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Єдиний державний реєстр судових рішень
 

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА 

пр. № 1-кс/759/2395/22 

ун. № 759/9563/22 

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

12 серпня 2022 року м. Київ 

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва Жмудь В.О., 

за участю секретаря Ящук Н.О.,

слідчого Шевченка Я.С.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання 
старшого слідчого управління ГУ НП в Київській області майора поліції Голуба О.В., 
погоджене прокурором у кримінальному провадженні Канарським В.С. та подане у 
кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 15.02.2022 за № 42022110000000044, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про 
надання дозволу на проведення огляду, 

 

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий управління ГУ НП в Київській області майор поліції Голуб О.В. 
звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у 
кримінальному провадженні Канарським В.С. та подане у кримінальному 
провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 15.02.2022 за № 42022110000000044, за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу 
старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області Голубу Олександру Вікторовичу, 
та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному 
провадженні, а саме: Тимченку Івану Сергійовичу, Колосюку Валентину 
Володимировичу, Бежук Олені Юріївні; Біликову Владиславу Володимировичу, 
Годованюку Віктору Вікторовичу, Лещенку Дмитру Івановичу, Сопільняк Людмилі 
Петрівні, Стеценко Каріні Вікторівні, Желізняку Артему Івановичу, Шевченку 
Ярославу Сергійовичу, Кантуру Ігорю Сергійовичу, Токарєву Олександру 
Андрійовичу, Потаповському Олексію Євгенійовичу, Панченку Андрію 
Олексійовичу із залученням судових експертів-товарознавців та спеціалістів в 
даній галузі, на проведення огляду виключно медичного обладнання, яке було 
придбано Національним Інститутом раку, ЄДРПОУ 02011976, через систему 
«Prozorro» як замовником, а саме: А4-80003 Апарат для лікування ран негативним 
тиском ХЕК8+ ( кількість 10 шт.; постачальник ТОВ «МЕДІВЕЙ», ЄДРПОУ 41728863; 
назва тендеру: Апарат для вакуумної терапії ран) код НК 024:2019: 47408 - Помпа 
системи лікування ран від`ємним тиском; ідентифікатор UA-2021-09-22-003432-a); 
Відсмоктувач медичний В-40А (кількість 12 штук; постачальник ТОВ 
«ОНКОМЕДIКА», ЄДРПОУ 39014885, назва тендеру: Відсмоктувач медичний 
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дренажний (плевроаспіратор) типу Б-40А; ідентифікатор UA-2021-09-25-000128-c; 
Система ультразвукова діагностична ARIETTA 65 FUJIFILM Healthcare Corporation 
(Японія) - кількість 4 шт.; Система ультразвукова діагностична ARIETTA 750VE 
FUJIFILM Healthcare Corporation - кількість 1 шт.; Система ультразвукова 
діагностична ARIETTA 850 FUJIFILM Healthcare Corporation - кількість 1 шт.; 
Система ультразвукова діагностична ARIETTA 65 FUJIFILM Healthcare Corporation 1 
шт.; Система ультразвукова діагностична uSmart 3300 Teratech Corporation, 7шт.; 
Система ультразвукова діагностична uSmart 3300 Teratech Corporation, 2шт.; 
Dopplex DMX R цифровий васкулярний доплер, що перезаряджається (з лужними 
батареями) Huntleigh Healthcare Ltd 1шт.; - постачальник ТОВ «ІМД +», ЄДРПОУ 
43113507; назва тендеру: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 
стоматології та ветеринарної медицини (Апарат УЗД (тип1.); Апарат УЗД (тип2.); 
Апарат УЗД (тип3.); Апарат УЗД (тип4.); Апарат УЗД портативний (тип 1.); Апарат 
УЗД портативний (тип 2.); Доплер; ідентифікатор UA-2021-10-07-015374-b; Цифрова 
система мамографічна GIOTTO CLASS 3D, IMS GIOTTO S.p.A; Система 
рентгенографічна та флюороскопічна OPERA T90cs, General Medical Merate S.p.A., 2 
шт.; Система рентгенівська діагностична Сподібна Symbol FP L, General Medical 
Merate S.p.A.,2шт.; - постачальник ТОВ «ІЛАТАНМЕД», ЄДРПОУ 34494612; назва 
тендеру: Дентальний понтамограф (код НК 024:2019 45257 - Стоматологічна 
система рентгенографічної цифрової візуалізації); ідентифікатор UA-2021-10-05-
011151-b; Дефібрилятор В 500 Базовий (ручна дефібриляція, автоматизований 
зовнішня дефібриляція, темп, ЕКГ (3 відведення, 5 відведень), дихання, принтер) у 
кількості 10 шт.; Електрокардіограф ЕСО 200+ у кількості 8 шт.- постачальник ТОВ 
«СУЧАСНА ЛІКАРНЯ», ЄДРПОУ 40199288; назва тендеру: ДК 021:2015 - 33120000-7 
Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання код НК 024:2019: 
17882 - Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення 
дефібриляції (Дефібрилятор-монітор); 11407-Електрокардіограф основного 
призначення (Електрокардіограф); ідентифікатор UA-2021-09-27-012119-b; 
томограф комп`ютерний SOMATOM go.Sim, 1 шт. (вартість 21 972 000,00); 
Томограф комп`ютерний SOMATOM go.Sim, 1 шт. (вартість 24 933 000,00); - 
постачальник ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ЄДРПОУ 38865928; назва тендеру: Код 
ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 
стоматології та ветеринарної медицини код НК 024:2019 - 37618 - Система 
рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла (Томограф комп`ютерний); 
ідентифікатор UA-2021-09-25-000030-a; Прискорювач лінійний Halcyo - 1шт. 
постачальник ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна», ЄДРПОУ 36519759; назва 
тендеру: Код ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб 
медицини, стоматології та ветеринарної медицини Код НК 024:2019 - 35159 
Система лінійного прискорювача (Лінійний прискорювач з інтегрованим 
багатопелюстковим коліматором та системою візуалізації в мегавольтажному 
пучку); ідентифікатор UA-2021-10-11-002409-c; Томограф магнітно-резонансний 
MAGNETOM Alte 1шт.; постачальник ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ЄДРПОУ 
38865928; назва тендеру: Код ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання 
для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини код НК 024:2019: 
37654 - Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним 
магнітом (Магнітно-резонансний томограф); ідентифікатор UA-2021-10-06-015141-
b; Агіографічна рентгенівська стаціонарна цифрова система ArtisО ceiling у 
кількості 1шт.; постачальник ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ЄДРПОУ 38865928; 
назва тендеру: Код ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для 
потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини код НК 024:2019: 37623 - 
Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова (Система ангіографічна 
інтервенційна); ідентифікатор UA-2021-09-25-000107-c; Система рентгенівської 
терапії Xstrahl 200-кріплення до підлоги, Xstrahl Limited, Велика Британія; 
постачальник ТОВ «Медгарант», ЄДРПОУ 32157279; назва тендеру: Код ДК 
021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та 
фізичної терапії» Система медичної рентгенівської терапії з базовими параметрами 
рентгенівського поля: напруга від 20 до 220 кВ і струм від 0 до 30 Ма (код НК 
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024:2019: 16973 - Ортопорожниста терапевтична рентгенівська система); 
ідентифікатор UA-2021-10-05-003162-a; Бінокулярна система налобного збільшення 
з кратністю х3,0, в комплекті з освітлювачем (у складі Збільшувач EVC300F FLM - 1 
од. та MINI LED система світла (І батарея з зарядним пристроєм - І од.), Виробник 
General Scientific Corporation (77 Ентерпрайз Драйв, Енн Арбор,Мічіган,48103,США). 
країна походження США; постачальник ТОВ «ІНСТАМЕД», ЄДРПОУ 42268028; назва 
тендеру: Код ДК 021:2015 - 33160000 - 9 «Устаткування для операційних блоків», 
код НК 024:2019 46807, Наголовний освітлювач з батарейним живленням (Система 
світлодіодного налобного освітлювача); ідентифікатор UA-2021-09-27-012008-b; 
Апарат наркозно-дихальний Getinge Flow-c «Maquet Critical Care АВ», Швеція у 
кількості 1 шт.; Апарат наркозно-дихальний Maquet Flow-I C40 «Maquet Critical Care 
АВ», Швеція 16 шт.; Апарат штучної вентиляції легень SERVO-Air «Maquet Critical 
Care АВ», Швеція 2 шт., вартістю 1 295 300,00; Апарат штучної вентиляції легень 
SERVO (Базовий блок Servo-i) «Maquet Critical Care АВ», Швеція 2 шт., вартістю 2 615 
000,00; постачальник ТОВ «Глобалмедгруп», ЄДРПОУ 39087100; назва тендеру: Код 
ДК 021:2015-33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації, код НК 024:2019: 
37710 - Система анестезіологічна, загального призначення (Наркозно-дихальний 
апарат, Наркозно-дихальний апарат (розміщення на консолі); 47244 - Апарат 
штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії (Апарат 
штучної вентиляції легень середнього класу; Апарат штучної вентиляції легень 
експертного класу); ідентифікатор UA-2021-09-25-000022-a; Комплект обладнання 
для лапароскопічних втручань в онкопроктологі; постачальник ТОВ «УКР 
ДІАГНОСТИКА», ЄДРПОУ 38517622; назва тендеру: Код ДК 021:2015: 33160000-9 
«Устаткування для операційних блоків» код НК 024:2019 - 32617 Система 
лапароскопічна, багаторазового використання (Комплект обладнання для 
лапароскопічних втручань в онкопроктології, Комплект обладнання для 
лапароскопічних втручань в онкопроктології із системою візуалізації в 3D режимі, 
Комплект обладнання для виконання малоінвазивних втручань в торакальній 
хірургії); ідентифікатор UA-2021-10-07-003169-c; Відео Ларингоскоп Postman TL-
65R-1I 4 шт.; постачальник ТОВ «ФІОРЕ-М», ЄДРПОУ 41863208; назва тендеру: Код 
ДК 021:2015: 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення 
різні» код НК 024:2019 47366 Аспіраційна система з електроживленням для 
невідкладної допомоги (Відсмоктувач медичний з педаллю); 62763 Набір з 
інтубаційним відеоларингоскопом (відеоларінгоскоп портативний); ідентифікатор 
UA-2021-09-25-000118-c; Accutron СТ; постачальник ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», 
ЄДРПОУ 38865928; назва тендеру: Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне 
обладнання та вироби медичного призначення різні код НК 024:2019: 46596 - 
Багатофункційна система інжекції контрастного середовища з живленням від 
батареї (Ін`єктор для вливання контрастних розчинів (тип 1), Ін`єктор для вливання 
контрастних розчинів (тип 2); ідентифікатор UA-2021-11-17-004210-b; Робоча 
станція для цитологічних та гістологічних досліджень Ventilatedhood 150 з 
нержавіючої сталі (AISI 304), робоча поверхня з раковиною та краном для води № 
1 і раковиною та краном для формаліну; постачальник ТОВ «СВІТМЕД», ЄДРПОУ 
38577440; назва тендеру: комплект обладнання для гістологічної проводки; 
ідентифікатор UA-2021-09-22-006065-c; С7000 Ультразвуковий хірургічний 
аспіратор CUSA® Clarity; постачальник ТОВ «Міамед», ЄДРПОУ 42718162; назва 
тендеру: Устаткування для операційних блоків код НК 024:2019 44778 
Ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин (Ультразвуковий хірургічний 
аспіратор); 44776 Електрохірургічна система (Електрохірургічний апарат); 
ідентифікатор UA-2021-09-23-000079-b; Система візуалізації FLUOBEAM 800 у 
кількості 2 шт.; постачальник ТОВ «Міамед», ЄДРПОУ 42718162; назва тендеру: 
Система флуоресцентної візуалізації, код НК 024:2019-58763 Система стаціонарна 
для мультиспектральної візуалізації судин; ідентифікатор UA-2021-09-23-000028-a; 
Ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин (Ультразвуковий хірургічний 
аспіратор); 44776 Електрохірургічна система (Електрохірургічний апарат); 
постачальник ТОВ «Міамед», ЄДРПОУ 42718162; назва тендеру: На устаткування 
для операційних блоків код НК 024:2019 44778; ідентифікатор UA-2021-09-23-
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000079-b, Сума оплати за договором про закупівлю - 7 700 000,00 грн; 
Ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин; назва тендеру: 
Ультразвуковий хірургічний аспіратор ДК021-2015: 33160000-9 - Устаткування для 
операційних блоків НК 024:2019:44778; ідентифікатор UA-2020-12-01-001651-a, 
Сума оплати за договором про закупівлю - 4 174 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 273 
117,76 UAH), яке знаходиться у користуванні (володінні) Національного Інституту 
раку, ЄДРПОУ 02011976, що розташований за адресою: 03022, м. Київ, вул. 
Ломоносова, будинок 33/43, керівником якого є ОСОБА_1 .

Дане клопотання слідча обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП в Київській області 
здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 № 42022110000000044, за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , як керівник 
Національного Інституту раку, шляхом зловживання своїм службовим становищем 
за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, 
налаштував корупційні схеми, внаслідок чого останній своїми умисними діями, які 
виразились у заволодінні бюджетними коштами на суму що більше ніж в шістсот 
разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і становить особливо 
великий розмір (130 681 868 гривень). Крім того, на думку заявника до схеми 
заволодіння бюджетними коштами організаторами фінансової оборудки було 
залучено ряд інших підконтрольних підприємств, діяльність яких містить ознаки 
«фіктивності» або «транзитності» для прикриття незаконної діяльності, а також 
підконтрольні підприємства - нерезиденти серед яких особливо уваги 
заслуговують: ТОВ «Мед-Інвест» (код ЄДРПОУ 37756973);ТОВ «Форвард КТ» 
(38680015); ТОВ «Український Сад» (код ЄДРПОУ 38007133);ТОВ «Гвоздів-Град» 
(38267945); ТОВ «Горал» (код ЄДРПОУ 32668448); ТОВ ДП «Регіон 2002»( код 
ЄДРПОУ 32214495); ТОВ «Допомога-І» (код ЄДРПОУ 32395558); ТОВ МК 
«Медгрупп» (код ЄДРПОУ 40450211); ТОВ «Експертна патоморфологічна 
лабораторія» (код ЄДРПОУ 39224951); ТОВ «Автоспецпром» (код ЄДРПОУ 
38183310);ТОВ «РВК.РВС.» (код ЄДРПОУ 35039932); ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (код 
ЄДРПОУ 38507310); ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38865928); ТОВ 
«ГЛОБАЛМЕДГРУП» (код ЄДРПОУ 39087100); ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ 
УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35261920); ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (код 
ЄДРПОУ 36519759); ТОВ «ІМД +» (код ЄДРПОУ 43113507); ТОВ «УКР 
ДІАГНОСТИКА» (код ЄДРПОУ 38517622); ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (код 
ЄДРПОУ 42568636); ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (код ЄДРПОУ 34494612); ТОВ «ДОЙЧ-
ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40581739); ТОВ «СВІТМЕД (код ЄДРПОУ 38577440); ТОВ 
«ІНСТАМЕД» (код ЄДРПОУ 42268028); ТОВ «РОМІНЕКС» (код ЄДРПОУ 43559926); 
ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 37079694). Під час перевірки даної 
інформації встановлено, що в 2021 році посадові особи Національного Інституту 
раку (код ЄДРПОУ 02011976) створили протиправну схему одержання 
неправомірної вигоди, пов`язаної з закупівлею медичного обладнання за державні 
кошти. 10.07.2022 до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України направлено постанову про призначення судової товарознавчої 
експертизи від 10.07.2022 щодо придбаного Національним Інститутом раку 
медичного обладнання. 02.08.2022 до СУ ГУ НП в Київській області надійшло 
клопотання експерта № 19559/22-54, якому доручено виконання судової 
товарознавчої експертизи, про необхідність натурного обстеження об`єктів 
дослідження та забезпечення належних умов для проведення огляду об`єктів 
дослідження, а саме: вільного доступу до об`єктів належним освітленням, 
можливості безперешкодного огляду всіх об`єктів. Враховуючи вище викладене, у 
органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду 
виключно вказаного вище медичного обладнання, яке було придбано 
Національним Інститутом раку через систему «Prozorro як замовником, оскільки 
являється предметом розслідування у даному кримінальному провадженні. 
Відомості, які містяться у відшукуваних речах (майно) і документах, можуть бути 
доказами під час судового розгляду, шляхом подальшого проведення 
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встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які потребують 
виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. 

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з 
викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч. 6 ст. 234 КПК 
України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими 
обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя вважає клопотання 
обґрунтованим за наступних підстав.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області 
здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 за № 4202110000000044, за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України 
(а. 13, 14-15, 20).

Відповідно до п. 3 постанови про призначення групи слідчих від 10.07.2022 місцем 
проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу 
розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області - 
Святошинський район міста Києва - м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 14-15). 
Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 та 2 т. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації 
відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, 
прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд 
житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, 
передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається 
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи 
обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого 
володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою 
особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, 
установлених частиною третьою цієї статті.

Положеннями ч. 3 ст. 233 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, 
прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи 
іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням 
життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються 
у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, 
дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після 
здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення 
обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами стаття 234 
цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для 
проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо 
прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або 
слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені 
внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає 
знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації 
відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання 
знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті 
його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 5 ст. 237 КПК України передбачено, що при проведенні огляду 
дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для 
кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і 
документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами 
осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на 
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місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони 
тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде 
здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Крім того, факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до 
нього копією заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення 
від 04.02.2022; копією постанови про призначення судової товарознавчої 
експертизи від 19.07.2022; клопотання експерта про надання додаткових 
матеріалів від 02.08.2022; іншими матеріалами кримінального провадженні в їх 
сукупності (а. 21-39, 40, 41-42, 43-64, 65, 66-67).

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку про наявність підстав 
задоволення клопотання та надання старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській 
області Голубу О.В. та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих дозволу 
на проведення огляду з залученням судових експертів-товарознавців та 
спеціалістів в даній галузі, на проведення огляду виключно медичного обладнання, 
яке було придбано Національним Інститутом раку (код ЄДРПОУ 02011976) через 
систему «Prozorro з метою встановлення обставин вчинення кримінального 
правопорушення.

Разом з тим, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині 
зобов`язання керівника Національного Інституту раку (код ЄДРПОУ 02011976), що 
розташований за адресою: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, будинок 33/43, 
забезпечити безперешкодний доступ органу досудового розслідування до 
вищеперерахованого медичного обладнання з метою його огляду, оскільки дане 
питання не відноситься до компетенції розгляду слідчої судді.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 233-236, 237 
КПК України, слідча суддя,

 

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління 
Національної поліції в Київській області Голубу Олександру Вікторовичу та іншим 
слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 
42022110000000044 від 15.02.2022, а саме: Тимченку Івану Сергійовичу, Колосюку 
Валентину Володимировичу, Бежук Олені Юріївні; Біликову Владиславу 
Володимировичу, Годованюку Віктору Вікторовичу, Лещенку Дмитру Івановичу, 
Сопільняк Людмилі Петрівні, Стеценко Каріні Вікторівні, Желізняку Артему 
Івановичу, Шевченку Ярославу Сергійовичу, Кантуру Ігорю Сергійовичу, Токарєву 
Олександру Андрійовичу, Потаповському Олексію Євгенійовичу, Панченку Андрію 
Олексійовичу з залученням судових експертів-товарознавців та спеціалістів в 
даній галузі, на проведення огляду виключно медичного обладнання, яке було 
придбано Національним Інститутом раку (код ЄДРПОУ 02011976) через систему 
«Prozorro як замовником, а саме: 

- А4-80003 Апарат для лікування ран негативним тиском ХЕК8+ ( кількість 10 шт.; 
постачальник ТОВ «МЕДІВЕЙ», ЄДРПОУ 41728863; назва тендеру: Апарат для 
вакуумної терапії ран) код НК 024:2019: 47408 - Помпа системи лікування ран 
від`ємним тиском; ідентифікатор UA-2021-09-22-003432-a); 

- Відсмоктувач медичний В-40А (кількість 12 штук; постачальник ТОВ 
«ОНКОМЕДIКА», ЄДРПОУ 39014885, назва тендеру: Відсмоктувач медичний 
дренажний (плевроаспіратор) типу Б-40А; ідентифікатор UA-2021-09-25-000128-c; 

- Система ультразвукова діагностична ARIETTA 65 FUJIFILM Healthcare Corporation 
(Японія) - кількість 4 шт.; Система ультразвукова діагностична ARIETTA 750VE 
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FUJIFILM Healthcare Corporation - кількість 1 шт.; Система ультразвукова 
діагностична ARIETTA 850 FUJIFILM Healthcare Corporation - кількість 1 шт.; 
Система ультразвукова діагностична ARIETTA 65 FUJIFILM Healthcare Corporation 1 
шт.; Система ультразвукова діагностична uSmart 3300 Teratech Corporation, 7шт.; 
Система ультразвукова діагностична uSmart 3300 Teratech Corporation, 2шт.; 
Dopplex DMX R цифровий васкулярний доплер, що перезаряджається (з лужними 
батареями) Huntleigh Healthcare Ltd 1шт.; - постачальник ТОВ «ІМД +», ЄДРПОУ 
43113507; назва тендеру: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 
стоматології та ветеринарної медицини (Апарат УЗД (тип1.); Апарат УЗД (тип2.); 
Апарат УЗД (тип3.); Апарат УЗД (тип4.); Апарат УЗД портативний (тип 1.); Апарат 
УЗД портативний (тип 2.); Доплер; ідентифікатор UA-2021-10-07-015374-b; 

- Цифрова система мамографічна GIOTTO CLASS 3D, IMS GIOTTO S.p.A; Система 
рентгенографічна та флюороскопічна OPERA T90cs, General Medical Merate S.p.A., 2 
шт.; Система рентгенівська діагностична Сподібна Symbol FP L, General Medical 
Merate S.p.A.,2шт.; - постачальник ТОВ «ІЛАТАНМЕД», ЄДРПОУ 34494612; назва 
тендеру: Дентальний понтамограф (код НК 024:2019 45257 - Стоматологічна 
система рентгенографічної цифрової візуалізації); ідентифікатор UA-2021-10-05-
011151-b; 

- Дефібрилятор В 500 Базовий (ручна дефібриляція, автоматизований зовнішня 
дефібриляція, темп, ЕКГ (3 відведення, 5 відведень), дихання, принтер) у кількості 
10 шт.; Електрокардіограф ЕСО 200+ у кількості 8 шт.- постачальник ТОВ 
«СУЧАСНА ЛІКАРНЯ», ЄДРПОУ 40199288; назва тендеру: ДК 021:2015 - 33120000-7 
Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання код НК 024:2019: 
17882 - Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення 
дефібриляції (Дефібрилятор-монітор); 11407-Електрокардіограф основного 
призначення (Електрокардіограф); ідентифікатор UA-2021-09-27-012119-b; 

- томограф комп`ютерний SOMATOM go.Sim, 1 шт. (вартість 21 972 000,00); 
Томограф комп`ютерний SOMATOM go.Sim, 1 шт. (вартість 24 933 000,00); - 
постачальник ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ЄДРПОУ 38865928; назва тендеру: Код 
ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 
стоматології та ветеринарної медицини код НК 024:2019 - 37618 - Система 
рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла (Томограф комп`ютерний); 
ідентифікатор UA-2021-09-25-000030-a; 

- Прискорювач лінійний Halcyo - 1шт. постачальник ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ 
Україна», ЄДРПОУ 36519759; назва тендеру: Код ДК 021:2015 - 33110000-4 
Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної 
медицини Код НК 024:2019 - 35159 Система лінійного прискорювача (Лінійний 
прискорювач з інтегрованим багатопелюстковим коліматором та системою 
візуалізації в мегавольтажному пучку); ідентифікатор UA-2021-10-11-002409-c; 

- Томограф магнітно-резонансний MAGNETOM Alte 1шт.; постачальник ТОВ «АРТЕК 
МЕДІКАЛ ГРУП», ЄДРПОУ 38865928; назва тендеру: Код ДК 021:2015 - 33110000-4 
Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної 
медицини код НК 024:2019: 37654 - Система магнітно-резонансної томографії 
всього тіла, з надпровідним магнітом (Магнітно-резонансний томограф); 
ідентифікатор UA-2021-10-06-015141-b; 

- Агіографічна рентгенівська стаціонарна цифрова система ArtisО ceiling у кількості 
1шт.; постачальник ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ЄДРПОУ 38865928; назва 
тендеру: Код ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб 
медицини, стоматології та ветеринарної медицини код НК 024:2019: 37623 - 
Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова (Система ангіографічна 
інтервенційна); ідентифікатор UA-2021-09-25-000107-c; 

- Система рентгенівської терапії Xstrahl 200-кріплення до підлоги, Xstrahl Limited, 
Велика Британія; постачальник ТОВ «Медгарант», ЄДРПОУ 32157279; назва 
тендеру: Код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, 
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електротерапії та фізичної терапії» Система медичної рентгенівської терапії з 
базовими параметрами рентгенівського поля: напруга від 20 до 220 кВ і струм від 0 
до 30 Ма (код НК 024:2019: 16973 - Ортопорожниста терапевтична рентгенівська 
система); ідентифікатор UA-2021-10-05-003162-a; 

- Бінокулярна система налобного збільшення з кратністю х3,0, в комплекті з 
освітлювачем (у складі Збільшувач EVC300F FLM - 1 од. та MINI LED система світла 
(І батарея з зарядним пристроєм - І од.), Виробник General Scientific Corporation (77 
Ентерпрайз Драйв, Енн Арбор,Мічіган,48103,США). країна походження США; 
постачальник ТОВ «ІНСТАМЕД», ЄДРПОУ 42268028; назва тендеру: Код ДК 
021:2015 - 33160000 - 9 «Устаткування для операційних блоків», код НК 024:2019 
46807, Наголовний освітлювач з батарейним живленням (Система світлодіодного 
налобного освітлювача); ідентифікатор UA-2021-09-27-012008-b; 

- Апарат наркозно-дихальний Getinge Flow-c «Maquet Critical Care АВ», Швеція у 
кількості 1 шт.; Апарат наркозно-дихальний Maquet Flow-I C40 «Maquet Critical Care 
АВ», Швеція 16 шт.; Апарат штучної вентиляції легень SERVO-Air «Maquet Critical 
Care АВ», Швеція 2 шт., вартістю 1 295 300,00; Апарат штучної вентиляції легень 
SERVO (Базовий блок Servo-i) «Maquet Critical Care АВ», Швеція 2 шт., вартістю 2 615 
000,00; постачальник ТОВ «Глобалмедгруп», ЄДРПОУ 39087100; назва тендеру: Код 
ДК 021:2015-33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації, код НК 024:2019: 
37710 - Система анестезіологічна, загального призначення (Наркозно-дихальний 
апарат, Наркозно-дихальний апарат (розміщення на консолі); 47244 - Апарат 
штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії (Апарат 
штучної вентиляції легень середнього класу; Апарат штучної вентиляції легень 
експертного класу); ідентифікатор UA-2021-09-25-000022-a; 

- Комплект обладнання для лапароскопічних втручань в онкопроктологі; 
постачальник ТОВ «УКР ДІАГНОСТИКА», ЄДРПОУ 38517622; назва тендеру: Код ДК 
021:2015: 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків» код НК 024:2019 - 
32617 Система лапароскопічна, багаторазового використання (Комплект 
обладнання для лапароскопічних втручань в онкопроктології, Комплект 
обладнання для лапароскопічних втручань в онкопроктології із системою 
візуалізації в 3D режимі, Комплект обладнання для виконання малоінвазивних 
втручань в торакальній хірургії); ідентифікатор UA-2021-10-07-003169-c;

- Відео Ларингоскоп Postman TL-65R-1I 4 шт.; постачальник ТОВ «ФІОРЕ-М», 
ЄДРПОУ 41863208; назва тендеру: Код ДК 021:2015: 33190000-8 «Медичне 
обладнання та вироби медичного призначення різні» код НК 024:2019 47366 
Аспіраційна система з електроживленням для невідкладної допомоги 
(Відсмоктувач медичний з педаллю); 62763 Набір з інтубаційним 
відеоларингоскопом (відеоларінгоскоп портативний); ідентифікатор UA-2021-09-
25-000118-c;

- Accutron СТ; постачальник ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ЄДРПОУ 38865928; назва 
тендеру: Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного 
призначення різні код НК 024:2019: 46596 - Багатофункційна система інжекції 
контрастного середовища з живленням від батареї (Ін`єктор для вливання 
контрастних розчинів (тип 1), Ін`єктор для вливання контрастних розчинів (тип 2); 
ідентифікатор UA-2021-11-17-004210-b;

- Робоча станція для цитологічних та гістологічних досліджень Ventilatedhood 150 з 
нержавіючої сталі (AISI 304), робоча поверхня з раковиною та краном для води № 
1 і раковиною та краном для формаліну; постачальник ТОВ «СВІТМЕД», ЄДРПОУ 
38577440; назва тендеру: комплект обладнання для гістологічної проводки; 
ідентифікатор UA-2021-09-22-006065-c;

- С7000 Ультразвуковий хірургічний аспіратор CUSA® Clarity; постачальник ТОВ 
«Міамед», ЄДРПОУ 42718162; назва тендеру: Устаткування для операційних блоків 
код НК 024:2019 44778 Ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин 
(Ультразвуковий хірургічний аспіратор); 44776 Електрохірургічна система 
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(Електрохірургічний апарат); ідентифікатор UA-2021-09-23-000079-b;

- Система візуалізації FLUOBEAM 800 у кількості 2 шт.; постачальник ТОВ «Міамед», 
ЄДРПОУ 42718162; назва тендеру: Система флуоресцентної візуалізації, код НК 
024:2019-58763 Система стаціонарна для мультиспектральної візуалізації судин; 
ідентифікатор UA-2021-09-23-000028-a;

- Ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин (Ультразвуковий хірургічний 
аспіратор); 44776 Електрохірургічна система (Електрохірургічний апарат); 
постачальник ТОВ «Міамед», ЄДРПОУ 42718162; назва тендеру: На устаткування 
для операційних блоків код НК 024:2019 44778; ідентифікатор UA-2021-09-23-
000079-b, Сума оплати за договором про закупівлю - 7 700 000,00 грн;

- Ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин; назва тендеру: 
Ультразвуковий хірургічний аспіратор ДК021-2015: 33160000-9 - Устаткування для 
операційних блоків НК 024:2019:44778; ідентифікатор UA-2020-12-01-001651-a, 
Сума оплати за договором про закупівлю - 4 174 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 273 
117,76 UAH), 

яке знаходиться у користуванні (володінні) Національного Інституту раку, ЄДРПОУ 
02011976, що розташований за адресою: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, будинок 
33/43, керівником якого є ОСОБА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідча суддя Жмудь В.О.

 

 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file:///contractor/?id=27725638
file:///contractor/?id=27725638
file:///contractor/?id=10395110
file:///contractor/?id=10689088

	Супровідна інформація

