
Коронав�русним закуп�влям уже понад дев’ять м�сяц�в. У березн� 2020 року їх було
виведено з-п�д д�ї Закону України «Про публ�чн� закуп�вл�» 

з метою, наск�льки це можливо, унормувати еп�дем�олог�чний стан справ у наш�й країн�
та полегшити життя медзамовникам. Саме на початку пандем�ї виникали складнощ�, що
вже давно забут�: деф�цит на ринку, завищен� ц�ни, неможлив�сть закупити потр�бний
товар. У ц�й статт� висв�тлимо п’ять проблемних питань зд�йснення коронав�русних
закуп�вель, адже попереджений — значить озброєний.

Ключове про закуп�вл� COVID-19
Коронав�русна закуп�вля передбачає проведення закуп�вл� необх�дних товар�в, роб�т та
послуг шляхом укладення прямого договору з постачальником з обов’язковим
оприлюдненням в електронн�й систем� закуп�вель зв�ту про укладений догов�р, договору
з ус�ма додатками та зв�ту про виконання договору (пункт 9 розд�лу І Закону України
«Про внесення зм�н до деяких законодавчих акт�в України, спрямованих на запоб�гання
виникненню � поширенню коронав�русної хвороби (COVID-19)» в�д 17.03.2020 № 530-ІХ).

Обмеження для проведення таких закуп�вель: товар / робота / послуга має бути
обов’язково включена до в�дпов�дного перел�ку, затвердженого постановою Каб�нету
М�н�стр�в України в�д 20.03.2020 № 225 «Деяк� питання закуп�вл� товар�в, роб�т � послуг,
необх�дних для зд�йснення заход�в, спрямованих на запоб�гання виникненню та
поширенню, локал�зац�ю та л�кв�дац�ю спалах�в, еп�дем�й та пандем�й гострої
респ�раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронав�русом SARS-CoV-2, на територ�ї
України» (дал� — Перел�к). Ц�єю самою постановою затверджено й порядок проведення
коронав�русних закуп�вель.

При зд�йсненн� таких закуп�вель оч�кувана варт�сть предмета закуп�вл� не має значення.
Важливо враховувати, що коронав�русн� закуп�вл� не сумуються з �ншими закуп�влями,
що зд�йснюються замовником за тим самим кодом протягом року. 

В�дпов�дає за проведення коронав�русних закуп�вель виключно уповноважена
замовником особа, яка призначається окремим наказом.
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Проблема перша
З моменту запровадження коронав�русних закуп�вель основною проблемою при їх
проведенн� було й залишається визначення замовником предмета закуп�вл�. Не
зв�ряючись �з Перел�ком, замовники на власний розсуд визначають необх�дн�сть
предмета закуп�вл� для боротьби з гострою респ�раторною хворобою COVID-19.
Зараз к�льк�сть таких випадк�в, коли замовник купує за коронав�русною процедурою
в�дсутн�й у Перел�ку товар, зменшилась, але все одно вони непоодинок�.

Кр�м того, Перел�к пост�йно оновлюється, останн�м часом зм�ни вносяться щом�сяця,
додаються нов� товари, роботи та послуги, про що портал RADNUK.COM.UA регулярно
пов�домляє своїх читач�в. Тому радимо замовникам перед опубл�куванням в�дпов�дного
зв�ту пересв�дчитись, що закуповуваний товар, робота чи послуга наявна в Перел�ку. Це
� буде вашою гарант�єю вдалих закуп�вель.

Проблема друга
За коронав�русною процедурою зд�йснюється значна к�льк�сть закуп�вель, сума їх теж
чимала. Так, з березня поточного року по першу декаду грудня включно було проведено
понад 100 тисяч таких закуп�вель на суму понад 17,5 м�льярд�в гривень. Чимало, правда? І
вс� ц� закуп�вл� залишаються фактично безконтрольними, оск�льки виведен� з-п�д д�ї
Закону.

Але, наприклад, територ�альн� органи Держадитслужби ще навесн� розпочали рев�з�ї
окремих питань ф�нансово-господарської д�яльност� п�дприємств, установ та орган�зац�й
щодо використання кошт�в державного та м�сцевих бюджет�в, а також кошт�в,
отриманих з �нших джерел, для забезпечення заход�в, спрямованих на боротьбу з
гострою респ�раторною хворобою, спричиненою коронав�русом SARS-CoV-2. Як уже було
зазначено, коронав�русн� закуп�вл� виведен� з-п�д д�ї Закону, тому в�дсутн� п�дстави для
застосування мон�торингу. Натом�сть зад�яти метод �нспектування можливо.
Держаудитслужба виявила ряд порушень у коронав�русних закуп�влях замовник�в, що
перев�рялися.

Наприклад, при закуп�вл� до ц�ни товару включено податок на додану варт�сть, тод� як
вказаний товар зв�льнений в�д обкладення ПДВ. Тобто маємо зайве перерахування
замовниками постачальникам суми податку на додану варт�сть.

Проблема третя
Зв�льнення в�д обкладення податком на додану варт�сть. Постановою Каб�нету М�н�стр�в
України в�д 20.03.2020 № 224 затверджено перел�к товар�в (у тому числ� л�карських
засоб�в, медичних вироб�в та/або медичного обладнання), необх�дних для виконання
заход�в, спрямованих на запоб�гання виникненню � поширенню, локал�зац�ю та
л�кв�дац�ю спалах�в, еп�дем�й та пандем�й гострої респ�раторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронав�русом SARS-CoV-2, операц�ї з ввезення яких на митну територ�ю
України та/або операц�ї з постачання яких на митн�й територ�ї України зв�льняються в�д
обкладення податком на додану варт�сть. Тобто вс� включен� до вказаного Перел�ку
товари зв�льняються в�д обкладення ПДВ.

В�д обкладення податком на додану варт�сть зв�льняється не суб’єкт господарювання як
платник податк�в, а операц�я з постачання конкретного товару. І не має значення, хто
саме цей товар виробляє, постачає чи закуповує.



Як виявилося, частина замовник�в з р�зних причин про�гнорувала норми вказаної
постанови та закупила товари за ц�нами, що включали в себе податок на додану
варт�сть. Можливо, даному питанню прид�лялося недостатньо уваги. Тому наприк�нц�
року в замовник�в були додатков� проблеми: повернення податку на додану варт�сть,
внесення зм�н до умов договору тощо.
Ускладнює життя також те, що деяк� товари �з перел�ку постанови № 224 можуть бути
в�дсутн� в Перел�ку �з постанови № 225. Оск�льки зм�ни до обох Перел�к�в вносилися не
синхронно, поява розб�жностей була неминучою. Тому можлив� сюрпризи.

Проблема чотири
Замовники продовжують помилятися п�д час оприлюднення �нформац�ї про закуп�вл�.
Хоча законодавством передбачено, що замовник оприлюднює в електронн�й систем�
закуп�вель зв�т про догов�р про закуп�влю, укладений без використання електронної
системи закуп�вель, догов�р про закуп�влю та вс� додатки до нього, зв�т про виконання
договору про закуп�влю.

Але, як � ран�ше, замовники забувають оприлюднити сам догов�р або ж додатки до
нього. Разом з тим так� д�ї є порушенням законодавства у сфер� закуп�вель � зг�дно з�
статтею 16414 Кодексу України про адм�н�стративн� правопорушення, де передбачено
в�дпов�дальн�сть за неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення �нформац�ї
про закуп�вл�, що зд�йснюються в�дпов�дно до положень Закону України «Про внесення
зм�н до деяких законодавчих акт�в України, спрямованих на запоб�гання виникненню �
поширенню коронав�русної хвороби (COVID-19)», тягнуть за собою накладення штрафу
на службових (посадових), уповноважених ос�б замовника у розм�р� ста
неоподатковуваних м�н�мум�в доход�в громадян.

Проблема п’ята
Протягом усього часу, поки застосовується коронав�русна закуп�вля, Перел�к зазнавав
неодноразових та досить суттєвих зм�н. Додавалися нов� товари та послуги, зовс�м
недавно запроваджено розд�л «Роботи». Додалася значна к�льк�сть л�карських засоб�в
пор�вняно �з першими редакц�ями Перел�ку.

Зм�ни, звичайно, необх�дн�. Але трохи шкода, що вони настають �з зап�зненням.
Наприклад, лише в жовтн� було покладено край ситуац�ї, коли замовник може придбати
необх�дне медичне обладнання за коронав�русною процедурою, а послуги з його
ремонту та/або техн�чного обслуговування — н�. Оск�льки потреба в�дремонтувати
техн�ку могла бути нагальною, замовники йшли на вчинення порушення � проводили
коронав�русну закуп�влю. Із внесенням в�дпов�дних зм�н ситуац�ю виправлено.

Так само з порушенням окрем� медзаклади закуповували послуги поводження з
медичними в�дходами, оск�льки така послуга донедавна не була включена в Перел�к.
Звичайно, на початку року мало хто м�г передбачити, що обсяги небезпечних в�дход�в
значно зростуть. І зг�дно з останн�м оновленням Перел�ку з 10 грудня поточного року
включено послуги з поводження з медичними в�дходами (збирання, перевезення,
збер�гання, сортування, оброблення (перероблення), утил�зац�ї (тих, що можуть
п�длягати утил�зац�ї), видалення, знезараження, знищення медичних в�дход�в).

П�дсумовуючи дану публ�кац�ю та враховуючи, що карантин продовжено до 28.02.2021 (�,
можливо, це ще не к�нець), потреба в коронав�русних закуп�влях зовс�м скоро не
в�дпаде. Тому для вдалого зд�йснення закуп�вель замовникам необх�дно пост�йно
зв�рятися з Перел�ками, що затверджен� постановами Каб�нету М�н�стр�в України в�д
29.03.2020 № 224 та № 225.


