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Шановна Раїсо Василівно! 
 

Звертаємося до Вас від імені провідних громадських організацій України, що 
працюють над подоланням епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні з приводу закупівлі 
антиретровірусних препаратів за кошти Державного бюджету України на 2012 рік. 

Ми вкрай стурбовані  цінами, за якими Міністерством охорони здоров’я 
України видано акцепти на закупівлю  низки препаратів. Особливу увагу викликають 
акцептовані ціни на: Зидовудин (AZT) 300 мг + Ламівудин (3TC) 150 мг №60, 
Ефавіренц 200 мг №90, Ефавіренз 600 мг №30, Ламівудин (3TC) 150 мг №60, 
Тенофовір (TDF) 300 мг №30, Тенофовір 300мг + Емтрицитабін  200 мг №30, 
Невірапін (NVP) 200 мг №60. 

При порівнянні цін на вищезазначені антиретровірусні препарати, що 
знаходяться в повідомленнях на офіційному загальнодержавному веб-порталі 
«Державні закупівлі», із цінами, за якими здійснила закупівлі у 2012 році ВБО 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ»,  стає зрозумілим, що Міністерство охорони здоров’я 
може закупити ці препарати значно дорожче (Додаток: Таблиця порівняння цін 
МОЗ та Всеукраїнської мережі ЛЖВ). У результаті такої закупівлі є високий ризик 
перевитрачання бюджетних коштів у розмірі 36,78 млн. грн. 
 

За нашими підрахунками, на зекономлені кошти можна додатково закупити 
схеми АРВ-препаратів 1-го ряду для лікування протягом року близько 20 000 
пацієнтів.  
 

Зважаючи на те, що підписання угод заплановано на 9-11 серпня, закликаємо 
Вас, Раїсо Василівно, скористатися  законною можливістю та провести додаткові 
перемовини з обраними переможцями тендеру щодо зниження цін.   
 

Завдяки Вашій волі можна врятувати життя ще додатково 20 000 людей, які 
живуть з ВІЛ-інфекцією, та не допустити перевитрачання державних коштів.   
 
 
З повагою, 
Голова  
БФ «Дорадча рада спільнот  
з питань доступу до лікування в Україні»                                                 Дмитро Шерембей 
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Додаток 

Таблиця порівняння цін МОЗ та Всеукраїнської мережі ЛЖВ 
 
  

Препарат Ціна за одну таблетку В скільки 
разів 
завищена ціна 
МОЗ 

 МОЗ Мережа 
ЛЖВ 

 

Зидовудин (AZT) 300 мг +Ламівудин (3TC) 
150 мг №60 

$0,20 $0,153 
1,31 

Ефавіренц 200 мг №90 $0,16 $0,083 1,93 

Ефавіренз 600 мг №30 $0,50 $0,162 3,09 

Ламівудин (3TC) 150 мг №60 $0,07 $0,042 1,67 

Тенофовір (TDF) 300 мг №30 $0,47 $0,364 1,29 

Тенофовір 300мг+ Емтрицитабін  200 мг 
№30 

$0,98 $0,475 
2,06 

Невірапін (NVP) 200 мг №60 $0,11 $0,073 1,51 

Джерело: https://tender.me.gov.ua, сайт ГФ з цінами мережі 

 
 


