
Питання щодо зазначення м�жнародної непатентованої назви в закуп�влях з ознакою
COVID-19 виникає у зв’язку з тим, що так� закуп�вл� виведен� з-п�д д�ї Закону України «Про
публ�чн� закуп�вл�». 

У ц�й публ�кац�ї розглянемо, чи повинен замовник зазначати м�жнародн� непатентован�
назви в закуп�влях з ознакою COVID-19.

В�дпов�дно до пункту 8 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-IX, Розд�л ІХ «Прик�нцев� та перех�дн�
положення» Закону України «Про публ�чн� закуп�вл�» (дал� — Закон) доповнено пунктом
21, зг�дно з яким д�я Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закуп�вл� є
товари, роботи чи послуги, необх�дн� 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 коронав�русної хвороби (COVID-19). 

Перел�к таких товар�в, роб�т чи послуг та порядок їх закуп�вл� затверджуються Каб�нетом
М�н�стр�в України.

За результатами такої закуп�вл� в електронн�й систем� закуп�вель замовник оприлюднює
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 в�дпов�дно до статт� 10 Закону. 

Зг�дно з пунктом 6 частини 3 статт� 3 Закону зв�т про догов�р про закуп�влю, укладений
без використання електронної системи закуп�вель, повинен м�стити назву предмета
закуп�вл�.

Водночас абзацом 4 пункту 2 Порядку, затвердженого постановою Кабм�ну в�д 20.03.2020
№ 225, передбачено, що �нш� терм�ни вживаються у значенн�, наведеному в Закон� та
�нших нормативно-правових актах.

СТАТТЯ ДЛЯ РАДНИК У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Бути чи не бути МНН в закупівлях з
ознакою COVID-19?
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назви предмета закуп�вл�;
коду предмета закуп�вл� в�дпов�дно до класиф�катор�в;
м�жнародної непатентованої назви л�карського засобу (дал� — МНН);
якщо предмет закуп�вл� м�стить два та б�льше л�карських засоб�в, замовником зазначається
МНН кожного л�карського засобу;
назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиц�ї предмета закуп�вл�;
коду товару чи послуги, визначеного зг�дно з Єдиним закуп�вельним словником, що найб�льше
в�дпов�дає назв� номенклатурної позиц�ї предмета закуп�вл�.

Так, в�дпов�дно до пункту 22 частини 1 статт� 1 Закону предмет закуп�вл� — товари, роботи чи
послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закуп�вл� або в межах
проведення спрощеної закуп�вл�, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерн�
пропозиц�ї / пропозиц�ї або пропозиц�ї на переговорах (у раз� застосування переговорної
процедури закуп�вл�). 

Предмет закуп�вл� визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом,
�з застосуванням Єдиного закуп�вельного словника, затвердженого у встановленому
законодавством порядку.

Так, на виконання вищезазначеної норми Закону Уповноважений орган (М�неконом�ки) прийняв
наказ про затвердження Порядку визначення предмета закуп�вл� в�д 15.04.2020 № 708 та наказ про
затвердження Порядку розм�щення �нформац�ї про публ�чн� закуп�вл� в�д 11.06.2020 № 1082.

В�дпов�дно до зазначених нормативно-правових акт�в п�д час зд�йснення закуп�вл� л�карських
засоб�в предмет закуп�вл� визначається за показником третьої цифри ДК 021:2015 Єдиного
закуп�вельного словника. 
Замовник може визначити окрем� частини предмета закуп�вл� (лоти) за м�жнародною
непатентованою назвою л�карського засобу, формою випуску, дозуванням, обсягом та / або м�сцем
поставки л�карських засоб�в.

У раз� визначення предмета закуп�вл� л�карських засоб�в в окремих полях зазначається �нформац�я
щодо:

У розд�л� «Л�карськ� засоби, �муноб�олог�чн� препарати та харчов� продукти для спец�альних
медичних ц�лей для надання медичної допомоги пац�єнтам, хворим на COVID-19» Перел�ку,
затвердженого постановою Кабм�ну в�д 20.03.2020 № 225 (дал� – Перел�к), л�карськ� засоби
вказуються �з зазначенням МНН, а також форми випуску та дозування. Тобто назва л�карського
засобу, який включено до Перел�ку, �дентиф�кується виключно по МНН. Саме по МНН замовник
визначає, включено даний л�карський зас�б до Перел�ку чи н�.

Висновок
Отже, враховуючи вищевикладене, рекомендуємо зазначати МНН у р�чному план�
закуп�вель або зм�нах до нього та у зв�т� про догов�р про закуп�влю, укладений без
використання електронної системи закуп�вель. Також нагадуємо, що при закуп�вл� товар�в,
роб�т чи послуг, 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
коронав�русної хвороби (COVID-19), їх назва має бути �дентичною з назвою та
характеристиками (за наявност�), зазначеними у Перел�ку.
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