
 
Державні медичні закупівлі 2021: ключові аспекти організації та 

проведення процедур 
  
Державне підприємство «Медичні закупівлі України» (далі - ДП «Медзакупівлі України») 
запрошує на зустріч «Державні медичні закупівлі 2021: ключові аспекти організації та 
проведення процедур». Захід відбувається в межах ринкових консультацій ДП «Медзакупівлі 
України»1 та має на меті інформування представників фармацевтичного ринку щодо ключових 
аспектів централізованої закупівлі ліків та медвиробів за бюджетними програмами у сфері 
охорони здоров’я за кошти 2021 року.  
  
Презентація відбудеться 25 березня 2021 з 09:30 до 13:15. Через обмеження, введені у зв’язку з 
пандемією COVID-19, захід відбуватиметься в двох форматах - офлайн (до 60 осіб, які 
зареєструються першими; по одному представнику від компанії) та онлайн. Офлайн формат 
проходитиме з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних заходів (перебування в масці 
під час заходу, соціальне дистанціювання, перевірка температури, провітрювання приміщення, 
використання антисептиків). 
 
Інформація щодо місця проведення та посилання на прямі трансляції буде надіслана всім 
зареєстрованим учасникам. Для реєстрації, будь ласка, заповніть реєстраційну форму. Дедлайн 
реєстрації - 23 березня, COB.  
 
Планується презентувати наступні питання: 

● Результати проведених ДП  «Медзакупівлі України» закупівель ліків та медвиробів за 
програмами МОЗ України за 2020 рік; 

● Закупівлі ліків та медвиробів за кошти 2021 року за доведеними до ДП «Медзакупівлі 
України» напрямами: планування та проведення процедур, контрактування та 
проведення оплат;  

● Виконання договорів та процедура звітування; 
● Особливості закупівлі медикаментів за напрямами АРВ терапії та лікування 

туберкульозу.  
 
Забезпечуватиметься синхронний переклад англійською мовою. Із запитаннями, будь ласка, 
звертайтесь за адресою office@medzakupivli.com або +38 (063) 651 90 25.  
 
Захід відбувається за технічної підтримки проекту USAID Україна «Безпечні, доступні та 
ефективні ліки для українців» (SAFEMed). 
_________________________________________________________________________ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» було створено у жовтні 2018 року з метою організації та 
проведення закупівель лікарських засобів і медичних виробів за кошти державного бюджету відповідно до Закону України «Про 
публічні закупівлі». 

Основна ціль держпідприємства - забезпечити прозорі та ефективні закупівлі якісних лікарських засобів та медичних 
виробів і стати центром закупівельної експертизи щодо медичних товарів.  

В 2020 році ДП «Медзакупівлі України» вперше було уповноважене на здійснення закупівель за 14 з 38 напрямів 
державних програм МОЗ України, закупівлю ЗІЗ, експрес-тестів, ліків та обладнання, що використовуються для протидії 
COVID-19, автомобілів швидкої медичної допомоги та вакцин проти коронавірусу, розвивало каталоги Prozorro Market. Звіт 
щодо закупівель у 2020 році опублікований за посиланням. У 2021 році, відповідно до наказу МОЗ № 32 від 12.01.2021, ДП 
«Медзакупівлі України» здійснюватиме закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за 19 напрямами. 

1 Право замовника проводити такі консультації врегульовано Законом України «Про публічні закупівлі». Реалізація в межах ДП 
деталізована Порядком проведення попередніх ринкових консультацій перед оголошенням процедур закупівель, що є Додатком № 
1 до Стандартної операційної процедури «Організація та проведення процедур закупівлі», затвердженої наказом ДП 
«Медзакупівлі України» від 12.12.2019 № 112 (зі змінами). 

https://forms.gle/Ld1pLMRMxFjK8Ga76
mailto:office@medzakupivli.com
https://drive.google.com/file/d/196Eqf1lfp1zJR2JdjxCLHcjpqiZIFAld/view
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-12012021--32-pro-dovedennja-do-derzhavnogo-pidpriemstva-medichni-zakupivli-ukraini-pereliku-naprjamiv-profilaktiki-diagnostiki-ta-likuvannja-2021-roku


 
Державні медичні закупівлі 2021: ключові аспекти організації та проведення 

процедур 
 

ПРОГРАМА 
 
Дата: 25 березня 2021 року 
Місце проведення: онлайн та офлайн формат 
Час проведення: 09:30-13:15 
 

 
 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників та вітальна кава 

10:00 – 10:20 
 

Закупівлі ліків та медвиробів за програмами МОЗ України: результати 
2020 року та специфіка планування 2021 року 
Арсен Жумаділов, Генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» 

10:20 – 10:40 Ключові аспекти проведення закупівель 2021 
Дар’я Пахомова, Начальниця відділу публічних закупівель  

10:40 - 11:00 

Основні положення договору про закупівлю (валюта контрактування, 
оплати, терміни постачання, закупівля незареєстрованих лікарських 
засобів тощо)  
Юлія Івахненко, заступниця Генерального директора 

11.00 - 11.15 Перерва 

11:15 – 11:35 Виконання договорів: постачання товарів та обмін документами  
Олександр Пономарьов, начальник відділу логістики  

11:35 - 11:55 Основні вимоги до звітування у рамках виконання договору 
Альона Жужа, Начальниця відділу виробничої аналітики та ІТ 

11:55 - 12:30 Обговорення 

12:30 - 12:45 Перерва 

12:45 – 13:15 
Особливості закупівель медикаментів за напрямами АРВ терапії 
дорослих, підлітків і дітей та лікування туберкульозу 
Марія Морозова, Начальниця відділу категорійного менеджменту  


