
 
 

 

 

Прес-реліз 

01.10.2014 

Активісти: Без залучення громадськості провести закупівлі ліків за 21 
день буде неможливо 

Активісти БФ «Пацієнти України» та Центру протидії корупції сьогодні взяли участь 
у  засіданні Кабінету Міністрів України, де розглядалося питання щодо провалу 
тендерів на закупівлю ліків в Україні. Під тиском громадськості Прем'єр-міністр 
України Арсеній Яценюк відсторонив від виконання своїх обов'язків міністра 
охорони здоров'я О.Мусія, а його заступника та голову тендерного комітету, відставки 
якого вимагали пацієнти та антикорупційні активісти,  Р.Салютіна – звільнив. 

Вперше в історії України Уряд пішов на поступки громадськості та звільнив 
чиновників, винних у провалі закупівель. Виконання обов’язків Міністра охорони 
здоров’я Уряд поклав на заступника Міністра охорони здоров'я України - керівника 
апарату, Василя Лазоришинця. 

 Відповідно до заяви Премєр-міністра України Арсенія Яценюка Уряд зобов’язався 
провести закупівлі за 21 день. 

Тим не менше, як вважають активісти, провести державні закупівлі ліків в такий 
короткий термін без залучення громадськості буде неможливо. Саме з таким 
закликом – залучити пацієнтські  та антикорупційні організації до процесу 
закупівель вони звернулися до Прем’єр-міністра. 

«Хворих українців нарешті почули чиновники. Після акцій та широкого розголосу 
Уряд обіцяє зробити за три тижні те, чого не робив протягом 10 місяців. Це, 
звичайно, результат. Але але ми попереджали і Уряд і міністерство про ймовірну 
проблему із закупівлею життєво-необхідних ліків ще в квітні місяці. Тим не 
менше, окрім пацієнтів це питання ніхто не вирішував, окрім самих активістів, 
які проводили перемовини з фармацевтичними компаніями, сподіваючись на 
отримання знижок та допомоги. Сьогодні ми впевнені в одному – провести 
закупівлі вчасно, прозоро та чесно буде можливо лише із залученням 
представників пацієнтських та антикорупційних організацій.», - каже Дмитро 
Шерембей, голова БФ «Пацієнти України». 

Слід відмітити, що Нацдержслужба провела розслідування щодо закупівлі ліків. Із 
загального обсягу ліків, які повинна була закупити держава, Міністерством охорони 
здоров'я придбано тільки 25%. А вже майже кінець року. 



Арсеній Яценюк заявив: «Я давав персонально десятки доручень на засіданнях 
Уряду, на наших нарадах. Як бачу, не почули. Тому запропонував Уряду 
відсторонити міністра охорони здоров'я від виконання обов’язків. Першого 
заступника міністра, Салютіна, – зняти із займаної посади. Міністерству разом 
з Мінфіном відповідно до закону даю 21 день на завершення процедур закупівель. Я з 
цим миритися не буду”. 

Нагадаємо, минулого тижня тяжкохворі пацієнти та їхні родичі вимагали 
персонально від Прем’єр-міністра Яценюка негайно провести тендери із закупівлі 
ліків за державними програмами. Під будівлю Кабінету Міністрів України пацієнти 
та батьки хворих дітей принесли сотні дитячих пар взуття у якості нагадування про 
те, що вже завтра маленькі та дорослі хворі можуть померти, так і не дочекавшись від 
держави гарантованих ліків за бюджетними програмами лікування. Міністерство 
охорони здоров’я не здійснило закупівлю ліків на 2014 рік. 

Наразі більшість програм із закупівель життєво важливих ліків на 2014 рік не 
відбулися, а саме для лікування: ВІЛ/СНІДу, гепатитів, туберкульозу, онкологічних 
хвороб, гемофілії, розсіяного склерозу. Лише на третину проведені тендери із 
закупівлі препаратів для лікування серцево-судинних та онкогематологічних хвороб. 

На засіданні Уряду пацієнти також підняли питання щодо провалу тендерів із 
закупівлі життєво-важливих ліків Академією медичних наук України, яка здійснює 
державні закупівлі незалежно від Міністерства охорони здоров’я, за окремі кошти. 
Прем’єр дав доручення Генеральній Прокуратурі України також провести відповідне 
розслідування. 

У дітей ситуація не краща. Держава спромоглася провести  менше третини тендерів. 
Деякі з них провалені повністю. Це означає, що діти з такими хворобами, як: 
онкологія, муковісцидоз, гемофілія, вірусний гепатит, фенілкетонурія, дихальні 
розлади у новонароджених не отримають лікування в найближчий рік. Для деяких з 
них це – 100%-й смертельний вирок. Також не закуплено вакцини для 
попередження  iнфекцiйних хвороб у дітей, що призведе до спалахів інфекційних 
захворювань вже у 2015 році. 

Контактні особи: 
Красненкова Наталя, 067 465 54 26 
Устінова Олександра, 067 550 15 70 
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