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(станом на дату здійснення дослідження, з 21.05.2021 — Міністерство економіки України)

МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України
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НАКО — Незалежна антикорупційна комісія

СБУ — Служба безпеки України
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РЕЗЮМЕ 
У межах цього звіту проаналізовано 

публічні закупівлі Міністерства оборони 
України в медичній сфері за 2020 рік — від 
рутинних процедур до резонансних випад-
ків потенційних зловживань. Аналіз охоплює 
закупівлі медичного обладнання, фармаце-
втичної продукції й засобів гігієни (надалі — 
медичні закупівлі), які здійснювало МОУ та 
ще 6 найбільших замовників, підпорядкова-
них цьому відомству. 

Мета аналізу — дослідити, наскільки 
ефективно Міноборони й підпорядко-
вані йому установи здійснюють публічні 
закупівлі, виявити наявні в них корупцій-
ні ризики та розробити рекомендації, як 
удосконалити процес закупівель, щоб під-
вищити їхню ефективність і заощаджувати 
бюджетні кошти. 

Медичні закупівлі проаналізовано з 
фокусом на процедури відкритих торгів та 
COVID-звітування. Під час аналізу відкри-
тих торгів автори звіту оцінювали тендер-
ну документацію, надану замовниками, і 
тендерні пропозиції учасників торгів. Було 
проаналізовано понад 120 закупівель (9 
відкритих торгів, оголошених Міністер-
ством оборони України, і по 20 найбіль-
ших тендерів, оголошених кожним із ше-
сти відібраних замовників).

Моніторинг закупівель, які здійснюва-
лися для запобігання й ліквідації наслідків 
COVID-19, відбувався таким чином: опри-
люднені договори оцінювали разом із по-
рівнянням цін та аналізом постачальників. 
Для дослідження було використано дані з 
порталу публічних закупівель Prozorro, мо-
дуля аналітики bi.prozorro.org, інформацію 
з відкритих реєстрів та інших джерел. 

За підсумками аналізу таких COVID-за-
купівель зафіксовано, що всі замовники 
закуповували через спрощену процедуру 
СОVID-звітування лише ті товари, роботи і 
послуги, які було дозволено закуповувати 
таким чином спеціальною постановою Ка-
бміну. При цьому коли йдеться про дороге 
обладнання, то замовники Міністерства 
оборони переважно закуповують його за 
нижчими цінами, ніж регіональні лікарні. 

Водночас, у проаналізованих закупівлях 
виявлено такі типові корупційні ризики: 

1) обмеження конкуренції внаслідок 
зазначення необґрунтованих вимог у тех-
нічній документації (наприклад, вимога на-
дати гарантійний лист від виробника про-
дукції або його офіційного представника); 

Тендери всіх семи досліджуваних за-
мовників є доволі закритими: у 90 % ви-
падків участь у закупівлях брали лише по 

>120 
закупівель 9 

відкритих торгів

по 20 
найбільших 

тендерів

6
відібраних 

замовників

Міністерство
оборони
України

ПРОАНАЛІЗОВАНО
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двоє учасників, і в результаті економія бю-
джетних коштів не перевищувала 5 %. А 
в тендерах з більшою кількістю учасників 
удавалося заощадити до 18 %. З точки зору 
впливу конкуренції, показовою є закупівля 
антибіотика Meropenem військовою части-
ною А4615: у торгах взяли участь 5 різних 
постачальників, і під час аукціону ціна зни-
зилася на 41 % порівняно з початковою 
вартістю.  

2) завищення вартості закупівлі (зокре-
ма, замовник може покладати на поста-
чальника додаткові витрати, не пов’язані з 
предметом закупівлі); 

Так, тендерна документація ВМКЦ За-
хідного регіону, містила положення щодо 
оплати послуг юридичного консультанта з 
проведення торгів. Переможець мав спла-
тити 10 000–12 000 грн за консультаційні 
послуги, які замовнику надавала третя сто-
рона. В рамках 18 проаналізованих закупі-
вель (загалом були і інші подібні тендери) 
ВКМЦ замовило у консультантів послуги 
вартістю 194 тис. грн. Таку суму можна зі-
ставити із зарплатою одного додаткового 

працівника-закупника. 

3) недоброчесна поведінка учасників 
закупівель або представників замовника, 
яка може виявлятись у змові потенційних 
учасників тендера, необ’єктивності й упе-
редженості під час розгляду тендерних 
пропозицій або неповній перевірці учасни-
ків закупівель.

Так, номінальна конкуренція є ха-
рактерною особливістю тендерів деяких 
проаналізованих замовників. Зокрема, 
військова частина А4615 оголосила заку-
півлю фармацевтичної продукції з очіку-
ваною вартістю 1 878 764 грн, при цьому 
у вимогах у було зазначено конкретні наз-
ви торгових марок препаратів виробни-
цтва ТОВ “Юрія-Фарм”. У цих торгах взяло 
участь лише два учасники: офіційний дис-
триб’ютор виробника і його суперник, то-
вариство “Торговий дім “Нео Лайф”, яке не 
подало значної частини документів. Нео 
Лайф, вірогідно, виконує роль “статиста” 
у подібних торгах, тобто долучається до 
торгів лише для того, щоб була необхідна 
мінімальна кількість учасників й аукціон 
відбувся. 

ВМКЦ 
Західного регіону

10 000
                         -  

12 000 
грн за консультаційні
послуги третій стороні

18
проаналізованих 
закупівель

194 000
грн вартість послуг, 
замовлених у консультантів

ЗАРПЛАТА 
одного додаткового 
працівника-закупника
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За результатами виконаного аналізу 
НАКО рекомендує:

• запровадити професіоналізацію закупі-
вель, наприклад, шляхом передання від-
критих закупівель централізованій закупі-
вельній організації;
• удосконалити порядок визначення тех-
нічних вимог до предмета закупівлі для 
забезпечення належної конкуренції;
• здійснювати попередній аналіз ринку 
відповідно до вимог Закону України “Про 
публічні закупівлі”;
• включити положення про відповідаль-
ність постачальника до всіх проєктів 
договорів;
• не вимагати від учасників надання га-
рантійних листів;
• не зазначати в технічних вимогах за-
купівлі конкретне фасування лікарських 
засобів;
• ставити реалістичні вимоги до строків 

постачання предмета закупівлі;
• не включати вимогу щодо оплати послуг 
сторонніх консультантів до договорів про 
закупівлю лікарських засобів і медичних 
виробів;
• перевіряти контрагентів та аналізувати 
раніше укладені з постачальниками до-
говори на предмет їхньої повторності й 
систематичності;

• організовувати регулярні навчальні тре-
нінги для відповідальних посадових осіб 
замовників усіх рівнів.

Уповноважені органи неодноразово 
надавали схожі пропозиції (зокрема, вони 
є в аналізах НАЗК, у спільному листі МОЗ 
і МЕРТ щодо закупівель лікарських засо-
бів від грудня 2018 р.), утім, очевидно, що 
на практиці них не завжди дотримуються. 
Тому НАКО рекомендує державним замов-
никам зосередитися на впровадженні цих 
рекомендацій.
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ВСТУП 
Належне забезпечення Збройних Сил 

України лікарськими засобами та медич-
ними виробами в умовах збройної агресії 
Російської Федерації є одним із пріоритетів 
національної безпеки. Правильне плану-
вання, ефективне проведення закупівель, 
своєчасне та якісне виконання умов дого-
ворів є життєво необхідними для нормаль-
ного функціонування військово-медичної 
системи. Пандемія COVID-19 лише додала 
викликів та ускладнила завдання.

В Україні бюджетні закупівлі мають 
високий рівень корупційних ризиків. На-
ціональне агентство з питань запобіган-
ня корупції неодноразово рекомендувало 
оцінювати ризики в цій категорії та давало 
рекомендації щодо їхнього конкретного на-

повнення1. Публічні закупівлі здійснюються 
переважно в електронній формі через си-
стему ProZorro, яка призначена для того, 
аби зменшити можливості для зловживань, 
підвищити прозорість та ефективність ви-
користання бюджетних коштів. Однак це не 
зупиняє несумлінних замовників та учасни-
ків закупівель від пошуку й використання 
нових корупційних схем.

НАКО вже аналізувала корупційні ризи-
ки під час медичних закупівель 2017 року2. 
Відтоді нормативно-правове регулюван-
ня публічних закупівель удосконалили та 
змінили. Цей звіт має на меті з’ясувати, чи 
вплинуло це позитивно на відкриті закупів-
лі для забезпечення потреб військово-ме-
дичної системи МОУ.

1 Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням НАЗК № 31 від 
19.01.2017 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0031884-17#Text). 
2 Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в системі медичного постачання Міністерства оборони України / НАКО, 2017 рік 
(https://bit.ly/3o3RhO5). 
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
ПРОАНАЛІЗОВАНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
ОПИС ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ МОУ

У 2020 році публічні закупівлі Мініс-
терства оборони України здійснювалися 
відповідно до Закону України “Про публіч-
ні закупівлі” з урахуванням особливостей, 
визначених у Законі України “Про особли-
вості здійснення закупівель товарів, робіт 
і послуг для гарантованого забезпечення 
потреб оборони” та постанові Кабінету Мі-
ністрів України № 225 від 20.03.2020, у якій 
зазначено особливості проведення закупі-
вель певних товарів і послуг для протидії 
пандемії COVID-193.

Публічні закупівлі МОУ 2020 року від-
бувалися, зокрема, у такі способи: 

• звітування про закупівлю без викори-
стання електронної системи закупівель (для 
придбання товарів чи послуг вартістю до 50 
тис. грн замовник може не користуватися 
електронною системою закупівель, зокре-
ма й електронними каталогами Prozorro 
Market, але зобов’язаний оприлюднити звіт 
відповідно до вимог законодавства. Крім 
того, у деяких випадках, згаданих у части-
ні 7 статті 3 Закону, допускається укладан-
ня договору без використання електронної 
системи закупівель тоді, коли очікувана 
вартість становить від 50 тис. до 200 тис. 
грн (для товарів або послуг) чи 1,5 млн грн 
(для робіт); до таких винятків, наприклад, 
належать використання електронних ката-
логів або нагальна потреба);

• звітування про підписаний договір у 
разі здійснення закупівлі згідно з поста-
новою КМУ № 225 (COVID-19), якою уряд 
дозволив укладати договори про придбан-
ня певних видів товарів без використан-
ня електронної системи Prozorro, однак з 
обов’язковим подальшим оприлюдненням 
необхідних документів, зокрема звіту;

• спрощена процедура, котру замовник 
може вибрати для закупівлі очікуваною 
вартістю від 50 тис.  до 200 тис. грн (для то-
варів або послуг) чи 1,5 млн грн (для робіт), 
а окремі категорії замовників (визначені в 
пункті 4 частини першої статті 2 Закону) для 
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), 
що дорівнює або перевищує 1 мільйон гри-
вень, а робіт ― 5 мільйонів гривень;

• відкриті торги, що є основною проце-
дурою з використанням електронної систе-
ми закупівель, де передбачено аукціон для 
зменшення ціни договору (їх проводять, 
якщо очікувана вартість предмета закупівлі 
становить від 200 тис. грн до 133 тис. євро 
(для товарів або послуг) чи від 1,5 млн грн 
до 5 150 тис. євро (для робіт);

• відкриті торги з публікацією англій-
ською мовою, які оголошують, якщо про-
гнозована вартість предмета закупівлі ся-
гає від 133 тис. євро для товарів або послуг і 
від 5 150 тис. євро для робіт (вони передба-
чають додатковий етап перекваліфікації та 

3 Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, на території України: постанова КМУ № 225 від 20.03.2020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/225-2020-%D0%BF#Text). 
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викладення всієї документації англійською 
мовою);

• переговорна процедура закупівель 
для потреб оборони, що застосовувалась 
аналізованими замовниками в особливий 
період, у період проведення операції об’єд-
наних сил, антитерористичної операції, 
під час воєнного чи надзвичайного стану, 
якщо вартість товарів або послуг дорівню-
вала чи перевищувала 200 тис. грн, а робіт 
— 1,5 млн грн.

У 2020 році посадовці МОУ організову-
вали та здійснювали централізовані заку-
півлі, тоді як децентралізовані проводили 
тендерні комітети чи уповноважені особи 
окремих установ. Голова тендерного ко-
мітету МОУ та директор Департаменту 
державних закупівель і постачання матері-
альних ресурсів МОУ забезпечують органі-
зацію та проведення тендерним комітетом 
закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 
з держбюджету за централізованими роз-
рахунками за напрямами діяльності струк-
турних підрозділів МОУ, Генштабу ЗСУ та 
підпорядкованих їм органів військового 
управління, ГоловКЕУ ЗСУ. Це відбувається 
відповідно до Інструкції з проведення про-
цедур закупівель товарів, робіт і послуг за 
державні кошти в МОУ за централізовани-
ми розрахунками, затвердженої наказом 
МОУ № 2354  від 29.04.2016. 

Наприкінці 2019-го — на початку 2020 
року організацію медичної служби в Міно-
борони та Збройних силах України змінили: 
на заміну Головному військово-медичному 
управлінню МОУ створили Командування 

Медичних сил ЗСУ5. Така трансформація 
відбулася задля забезпечення єдинона-
чальності та централізації, стійкості й без-
перервності управління медичними си-
лами, підвищення ефективності системи 
управління медичним забезпеченням, уз-
годження планування та управління медич-
ним забезпеченням зі стандартами НАТО6. 
У березні 2020 року наказом Міністра 
оборони України начальника управління 
медичного постачання Командування Ме-
дичних сил ЗСУ Віталія Валерійовича Фур-
дика7 призначили уповноваженою особою, 
відповідальною за організацію публічних 
закупівель. Водночас тендерний комітет 
МОУ здійснював централізовані закупівлі 
з медичного забезпечення.

Протягом 2020 року МОУ зробило 
спробу професіоналізувати проведення за-
купівель, доручивши їх організацію окре-
мій установі, однак ця ініціатива не була 
реалізована. У грудні 2019 року заснували 
Центр оборонних закупівель8, який мав 
поступово перебрати на себе функції з 
організації та проведення закупівель для 
підвищення їхньої ефективності. Однак ще 
до початку повноцінної роботи установи 
як центральної закупівельної організації в 
серпні 2020 року її ліквідували9. 

Вивчення практики проведення заку-
півель свідчить, що функціонування цен-
тральної закупівельної організації має по-
зитивний вплив.  До прикладу, державне 
підприємство “Медичні закупівлі України” 
(ДП МЗУ), тобто єдина національна аген-
ція, яка забезпечує централізоване при-

4 Наказ МОУ № 235 від 29.04.2016 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235322-16#Text). 
5 Наказ МОУ № 624 від 10.12.2019 (https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/624_nm.pdf). 
6 Що змінилось у військовій медицині за рік від створення Медичних сил ЗСУ? / АрміяInform, 05.02.2021 (https://bit.ly/3fA5lft). 
7 Наказ МОУ № 105 від 03.03.2020 (https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/105_nm.PDF). 
8 Наказ МОУ № 660 від 24.12.2019 (https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/660_mou.pdf). 
9 Наказ МОУ № 344 від 21.09.2020 (https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/mou_344.pdf).
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дбання якісних ліків і медвиробів за кошти 
з державного бюджету, демонструє пози-
тивний ефект від професіоналізації закупі-
вель. ДП МЗУ створили в жовтні 2018 року, 
щоб проводити тендери та закупівлі лікар-
ських засобів, імунобіологічних препаратів, 
медичних виробів і спеціалізованого сані-
тарного транспорту за рамковими угодами 
в інтересах Міністерства охорони здоров’я 
України10. Згідно зі звітом ДП МЗУ, 2020 
року завдяки ефективній організації закупі-
вель державне підприємство в межах двох 
бюджетних програм заощадило 1,08 млрд 
грн коштів платників податків, що стано-
вить 21,5 % очікуваної вартості товарів. Це 
стало можливим у результаті тогоу, що з 
представниками ринку провели понад 130 
консультацій, оптимізували кількість про-
цедур на основі категорійної стратегії, ку-
пували курси препаратів тощо. Закуповую-
чи товари для протидії COVID-19, ДП МЗУ 
заощадило 1,037 млрд грн порівняно із су-
мою, визначеною паспортами бюджетних 

програм11. За ці кошти державне підпри-
ємство додатково придбало, зокрема, 20 
мільйонів медичних масок і 5,9 мільйона 
експрес-тестів на виявлення антигена12. 

Показники ДП “Медичні закупівлі Укра-
їни” наразі засвідчують, що його діяльність 
як центральної закупівельної організації 
МОЗ є доволі ефективною. Тож, якщо роз-
ширити повноваження цього державного 
підприємства на здійснення медичних заку-
півель в інтересах інших замовників, зокре-
ма Міноборони, це має позитивно вплину-
ти на ефективність забезпечення лікарень 
(включно з відомчими) ліками, медичними 
виробами, обладнанням і витратними ма-
теріалами. Крім того, якщо передати не-
властиві міністерствам функції професійній 
закупівельній агенції, це сприятиме змен-
шенню операційного навантаження на ор-
гани державної влади й усуненню низки ко-
рупційних ризиків, які виникають у процесі 
публічних закупівель.

10 Розпорядження КМУ № 1405-р від 11.11.2020 (https://bit.ly/3gES4S2).
11 Звіт ДП МЗУ про закупівлі за 2020 рік (https://bit.ly/3wzLUcY). 
12 Гриценко Є. Боротьба за життя: як Україна будує ефективну систему закупівель ліків / Вокс Україна, 30.03.2021 (https://bit.
ly/2SFL67h).
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1

2

15,26 %

24,8 %

15,82 %

138 734 754,00 грн

225 513 674,44 грн

143 879 365,02 грн3

АНАЛІЗ ПРОЦЕДУР ДОСЛІДЖУВАНИХ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Протягом 2020 року 117 замовників, під-
порядкованих Міноборони, включно із са-
мим міністерством, здійснювали закупівлі 
товарів, які належать до “медичного облад-
нання, фармацевтичної продукції та засобів 
особистої гігієни”, відповідно до державного 
класифікатора товарів, робіт і послуг, за ко-
дом ДК 021:2015:33000000-0. Ці дані взято 
з модуля аналітики bi.prozorro.org. Загалом 
на Prozorro було розміщено інформацію 

про 2 136 закупівель, оголошених зазначе-
ними замовниками, очікуваною вартістю 
близько 1,3 млрд грн. З них 1 877 закупівель 
завершилися підписанням договорів. За-
гальна вартість укладених угод становила 
909,2 млн грн.

Для аналізу було дібрано медичні заку-
півлі 7 замовників, котрі 2020 року витра-
тили на них найбільше коштів. 

Міністерство оборони України 
(відділ підготовки та проведення 
закупівель за напрямом оперативного, 
технічного й медичного забезпечення 
управління проведення закупівель 
Департаменту державних закупівель і 
постачання матеріальних ресурсів МОУ)

від загальної вартості медичних закупівель

від загальної вартості медичних закупівель

від загальної вартості медичних закупівель

Вартість медичних 
закупівель (сума договорів)

Вартість медичних 
закупівель (сума договорів)

Вартість медичних 
закупівель (сума договорів)

Національний військово-медичний 
клінічний центр “Головний 
військовий клінічний госпіталь”

Військово-медичний клінічний 
центр Південного регіону
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Військово-медичний клінічний 
центр Північного регіону 
(військова частина А3306)

Військово-медичний клінічний 
центр Західного регіону

Військово-медичний клінічний 
центр Центрального регіону

Військова частина А4615

Інші замовники, підпорядковані МОУ

11,12 %

11,45 %

7,64 %

3,9 %

10 %

100 %

101 144 353,06 грн

104 149 012,00 грн

69 456 557,64 грн

35 441 980,99 грн

90 890 033,59 грн

909 209 730,74 грн

4

5

6

7

8

від загальної вартості медичних закупівель

від загальної вартості медичних закупівель

від загальної вартості медичних закупівель

від загальної вартості медичних закупівель

від загальної вартості медичних закупівель

Вартість медичних 
закупівель (сума договорів)

Вартість медичних 
закупівель (сума договорів)

Вартість медичних 
закупівель (сума договорів)

Вартість медичних 
закупівель (сума договорів)

Вартість медичних 
закупівель (сума договорів)

загальна вартості медичних 
закупівель (сума договорів)
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13 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-13-001736-a. 
14 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-13-004533-c. 

Найбільше договорів уклали за спро-
щеною процедурою звітування на закупів-
лях товарів, призначених для запобігання 
і боротьби з коронавірусною хворобою, а 
саме 419 договорів на 331,6 млн грн. Значна 
частина закупівель відбулася через проце-
дури відкритих торгів (400 закупівель) та 
відкритих торгів з публікацією англійською 
мовою, або євроторгів (54 закупівлі). За-
гальна вартість таких договорів сягнула 456 
млн грн. 

Замовники оприлюднили 52 звіти про 
укладені договори, і це доволі небагато. Під 
час перевірки цих звітів не було виявлено 
закупівель, які свідчили б про уникнення 

конкурентної спрощеної закупівлі або від-
критих торгів. Лише 2 звіти про підписані 
договори замовники оформили непра-
вильно (ID UA-2020-04-13-001736-a13 та UA-
2020-10-13-004533-c14). Вони стосувалися 
закупівель через процедуру COVID-звіту-
вання, хоча й були оприлюднені без відпо-
відної позначки.

14 переговорних процедур замовники 
провели через те, що на попередньо ого-
лошених відкритих торгах була недостат-
ня кількість учасників. У березні 2020 року 
відбулося 6 переговорних процедур у зв’яз-
ку з нагальною потребою закупівлі товарів 
для запобігання COVID-19.

331 603 911,36 грн

73 874 314,22 грн

382 133 404,64 грн

4 275 226,68 грн

3 835 950,83 грн

419

54

400

52

14

Процедура закупівлі

Процедура закупівлі

Процедура закупівлі

Процедура закупівлі

Процедура закупівлі

договорів, вартістю

договори, вартістю

договорів, вартістю

договори, вартістю

договорів, вартістю

Звітування про укладений 
договір (COVID-19)

Відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

Відкриті торги

Звітування про укладений 
договір

Переговорна процедура
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629 332,11 грн

2 836 059,31 грн

19 063 900,00 грн

67 598,00 грн

818 319 697,15 грн

7

6

5

2

959

Процедура закупівлі

Процедура закупівлі

Процедура закупівлі

Процедура закупівлі

договорів, вартістю

договорів, вартістю

договорів, вартістю

договори, вартістю

договорів, вартістю

Спрощена процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
для потреб оборони

Переговорна процедура 
за нагальною потребою

Допорогова закупівля

Загалом

2020 року замовники, яких НАКО про-
аналізувала в межах цього звіту, опубліку-
вали на ProZorro 1 165 лотів (включно з не-
успішними та скасованими торгами). З них 
результати 14 закупівель оскаржили їхні 
учасники: вони подали до Антимонополь-
ного комітету України 18 скарг. Тобто при-
близно 2 % надпорогових медичних торгів 
було оскаржено Такий показник є нижчим 
від загального відсотка оскаржених лотів 
на всіх закупівлях досліджуваних замовни-
ків — 8,6 % (до АМКУ подали скарги щодо 
196 торгів із 2 277). 15 скарг стосувалися 
умов визначення переможця, переважно 
оскаржували технічні вимоги до предмета 
закупівлі. Ще 3 скарги були пов’язані з рі-
шеннями тендерних комітетів щодо резуль-
татів розгляду тендерних пропозицій. 14 

скарг (78 %) було задоволено, тобто тендер-
на колегія АМКУ підтвердила порушення у 
процесі закупівлі та зобов’язала замовника 
їх усунути. Найбільше задоволених скарг 
стосувалося закупівель, оголошених Мініс-
терством оборони України, — рішення на 
користь скаржника ухвалили за 4 лотами.

Також порівняно невисоким був відсо-
ток закупівель, моніторинг яких  здійсню-
вала Державна аудиторська служба Украї-
ни (ДАСУ). Протягом 2020 року аудитори 
ДАСУ промоніторили 8 закупівель і в семи 
з них виявили порушення. У двох закупів-
лях порушення були пов’язані з  вибором 
постачальника під час переговорної проце-
дури. Замовник (ВМКЦ Північного регіону) 
не погодився з висновком ДАСУ за резуль-
татами моніторингу та подав до суду позов 
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щодо скасування обох висновків (справи 
№520/15015/202015 і №520/15318/202016). 
В обох справах суд першої інстанції ухвалив 
рішення на користь замовника та скасував 
висновки ДАСУ про виявлені порушення. 
Апеляційний розгляд справ на момент під-
готовки цього звіту триває. Ще один висно-
вок моніторингу ДАСУ оскаржило Міно-
борони: ішлося про закупівлю паперових 
серветок, де аудитори виявили низку фор-
мальних порушень під час її оголошення (ID 
закупівлі: UA-2020-06-10-008307-b, справа 

№380/12382/2017). 

Інші виявлені під час моніторингу ДАСУ 
порушення стосувалися виконання рі-
шення колегії АМКУ (ID: UA-2020-06-16-
000750-b18); включення до вартості апа-
ратів ШВЛ податку на додану вартість (ID: 
UA-2020-04-17-010524-b19, UA-2020-04-14-
001985-c20) та неукладення замовником до-
говору про закупівлю у визначені законом 
строки (ID: UA-2020-02-08-000045-b21). Усі 
перелічені порушення замовники усунули.

15 Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 23.03.2021 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96008988). 
16 Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 27.01.2021 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/94701014). 
17 Рішення у справі суд першої інстанції на дату підготовки звіту ще не ухвалив (https://reyestr.court.gov.ua/Review/96007879). 
18 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-000750-b. 
19 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-010524-b. 
20 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-010524-b. 
21 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-08-000045-b. 

4

2

1

1

1

1

3

2

0

0

Організатор закупівлі

Організатор закупівлі

Організатор закупівлі

Організатор закупівлі

         лоти із 
         задоволеною
скаргою до АМКУ

         лоти із 
         задоволеною
скаргою до АМКУ

      лот із 
      задоволеною
скаргою до АМКУ

      лот із 
      задоволеною
скаргою до АМКУ

      лот із 
      задоволеною
скаргою до АМКУ

       лот 
       з порушеннями 
(орган моніторингу)

       лоти 
       з порушеннями 
(орган моніторингу)

       лоти 
       з порушеннями 
(орган моніторингу)

       лотів 
       з порушеннями 
(орган моніторингу)

       лотів 
       з порушеннями 
(орган моніторингу)

Міністерство 
оборони України 

Військово-медичний 
клінічний центр 
Південного регіону

Військово-медичний 
клінічний центр 
Західного регіону

Військово-медичний 
клінічний центр Північного 
регіону (військова частина 
А-3306)

1

3

4

2

Організатор закупівлі
Військово-медичний 
клінічний центр 
Центрального регіону 

5
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Організатор закупівлі

Організатор закупівлі

НВМКЦ "ГВКГ"

Військова частина А4615

6

7

ВІДКРИТІ ТОРГИ
Під час дослідження відкритих торгів, 

оголошених  2020 року замовниками Міно-
борони, було проаналізовано 9 закупівель 
самого МОУ та по 20 лотів з найбільшою 
очікуваною вартістю кожного із шести ор-
ганізаторів торгів, підпорядкованих цьому 
відомству. Предмет закупівлі для аналізу 
визначався відповідно до коду державно-
го класифікатора товарів, робіт і послуг ДК 
021:2015:33000000-0, який означає “Медич-
не обладнання, фармацевтична продукція 
та засоби особистої гігієни”. 

Загальна очікувана вартість таких закупі-
вель становила 417,3 млн грн, тобто 54 % 
очікуваної вартості всіх відкритих торгів цих 
замовників (772,8 млн грн).

74 % проаналізованих закупівель успіш-
но завершилися укладенням договорів, 
водночас 27 торгів не відбулися через не-

достатню кількість учасників (21 лот) або 
відхилення всіх пропозицій (6 лотів), а 7 
закупівель скасували переважно через не-
можливість усунути виявлені порушення. 
Окремо слід зауважити, що Міністерство 
оборони України 2020 року не змогло про-
вести з позитивним результатом жодні з 
оголошених відкритих торгів за досліджу-
ваним напрямом. Торік МОУ оголошува-
ло 8 відкритих торгів (за 9 лотів) за кодом 
державного класифікатора товарів, робіт і 
послуг ДК 021:2015:33000000-0: “Медичне 
обладнання, фармацевтична продукція та 
засоби особистої гігієни”. Жоден з оголоше-
них тендерів не був успішним: дві закупівлі  
скасували через скарги до АМКУ, шість не 
відбулися внаслідок відсутності пропозицій, 
ще одна — у зв’язку з відхиленням пропози-
цій усіх учасників.

1

0

1

0

      лот із 
      задоволеною
скаргою до АМКУ

        лотів із 
        задоволеною
скаргою до АМКУ

       лот 
       з порушеннями 
(орган моніторингу)

         лотів 
         з порушеннями 
(орган моніторингу)

74 %                   проаналізованих закупівель 
успішно завершилися укладенням договорів

7     закупівель 
скасували

27 21       торгів
не відбулися

       лот з недостатньою 
кількістю учасників

6     лотів з відхиленням 
всіх пропозицій
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ЗАКУПІВЛІ, ПОВ’ЯЗАНІ З COVID-19
17 березня 2020 року Верховна Рада 

ухвалила Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни, спрямованих на запобігання виникнен-
ню та поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)”, який спростив процедуру за-
купівлі товарів, робіт і послуг для боротьби 
з пандемією COVID-19. На виконання цього 
закону Кабінет Міністрів розробив поря-
док проведення таких закупівель22, відпо-
відно до якого стало можливим укладати 
договори про постачання конкретного пе-
реліку товарів, робіт чи послуг без аукці-
онів на Prozorro незалежно від очікуваної 
вартості закупівлі. 

Дібрані для аналізу установи почали 
проводити COVID-закупівлі  наприкін-
ці березня 2020 року. Загалом торік за 
спрощеною процедурою було здійсне-
но 561 закупівлю на загальну суму 385 
млн грн. 23 з 561 укладеного договору 
було розірвано — здебільшого через те, 
що постачальник не міг вчасно доставити 
товар, або внаслідок корупційного скан-

далу, який став підставою для відкриття 
кримінального провадження (детальніше 
про це  описано нижче). У підсумку всі 
аналізовані замовники протягом минуло-
го року уклали 538 договорів, котрі вже 
виконано  чи ще виконуються (відсутній 
звіт про виконання договору), на загальну 
фактичну суму 292,7 млн грн. 

Найбільше за процедурою COVID-зві-
тування купували товари за кодом ДК 
021:2015:33190000-8: “Медичне обладнан-
ня та вироби медичного призначення різ-
ні”. Загальна сума таких договорів станови-
ла 59 млн грн, або 20,17 %. За цим кодом 
закуповували  переважно захисний медич-
ний одяг, а також різне приладдя (від моні-
торів пацієнта до ліжок для хворих). 

Друге місце за вартістю укладених до-
говорів посідає товарна група за кодом ДК 
021:2015:33150000-6: “Апаратура для раді-
отерапії, механотерапії, електротерапії та 
фізичної терапії”. За цим кодом купували 
кисневі концентратори й апарати ШВЛ, 
яких загалом було закуплено на 36,8 млн 

22 Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
й поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, на території України: постанова КМУ № 225 від 20.03.2020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225-
2020-%D0%BF#Text). 

COVID-ЗАКУПІВЛІ ЗА СПРОЩЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ (З КІНЦЯ БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ)
Виконані та скасовані закупівлі

Загальна сума виконаних та скасованих закупівель

538

292,7
92,3

23

укладених 
договорів

загальна фактична сума 
укладених договорів

загальна фактична сума 
скасованих договорів

млн
грн

млн
грн

розірваних договорів
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грн, або 12,58 % загальної вартості придба-
них товарів для боротьби з коронавірус-
ною хворобою.

Також у переліку найбільших витрат є 
товари за кодом ДК 021:2015:33690000-
3: “Лікарські засоби різні”. Загальна сума 
таких договорів сягає 30,1 млн грн, тобто 
10,29 % загальної вартості укладених угод. 
За цим кодом закуповували здебільшого 
матеріали для виявлення та кількісного ви-

значення COVID-19.

Загальна вартість лікарських засобів 
для хворих на COVID-19, що купували за 
кодом ДК 021:2015:33600000-6 “Фарма-
цевтична продукція”, становила 14,9 млн 
грн, або 5,11 % усіх коштів, витрачених на 
COVID-закупівлі. У цій групі не враховано 
закупівлю МОУ експрес-тестів вартістю 737 
тис. грн, до якої замовник помилково за-
значив код “Фармацевтична продукція”.

ГРУПИ ТОВАРІВ ЗА КОДОМ ДК 021:2015

1

2

20,17 %

12,58 %

10,29 %

9,77 %

59 023 688,21 грн

36 818 909,40 грн

30 115 739,24 грн

28 596 871,00 грн

3

4

3319: Медичне обладнання та 
вироби медичного призначення 
різні

3315: Апаратура для радіотерапії, 
механотерапії, електротерапії та 
фізичної терапії 

3369: Лікарські засоби різні 

3316: Устаткування для 
операційних блоків

від вартості всіх договорів

від вартості всіх договорів

від вартості всіх договорів

від вартості всіх договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів

5
9,62 %

28 170 000,00 грн3310: Медичне обладнання

від вартості всіх договорів
Загальна вартість договорів
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6
7,66 %

7,51 %

5,11%

3,31 %

3,08 %

10,9 %

100 %

22 424 321,00 грн

21 988 510,47 грн

14 946 895,91 грн

9 693 237,19 грн

9 015 949,34 грн

31 907 142,95 грн

292 701 264,7 грн

7

8

9

10

11

3317: Обладнання для анестезії 
та реанімації

3311: Візуалізаційне обладнання для 
потреб медицини, стоматології та 
ветеринарної медицини

3360: Фармацевтична продукція

3314: Медичні матеріали

3312: Системи реєстрації медичної 
інформації та дослідне обладнання

Інші закупівлі

від вартості всіх договорів

від вартості всіх договорів

від вартості всіх договорів

від вартості всіх договорів

від вартості всіх договорів

від вартості всіх договорів

вартості всіх договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів

Загальна вартість договорів
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Кабінет Міністрів України постановою 
№ 225 від 20 березня 2020 року затвер-
див перелік товарів, робіт і послуг, які 
дозволено закуповувати за спрощеною 
процедурою COVID-звітування. Як засвід-
чив аналіз, усі замовники дотримувалися 
цього переліку та не купували через спро-
щену процедуру інші предмети закупівлі, 
котрі в ньому відсутні. 

Загалом найчастіше закупівлі шляхом 
COVID-звітування здійснювали Військо-
во-медичні клінічні центри Південного 
регіону — 137 закупівель, Центрального 
регіону — 111 закупівель, а також Північ-

ного регіону — 96 закупівель.

Розподіл замовників за вартістю укла-
дених договорів показав, що найбільше 
коштів на боротьбу з коронавірусом ви-
тратив НВМКЦ “Головний військовий клі-
нічний госпіталь”: він провів 55 закупівель 
на 76,5 млн грн. На другому місці за вар-
тістю договорів опинилося Міністерство 
оборони України: 10 підписаних договорів 
на 58 млн грн. Третім у цьому рейтингу 
найбільших замовників є Військово-ме-
дичний клінічний центр Північного регі-
ону, який уклав 96 договорів на загальну 
суму 42,6 млн грн. 

55

10

96

72

Замовник

Замовник

Замовник

Замовник

НВМКЦ “Головний військовий 
клінічний госпіталь”

Міністерство оборони України

Військово-медичний клінічний 
центр Північного регіону

Військово-медичний клінічний 
центр Західного регіону

1

2

3

4

76 480 234,6 грн

58 001 966,00 грн

42 568 774,51 грн

40 569 407,63 грн

договорів вартістю

договорів вартістю

договорів вартістю

договори вартістю

26,13 %

19,82 %

14,54 %

13,86 %

від загальної вартості

від загальної вартості

від загальної вартості

від загальної вартості
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137

111

57

538

Замовник

Замовник

Замовник

Військово-медичний клінічний 
центр Південного регіону

Військово-медичний клінічний 
центр Центрального регіону

Військова частина А4615

5

6

7

40 420 477,2 грн

17 639 848,57 грн

17 020 556,2 грн

292 701 264,7 грн

1 720 000,00 грн/шт 1 879 867,00 грн/шт

договорів вартістю

договорів вартістю

договорів вартістю

договори вартістю

13,81 %

6,03 %

5,81 %

100 %

СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИЧНА LOGIQ Е У КОМПЛЕКТІ

від загальної вартості

від загальної вартості

від загальної вартості

від загальної вартості

UA-2020-12-17-008914-b UA-2020-12-30-002906-b

НВМКЦ “Головний військовий 
клінічний госпіталь”

Старокостянтинівська центральна 
районна лікарня

Оскільки закупівлі для запобігання ви-
никненню та поширенню коронавірусної 
хвороби містять доволі обмежену інформа-
цію на порталі ProZorro, не в усіх випадках 
можливо порівняти вартість придбаного 
товару з цінами в інших замовників. По-
при це, під час аналізу автори звіту також 
здійснили вибіркове порівняння цін на до-
рожчих закупівлях. Для цього бралися ціни 
на товари ідентичних торгових марок, які 

купували приблизно в однаковий період.
Такий аналіз показав, що загалом за-

мовники Міністерства оборони України 
закуповують дороге обладнання за нижчи-
ми цінами, ніж регіональні лікарні. Напри-
клад, НВМКЦ “Головний військовий клініч-
ний госпіталь” придбав два апарати УЗД з 
набором датчиків майже на 160 тис. грн 
дешевше, ніж Старокостянтинівська цен-
тральна районна лікарня.
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Також НВМКЦ “Головний військовий клінічний госпіталь” закупив апарати ШВЛ 
HAMILTON-C6 на 300 тис. грн дешевше, ніж КНП “Чернігівська міська лікарня № 3”.

1 982 750,00 грн/шт 2 297 000,00 грн/шт

АПАРАТ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ HAMILTON-C6

UA-2020-12-17-006590-b UA-2021-02-18-004876-b

НВМКЦ “Головний військовий
клінічний госпіталь”

КНП “Чернігівська міська
лікарня № 3”

П’ятьма найбільшими постачальни-
ками товарів у межах COVID-закупівель 
проаналізованих замовників стали компа-
нії, котрі торгують дорогим медичним об-
ладнанням, здебільшого завдяки продажу 
апаратів штучної вентиляції легень. 

Так, найдорожчі договори уклало ТОВ 
“Медбаланс”, що поставило шести замов-
никам апарати ШВЛ загалом на 37,5 млн 
грн. На другому місці — ТОВ “Здраво” із за-
гальною вартістю договорів 19,2 млн грн 
(переважно на закупівлю апаратів ШВЛ 

для НВМКЦ “Головний військовий клініч-
ний госпіталь” і ВМКЦ Західного регіону). 
Наступним за вартістю укладених дого-
ворів є ТОВ “Новомедіка” — 13,8 млн грн, 
з яких 11,2 млн грн коштували матеріали 
для ПЛР-тестувань, придбані НВМКЦ “Го-
ловний військовий клінічний госпіталь”. 
Ще два найбільші постачальники — ТОВ 
“Мед Ексім” (12,2 млн грн) і ТОВ "Ксенко" 
(11,7 млн грн) підписали договори щодо 
продажу апаратів ШВЛ та ультразвукової 
діагностики.
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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ 

ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ВНАСЛІДОК
ЗАЗНАЧЕННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИХ ВИМОГ 
У ТЕХНІЧНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Аналіз конкретних процедур закупівель 
продемонстрував тенденції, що свідчать 
про наявність типових корупційних ризи-
ків під час проведення публічних закупі-
вель найбільшими замовниками в системі 
Міністерства оборони України. Залежно від 

характеру порушення ризики згруповано 
за окремими категоріями та проілюстро-
вано прикладами, виявленими в процесі 
дослідження. Для кожної категорії ризиків 
НАКО пропонує заходи для їх зменшення 
чи усунення.

Як показав аналіз, тендери всіх семи за-
мовників є доволі закритими. Вимоги до 
учасників і технічні характеристики біль-
шості закупівель складено таким чином, 
що досить мало постачальників змогли 
взяти участь у торгах. Тільки в 9 закупівлях 
із 95 завершених було троє чи більше учас-

ників, за решту 86 лотів під час аукціонів 
змагалися лише по двоє претендентів. 

Через обмеження конкуренції не вдалося 
досягти значного заощадження бюджет-
них коштів. На тих 9 торгах, у яких брали 
участь три чи більше компаній, показник 
економії сягнув 4,54 млн грн, а середнє 

вимога надання 
гарантійного 
листа 

пряме зазначення 
торгівельної назви 

вимоги до 
фасування 
препарату

зайві додаткові 
витрати

недостатнє 
вивчення ринку

номінальна 
конкуренція 

недоброчесність 
посадових осіб 
замовника

НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ПОРУШЕННЯ НА ТЕНДЕРАХ

ОБМЕЖЕННЯ 
КОНКУРЕНЦІЇ

ЗАВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ 
ЗАКУПІВЕЛЬ

НЕДОБРОЧЕСНА
ПОВЕДІНКА
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зменшення ціни становило 18 %. Показо-
вою є закупівля антибіотика Meropenem 
військовою частиною А4615 (ID: UA-2020-
05-13-000169-a23), коли на торги прийшли 
5 різних постачальників, а під час аукціону 
ціна знизилася на 41 % порівняно з почат-
ковою оголошеною вартістю лота. Нато-
мість у 86 закупівлях, де було лише по двоє  
учасників, економія не перевищила 5 %, 
що у грошовому еквіваленті дорівнювало 
9,88 млн грн. 

У проаналізованих закупівлях кількість 
учасників була обмеженою внаслідок за-
значення необґрунтованих вимог у тех-
нічній документації. Приміром, загальний 
відсоток заощадження на торгах Військо-
во-медичного клінічного центру Західного 
регіону сягав лише 3,6 % очікуваної вар-
тості, що може бути спричинене низьким 
рівнем конкуренції — тільки на трьох за-

купівлях було понад двоє учасників. Такий 
невисокий інтерес постачальників фарм-
продукції до тендерів ВМКЦ Західного ре-
гіону може бути пов’язаний з вимогами в 
тендерній документації. На закупівлях лі-
карських засобів цей замовник вимагав 
надати гарантійний лист від виробни-
ка продукції або його представника щодо 
можливості постачання товару за конкрет-
ною закупівлею. Вимогу стосовно надання 
такого листа визначено дискримінаційною 
у спільних рекомендаціях МОЗ і МЕРТ від 
2018 року24. У такому разі замовники обме-
жують кількість учасників закупівлі до пев-
ного кола постачальників, які мають мож-
ливість отримати такий лист у виробника 
чи його офіційного представника в Україні. 

Наприклад, у торгах із закупівлі імуно-
глобулінів (ID: UA-2020-03-17-000579-b25) 
брали участь ТОВ “Біофарма Плазма”, яке 

23 Тендер на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-13-000169-a. 
24 Щодо закупівлі лікарських засобів: спільний лист МОЗ та МЕРТ № 3301-04/55905-03/01.7/33810 від 19.12.2018 (https://bit.
ly/3fcoG4P). 
25 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-17-000579-b

18 %

41 %

Закупівля антибіотика Meropenem 
військовою частиною А4615

9 

середнє зменшення ціни

середнє зменшення ціни

торгів 3 чи більше
    учасників

5 різних
     учасників

4,54 
заощаджено

млн грн

5 % середнє зменшення ціни

86 торгів
2 

учасника
9,88 
заощаджено

млн грн
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виробляє ці препарати, та ТОВ “Амікум 
Фарма”, котре надало  гарантійний лист від 
цього ж виробника як дистриб’ютор його 
продукції. Тобто обидві компанії заздале-
гідь знали, що стануть учасниками того са-
мого тендера.

Аналіз тендерної документації показав, 
що ВМКЦ Південного регіону на закупівлях 
лікарських засобів вимагав від учасників 
надати авторизаційні (гарантійні) листи 
від виробників ліків або їхніх офіційних 
представників. Як наслідок участь у 12 з 15 
успішно завершених торгів узяли лише по 
двоє учасників (це мінімально необхідна 
кількість для того, щоб аукціон відбувся), 
ще за три лоти змагалися по троє учасни-
ків. Показовим є відсоток заощадження 
державних коштів на закупівлях медичного 
обладнання: на 7 торгах, де участь узяли по 
двоє постачальників, економія становила 
0–1% (або 2,2–49,9 тис. грн) очікуваної вар-

тості предмета закупівлі, котра в усіх лотів 
перевищувала 3 млн грн. І тільки на одній 
закупівлі (ID: UA-2020-03-31-001606-c26), до 
участі в якій долучилися три компанії, еко-
номія сягнула 7 % (у грошовому еквіваленті 
— 321 тис. грн).

Іншим чинником обмеження кількості 
учасників торгів є визначення таких ви-
мог до предмета закупівлі, яким відпо-
відає продукція лише одного виробника, 
зокрема поставлення вимог до фасування 
препарату чи навіть пряме зазначення тор-
говельної назви лікарського засобу замість 
міжнародної непатентованої назви.

Скажімо, на закупівлі фармацевтичної про-
дукції UA-2020-09-30-002590-c27 (ВЧ А4615) 
з очікуваною вартістю 1 878 764 грн меди-
ко-технічні вимоги до лікарських розчинів 
містили назви конкретних торгових марок 
препаратів виробництва ТОВ “Юрія-Фарм”, 
приміром “Декасан”.

26 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001606-c. 
27 Тендер на ProZorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-002590-c.

0-1 %

7 %

ВМКЦ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

7 

1 

зменшення ціни

зменшення ціни

авторизаційні 
(гарантійні) листи

торгів

торги

вимога до учасників

2 

3 

учасника

учасника

2,2–49,9 
заощаджено

тис. грн

321 
заощаджено

тис. грн

12 торгів 2 
учасника
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УМОВИ ЗАКУПІВЛІ UA-2020-09-30-002590-C

1200 флакон
Декасан ® р-н 400 мл
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 
49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Старокозацька, 63.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020.
ДК 021:2015: 33600000-6 - Фармацевтична продукція
MHH: Decamethoxine
ATX: D08AJ10

У медико-технічних вимогах до лікар-
ських засобів на закупівлях ВМКЦ Пів-
нічного регіону було наведено конкретне 
фасування товарів. Так, на закупівлі фарма-
цевтичної продукції очікуваною вартістю 
2,8 млн грн (ID: UA-2020-05-21-003899-c28) 
до препарату Ambroxol було визначено такі 
вимоги, яким відповідала продукція тільки 
ТОВ “Кусум Фарм”. Це суперечить рекомен-
даціям щодо закупівлі лікарських засобів, 
викладеним у згаданому вище спільному 
листі МОЗ та МЕРТ від 19.12.2018, а саме 
застереженню стосовно формулювання 
медико-технічних вимог до ліків з ураху-
ванням форми фасування. Місткість упа-
ковки не повинна бути визначальною для 
вибору постачальника, оскільки в деяких 
випадках це звужує коло учасників торгів 
до представників лише одного виробника.

Як і в ситуаціях з попередніми замовника-
ми, майже в усіх торгах Національного вій-
ськово-медичного клінічного центру “Голов-
ний військовий клінічний госпіталь” брали 
участь тільки по двоє претендентів. Винят-
ком стала закупівля тест-систем для вияв-
лення коронавірусу COVID-19 (ID: UA-2020-
08-05-007147-a29), де на торги прийшли 7 

учасників. У результаті заощадження бю-
джетних коштів на тих лотах, за які змагали-
ся лише по двоє постачальників, виявилося 
значно меншим: на 10 торгах ціна знизила-
ся на 0–6 %, тоді як на закупівлі тест-систем 
економія під час аукціону сягнула 67 %. 

Причини низької конкуренції на відкри-
тих торгах були фактично такими самими, 
як і в інших військово-медичних клінічних 
центрів: вимога надати гарантійний лист 
від виробника ліків або його офіційного 
представника та зазначення в медико-тех-
нічних вимогах до лікарських засобів кон-
кретного фасування товару. Крім цього,  
у проєкті договору замовник навів таку 
умову, як постачання препаратів протя-
гом трьох робочих днів від дня отримання 
заявки. Така вимога значно обмежує кіль-
кість потенційних постачальників, про що 
також зауважено  у спільних рекомендаці-
ях МОЗ і МЕРТ щодо закупівлі лікарських 
засобів. Коректнішим для замовника було 
б спланувати графік поставок з урахуван-
ням необхідного часу на замовлення меди-
каментів та доставку їх дистриб’юторами. 
У такому разі вартість ліків могла б бути 
нижчою.

28 Тендер на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-21-003899-c.
29 Тендер на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-05-007147-a.
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Щоб усунути ці ризики, НАКО реко-
мендує:

• підвищити якість підготовки вимог до 
предмета закупівлі;

• не вносити до тендерної документації 
обмежувальних вимог щодо фасування 
лікарських засобів, надання гарантійного 

листа, нереалістичних строків постачання 
тощо;

• не допускати формулювання меди-
ко-технічних вимог, яким відповідає про-
дукція тільки одного виробника, зокрема 
із зазначенням торговельної назви препа-
рату.

 Штучне обмеження конкуренції — не 
єдина причина, з якої не вдається відчут-
но заощаджувати бюджетні кошти під час 
публічних закупівель. Нерідко замовники 
не користуються наданими їм законодав-
ством повноваженнями з вивчення ринку, 
щоб зменшити очікувану вартість. Крім 
того, у деяких випадках замовник покла-
дає на постачальника додаткові витрати, 
не пов’язані з предметом закупівлі.

Так, тендерна документація ВМКЦ За-
хідного регіону містила положення щодо 
оплати послуг юридичного консультанта 
з проведення торгів. Щоразу в ній зазна-
чалась інформація про те, що переможець 
має сплатити 10 000 – 12 000 грн за кон-
сультаційні послуги, надані замовнику за 
договором з третьою стороною. Вартість 
послуг, замовлених ВМКЦ у консультан-
тів на 18 проаналізованих закупівлях (не 
враховуючи інших тендерів, де ці послу-
ги теж було передбачено), становила 194 
тис. грн. Така сума є цілком зіставною із 
зарплатою одного додаткового працівни-
ка-закупника. Ба більше, значна частина 
торгів стосувалась однотипного предме-
та закупівлі, наприклад лікарських засо-
бів, для придбання яких замовник не мав 

би потребувати додаткових консультацій, 
адже здійснює такі закупівлі регулярно. 
Це є надмірною вимогою до учасників, 
оскільки послуги з проведення тендера не 
належать до предмета закупівлі, тому їх не 
можна враховувати у вартості закупівлі. 
Ці послуги замовник повинен замовляти 
окремо від оголошеної закупівлі та узгод-
жувати оплату з надавачем послуг, а не з 
переможцем тендера. 

2020 року МОУ оголошувало 8 відкритих 
торгів (за 9 лотів) за кодом державного 
класифікатора товарів, робіт і послуг ДК 
021:2015:33000000-0: “Медичне облад-
нання, фармацевтична продукція та засо-
би особистої гігієни”. Жоден із цих тендерів 
не був успішним: дві закупівлі скасували 
через скарги до АМКУ, на 6 лотів не було 
пропозицій, ще одні торги не відбулися че-
рез відхилення пропозицій усіх учасників. 
Основною причиною неуспішності цих за-
купівель можна назвати недостатньо якіс-
ну підготовку тендерної документації з по-
гляду технічних характеристик предмета 
закупівлі. Підтвердженням цього є те, що 
5 лотів оскаржили в АМКУ, а також учас-
ники подали 6 вимог про внесення змін до 
тендерної документації. Показовою стала 

ЗАВИЩЕННЯ
ВАРТОСТІ ЗАКУПІВЕЛЬ
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закупівля мила туалетного на майже 2,9 
млн грн30. Замовник протягом травня-черв-
ня 4 рази оголошував відкриті торги, але 
жодного разу вони не відбулися через від-
сутність пропозицій. Хоча деякі потенційні 
учасники зверталися до замовника з про-
позицією внести зміни до умов закупівлі, 
що свідчить про зацікавленість постачаль-
ників і бажання взяти участь у тендері. 
Проте замовник відхилив усі зауваження. 
У вересні-жовтні МОУ знову 4 рази оголо-
шувало закупівлю мила, цього разу через 
переговорну процедуру для потреб обо-

рони, однак так само не надійшло жодної 
пропозиції. У результаті замовнику не вда-
лося придбати мило  2020 року.

Через недостатнє вивчення ринку збіль-
шувалися витрати під час COVID-закупівель. 
Наприклад, Військово-медичний клінічний 
центр Південного регіону купив шляхом 
укладення прямого договору систему рент-
генівську діагностичну Calipso F MTOps на 
75 тис. грн дорожче, ніж КНП “Миколаївська 
центральна районна лікарня Миколаївської 
районної ради” — через відкриті торги.

Військово-медичний клінічний центр Пів-
нічного регіону придбав ІФА-набори для 
якісного виявлення антитіл класів IgM та IgG 
до вірусу EQUI SARS-CoV-2  на понад 1 000 

грн дорожче за один набір порівняно з вар-
тістю, сплаченою КНП “Тернопільський місь-
кий лікувально-діагностичний центр”. Імо-
вірна переплата ВМКЦ сягала 155,5 тис. грн.

ЗАКУПІВЛЯ МОУ

мило 
туалетне 
на 2,9 
млн грн

4 

4 

торгів

торгів

0 

0 

учасників

учасників

не відбулись 

не відбулись 

травень-червень

вересень-жовтень

оголошено 

оголошено 

4 500 000,00 грн/шт 4 425 000,00 грн/шт

СИСТЕМА РЕНТГЕНІВСЬКА ДІАГНОСТИЧНА Calipso F MTOps

UA-2020-11-30-008640-b UA-2020-09-15-009955-a

Військово-медичний клінічний
центр Південного регіону

КНП “Миколаївська центральна районна 
лікарня Миколаївської районної ради”

30 Тендери на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-14-005540-b,
 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-14-005524-b, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-008545-a. 



30

НAKO    Медичні закупівлі Міноборони у період пандемії: корупційні ризики та рекомендації

4 450,00 грн

3 350,00 грн

2 850,30 грн

2 800,00 грн

ІФА-НАБІР ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ (ЦІНА ЗА ОД.)

UA-2020-10-30-005745-c

клас IgM до вірусу 
EQUI SARS-CoV-2

клас IgG до вірусу
EQUI SARS-CoV-2

UA-2020-12-02-007464-b

Військово-медичний клінічний центр 
Північного регіону

КНП “Тернопільський міський 
лікувально-діагностичний центр”

Також Військово-медичний клінічний 
центр Північного регіону закупив стери-
лізатор паровий Azteca AC-470 на 67 тис. 
грн дорожче, ніж КНП “Волинська обласна 

клінічна лікарня”. Тобто ймовірна перепла-
та ВМКЦ за придбання двох стерилізаторів 
могла становити 134 тис. грн.

Для мінімізації цього ризику НАКО ре-
комендує:

• не зазначати в умовах договорів з поста-
чальниками витрати, не пов’язані з предме-
том закупівлі, наприклад з оплати послуг 

юридичного консультанта;

• перед оголошенням закупівлі вивчати 
цінові пропозиції на Prozorro; також вдалою 
практикою є попередній добір пропозицій 
через процедуру допорогової закупівлі.

660 320,00 грн 593 055,00 грн

СТЕРИЛІЗАТОР ПАРОВИЙ AZTECA AC-470 (ЦІНА ЗА ОД.)

UA-2020-08-04-005834-a UA-2020-12-08-008445-c

Військово-медичний клінічний 
центр Північного регіону

КНП “Волинська обласна
клінічна лікарня”
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Цей корупційний ризик може виявлятись 
у змові потенційних учасників тендера, 
необ’єктивності й упередженості під час 
розгляду тендерних пропозицій, неповній 
перевірці учасників закупівлі. У будь-яко-
му разі він проходить крізь усі етапи підго-
товки та проведення закупівель і негатив-
но впливає на їхню якість та ефективність. 

Характерною особливістю тендерів вій-
ськової частини А4615, як, зрештою, і де-
яких інших проаналізованих замовників, є 
номінальна конкуренція. Зокрема, в ого-
лошеній закупівлі фармацевтичної продук-

ції UA-2020-09-30-002590-c31 з очікуваною 
вартістю 1 878 764 грн у медико-технічних 
вимогах до лікарських розчинів було за-
значено конкретні назви торгових марок 
препаратів виробництва ТОВ “Юрія-Фарм”. 
У торгах узяв участь офіційний дистриб’ю-
тор виробника — ТОВ “Медичний центр 
М.Т.К.”, а його суперником стало ТОВ 
“Торговий дім “Нео Лайф”, яке не подало 
значної частини документів. Статистика 
участі цієї компанії в закупівлях свідчить 
про те, що зазвичай вона, найімовірніше, 
виконує роль “статиста”, долучаючись до 
торгів лише для того, щоб була необхідна 

НЕДОБРОЧЕСНА ПОВЕДІНКА 
УЧАСНИКІВ ЗАКУПІВЕЛЬ І 
ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗАМОВНИКА

31 Тендер на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-30-002590-c. 

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4615

серед вимог:
препарати 

виробника ТОВ 
“Юрія-Фарм”

учасник 1

учасник 2

ТОВ “Медичний 
центр М.Т.К.”

Офіційний
дистриб’ютор 
ТОВ “Юрія-Фарм”

Не подало
значної частини 
документів

ТОВ “Торговий 
дім “Нео Лайф”

UA-2020-09-30-
002590-c 

на 1,9 млн грн

за 2 РОКИ участі
в тендерах на Prozorro

ТОВ “Торговий 
дім “Нео Лайф”

економія державних коштів

ЖОДНОЇ
перемоги

не перевищила 1 %
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У більшості закупівель НВМКЦ “Голов-
ний військовий клінічний госпіталь” брали 
участь лише по двоє претендентів, причо-
му суперник переможця зазвичай складав 
йому номінальну конкуренцію. Аналіз тен-
дерної документації показав, що другий 
учасник зазвичай не подавав частини важ-
ливих документів, наприклад забезпечен-
ня тендерної пропозиції (банківську гаран-
тію) або гарантійні листи від виробника.

Аналіз закупівель для запобігання та лі-
кування COVID-19, організованих Міністер-
ством оборони України (відділом підготов-

ки та проведення закупівель за напрямком 
оперативного, технічного й медичного за-
безпечення управління проведення закупі-
вель Департаменту державних закупівель 
і постачання матеріальних ресурсів), свід-
чить про можливу недоброчесність окре-
мих посадових осіб замовника.

Протягом квітня-липня 2020 року МОУ 
провело 18 закупівель за процедурою 
COVID-звітування. З них результати 8 за-
купівель загальною вартістю 69,6 млн грн 
скасували, а договори розірвали через ко-
рупційні скандали. 

ВМКЦ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ

ПЕРЕМІГ

ПРОГРАВ

учасник 1

учасник 2

              ТОВ “Карл
              Шторц Україна”, 
Офіційний представник
виробника

Надав 
гарантійного 
листа щодо 
постачання 
предмета 
закупівлі компаніїВиробник

UA-2020-04-
17-008292-b

32 Тендер на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-008292-b. 

НАСЛІДОК:

<1 %
заощаджено

мінімальна кількість учасників й аукціон 
відбувся. Протягом двох років участі в тен-
дерах на Prozorro ТОВ “Торговий дім “Нео 
Лайф” жодного разу не виграло. У резуль-
таті економія державних коштів на зазна-
ченій закупівлі не перевищила 1 %.

На закупівлі медичних виробів ВМКЦ 
Центрального регіону учасники приходи-
ли переважно з однаковою продукцією й 
на аукціоні не торгувалися. Показовою тут 
є закупівля устаткування для операційних 

блоків (ID: UA-2020-04-17-008292-b32), де 
переможцем стало ТОВ “Карл Шторц Укра-
їна”. Це підприємство є офіційним пред-
ставником виробника товару в Україні, 
тому воно надало гарантійного листа щодо 
постачання предмета закупівлі компанії, 
яка теж узяла участь у цих торгах  як його 
ж конкурент. Отже, обидва постачальники 
знали про участь у тому самому тендері. 
Як наслідок на цій закупівлі вдалося за-
ощадити менш ніж 1 %.
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15–16 квітня командувач Медичних сил 
ЗСУ підписав з китайською компанією 
COMABASST INDUSTRY DEVELOPMENT 
CO. LIMITED 8 договорів про придбан-
ня засобів захисту, апаратів ШВЛ та екс-
прес-тестів. 17 квітня було опубліковано 
розслідування журналістів програми “Схе-
ми: корупція в деталях”33 про те, як Міно-
борони закуповує тести, маски й апарати 
ШВЛ для армії в китайської фірми, яка 
торгує модемами. Того самого дня міністр 
оборони України Андрій Таран призначив 
службове розслідування щодо цих закупі-
вель. У результаті всі договори, укладені 
з COMABASST INDUSTRY DEVELOPMENT 
CO. LIMITED, було розірвано.

Після цього МОУ уклало договори про 
закупівлю респіраторів за процедурою 
COVID-звітування з ТОВ “Тіса Київ” (на 2 
080 000 грн34 та 3 540 000 грн35) і ТОВ 
“Точка Опори Плюс” (на 6 200 000 грн36). 
Обидві ці фірми, ймовірно, пов’язані з О. 
І. Сарновим, колишнім головним спеціа-
лістом сектора юридичного забезпечення 
імпорту продукції, робіт і послуг оборон-
ного та подвійного призначення. Згідно 
з постановою суду від 21.02.2021, він був 
залучений до візування документів під 

час підписання договору з COMABASST 
INDUSTRY DEVELOPMENT CO. LIMITED37, а 
5 липня 2020 року подав декларацію пе-
ред звільненням38. 

Факти, що свідчать про можливий зв’я-
зок між фірмами-переможцями та колиш-
нім державним службовцем МОУ, міс-
тяться у відкритому доступі. Відповідно 
до реєстраційних даних, засновниками 
ТОВ “Тіса Київ” є Сарнов Ігор Анатолійо-
вич (він же керівник) і Сарнова Тетяна Пе-
трівна.

Компанія, власником якої є Олексій Сар-
нов (CB World Corporation), 2019 року ім-
портувала товари для ТОВ “Тіса Київ”, що 
свідчить про пов’язаність цих двох фірм че-
рез господарські відносини. Крім того, до 
2015 року місце проживання Ігоря Сарно-
ва та Олексія Сарнова було зареєстроване 
за однаковою адресою.

Керівницею ТОВ “Точка Опори Плюс” є 
Сівоплясова Юлія Миколаївна. Інструмент 
clarity.project показує, що в різні періо-
ди Юлія Сівоплясова й ТОВ “Точка Опори 
Плюс” зазначали на Prozorro такі самі кон-
тактні дані, як і Сарнова Тамара Петрівна, 
а також Сарнов Олексій Ігорович за часів

ЗАКУПІВЛІ МОУ ПО COVID-ЗВІТУВАННЮ 2020

з них      18 закупівель за 
процедурою COVID-звітування 
проведено загалом

33 Міноборони закуповує тести, маски та апарати ШВЛ для армії в китайської фірми, яка торгує модемами/ Радіо Свобода, 
17.04.2020 (https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-minoborony-kytay/30561618.html). 
34 Тендер на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-006524-c. 
35 Тендер на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-003680-b. 
36 Тендер на Prozorro https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-006549-c. 
37 Постанова Солом’янського районного суду від 21.02.2021 у справі № 760/83/21 (https://bit.ly/3iJLJHV). 
38 Декларація Сарнова О. І. перед звільненням (https://bit.ly/2SD92Z1). 

8
закупівель 
скасували

загальною
вартістю 

69,6 
млн грн
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ведення підприємницької діяльності, зо-
крема номери мобільного та стаціонарно-
го телефонів, адресу електронної пошти. 

Протягом травня 2020 року МОУ укла-
ло два нові договори про закупівлю 2,5 
млн медичних масок. 20 серпня Служба 
безпеки України оприлюднила новину39 
про затримання посадовців Медичних 
сил ЗСУ, яких підозрювали в отриманні 
неправомірної вигоди за укладення од-
ного з цих контрактів. З Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень відомо, що 
посередник вирішив співпрацювати зі 
слідством і звинуватив у організації схеми 
командування Медичних сил ЗСУ (справа 
№756/16294/2040). Згідно з інформацією 

слідства, за кожну маску мали виплатити 
1 гривню неправомірної вигоди (“відкат”). 
15 червня 2021 року ДБР завершило розслі-
дування стосовно начальника управління 
медпостачання Командування Медичних 
сил ЗСУ. Було з’ясовано, що у травні-серп-
ні 2020 року полковник медичної служби 
у змові з іншими особами одержав від 
підприємця «відкат» за контракт з його 
фірмою на закупівлю одноразових медич-
них масок. Посадовці не лише посприяли 
укладенню договору МОУ з цим підпри-
ємством, а й забезпечили прийняття това-
ру без необхідних документів. При цьому 
було сплачено повну вартість товару по-
при виявлені порушення та недотримання 

39 Повідомлення на фейсбук-сторінці СБУ від 20.08.2020 (https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2786282171601770/).
40 Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 23.12.2020 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/93755857).

ІНФОРМАЦІЯ З ЄДРПОУ ЩОДО ТОВ "ТІСА КИЇВ" 
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умов договору щодо строків постачання41.

20 травня 2020 року в ТОВ “Мед Ексім” 
закупили 10 апаратів ШВЛ на 11 млн грн. А 
18 лютого 2021 року Державне бюро роз-
слідувань повідомило, що Головне опера-
тивне управління ДБР веде досудове роз-
слідування у кримінальному провадженні 
за фактом придбання несправних апаратів 
ШВЛ42.

Наразі в Єдиному держреєстрі судових 
рішень є інформація про адміністративне 
провадження стосовно начальника юри-
дичної служби — помічника командувача 
Медичних сил Збройних Сил України. Суд 
визнав його винним в адміністративному 
правопорушенні за ч. 2 ст. 172-5 КУпАП “Не-
дбале ставлення військової службової осо-

би до військової служби, вчинене в умовах 
особливого періоду” (760/83/21)43.

Наказом № 182КП від 21.10.2020 “Про 
притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності” Міноборони винесло І. П. Хо-
менку догану, яку він оскаржив в Окружно-
му адміністративному суді м. Києва, однак 
після публічного розголосу вирішив зали-
шити свій позов без розгляду, і суд його 
клопотання задовольнив 12.02.2021 (спра-
ва 640/693/2144).

Наведені факти порушень, вчинених по-
садовими особами МОУ та ЗСУ під час 
проведення закупівель, можуть сигналізу-
вати про необхідність посилення контролю 
за доброчесністю посадовців.

41 «Відкати» за поставку медичних масок для військовослужбовців: ДБР завершило розслідування щодо посадовців ЗСУ та пра-
цівника урядової структури / офіційний сайт ДБР, 15.06.2021 (htt ps://bit.ly/3xu8lAh).
42 Закупівля непридатних до використання апаратів ШВЛ: ДБР викрило злочинну діяльність посадовців Командування Медич-
них сил ЗСУ / офіційний сайт ДБР, 18.02.2021 (htt ps://bit.ly/3biCnOA).
43 Постанова Солом’янського районного суду м. Києва від 22.02.2021 (htt ps://reyestr.court.gov.ua/Review/95101445).
44 Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.02.2021 (htt ps://reyestr.court.gov.ua/Review/94935910).
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Для мінімізації такого ризику НАКО 
рекомендує:

• аналізувати раніше укладені з поста-
чальниками договори на предмет їхньої 
повторності та систематичності, застосову-
вати практику попереднього аналізу кон-
трагентів для вивчення їхньої ділової ре-
путації, виявлення зв’язків з конкурентами 
або посадовими особами замовників, мож-

ливої наявності конфлікту інтересів тощо;

• проводити періодичні навчання для від-
повідальних посадових осіб замовників 
усіх рівнів з метою роз’яснення вимог За-
кону України “Про публічні закупівлі”, оз-
найомлення з кращими практиками й роз-
роблення єдиних підходів до організації та 
проведення закупівель.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
У результаті виконаного аналізу ме-

дичних закупівель, проведених 2020 року 
Міноборони та установами, підпорядкова-
ними МОУ, було виявлено слабкі місця в 
закупівельній роботі всіх замовників. Оче-
видно, що успішне проведення тендера не 
завжди означало ефективне використання 
коштів. На більшості завершених відкритих 
торгів існувала мінімальна або, ймовірно, 
лише номінальна конкуренція. Як наслідок 
економія коштів платників податків була 
незначною. Водночас на тих закупівлях, у 
яких брали участь понад троє постачальни-
ків, зниження ціни під час аукціону (еконо-
мія) було значно більшим, ніж на торгах із 
двома учасниками.

За результатами аналізу було визначе-
но такі групи корупційних ризиків:

1. Обмеження конкуренції внаслідок на-
ведення необґрунтованих вимог у техніч-
ній документації. Через те, що замовники 
вимагають надати гарантійний лист від ви-
робника, зазначають конкретне фасуван-
ня чи навіть торговельну назву препарату, 
коло потенційних учасників закупівлі зву-
жується.

2. Завищення вартості закупівель. Замов-
ники недостатньо використовували мож-
ливості попереднього аналізу ринку, щоб 
зменшити очікувану вартість, або поклада-
ли на постачальника витрати, не пов’язані з 
предметом закупівлі.

3. Недоброчесна поведінка учасників 
закупівель або представників замовника. 
Виявлено випадки фіктивної конкуренції 
внаслідок змови учасників тендера та по-
рушення з боку посадових осіб МОУ чи 
ЗСУ. Це призводило до неефективного ви-

користання державних коштів, розірвання 
договорів і погіршення забезпеченості вій-
ськовослужбовців ліками та медичними ви-
робами.

Щоб підвищити ефективність медич-
них закупівель замовниками Міноборо-
ни, НАКО рекомендує:

1. Запровадити професіоналізацію заку-
півель, наприклад, шляхом передачі від-
критих закупівель централізованій закупі-
вельній організації.

2. Удосконалити визначення меди-
ко-технічних вимог до предмета закупівлі, 
щоб забезпечити належну конкуренцію та 
ширшу участь постачальників у торгах. Для 
цього необхідно виконувати рекомендації 
МЕРТ, ураховувати практики Антимоно-
польного комітету України, використовува-
ти конструктор і бібліотеки примірних спе-
цифікацій на порталі Prozorro.

3. Організовувати та проводити попе-
редні консультації для аналізу ринку. Зокре-
ма, щоб підвищити конкуренцію на закупів-
лях медичних виробів, доцільно запитувати 
й отримувати рекомендації та інформацію 
від суб’єктів господарювання, як це перед-
бачено ч. 4 ст. 4 Закону України “Про пу-
блічні закупівлі”.

4. Передбачити в проєктах усіх догово-
рів умову про відповідальність за невико-
нання / невчасне виконання зобов’язань, 
зокрема господарські санкції чи забезпе-
чення виконання договору.

5. Вилучити з тендерної документації 
на закупівлях фармацевтичних виробів ви-
могу надати гарантійні (авторизаційні) ли-
сти від виробників лікарських засобів. Такі 
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листи насправді не гарантують відповідаль-
ність виробника чи постачальника на етапі 
виконання договору. Натомість вони знач-
но обмежують коло потенційних учасників 
тендера, бо не всі можуть отримати необ-
хідну довідку у виробника.

6. Не зазначати в медико-технічних 
вимогах до лікарських засобів конкретне 
фасування товару (наприклад, кількість та-
блеток в упаковці), оскільки нерідко таке 
фасування може мати продукція лише од-
ного виробника, тож її зможуть запропону-
вати тільки певні постачальники.

7. Ставити реалістичні строки постачан-
ня товарів за договорами про закупівлю. Для 
забезпечення безперебійного надходження 
ліків замовникам варто складати графік по-
стачання лікарських засобів з урахуванням 
необхідного часу на виготовлення, замов-
лення чи завезення продукції до України.

8. Заборонити оплату послуг сторонніх 
консультантів в умовах договорів про за-

купівлю. У разі потреби замовники мають 
замовляти послуги для допомоги у про-
веденні публічних закупівель окремо від 
предмета закупівлі, стосовно якого нада-
ються консультації.

9. Аналізувати раніше укладені з поста-
чальниками договори на предмет їхньої 
повторності та систематичності, здійснюва-
ти попередній аналіз контрагентів стосовно 
їхньої ділової репутації, зв’язків з конкурен-
тами або посадовими особами замовників, 
наявності конфлікту інтересів тощо. Завдя-
ки цьому можна своєчасно виявляти потен-
ційні зловживання чи порушення та вжива-
ти відповідних заходів.

10. Проводити періодичні навчальні тре-
нінги для відповідальних посадових осіб за-
мовників усіх рівнів: роз’яснювати їм вимо-
ги Закону України «Про публічні закупівлі», 
ознайомлювати з найкращими практиками 
та розробляти єдині підходи до організації 
та проведення закупівель.
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