0 0,00 0,00

9 Київська область 160 23 953,60 40 5 988,40 29 942,00

10 Кіровоградська область 136 20 360,56 34 5 090,14 25 450,70

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

12 Львівська область 1290 193 125,90 310 46 410,10 239 536,00

13 Миколаївська область 70 10 479,70 18 2 694,78 13 174,48

14 Одеська область 773 115 725,83 187 27 995,77 143 721,60

15 Полтавська область 36 5 389,56 9 1 347,39 6 736,95

16 Рівненська область 0 0,00 0 0,00 0,00

17 Сумська область 0 0,00 0 0,00 0,00

18 Тернопільська область 700 104 797,00 175 26 199,25 130 996,25

19 Харківська область 48 7 186,08 12 1 796,52 8 982,60

20 Херсонська область 160 23 953,60 40 5 988,40 29 942,00

21 Хмельницька область 176 26 348,96 44 6 587,24 32 936,20

22 Черкаська область 120 17 965,20 30 4 491,30 22 456,50

23 Чернівецька область 80 11 976,80 20 2 994,20 14 971,00

24 Чернігівська область 24 3 593,04 6 898,26 4 491,30

25 Місто Київ 0 0,00 0 0,00 0,00

26
ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої 

кардіології та кардіохірургії» МОЗ України
0 0,00 0 0,00 0,00

27 ДУ «Інститут серця МОЗ України» 0 0,00 0 0,00 0,00

4 440 664 712,40 1 094 163 782,74 828 495,14

Альона ЖУЖА

Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції довжиною 0,9 м

Розподіл оксигенераторів та клапанів серця для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету на 

2022 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»

Загальна вартість, грн 

Всього

Заступник генерального директора 

з розвитку інформаційних технологій

Адміністративно-територіальні одиниці/ заклад 

охорони здоров'я

№ 

з/п

Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції 

ОПУС -11111 довжиною 0,90 m (м) з голкою 26 мм. 

(колючо-ріжуча ½ кола)

Виробник: ТОВ "ОПУСМЕД", Україна

Ціна за штуку - 149,71 грн

Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції 

ОПУС -11111 довжиною 0,90 m (м) з голкою 17 мм. 

(колючо-ріжуча ½ кола)

Виробник: ТОВ "ОПУСМЕД", Україна

Ціна за штуку - 149,71 грн


