
  

 

Позиція громадськості щодо тендерного процесу в Міністерстві охорони здоров’я 

Станом на 24.06.2014, Міністерство охорони здоров’я оголосило відкриті торги на закупівлю 

частини препаратів за державними цільовими програмами, а саме: трансплантація,  лікування 

хвороби Гоше, імунобіологічні препарати, препарати для лікування дихальних розладів у 

новонароджених, препарати для лікування вірусних гепатитів, для лікування дітей, хворих на 

резистентну форму ЮРА, дітей, хворих на гемофілію та деякі інші. Оголошення на закупівлю за 

рештою державних програм очікуються найближчим часом. 

Щороку організація «Пацієнти України» у партнерстві з ГО «Центр протидії корупції», 

здійснюють порівняння цін, за якими закуповує препарати Міністерство охорони здоров’я, з 

альтернативними цінами громадських організацій. Внаслідок корупційних механізмів, які 

діяли за керівництва попередніх очільників МОЗ, деякі антиретровірусні препарати 

закуповувались втричі дорожче від благодійних фондів. Препарати для лікування онкології ще 

минулого року закуповувались вдвічі дорожче, від міжнародних цін. Загалом, у 2013 році на 

шести позиціях антритеровірусних препаратів МОЗ переплатило 15 мільйонів гривень, на трьох 

позиціях протитуберкульозних препаратів – 12 мільйонів гривень, на семи позиціях 

онкологічних препаратів – 27 мільйонів гривень. 

Позиція пацієнтів і громадськості стосовно закупівлі медичних препаратів полягає у тому, щоб: 

1. За результатом тристоронніх переговорів, які ініціювали пацієнти 30 квітня 2014 року, 

фармацевтичні компанії дотрималися підписаної позиції та забезпечили постачання 

Міністерству охорони здоров’я обсягу препаратів, який дорівнює минулорічному, шляхом 

надання донацій, або у будь-який інший законний спосіб. Лише таким чином можна  уникнути 

гуманітарної катастрофи та забезпечити лікуванням всіх пацієнтів.  

2. Ціни, з якими вийдуть фармацевтичні компанії на торги у поточному році, мають бути 

прив’язані до минулорічного курсу долара США. У іншому випадку торги не відбудуться, 

оскільки Міністерство не зможе закупити заявлений обсяг препаратів по причині девальвації 

гривні. 

3. Торги були проведені без жодної корупційної складової. Ми, як пацієнти та громадськість 

будемо ретельно відслідковувати результати торгів Міністерства і порівнювати ціни з 

минулорічними та альтернативними цінами. У разі, якщо МОЗ закупить препарати за 

завищеними цінами – це свідчитиме про відсутність будь-яких системних змін у Міністерстві, 

корупційність нової влади та стане поштовхом для громадськості до вжиття відповідних 

заходів.   

4. Торги були проведені за скороченою процедурою. Відповідно до нового Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» № 1234-VII від 06.05.2014, скорочена процедура складає 25-

34 дні. 

Інформуємо також, що на нараді за участю МОЗ, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Державної 

служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань, представників пацієнтських організацій тощо, присвяченій доступу до лікування 

в Україні, яке відбулося 19 червня 2014 року за ініціативою БФ “Пацієнти України” під 

головуванням віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань О. Сича, було вирішено провести 

спеціальну нараду за результатами аналізу цін на препарати, закуплені за кошт Державного 

бюджету в Україні та громадських організацій, з метою інформування вищого керівництва 

держави щодо частки корупційних механізмів при закупівлі життєво-необхідних ліків 

Міністерством охорони здоров’я України. 
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