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Економія у майже 40% на закупівлі ліків для Міністерства охорони 

здоров’я за 15 напрямами 2015 року довела ефективність інструменту за-

купівлі ліків через міжнародні організації. Саме тому у 2016 році Уряд ухвалив 

рішення про передачу закупівель ліків та виробів медичного призначення для 

всіх 37 національних програм та напрямків*. 

У 2016 році закупівлі всіх ліків Міністерством 
охорони здоров’я було передано міжнародним 
організаціям.

 

3,9 млрд грн — сума, закладена у 
державному бюджеті 2016 року на закупівлю 
ліків та виробів медичного призначення.

* Постанова КМУ від 23 серпня 2016 р. № 557 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виро-

бів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють 

закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 «Забез-

печення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»».
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3 міжнародні організації були обрані 
Міністерством охорони здоров'я для закупівель 
ліків та виробів медичного призначення.

При обранні організацій для закупівель ліків враховувалися такі фактори, 

як відсоток комісії, яку брали міжнародні організації за виконання ними 

роботи, та досвід виконання таких замовлень. До Постанови №622*, яка регу-

лює критерії відбору міжнародних організацій, були внесені зміни і додані такі 

критерії, як ціна за їхні послуги.

МОЗ через МЗС зверталося до всіх міжнародних організацій, зазначених в 

законі. Обрані були ті, які погодилися вже цього року розпочати закупівлі, мали 

вже відкриті офіси для цього в Україні та надіслали пропозиції з переліком про-

грам, за якими вони готові були закуповувати ліки. Програми закупівель лі-

ків для онкохворих українців, для яких в 2015 році закупівлі ліків здійснювала 

британська агенція Crown Agents, були передані ПРООН. Головною причиною 

цього стало незадоволення виконання цієї програми британською агенцією та 

затримки з поставками ліків.
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ЗАГАЛЬНИЙ 
ОГЛЯД 
ЗАКУПІВЕЛЬ 
ЛІКІВ ДЛЯ 
ОНКОХВОРИХ 
ЧЕРЕЗ 
МІЖНАРОДНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Міжнародні закупівельні  
організації, обрані на 2016 рік

* http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/559-2016-%D0%BF/paran6#n6 4



Проблема: 

Незважаючи на те, що рішення Уряду про передачу 100% всіх заку-

півель ліків та виробів медичного призначення було ухвалено ще в 

січні, процес передачі закупівель ліків міжнародним організаціям розпо-

чався лише в серпні 2016 року, після призначення в.о. Міністра охорони 

здоров’я Уляни Супрун. 

Протягом чотирьох місяців після призначення в квітні нового Уряду ке-

рівництво в Міністерстві охорони здоров’я було відсутнє. Через відсут-

ність довгий час керівництва МОЗу в 2016 році процес передачі заку-

півель ліків міжнародним організаціям знову змістився на кінець року. 

До кінця 2016 року тривав процес узгодження номенклатур всередині 

міністерства з фахівцями.

Контакти з міжнародними організаціями були підписані лише в жовтні*, а 

де-факто процес закупівель ліків розпочався лише в листопаді — грудні 

2016 року. Додаткова угода по дитячій онкології була підписана між МОЗ 

та ПРООН останньою — 20 грудня 2016 року.

* Договір між МОЗ і ПРООН від 11.10.2016; договір між МОЗ та Crown Agents від 27.10.2016;  

договір між МОЗ і ЮНІСЕФ від 18.10.2016.

Тендери з онкології 
на 2016 рік були 
оголошені лише 
в грудні 2016 — 
лютому 2017 року.
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Боротьба з бюрократією.  
Законодавчі зміни в 2016-му, які 
пришвидшили закупівельний процес

Зважаючи на величезні затримки, які іноді сягали 9 місяців на погодження 

деталей закупівель з Міністерством охорони здоров’я, було внесено низку 

змін до підзаконних нормативно-правових актів, щоб прискорити процес уз-

годження деталей між міжнародними організаціями та МОЗ.

1. 
В Постанові №557, якою затверджувався перелік та кількість ліків 

та виробів медичного призначення, необхідних до закупівель, було 

запроваджено додаткове поняття – 100% потреби*. Тобто у разі, 

коли міжнародна організація мала змогу за зекономлені гроші дозакупити біль-

ше препаратів в рамках однієї програми, вони могли це робити без отримання 

погодження від Кабінету міністрів України, як це раніше відбувалося. Відтепер 

потрібна була згода виключно МОЗ, але не перевищуючи цифру 100% потреби 

в ліках, зазначеної в постанові Кабміну.

* Зміни щодо 100%ї потреби були внесені в постанову № 557 постановою Кабінету Міністрів України від 27 верес-

ня 2016 р. № 715 — http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/715-2016-%D0%BF/paran11#n11

Приклад: 

Україна виділила гроші за 

попередніми розрахунками 

на закупівлю 55 024 оди-

ниць препарату Нілотиніб 

(200 мг). За РАХУНОК 

ЕКОНОМІЇ вдалося закупи-

ти 160 076 одиниць.

55024 160076

замовлено закуплено
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Протягом 5 днів, 
відповідно до 
договорів між МОЗ 
та МО, міністерство 
мало погоджувати 
запити міжнародних 
організацій. 

2. 
В 2015 році процеси закупівель та поставок препаратів часто за-

тягувалися через тривале погодження кошторисів та запитів від 

міжнародних організацій Міністерством охорони здоров’я. Були 

випадки, коли МОЗ погоджував запити від міжнародної організації 9 місяців. 

Щоб прискорити час погодження деталей з Міністерством охорони здоров’я, 

до договорів між міжнародними організаціями та МОЗ було внесено поняття 

«мовчазної згоди». У разі, коли МОЗ не надавав відповідь на запит міжнарод-

ної організації протягом 5 робочих днів, міжнародна організація мала право 

розцінювати це, як згоду Міністерства на її запит.

Алгоритм закупівель ліків  
міжнародними організаціями:

1етап

Підготовка до торгів 
та формування 
предмету закупівель, 
під час якого 
визначається перелік 
препаратів, що будуть 
закуповуватися, їх 
кількість та технічні 
вимоги. 

3 етап

Кабінет Міністрів 
затверджує 
підготовлений МОЗ 
перелік препаратів 
для закупівлі та 
необхідну кількість 
у вигляді переліку 
лікарських засобів 
та виробів медичного 
призначення, які 
будуть закуповуватися 
за кошти відповідного 
року.

2 етап

МОЗ здійснює збір 
кількісних потреб 
медикаментів та 
виробів із профільних 
закладів охорони 
здоров’я по всій країні.

4 етап

Окремо МОЗ проводить 
відбір міжнародних 
організацій, які здійсню-
ватимуть закупівлі. На 
жаль, процедура відбо-
ру чітко не визначена 
чинним законодавством. 
У 2016 році відбір ор-
ганізацій здійснювався 
спеціально створеною 
Робочою групою з 
питань профільного 
супроводу державних 
закупівель із залученням 
міжнародних організа-
цій. У 2015 та 2016 роках 
обрано фактично одні і 
ті самі організації.

5 етап

Після відбору 
організацій МОЗ 
укладає з ними 
відповідні контракти 
та переказує кошти у 
вигляді попередньої 
оплати.

6 етап

Міжнародні організації 
проводять власні 
тендерні процедури  
та визначають 
переможців.

7етап

Державні 
підприємства МОЗу 
розмитнюють ліки 
та забезпечують їх 
доставку в регіони. 

* У деяких випадках 
розмитнення 
здійснювалося самими 
виробниками чи 
постачальниками, а 
державні підприємства 
забезпечували лише 
поставку в регіони.
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БЮДЖЕТИ

Державні програми з лікування 
онкології в бюджетних цифрах
Закупівлі ліків для онкохворих українців відбуваються  

за двома державними програмами:

Для лікування дорослих

Централізована закупівля 
хіміотерапевтичних  
препаратів, радіофарм- 
препаратів та препаратів 
супроводу для лікування 
онкологічних хворих;

Для лікування дітей

Централізована закупівля 
лікарських засобів та виробів 
медичного призначення для 
лікування дітей, хворих на он-
кологічні та онкогематологічні  
захворювання.

750 млн грн було перераховано ПРООН 
для закупівель ліків та виробів медичного 
призначення для онкохворих*.

353 млн грн, або 13,104,109.64 дол. для 
лікування дитячої онкології**.

397 млн грн, або 15,516,440.01 дол. виділено 
державою для лікування дорослої онкології***.
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40%, або 
майже кожен 
2-й препарат, 
замовлений 
для лікування 
дитячої онкології, 
є супровідним, 
а не основним 
лікуванням.

Дитяча онкологія 

Відповідно до постанови №557 Кабінету міністрів України, яка визначає необ-

хідну до закупівлі кількість препаратів, з дитячої онкології держава покриває 

лише 50% ліків та 46% медичних виробів.

94 38 з 94
препарати було замовлено за 

програмою лікування дитячої онкології 

та 180 медичних виробів і реагентів.

препаратів, замовлених за програмою 

дитячої онкології, є не основним, а 

супровідним лікуванням.

60% 3 з 94
бюджету, виділеного на дитячу 

онкологію, було витрачено на супровідні 

препарати, а не основне лікування.

препаратів коштували 28% від загальної 

суми бюджету. Це протигрибкові 

патентовані препарати — Ноксафіл, 

Кансидаз та Мікафунгін. 

50% необхідних ліків для лікування 
дитячої онкології покриває держава.
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20% 
препаратів, 
необхідних для 
лікування дорослих 
онкохворих, 
покриває держава. 

Державне покриття  
програм з онкології

Доросла онкологія 

Відповідно до постанови №557 Кабінету міністрів України, яка визначає не-

обхідну до закупівлі кількість препаратів, держава покриває лише 20,6% 
необхідних для лікування хворих препаратів з онкології. З них:

18,1% 33,6% 17,2%
для лікування пацієнтів з 

онкогематологією

для лікування 

мієлоїдного лейкозу

для лікування всіх інших 

видів онкології.

* 750065700 грн. 

** 397065700,00 грн., або 15,516,440.01 дол. 

*** 353000000 грн., або 13,104,109.64 дол.
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Доросла онкологія 

 96 препарати було замовлено за програмою лікування  

дорослої онкології, з них:

54 39 3
препаратів для лікування 

різних типів онкології;

препаратів для лікування 

онкогематології (рак 

крові);

препарати для лікування 

хронічного мієлоїдного 

лейкозу.

9 з 96 препаратів є супровідними для лікування онкохворих, а не основним 

лікуванням. Це:

•	 імунобіологічні препарати: Філграстим, Ленограстим;

•	 антибіотики: Ванкоміцин, Піперацілин/Тазобактам;

•	 протигрибкові: Вориконазол (таблетки та флакони), Каспофунгін (50 мг та 70 мг)

9 з 96 
препаратів є 
супровідними 
для лікування 
онкохворих, а 
не основним 
лікуванням.
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ПРЕПАРАТИ

Аналіз препаратів  
в бюджетних цифрах

Доросла онкологія: 

89% 11%
 препаратів іноземного виробництва препаратів українського виробництва

Дитяча онкологія: 

97% 3%
препаратів іноземного виробництва* препаратів українського виробництва

* Дані базуються на кількості препаратів, замовлених МОЗ, а не грошовому еквіваленті.

Країни виробництва: 
Серед препаратів іноземного виробництва найбільша частка препаратів при-

падає на виробників з країн ЄС. Серед інших країн: США, Індія.

84% 93%
препаратів, закуплених за програмою 

дорослої онкології — вироблені в 

країнах ЄС. Здебільшого це Німеччина, 

Італія, Іспанія, Франція, Нідерланди.

препаратів, закуплених за програмою 

дитячої онкології — вироблені  

в країнах ЄС.
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 Монопольні позиції в номенклатурі

Приклад: 
За програмою дитячої  онкології був закуплений препарат Октагам 

(Імуноглобулін людини нормальний для внутрішнього введення 10%-ний, 

в дозуванні 50 мл), виробника Octapharma по ціні 370 дол. (близько 9 тис. 

грн). 10%-ний розчин в такому дозуванні є лише у одного виробника.

В окремих випадках номенклатура була прописана під одного виробника. В 

той же час волонтери закуповують для Охматдиту та інших дитячих відділень 

5%-ний розчин виробництва «Біофарма» за ціною у 8-9 разів дешевше. Так, за ін-

шою програмою ПРООН закупили 5%-ний імуноглобулін виробництва «Біофарми» 

по ціні 40 дол. (1158 грн). Якби був закуплений препарат українського виробника 

в подвійній кількості (10% розчин замінити 5%), то економія на закупівлі лише од-

ного цього препарату склала б близько 1,5 млн дол., або 37 млн грн.

Приклад: 
За програмою дорослої онкології був замовлений препарат з діючою речовиною 

Тегафур (400 мг), який є лише в одного виробника в світі — латвійської компанії 

Grindeks. Цей препарат був розроблений в 1970-х роках і відсутній в протоколах 

лікування розвинутих країн, саме тому інші виробники не випускають його. 

Переможцем, як не дивно, виявився український дистриб’ютор — компанія 

«Оптіма-Фарм», в якого на складах був цей препарат.

37 млн грн 
щонайменше можна 
було б зекономити 
лише на одному 
препараті, якби в 
номенклатурі було 
декілька дозувань.



 2014-МОЗ VS 2016-ПРООН 

Близько 52% 
склала економія 
в порівнянні із 
закупівлями МОЗ 
2014 року по програмі 
дорослої онкології.

Близько 27% 
склала економія 
в порівнянні із 
закупівлями МОЗ 
2014 року по програмі 
дитячої онкології.

93% 78%
препаратів з дорослої 

онкології було закуплено 

дешевше цін МОЗ 2014 року.

препаратів для дитячої онкології 

було закуплено дешевше цін МОЗ 

2014 року*.

67 разів склала різниця в ціні на деяких 
препаратах у порівняно з цінами МОЗ 2014 року.

Варто відзначити, що кількість найменувань закуплених препаратів значно 

зросла у порівнянні із закупівлями міністерства. Так, по дорослій онко-

логії було закуплено 45 найменувань, які раніше не зміг закупити МОЗ.

* Дані базуються на кількості препаратів, замовлених МОЗ, а не грошовому еквіваленті.
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Вперше була 
покрита на 

100% 
потреба  
в лікуванні 
хронічного 
мієлоїдного  
лейкозу.

31 препарат було додатково закуплено по програмі дитячої онкології. 

Завдяки розширенню конкуренції та закупівлі ліків на світовому ринку 

по деяких препаратах вдалося в рази досягти зниження ціни. Найбільшої еконо-

мії вдалося досягти на закупівлях ліків для хворих на ХМЛ (хронічний мієлоїдний 

лейкоз). Вперше була покрита на 100% потреба в лікуванні. З 3-х препаратів для 

лікування ХМЛ — Іматиніб (100 мг та 400 мг) та Нілотиніб ціна була зменшена від 

2,5 (Нілотиніб) до 67 разів (Іматиніб 400 мг). У деяких позиціях значне зниження 

ціни вдалося досягти завдяки конкуренції та закупівлі препаратів іншого вироб-

ника, по деяким (де немає аналогів і існує лише 1 патентований препарат) — зав-

дяки прямим перемовинам з виробником.

Міжнародна  
непатентована назва/ 
дозування

ТМ 2014/ 
Країна виробництва

ТМ 2016/ 
Країна виробництва

Ціна МОЗ 
2014

Ціна  
ПРООН 

2016

Різниця  
%

Іматиніб, 400 мг ГЛІВЕК® (Іматиніб)/Швейцарія, Німеччина Neopax, Словенія 96, 51 1,43  6748,95%

Доцетаксел, 80 мг ТАКСОТЕР®/Німеччина Доцетаксел-Віста/Італія 84,36 23,33 316,59%

Гемцитабін, 1000 мг Гемцитабін-Ебве/Австрія Гемцитабін-Віста/Італія 52,12 19,09 273,39%

Вільноребін, 50 мг Вінорелсин/Румунія, Італія Вінорельбін-Віста/Італія 78,81 25,45 309,66%

Філграстим, 48 млн МО Зарсіо®/Австрія, Німеччина  
Філстим/Україна Філстим/Україна 52,17 15,38 339,2%

Бікалутамід, 150 мг КАСОДЕКС/ Німеччина, Велика Британія Бікалутамід-Віста/Іспанія 7,35 0,37 1986,48%

Цисплатин, 50 мг  Цисплатин «Ебве»/Австрія, Німеччина Цисплатин-Тева/Нідерланди  20,08 6,82 294,42%

Метотрексат, 50 мг Метотрексат «Ебве»/Австрія, Німеччина Метотрексат-Тева/Нідерланди 8,00 1,85 432,43%

15
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Економія ПРООН 
склала порівняно з 
закупівлями Crown 
Agents 2015 року 
склала близько 

11%

 2015 Crown Agents VS 2016 ПРООН  

82% 18%
препаратів було закуплено дешевше 

цін Crown Agents 2015 року.

препаратів було закуплено дорожче  

цін Crown Agents 2015 року.

 Таблиця подорожчання 

МНН ТМ 2015 ТМ 2016 Ціна 2015,  
$, CA

Ціна 2015,  
$, ПРООН Різниця %

Ломустин, 40 мг Ломустин-Медак/Німеччина Ломустин-Медак/Німеччина 7,84 8,3 94,4%

Кальцію фолінат, 30 мг Кальціум Фолінат/Україна Кальціум Фолінат/ Україна 2,66 2,95 90%

Ванкоміцин, 500 мг Ванкоміцин Фармекс/ Укаїна Ванкоміцин Фармекс/ Укаїна 2,8 3,51 79,77%

Цисплатин, 50 мг Cisplatina Cisplatin-Teva 6,33 6,82 92,81%

Доксорубіцин, 50 мг Доксорубіцин Тева/Нідерланди Доксорубіцин-Віста/Румунія 8,32 8,48 98,11%
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Таблиця здешевлення 

МНН ТМ 2015 ТМ 2016 Ціна 2015,  
$, CA

Ціна 2016,  
$, ПРООН Різниця %

Вінорельбін, 50 мг. Навірел/Німеччина, Чехія Вінорельбін-Віста/Італія, Румунія 30,17 25,45 118,5%

Доцетаксел, 80 мг. Доцетаксел-Віста/ Італія Доцетаксел-Віста/ Італія 35,15 23,33 150,66%

Іринотекан, 100 мг. Іринотекан-Віста/ Італія Доцетаксел-Віста/ Італія 60,42 11,27 536,1%

Мітоксантрон, 20 мг. Мітоксантрон «Ебве» Мітоксантрон «Ебве» 47,93 32,19 148,89%

Оксаліплатин, 50 мг. Медакс/Німеччина Оксаліплатін-Віста/Італія 11,18 9,23 121,12%

Трипторелін, 11,25 мг. Диферелін®/Франція Диферелін®/Франція 214,99 185,06 116,17%

Філграстим, 48 млн. МО Теваграстим®/Ізраїль,  
Литва, Нідерланди Філстим/ Україна 28,52 15,38 185,43%

Бортезоміб, 3,5 мг. Велкаде®/Бельгія Бортезоміб-Віста/Італія 1 704,88 159,08 1071,7%

Ідарубіцин, 5 мг. Заведос®/Італія Ідарубіцин  «Ебве»/Австрія 76,19 64,75 117,6%

Циклофосфамід, 500 мг. Ендоксан®/Німеччина, Іспанія Ендоксан®/Німеччина, Іспанія 13,06 7,46 175,06%

Іматиніб, 100 мг. Іматиніб Гріндекс/Кіпр Неопакс/Індія, Словенія 0,82 0,42 195%

Іматиніб, 400 мг. Алвотініб/Румунія, Кіпр Неопакс/ Індія, Словенія 3,77 1,43 263,63%

Нілотиніб, 400 мг. Тасигна®/ Швейцарія Тасигна®/ Швейцарія 34,45 20,57 167,47%
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394%  
склала різниця  
в ціні на закупівлі 
препарату 
Бікалутамід-Віста 
між Закарпатським 
обласним 
онкодиспансером 
та ПРООН. 

 2016  
 регіональні закупівлі  
 VS 2016 ПРООН 

Регіональні онкодиспансери та профільні державні установи закуповували 

препарати дорожче міжнародних організацій. Іноді різниця в ціні на одні й 

ті самі препарати одного і того ж виробника сягала в рази.

Це було можливо завдяки Реєстру оптово-відпускних цін, який дозволяє реє-

струвати високі ціни, в межах яких відбуваються державні закупівлі.

Приклади преплат на препаратах тих самих торгових марок, закупле-

них в регіонах та через міжнародну організацію ПРООН.

Найменування Виробник ПРООН,  
ціна $ Інші замовники, ціна $ %  

різниці

Бікалутамід-Віста, табл., 50 мг Сінтон Хіспанія С.Л., Іспанія 0,19

0,42 (Білоцерківський обласний онкодиспансер) 221%

0,75 (Закарпатський обласний онкодиспансер) 394%

Вінорельбін-Віста, табл., 50 мг
Актавіс Італія С.п.А., Італія 
Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія

25,45

54,45 (Національний інститут раку) 213%

50,93 (Київський обласний онкодиспансер) 200%

Гемцитабін-Віста, флакони, 1000 мг
Актавіс Італія С.п.А., Італія 
Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія

19,09 41,26 (Закарпатський обласний онкодиспансер) 216%
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Найменування Виробник ПРООН,  
ціна $ Інші замовники, ціна $ %  

різниці

Доксорубіцин-Віста, флакони, 50 мг
Актавіс Італія С.п.А., Італія 
Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія

8,48
18,022 (Кіровоградський обласний  
онкодиспансер)

212%

Доксорубіцин-Віста, флакони, 100 мг
Актавіс Італія С.п.А., Італія 
Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія

15,91 41,10 (Закарпатський обласний онкодиспансер) 258%

Доцетаксел-Віста, флакони, 80 мг Актавіс Італія С.п.А., Італія 22,33 46,93 (Кіровоградський обласний онкодиспансер) 210%

Доцетаксел-Віста, флакони, 20 мг Актавіс Італія С.п.А., Італія 9,33
16,40 (Київський обласний онкодиспансер) 175%

15,34 (Національний інститут раку) 164%

Іринотекан-Віста, флакон, 100 мг Актавіс Італія С.п.А., Італія 11,27
33,22 (Білоцерківський обласний онкологічний 
диспансер)

294%

Іринотекан-Віста, флакон, 300 мг Актавіс Італія С.п.А., Італія 33,94
100,05 (Білоцерківський обласний онкодиспансер) 294%

99,66 (Національний інститут раку) 293%

Кислота золедронова, флакони, 4 мг 
Metakos (Метакос)

ПАТ «Фармак» (виробництво з паку-
вання in bulk фірми-виробника Synthon 
Hispania, S.L., Іспанiя), Україна

7,2
23,25 (Кіровоградський обласний онкологічний 
диспансер)

322%

Летрозол-Віста, табл., 2,5 мг Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія 0,18
0,598 (Закарпатський обласний онкодиспансер) 332%

0,56 (Кіровоградський обласний онкодиспансер) 311%

Метотрексат-Тева, флакони, 50 мг Фармахемі Б.В., Нідерланди 1,85 4,019 (Кіровоградський обласний онкодиспансер) 217%

Оксаліплатін-Віста, флакони, 100 мг Актавіс Італія С.п.А., Італія 15,38 30,18 (Київський обласний онкодиспансер) 196%

Філграстим (Філстим), шприц, 48 млн МО ПрАТ «БІОФАРМА» 15,38 35,605 (Кіровоградський обласний онкоцентр) 231%

Флуороурацил-Віста, флакони, 500 мг
Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, 
Німеччина

2,23 5,2 (Білоцерківський обласний онкодиспансер) 233%

Цисплатин-Тева,100 мг., флакони
Фармахемі Б.В., Нідерланди 
АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, 
Угорщина

9,55 26,46 (Черкаський обласний онкодиспансер) 277%



 Виробники VS дистриб’ютори 

 Доросла онкологія 

2014 рік, закупівлі  
Міністерства охорони здоров’я: 

3%  
компаній, що виграли тендери  
у 2014 році — виробники. 

З них — 0%  
іноземних виробників.

Фактично під час закупівель ліків МОЗ всі компанії, які вигравали тендери, 

були українськими. Втім, безпосередньо український виробник мав мізерну 

частку — лише 5%.*

97%  
компаній-переможців —  
дистриб’ютори.

* Дані базуються на кількості препаратів, замовлених МОЗ, а не грошовому еквіваленті.
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У 10 разів 
зросла частка 
закупівель ліків 
у виробників під 
час проведення 
тендерів ПРООН.

В 3 рази 
зросла частка 
закупівель в 
українського 
виробника —  
з 3% до 10%*.

* Дані базуються на кількості препаратів,  

замовлених МОЗ, а не грошовому еквіваленті.

2017 рік, закупівлі ПРООН:

Під час закупівель ліків ПРООН частка виробників в закупівлях зросла в 10 
разів. По кількості позицій, що раніше закуповувалися МОЗ, Лише 3% пози-

цій, що раніше закуповувало МОЗ, припадало на виробників. У ПРООН ця цифра 

склала 57%. Зросла частка іноземних виробників (47%), які почали заходити 

напряму на тендери, а не через дистриб’юторів, як це відбувалося раніше.  

В 2017 році:

57% 3 рази
компаній-переможців  

ПРООН – виробники;

зросла частка українського виробника 

серед переможців тендерів.
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 Виробники VS дистриб’ютори 

 Дитяча онкологія 

2014 рік, закупівлі  
Міністерства охорони здоров’я: 

Частка виробників серед переможців тендерів за програмою дитячої он-

кології завжди була однією з найнижчих серед усіх програм, і в 2014 році 

складала 2%. Це 1 український виробник, в якого закуповував МОЗ, всі 

інші компанії -переможці тендерів були дистриб’юторами.

2014 рік, закупівлі МОЗ: 

2% 98%
 компаній-переможців – 

виробники
компаній-переможців — 

дистриб’ютори

В грошовому еквіваленті в 2014 році — 4,8% бюджету було використано на 

ліки українського виробника. 

2017 рік, закупівлі ПРООН 

46% 54%
 компаній-переможців – 

виробники
компаній-переможців — 

дистриб’ютори

2% складала 
частка виробників 
серед переможців 
тендерів за 
програмою  
дитячої онкології  
в 2014 році. 
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Незначне підвищення 
долі українського 
виробника порівняно 
з програмою дорослої 
онкології обумовлене 
насамперед скандалами 
навколо закупівлі 
генеричних препаратів у 
2015 році.

Під час закупівель ліків ПРООН, хоч і менше, ніж за програмою дорослої 

онкології, але все одно суттєво виросла частка виробників. 46% компа-

ній-переможців тендерів за програмою дорослої онкології в ПРООН склали 

виробники, з них 43% — іноземні, та 3% — українські виробники.

В 2015 році було декілька публічних скандалів, що стосувалися закупівлі гене-

ричних ліків українського та індійського виробників онкохворим дітям. І хоча 

доказової бази побічних ефектів чи офіційно зареєстрованих систематичних 

скарг не було, МОЗом було ухвалено політичне рішення відмовитися від заку-

півлі цих препаратів дітям та купити брендові. На наступний 2016 рік МОЗом 

було підтримано запровадження більш жорстких вимог до стандартів якості 

ліків, що закуповуються міжнародними організаціями.

Вимоги стандартів якості до виробників: 
•	 Прекваліфікація ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я) 

(застосовується до ліків для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД,  

гепатитів та вакцин);

•	 Реєстрація в країнах з жорсткими регуляторними вимогами  

(Stringent Regulatory Authorities);

•	 Good Manufacturing Practice (GMP) —Усі вироби повинні бути  

вироблені на підприємствах, котрі мають сертифікат належної  

виробничої практики, виданий ВООЗ або органами Конвенції  

про співробітництво фармацевтичних інспекцій.



 Проблема № 1  
 Саботаж лікарів: повернення  
 препаратів зі зменшеним  
 терміном придатності 

Попри те, що лише 50% необхідних для лікування препаратів для дитячої 

онкології покриваються за рахунок держави, а інші батьки змушені купу-

вати самі чи шукати через волонтерів, навіть ці препарати іноді витрачаються 

неефективно. Майже на півмільйона дол. (близько 12 млн грн) було повер-

нуто лише одного препарату.

Так, наприклад, до дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит за кошти 2015 

року було поставлено найдорожчий із всіх закуплених за державний кошт пре-

паратів — Ноксафіл. Одна ампула цього препарату коштувала 716 дол. Всьо-

го було поставлено 1800 ампул з терміном придатності 9,5 місяців.

1800 ампул — це 40% від необхідної кількості, замовленої лікарями. Та кіль-

кість, на яку вистачило бюджетних коштів. Враховуючи, що було поставлено 

всього 40% від замовленої на рік кількості, то її б мало вистачити менше ніж на 

півроку. У разі невикористання цих препаратів міжнародну організацію, яка по-

передньо закуповувала ці препарати (Crown Agents), потрібно було проінфор-

мувати за 4 місяці до кінця терміну придатності.
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З 1800 флаконів — 
600 було повернуто. 
Загальна сума, на 
яку було повернуто 
лише цього 
препарату —  
 430 тисяч дол. 

* Відповідно до постанови КМУ від 8 жовтня 2015 

р. № 787 «Про затвердження переліку лікарських 

засобів та медичних виробів, які закуповуються на 

підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалі-

зованими організаціями, які здійснюють закупівлі».

Цього зроблено не було. З 1800 флаконів — 600 було повернуто. Мало 

того, що лікарі не використали навіть 40% від замовленої потреби пре-

партів, вони ще 1 запевнили МОЗ за 2 місяці до кінця терміну придатності, що 

вони їх використають. 

Використавши за 9,5 місяців 2016 року 

1200 флаконів і повернувши 600, на 

наступний рік лікарі знову замовляють 

4838. Відповідальність за невикори-

стані ліки ніхто не несе. Цікавим є той 

факт, що головним позаштатним спе-

ціалістом, який входив до групи, що 

формувала номенклатуру по дитячій 

онкології, була головний позаштатний 

онкогематолог Світлана Донська, яка є 

головним онкогематологом Охматдиту. 

Вона мала змогу повідомити зазда-

легідь МОЗ та міжнародну органі-

зацію, а також перерозподілити цей 

препарат. Тим не менше, цього зро-

блено не було. Натомість на наступ-

ний рік лікарі знову замовили цього 

самого препарату в рази більше, ніж 

використали в попередньому. 

Лист за підписом головного лікаря 
Охматдит, де він запевняє МОЗ, що  

всі препарати будуть використані
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 Проблема №1  
 Саботаж лікарів: повернення   
 препаратів зі зменшеним  
 терміном придатності 

6 дороговартісних препаратів, окрім Ноксафілу, було повернуто міжна-

родній організації. Загальна сума 7 повернутих препаратів за програмою 

дитячої онкології склала 470616 дол., або близько 12 млн грн. Всіх цих 

ліків було закуплено менше, ніж їх замовляли лікарі.

 Таблиця препаратів, що були повернуті по програмі дитячої онкології

Препарат
100% потреба, або 
необхідна кількість, 
замовлена лікарями

Кількість,  
яку замовили 
відповідно до  

наявного бюджету

Поставлена 
кількість

Відсотки від 100%-ої 
потреби, замовленої  

лікарями

Термін придат-
ності на момент 

поставки

Вориконазол, таблетки, 200 мг 
(Віфенд) VFEND 13 555 6 800 5 082 37,49% 5 місяців 

01.04.2017

Карбоплатін, флакони, 50 мг 
(Карбопа) Carbopa 5 580 4 740 2 995 53,67% 12 місяців 

31.12.2017

Ленограстим, флакони, 33.6 млн МО (236 мкг)  
Граноцит 34 GRANOCYTE®34 15 035 7 345 5 505 36,61% 10 місяців 

31.03.2017

Метотрексат, таблетки, 2,5 мг 
(Метотаб) METOTAB 48 831 45 923 17 000 34,81% 5 місяців 

01.04.2017

Ідарубіцин, флакони, 5 мг  
(Заведос) ZAVEDOS® 1 038 460 345 33,24% 6 місяців 

01.05.2017

Каспофунгін, флакони, 50 мг 
(Кансидаз) CANCIDAS® 13 615 8 973 6 440 47,30% 8, 5 місяців 

01.06.2017

Посаконазол, флакони, 105 мл 
(Ноксафіл) NOXAFIL® 5 990 3 673 2 535 42,32% 9,5 місяців 

01.07.2017

~12 млн грн — 
вартість препаратів, 
повернутих 
Охматдитом, лікарі 
якого запевняли,  
що використають їх.



27

Поки ліки за 
державний кошт 
лежать на складах, 
волонтерів просять 
купувати їх за 
пожертви українців.

В середньому, як видно з таблиці, було закуплено близько 40% кілько-

сті препаратів від замовлених. По деяким позиціям, як, наприклад, Кар-

боплатін, термін придатності при тому, що був менше 75%, все одно склав 

12 місяців. Враховуючи, що цикл закупівель в Україні відбувається щороку —  

всі замовлені препарати мали б бути використані. 

В той час, як на складах спеціалізованої дитячої лікарні Охматдит знаходився 

препарат Віфенд з терміном придатності до 1 квітня 2017 року, вже в лютому 

волонтерів БФ «Таблеточки», замість перерозподілу наявних залишків, по-

просили закупити цей препарат для регіональних онкодиспансерів на 170 

тис. грн.

На думку Центру протидії корупції, поясненням такому неефективному викорис-

танню державних коштів та замовленню більшої за необхідну кількості препара-

тів, можна пояснити, з одного боку, лобізмом певних фармацевтичних виробни-

ків, чию продукцію просувають через лікарів та державне замовлення, з іншого 

— свідомим саботажем лікарів у використанні та перерозподілі препаратів, за-

куплених за державний кошт.

Рішення: 

Рішенням цієї проблеми може бути запуск електронного реєстру обліку 

лікарських засобів, в якому можна буде відстежувати реальну потребу в 

препаратах та їх залишки на складах.
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Найдорожчих 
препаратів, які 
замовляють українські 
лікарі- онкологи, немає 
в переліку препаратів, 
рекомендованих до 
використання світовою 
Асоціацією педіатрів-
онкологів.

716 дол.  кош-
тувала державному 
бюджету одна ампула 
Ноксафілу в 2016 році. 

 Проблема № 2   
 Лобізм лікарів та закупівля  
 найдорожчого лікування, яке  
 не використовують в іноземних  
 протоколах лікування 

 
1 035 089 дол., або 8% бюджету було витраче-

но на закупівлю одного протигрибкового препарату Ноксафіл (діюча речовина 

posaconazole). Аналогів цьому препарату немає в Україні, оскільки він знахо-

диться під патентним захистом. 

Цікаво, що Posaconazole відсутній в переліку препаратів, рекомендо-

ваних до застосування дітям світовою Асоціацією педіатрів-онкологів. 

Рішення: 
Застосування міжнародних протоколів лікування та Національного пере-

ліку для формування номенклатури. Запуск електронного реєстру паці-

єнтів може помогти відстежити, з якими побічними ефектами та клінічни-

ми показаннями призначають ці препарати.
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Правило 
погодження 
міністерством 
охорони 
здоров’я запитів 
міжнародних 
організацій 
протягом 5 
днів часто не 
спрацьовувало.

ПРИКЛАД: 

Кошторис №42 з 50 позиція-

ми найменувань препаратів 

по дорослій онкології, пода-

ний ПРООН 27 квітня 2017 

р., був погоджений МОЗ 22 

травня 2017 року. Погоджен-

ня тривало майже місяць.

 Проблема № 3  
 Тривале узгодження запитів  
 від міжнародних організацій  

Незважаючи на те, що в договорах між міжнародними організаціями та 

МОЗом було внесено обмеження часу на погодження документів з боку 

Міністерства протягом п’яти робочих днів, на практиці це правило дуже часто 

не спрацьовувало.

Як показала практика, МОЗ затягував цей процес. Так, наприклад, на деякі 

листи ПРООН відповідь надавалася в останній день з проханням внести тех-

нічні правки, наприклад, розділити один запит на два різні, чи надати додаткові 

роз’яснення, які не змінювали суті.

Рішення: 

Внутрішнім наказом Міністерства охорони здоров’я регламентувати 

обов’язкове погодження працівниками МОЗ запитів від міжнародних 

організацій. Притягати до дисциплінарної відповідальності співро-

бітників, які порушують умови договорів між МОЗ та міжнародними 

організаціями.



07
ТИСК ПРАВО-
ОХОРОННИХ, 
КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ ТА 
ПОЛІТИКІВ 

 Тиск  
 правоохоронних  
 органів  

2016 — початок 2017 року ознаменувався відкриттям криміналь-

них проваджень за фактом розтрати бюджетних коштів чи 

їх неефективного використання шляхом закупівель ліків через міжнародні 

організації майже всіма правоохоронними органами. Метою відкриття про-

ваджень був тиск на міжнародні організації, МОЗ та дискредитація реформи 

закупівель ліків.

Крім того, відбувався систематичний тиск на членів номенклатурних груп, осо-

бливо з боку Служби безпеки України, з метою вплинути на результати фор-

мування переліку препаратів, які будуть закуповуватися за кошти державного 

бюджету.

30
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Інформація, 
викладена 
народними 
депутатами у своїх 
зверненнях та 
заявах про злочин 
не відповідала 
дійсності.

 Кримінальні  
провадження 

Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ, 

Службою безпеки України, Київською прокуратурою та Спеціалізова-

ною антикорупційною прокуратурою були зареєстровані кримінальні про-

вадження щодо міжнародних закупівель ліків. Приводом для відкриття кри-

мінальних проваджень були звернення народних депутатів з неперевіреною 

інформацією, чи публікація замовної статті, яка за кілька днів була видалена 

самим же виданням.
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Правоохоронці використовували відкриті кримінальні провадження для пу-

блічного та психологічного тиску, надсилали листи до офісів організацій та 

отримували судові ухвали щодо виїмки документів з МОЗу, більшість яких і так 

була доступна в публічному доступі.

Правоохоронці 
використовували 
відкриті кримінальні 
провадження  
для публічного  
та психологічного 
тиску.
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Цікаво відзначити, що Київська прокуратура та Спеціалізована антикоруп-

ційна прокуратура порушили кримінальні провадження після закриття 

провадження ГПУ та публікації більше 100 сторінок детального аналізу закупі-

вель ліків міжнародними організаціями, в яких ГПУ не знайшла складу злочину. 

Мало того, за словами представників Генеральної прокуратури, інформація, 

викладена народними депутатами у своїх зверненнях та заявах про злочин, не 

відповідала дійсності.
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Тиск СБУ

У публічному доступі наявна інформація про дії Служби безпеки України, 

спрямовані на дискредитацію процесу закупівель ліків міжнародними спе-

ціалізованими організаціями, а також про спроби необґрунтованого втручання 

в такий процес та тиск на посадових осіб і членів номенклатурних груп МОЗ.

Зокрема, йдеться про направлення за підписом керівного складу та інших 

посадовців СБУ до МОЗу листів із завідомо недостовірною інформацією про 

перебіг закупівель, необґрунтованих запитів до міжнародних організацій, по-

рушення кримінальних проваджень щодо результатів міжнародних закупівель 

та їх використання з метою тиску на посадових осіб, які відповідальні за при-

йняття рішень.

Тиск на членів  
робочих груп МОЗ

Під час засідання робочої групи МОЗу із супроводу закупівель для онкохво-

рих дорослого віку, присвяченого вирішенню ініційованих СБУ питань 

щодо можливого розширення номенклатури, співробітники СБУ вручили чле-

нам групи в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу повістки 

на допит та погрожували заблокувати членів групи в приміщенні МОЗу в разі 

відмови підписувати корінці про отримання відповідних повісток. 

Це є грубим зловживанням владою та тиском на членів робочої групи МОЗ.

Посадові особи 
СБУ неодноразово 
направляли до 
Міністерства 
охорони здоров’я 
листи, зміст яких 
можна трактувати 
як спробу 
втрутитися у 
процес визначення 
номенклатури 
лікарських засобів. 
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Всі вищевказані дії та листи були ініційовані Головним 

управлінням контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері економічної безпеки за керівництва С. Се-

мочко. Працівники вказаного підрозділу систематично відві-

дують засідання робочих груп міністерства та надають вка-

зівки та рекомендації посадовим особам МОЗу.

ПРИКЛАД
Листом СБУ до МОЗу від 08.06.2016 року №8/1/5-

8652 ініціюється питання щодо необхідності перегляду 

затвердженої номенклатури лікарських засобів. При цьому 

СБУ наводить перелік препаратів, які необхідно переглянути 

у зв’язку із тим, що вони внесені до переліку «під одного 

виробника». Подібний висновок жодним чином не 

обґрунтовано у вказаному листі. Проте «Центром протидії 

корупції» з’ясовано, що в листі наведено неправдиві 

відомості – майже всі вказані СБУ препарати (які начебто 

представлені одним виробником) представлені на ринку 

України у декількох варіантах торгових найменувань, що 

підтверджено Державним реєстром лікарських засобів. На 

зауваження ЦПК щодо вказаного факту СБУ жодним чином 

не відреагувала (лист підписаний начальником Головного 

управління контррозвідувального захисту інтересів держави 

у сфері економічної безпеки С. Семочко).
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У липні 2016 року СБУ за підписом керівника СБУ Ва-

силя Грицака направлено на адресу Прем’єр-міністра 

України звернення про необхідність перегляду механізмів 

закупівель лікарських засобів. 

СБУ використовувало в офіційних 
листах відверто брехливі або 
маніпулятивні твердження для 
дискредитації закупівель ліків 
через міжнародні організації.

Більшість тверджень, викладених в листі, є відверто брех-

ливими або маніпулятивними.
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Для прикладу, в листі зазначається, що «пре-

парат Ламівудин (ГлаксоСміт Кляйн, Канада), 

Канада) подорожчав у 5,6 разів, в той час, як 

він був куплений дешевше цін МОЗу (1,07 дол. по-

рівняно з 1,43 дол.)

Таке викривлене подання 
інформації СБУ на адресу 
Прем’єр-міністра свідчить 
про свідому спробу умисного 
дезінформування посадовців 
Кабміну про фактичні 
обставини закупівель.

Необґрунтовані дії та підозри з боку СБУ також 

можуть свідчити про певну зацікавленість у повер-

ненні колишньої корупційної системи (конкретних 

постачальників) у сфері закупівлі ліків в МОЗі.
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 Депутатський тиск.  
 Законодавчі спроби скасувати  
 реформу закупівель ліків  
 через міжнародні організації 

Після того, як правоохоронні органи не знайшли проблем із міжнародними 

закупівлями, депутати взялися самі писати законопроекти, які перекриють 

Україні можливість купувати ліки через міжнародні організації.

Протягом 2016 — першої половини 2017 року 4 законопроекти було 

зареєстровано у Верховній Раді, щоб знищити реформу закупівель ліків че-

рез міжнародні організації та повернути гроші назад до Міністерства охорони 

здоров’я.

4 законопроекти 
було зареєстровано 
у Верховній Раді, 
щоб «вбити» 
міжнародні 
закупівлі.

Бахтєєва, Шурма, 
Мусій, Богомолець,  
Шипко — депутати-
противники рефор-
ми закупівель ліків 
через міжнародні 
оранізації

Т. Бахтєєва, І. Шурма, О. Мусій, О. Богомолець, А. Шипко — депутати-противники реформи 

закупівель ліків через міжнародні оранізації
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1.  Законопроект №6245
Aвтор — голова парламентського Комітету  
з охорони здоров’я Ольга Богомолець.

Ним пропонується розширити перелік організацій, які можуть закуповувати 

ліки для МОЗу. Так, Ольга Богомолець пропонує до чинного переліку між-

народних організацій додати «інші спеціалізовані фонди, організації та механіз-

ми, які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади 

послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, 

медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, а також товарів, робіт та послуг 

для забезпечення обороноздатності держави на підставі відповідних угод та 

відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій».

Те, чого намагалися уникнути на початку запуску міжнародних закупівель – не-

можливості зареєструвати підставні компанії, які закуповуватимуть для дер-

жави ліки, народний депутат хоче повернути назад, відкривши двері всім.

Приклад: 
Микола Кузьма, помічник 

голови оборонного комітету 

Верховної Ради — народного 

депутата Сергія Пашинського, 

раніше, за часів керівництва 

МОЗ Раїси Богатирьової, 

постачав медичне обладнання. 

Тепер його компанії займаються 

постачанням бронетехніки 

на фронт, відповідно і мають 

досвід надання «робіт та 

послуг для забезпечення 

обороноздатності держави», 

про які  ідеться в законопроекті 

№6245. Відповідно, його 

компанії, наряду з ЮНІСЕФ чи 

ПРООН зможуть обиратися 

підрядниками для постачання 

ліків до МОЗу.
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2. Законопроект №6194 
Автор — голова парламентського Комітету  
з охорони здоров’я Ольга Богомолець.

Цим законопроектом хочуть зобов’язати міжнародні організації завозити 

ліки з терміном придатності не менше 66%, якщо максимальний термін 

зберігання ліків складає менше року, в той час, як для українських постачаль-

ників цей термін зараз складає 50%. Так само, якщо термін придатності ліків 

становить більше року, то зараз до України їх можна завозити з терміном при-

датності не менше 6 місяців, для міжнародників народний депутат пропонує 

встановити межу удвічі вищу — 12 місяців.

Такі терміни придатності автоматично «взвинтять» ціни на препарати, що за-

куповують міжнародники, та скоротить перелік препаратів, які вони зможуть 

закупити.

3. Законопроект №6367  
Серед авторів — Тетяна Бахтєєва, Сергій Ківалов, Юхим 
Звягільський, Михайло Папієв, Євген Мураєв, Валерій Карпунцов, 
Віктор Балога, Сергій Каплін та Олег Мусій.

                  

66% —  
термін придатності 
для міжнародників. 

 

50% — 
термін придатності 
для українських 
постачальників  
на Прозорро.
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4. Законопроект №6494 
Автори: екс-регіонали регіонали Андрій Шипко  
та Ігор Шурма, а також Олег Мусій.

Обидва законопроекти №6367 та №6494 фактично «вб’ють» 

нову систему закупівель ліків через міжнародні організації. Ними пропо-

нується скасувати більшість механізмів, завдяки яким міжнародні організації 

можуть функціонувати. Так, зокрема, законопроект №6367 пропонує скасу-

вати спрощену реєстрацію ліків, що завозяться міжнародними організаціями, 

пільгові умови щодо маркування чи термінів придатності.

№6494 пропонує ще більш жорсткі формулювання для міжнародних закупі-

вель. Фактично, цей законопроект хоче змусити міжнародні організації знехту-

вати своїми міжнародними правилами та процедурами, за якими вони працюють 

однаково в усіх країнах світу. В іншому разі такі структури, як ЮНІСЕФ чи Про-

грама розвитку ООН просто підуть з України, що і треба народним депутатам.

Колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій  

за 3 роки депутатської каденції мав 36 помічників.  

Серед них – багато представників українських 

фармацевтичних компаній, які входять до Асоціації 

виробників ліків України під керівництвом Петра Багрія. 

Саме компанії Багрія роками вигравали більшість 

закупівель в Міністерстві охорони здоров’я до передачі  

цієї функції міжнародним організаціям.

Як працюють 
міжнародні 
стандарти в світі
Аналогію міжнародних стандартів 
великих компаній чи організацій 
можна проілюструвати на прикладі 
корпорації «МакДональдс», яка 
працює за однаковими правила-
ми та стандартами у всіх країнах 
світу. Не може бути в одній країні 
приміщення ресторану зелено-
го, в іншій блакитного, а в третій 
рожевого кольорів, оскільки всі 
вони відкриваються за внутрішніми 
стандартами компанії. 

Варто нагадати, що у 2014 році, 
коли стався колапс із закупівлями 
ліків, саме дірки в законодавстві 
стали інструментом зачищення 
ринку від конкурентів.

Так, наприклад, закупівлі ліків бло-
кувалися компаніями, які не мають 
жодного стосунку до медицини і 
займаються виробництвом шкірга-
лантереї. Але саме вони подавали 
скарги до Антимонопольного ко-
мітету, що дозволено українським 
законодавством, тим самим зупи-
няючи процес проведення тендерів 
на два місяці.
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У 8 разів 
дешевше МОЗу 
закуповували деякі 
ліки міжнародні 
організації 
для лікування 
туберкульозу, за 
даними Рахункової 
палати.

 Перевірки Рахункової палати  
 на замовлення Комітету  
 охорони здоров’я ВРУ 

В 2017 році Рахункова палата провела два аудити закупівель ліків — Наці-

ональної програми по туберкульозу 2011 — 2015 років та закупівель ліків 

через міжнародні організації у 2015 — 2016 роках. Висновки Рахункової палати 

підтвердили ефективність закупівель ліків через міжнародні організації. Рахун-

кова палата знайшла багато недоліків в процесах взаємодії МОЗу з міжнарод-

ними організаціями, а також неправильного планування замовлень та викори-

стання закуплених ліків. Незважаючи на суттєві недоліки в процесах, загальна 

сума економії за всіма програмами, за якими закуповували ліки міжнародні ор-

ганізації, за даними Рахункової палати, склала 38%. Незважаючи на дані, що 

підтверджують ефективність закупівель ліків через міжнародні організації, деякі 

депутати використали звіт Рахункової палати для політичних маніпуляцій.
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На думку Центру протидії 
корупції, зауваження Ра-

хункової палати щодо виве-
дення закупівель ліків через 
міжнародні організації з-під дії 
українського законодавства — 
будуть використані народними 
депутатами для просування 
своїх законопроектів. Зокрема 
законопроектів, покликаних 
змусити міжнародні організації 
працювати за українськими за-
конами, таким чином знищивши 
можливість закуповувати ліки 
через міжнародні організації.

38% склала 
економія на 
закупівлі ліків 
через міжнародні 
організації за 
даними Рахункової 
палати.

Більшість зауважень та рекомендацій Рахункової палати зводилися до від-

сутності налагоджених процесів в Міністерстві охорони здоров’я, що впли-

вали на предмет формування закупівлі, а також відсутності інформації щодо 

залишків та обрахування потреб. Одним з ключових зауважень Рахункової 

палати було те, що міжнародні організації не підпадають під дію українського 

законодавства. Те, в чому Рахункова палата вбачає мінус — насправді є вели-

чезним плюсом для українських пацієнтів.

Таким чином міжнародні організації забезпечують конфіденційність міжнародним 

фармацевтичним корпораціям, які, в свою чергу, дають Україні більші знижки. Че-

рез те, що Україна є референтною країною для Росії, офіційно міжнародні фар-

мацевтичні компанії відмовляються суттєво знижувати ціну для України, оскільки 

доведеться знижувати ціни і в Росії, де ринок значно більший. Саме тому свого 

часу працювала схема, коли МОЗ закуповував частину ліків за високою ціною, 

а іншу частину у якості гуманітарної допомоги фармацевтичні компанії надавали 

безкоштовно. Тепер же, завдяки конфіденційності, коли міжнародні організації на-

дають інформацію щодо ціни в МОЗ, але не публікують на своїх веб-сайтах, Украї-

на отримує більші знижки на продукцію від фармацевтичних компаній. Прикладом 

тому можу слугувати препарат Нілотиніб (ТМ «Тасигна»), ціна на який була знижена 

вдвічі завдяки прямим перемовинам ПРООН з виробником.

Тендери міжнародних організацій не можуть бути заблоковані будь-ким через Ан-

тимонопольний комітет, як це відбувалося в 2014 році, коли закупівлі ліків блоку-

валися виробниками шкіргалантереї.

Правоохоронні органи не можуть заблокувати тендер, учасника ринку чи робо-

ту міжнародної організації, що часто відбувається в українських реаліях.

1              
2  
3
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Доступ до централізованих закупівель та 3,9 млрд грн у 2016 році було 

втрачено для більшості українських дистриб’юторів. Саме тому вони і піш-

ли в регіони, де бюджети бувають досить чималими, а контролю майже немає. 

Проблема полягає в тому, що навіть після запровадження в Україні системи 

публічних закупівель Прозорро фармацевтичні «ділки» знайшли спосіб обійти 

систему та в рази завищувати ціни на препарати. Все відбувається відповідно 

до законодавства, і притягнути до відповідальності голову тендерного коміте-

ту лікарні, який купує ті самі препарати вдвічі дорожче, ніж в сусідній області, 

майже неможливо.

Абсолютно законно можна придбати одну і ту ж саму кількість одного і того ж 

лікарського засобу за дуже різними цінами. 

Існує низка стандартних схем, які дозволяють 
продавати ліки державі іноді втричі дорожче 
ринкової ціни. І робити це цілком законно.

08
РЕГІОНАЛЬНІ 
ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ. 
НЕПРОЗОРРІ 
ЗАКУПІВЛІ
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Схема №1

 Реєстр «захмарних» цін 

У 2008 році для боротьби із завищенням цін на ліки Кабінет Міністрів Укра-

їни прийняв постанову №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікар-

ські засоби і медичні вироби». Відповідно до неї, ціни для оптових постачаль-

ників не можуть перевищувати ціну, вказану в реєстрі + 10%, а для аптек + 
25%. Плюс 7% ПДВ на ліки. Тобто, якщо ціна на препарат в реєстрі — 100 

грн, то аптека може продати його максимум за 133,75 грн (25% націнки 

+ 7% ПДВ), а на державних торгах — 117,7 грн (10% націнки + 7% ПДВ). 

Таким чином, ціни на лікарські засоби можуть постачатись за цінами, значно 

вищими порівняно з ринковими. Разом з тим, вони легалізуються за рахунок 

завищення оптово-відпускної ціни в Реєстрі.

Ціни на лікарські 
засоби можуть 
постачатись за 
цінами, значно 
вищими порівняно  
з ринковими.

Препарат
Ціна з реєстру  

оптово-відпускних цін,  
грн за упаковку

Ціна, за яку купують заклади через Прозорро, в грн без ПДВ 

ДОЦЕТАКСЕЛ-ВІСТА, концентрат для розчину  
для інфузій 20 мг/мл по 4 мл (80 мг) у флаконі,  
по одному флакону в картонній коробці

2500,00
(Національний інститут раку) 872,20

(Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер) 950,00

ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА-ВІСТА, концентрат  
для розчину для інфузій 4 мг/5мл Один флакон  
з концентратом у картонній коробці

1545,15

(Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії  
медичних наук України) 446,82

(Білоцерківський обласний онкологічний диспансер) 750,00

КАРБОПЛАТІН-ВІСТА, концентрат для розчину  
для інфузій 10 мг/мл по 45 мл (450мг/45 мл)  
у флаконі, по 1 флакону в картонній пачці

2030,76

(Білоцерківський обласний онкологічний диспансер) 1 540,00

(Черкаський обласний онкологічний диспансер) 1585,00
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Фактично ціна в реєстрі вже вища ринкової, що дозволяє потім продавати 

препарати в рази дорожче і не нести за це ніякої відповідальності. Таким 

чином дистриб’ютори можуть закладати собі маржу в 200%, а то і 300%, 

і потім мати можливість без перереєстрації піднімати ціни на препарати, або 

закладати в завищені ціни «відкати» на державних закупівлях.

Якщо лікарня придбає життєво необхідні ліки за найбільш можливою ціною 

(за умовні 100 гривень), тоді як інші лікарні купують набагато дешевше – по 50 

гривень, чи понесе голова тендерного комітету за це відповідальність? Дуже 

малоймовірно. Тому що формально він нічого не порушив, оскільки уклав 

договір за ціною, що є нижчою за межу, встановлену Реєстром гуртово-від-

пускних цін. Така собі легалізована переплата.

Дистриб’ютори 
можуть закладати 
собі маржу в 200%, 
а то і 300%, і потім 
мати можливість 
без перереєстрації 
піднімати ціни на 
препарати.
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Схема №2

 Об`єднання різних ліків в один лот  

Очевидно, якщо намагатись придбати в одному лоті 20-30 найменувань он-

копрепаратів різних виробників, то на участь в тендері зможуть податись 

лише ті фірми, які мають доступ до всього переліку. Якщо додати до лоту ліки, 

що виробляються лише одним виробником, встановити вимогу про надання 

гарантійного листа від виробника та низку інших дискримінаційних вимог, то 

кількість потенційних учасників процедури закупівлі знизиться до прогнозо-

ваного рівня – двох - трьох. 

Закон України «Про публічні закупівлі» забороняє встановлювати в тендер-

ній документації дискримінаційні умови. Але поняття «дискримінаційні умо-

ви» нормативно не врегульоване, тому що ситуації, що виникають в ході різ-

них закупівель, занадто специфічні, щоб намагатись це якось передбачити в 

законі. Так от, об’єднання великої кількості онкопрепаратів різних виробни-

ків в один лот – це дискримінаційна умова чи ні? Ми вважаємо, що в окремих 

випадках — так. 

Але Аудиторська служба, Антимонопольний комітет і підрозділ внутрішньо-

го контролю якогось замовника, скоріше за все, не погодяться з нами. Тому 

що замовник має право формувати предмет закупівлі на свій розсуд і немає 

нічого, що б забороняло сформулювати його в такий спосіб, в який фірма це 

зробила. Тим більше, на тендер все ж таки прийдуть декілька постачальників, 

зазвичай вже «домовлених» – а, отже формально конкуренція існуватиме.

Поняття «дискримі-
наційні умови» 
нормативно не 
врегульоване, тому 
що ситуації, що 
виникають в ході 
різних закупівель, 
занадто специфічні, 
щоб намагатись це 
якось передбачити 
в законі
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Жодного разу АМКУ не визнав факт об’єднання в один лот багатьох най-

менувань лікарських засобів – достатньою умовою, яка обмежує конку-

ренцію на торгах. Лише в сукупності з іншими факторами.

Приклади: 
Київський обласний онкологічний диспансер 15 грудня 2016 року за 

результатами відкритих торгів уклав договір на закупівлю ліків для онкохворих 

із ТОВ «Фармадіс» на загальну суму 9 946 172,16 гривень. За договором 

було придбано 29 найменувань ліків в одному лоті. Тобто, умовою перемоги 

в тендері для будь-якого учасника була можливість поставки усього переліку 

лікарських засобів. Також однією з умов тендерної документації закупівлі 

було надання гарантійного листа від виробника лікарського засобу щодо 

можливості поставки такого лікарського засобу.

Однією з 29 позицій був препарат з діючою речовиною Трастумаб 150 мг.  

В Україні зареєстровані лише два таких препарати і обидва одного виробника 

– французької компанії «Хофман-Ля Рош»: Герцептин та Трастумаб. Під 

український ринок французи перепаковують його на українській компанії 

«Люм’єр-фарма». За дивним збігом обставин компанія-дистриб’ютор, що 

виграла тендер – «Фармадіс» та компанія-виробник «Люм’єр-фарма» належать 

до орбіти однієї особи — Петра Багрія.

Маючи ексклюзив по одному з 29 препаратів, на інші можна виставляти будь-яку 

ціну. Так, наприклад, одним із 29 препаратів був препарат Епірубіцин (2 мг/25 мл) 

Київський онкодиспансер в цій закупівлі купив його по 1187 грн, в той час, як 

Національний інститут раку придбав його вдвічі дешевше — по 620 грн за флакон. 

Жодного разу 
АМКУ не визнав 
факт об’єднання в 
один лот багатьох 
найменувань 
лікарських засобів 
– достатньою 
умовою, яка 
обмежує 
конкуренцію на 
торгах. Лише в 
сукупності з іншими 
факторами.
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Ціни на Епірубіцин 25 мл  
на закупівлях 2016-2017 років:
Епірубіцин, 50 мг, амп., фл., шпр. (2 мг/мл по 25 мл)

Замовник ТМ
ціна з ПДВ, 

грн
ціна без ПДВ, 

грн
посилання

ДОЗ КМДА Епірубіцин-Віста 642 600
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-31-
000461-a?lot_id=48f3df25d88dfba227d9e5e1e5cfdc
22#lots

Національний інститут раку Епірубіцин-Віста 642 600
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-03-
000411-c?lot_id=e0db90d77f754a46a0666d92d56aa
a7d#lots

КП “Закарпатський обласний 
клінічний онкологічний диспансер”

Епірубіцин-Віста 898,8 840
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-06-08-
001819-b

Комунальний заклад Київської 
обласної ради “Білоцерківський 
обласний онкологічний диспансер”

Епірубіцин-Віста 898,8 840
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-06-
002347-b?lot_id=ce6a238f156b4d3f8729173a2eed1
7f1#lots

ДП “Полтавський обласний 
клінічний онкологічний диспансер“

Епірубіцин-Віста 620,6 580
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-28-
000245-a?lot_id=b55dfef3b9a2455aaae909cd7a3ce3
15#lots

Департамент охорони здоров’я 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації

Епірубіцин-Віста 428 400
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-03-
001051-b?lot_id=143a174e23f04e07ba3efdf97b957b
96#lots

Від 400 до 840 грн коливається 
різниця в ціні на один і той 
самий препарат  
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В договорі про 
закупівлю ліків 
можна передбачити 
різні терміни 
поставки товару.

Схема № 3

 Графік поставок  

Відповідно до ст. 179 Господарського кодексу України, при укладенні до-

говорів сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови 

договору, що не суперечать законодавству. 

Таким чином, в договорі про закупівлю ліків (особливо це актуально для вели-

ких партій ліків) можна передбачити різні терміни поставки товару:

•	 згідно з графіком, що є додатком до договору;
•	 протягом певного періоду часу після подання заявки замовником;
•	 за погодженням між сторонами. 

На те, коли постачальник реально зможе поставити товар, впливає багато 

факторів: обсяг товару; період, необхідний для його виробництва; час на ім-

порт товару, якщо він за кордоном; наявність товару на складі тощо. 

Зазвичай цикл виробництва ліків займає від 2 до 6 місяців, тому дуже важко 

перемогти в тендері і поставити ліки в короткий термін, якщо ти не впевнений 

в тому, що заздалегідь переможеш і не поставиш ліки на склади наперед. 
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Тобто лікарня, вочевидь, заздалегідь очікувала побачити на своєму тендері 

місцеве підприємство, тому що ніхто інший не буде поставляти товар з такою 

швидкістю. Переможцем тендеру виявилось ТОВ «Хустфарм» (очікувано, як 

для Хуста). 

Ціни «Хустфарм» істотно перевищували визначені навіть у Реєстрі оптово-від-

пускних цін, тому пропозиція повинна була бути відхилена. Але ж ні — препа-

рати закупили.

Хустська районна 
лікарня встановила 
в тендерній 
документації умову 
поставки препарату 
протягом 6 годин, 
або навіть 3 годин  
у разі необхідності. 
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 Поставити негайно 

Інший приклад — Ямпільська центральна районна лікарня. Її тендерний комітет уклав 

договір про закупівлю «медикаментів та виробів медичного призначення», об’єднавши 

в 1 лот 148 найменувань ліків та 37 найменувань різних медичних виробів. «Наші гроші» 

порахували, що ціни закупівлі були вищими, ніж в середньому по Україні. В умовах 

тендерної документації містилась вимога про те, що товар має бути поставлений за 

заявкою лікарні протягом доби або негайно — тобто переможець тендеру мав би 

стояти, мабуть, прямо під дверима лікарні. 

Переможець — ФОП Ткач О.В. —  в складі конкурсної пропозиції надав лист про те, 

що відпуск товару за договором буде здійснюватися із аптечного пункту № 1 аптеки 

«Пігулка+», що знаходиться на території лікарні. За дивним збігом обставин на дату 

проведення тендеру співзасновником ТОВ «Пігулка+» був Ліваковський Костянтин 

Сергійович – головний лікар тієї ж Ямпільської центральної районної лікарні. 

В умовах тендерної 
документації 
прописується 
вимога про те, що 
товар має бути 
поставлений за 
заявкою лікарні 
протягом доби  
або негайно.
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Схема №4

 Кулуарні домовленості  
 між учасниками 

Дві компанії — ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» та ТОВ «Компанія «Укроптпо-

стач» — регулярно беруть участь в процедурах закупівель фармацевтич-

ної продукції разом:

1. В переважній більшості випадків «МК «М.Т.К.» та «Укроптпостач» були єди-

ними конкурентами на торгах;

2. У випадках, коли в тендері беруть участь лише два вказані підприємства, 

суми їхніх пропозицій відрізняються між собою на 1-3 відсотки; у випадку, 

коли в тендері, крім вказаних двох підприємств, бере участь третій учас-

ник, розрив у кінцевій ціні між ТОВ «МК «М.Т.К» та ТОВ «Компанія «Ук-

роптпостач» збільшується до 30-40%*;

3. У переважній більшості випадків ТОВ «МК «М.Т.К» та ТОВ «Компанія «Ук-

роптпостач» пропонують замовнику товар одного виробника (декількох 

однакових виробників) та підтверджують можливість поставити товар га-

рантійним листом одного і того ж виробника. Дуже часто цим виробником 

виступає українська компанія «Юрія-Фарм» в той час, як інші конкуренти 

зазвичай пропонують товар інших компаній.

Приклад, коли на торги не виходили 

інші учасники:

Приклад, коли на торги виходить 

інший учасник:
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Таку «конкуренцію» легко пояснити, як і гарантійні листи від 

одного виробника. Компанія «М.Т.К» зареєстрована за од-

нією адресою з виробником «Юрія-фарма», а саме на території 

Інституту фтизіатріїї, вул. Амосова, 10. 

В обох компаній один засновник — Гуменюк Микола Іванович, 

який працює в цьому ж інституті фтизіатрії. 

Компанія «Юрія-фарм» входить до Асоціації виробників ліків 

України, Президентом якої є Петро Багрій, пов’язаний з ком-

панією «Укроптпостач» — найчастішого «конкурента» «М.Т.К.» 

на торгах.

Схема №5

 «Технічні» конкуренти  

На тендер Ямпільської центральної районної лікарні подали-

ся всього 2 конкуренти. Різниця в ціні пропозицій — 800 

грн. В учасника з дорожчою пропозицією — ФОП Загробський 

Іван Вікторович — були відсутні практично всі документи, пе-

редбачені тендерною документацією – очевидно, що навіть 

якби він запропонував нижчу ціну, то в нього все одно не було 

б шансів на укладення договору про закупівлю. 



55

Той же ФОП Загробський І.В. в тому ж місяці брав участь ще в одному 

тендері — на капітальний ремонт покрівлі Ямпільського будинку куль-

тури, і там він продемонстрував чудове знання законодавства та здатність 

читати тендерну документацію, підготувавши нормальну тендерну пропо-

зицію. 

Таким чином, є підстави припускати, що Загробський був просто «технічним 

кандидатом» на тендері в лікарні, який подав пропозицію і документи для імі-

тації конкуренції. Важливо зазначити, що відповідно до ЗУ «Про публічні заку-

півлі», пропозицію учасника конкурсних торгів, що за результатами аукціону 

подав менш вигідну пропозицію, не оцінюють на відповідність вимогам тендер-

ної документації, тому йому як технічному учаснику, не мало сенсу докладати 

зусиль там, де він не збирався перемагати і подавати весь необхідний пакет 

документів. 

Частина цін в описаному тендері  
виявилась завищеною.

Так, наприклад, препарат: Ксефокам, 8 мг №5 фл. був куплений по 414 грн, 

хоча в реєстрі гуртово-відпускних цін його максимально допустима ціна 308,57 

грн; Лідокаїн, 10% 2 мл №10 закупили по 24,40 грн, при ціні в реєстрі — 14,30 

грн; Препарат Моваліс, 15 мг 1,5 мл №5 за договором коштує 193 грн, за Реє-

стром гуртово-відпускних цін — 154,59 грн.
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Схема №6

 доПрозоррі закупівлі 

Якщо ви уважно читатимете інформацію в Прозорро, то зможете знайти 

там договори закупівель ліків на суму від 190 000 до 199 999 гривень. На-

приклад, Київська міська клінічна лікарня №2 уклала договір на закупівлю не-

відомих ліків з ТОВ «Галафарм» на суму 199 999,95 грн. Харківська міська 

багатопрофільна лікарня №18 придбала у ДОРП «Обласний аптечний склад» 

наркотичні засоби на суму 199 990 грн.

Замовникам заборонено дробити предмет закупівлі з метою уникнення процедур 

закупівель. Тобто якщо у вас є 250 тисяч гривень на ліки, ви не можете укласти 

два прямі договори по 125 тисяч кожен, а повинні проводити торги. Але ви може-

те вирішити, що вам зараз необхідно менше препаратів, і закупити їх орієнтовно 

тільки на 199 тисяч. А потім через місяць написати, що потреба зросла і доку-

пити ще на 50 тисяч. Таким чином, ніщо не заважає замовнику в межах чинного 

законодавства укласти на суму 199 999,95 грн напряму з улюбленим поста-

чальником.

ДЛЯ ПРИКЛАДУ, Лозівське медичне територіальне об’єднання в січні цього року 

уклало три договори з ТОВ «Аметрін ФК» на суми 199854,60 грн, 199859,52 грн, та 

198813,70 грн. Моніторинг цін на лікарські засоби, проведений «Нашими грошима» 

виявив, що окремі ціни на лікарські засоби в договорах були вищими, ніж в середньому 

по Україні. Після публікацій в «Наших грошах» договори були розірвані. 

До 200 тис 
грн відповідно до 
законодавства не 
потрібно проводити 
тендер і можна 
укладати договір 
напряму
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 Чому ж не Прозорро? 

Описані вище проблеми не є проблемами законів, які регулюють публічні 

закупівлі, тому що закон «Про публічні закупівлі», а тим більше Госпо-

дарський кодекс України, мають набагато ширшу сферу регулювання, ніж 

закупівлі ліків, і тому їх просто не можна пристосувати до нюансів специ-

фічної галузі, не зашкодивши іншим. 

Також це не є недоліком системи Прозорро, оскільки вона пропонує стан-

дартизовані процедури, що підходять для купівлі максимальної кількості 

різноманітних товарів у максимально прозорий спосіб і просто не здатна 

усунути описані вище проблеми. 

Проблема полягає у відсутності специфічних порядків і процедур, 

що регулюють закупівлі саме лікарських засобів; відсутності механізмів 

відстеження ефективності закупівель ліків, критеріїв, за якими можна ви-

значити – закупівля ефективна чи ні, та будь-якого покарання для відпо-

відальних осіб замовника у випадку, якщо закупівля явно неефективна з 

їхньої провини, та відсутності реального покарання для недобросовісних 

замовників, що прямо порушують норми закону. 

Проблема полягає 
у відсутності 
специфічних 
порядків і процедур, 
що регулюють 
закупівлі саме 
лікарських засобів.



Інструмент закупівель ліків через міжнародні організації доводить свою еко-

номічну доцільність та антикорупційну складову. Все більше препаратів за-

куповуються напряму у виробників, а ціни (навіть у дистриб’юторів) істотно 

нижчі для міжнародних організацій, ніж українських замовників.

Виведення закупівель ліків через міжнародні організації з-під дії українського 

законодавства про публічні закупівлі є тим механізмом, який, незважаючи на 

критику низки депутатів, Рахункової палати та правоохоронних органів, доз-

воляє уникнути тиску та корупційної складової. Жодна міжнародна компанія 

не зайде напряму на український ринок, де тендер може бути заблокований 

Антимонопольним комітетом, конфіденційна інформація розголошена, або, 

навіть краще, відкрито кримінальне провадження одним із правоохоронних 

органів. Такі прецеденти вже мали місце щодо деяких міжнародних фармаце-

втичних компаній, зокрема тиск з боку СБУ.

Висновок
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