
 

Активісти під Кабміном «увімкнули» зворотній відлік до закінчення тендерів 

на закупівлю ліків 

За 2 тижні МОЗ закупило лише 2% необхідних ліків 

Прес-реліз  

м. Київ   15.10.2014 

Активісти «увімкнули» зворотній відлік і щоранку під Кабміном нагадують 
чиновникам про те, що до закінчення терміну, відведеного Прем’єром на закупівлю ліків 
державою, залишилось обмаль часу. Пацієнти пікетують Кабінет міністрів України із 
величезними плакатами, на яких 6-річна дівчинка Нона, з гемофілією, показує скільки 
днів залишилося до закупівлі ліків хворим українцям. 

 

За 14 днів із 21-го, відведеного Кабінетом міністрів України на термінову закупівлю 
ліків для тяжкохворих українців, Міністерство охорони здоров’я спромоглось 
закупити лише 2%. Домовленості були досягнуті по 6 з 241 лотів, які повинно закупити 
міністерство цього року. 

«3 тижні тому ми отримали особисту обіцянку прем’єр-міністра України Арсенія 
Яценюка пришвидшити процес закупівлі ліків, які мали бути закуплені ще на початку 
року, – розповів Дмитро Шерембей, голова БФ «Пацієнти України», – За 10 місяців 
роботи Міністерству охорони здоров’я вдалось закупити лише 22% необхідних ліків. Але 
навіть після обіцянки Арсенія Яценюка, бачимо, що робота йде з тією ж швидкістю. За 
2 тижні чиновники змогли домовитися про закупівлю лише 2% ліків.  Якщо так піде і 
далі, то за 21 день, відведений Прем’єром «армія пацієнтів» так само не матиме чим 
лікувати онкологію, гепатит, туберкульоз та ВІЛ/СНІД». 

Хочемо нагадати, що 2 тижні тому сотні пацієнтів та громадських активістів 
пікетували Кабінет Міністрів України із вимогою провести закупівлю ліків для смертельно 
хворих українців. Вони принесли сотні пар взуття, яке символізувало  смерті пацієнтів, 
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якщо уряд не зможе провести тендери на закупівлю ліків за державний кошт цього року. 
Відповідно до сайту державних закупівель, на той час Міністерство охорони здоров’я 
провело лише 20% необхідних  тендерів. 80% ліків же не були придбані. 

Результатом цього громадського виступу стали відсторонення від виконання 
повноважень  Міністра охорони здоров’я Олега Мусія та звільнення голови Тендерного 
комітету міністерства Руслана Салютіна. Виконуючим обов’язки міністра було призначено 
Василя Лазоришинця, якому відвели 21 день, а саме до 21 жовтня, щоб провести всі 
тендери на закупівлю ліків. 

«Чи проводили б чиновники з такою ж швидкістю тендери, якби їхні діти чекали 
на них,  – обурюється Тамара, мати 11-річного Андрійка, хворого не гемофілію. – Моя 
дитина кожного дня питає мене, чи все буде добре, розуміючи, що він більше не приймає 
препарати, чим ми його колись дуже лякали, коли він не хотів пити пігулки. За 11 років 
боротьби з хворобою нашого сина, ми ще ніколи не опинялися в такій страшній 
ситуації, як сьогодні, коли вже 10 місяць року. А ліків до цих пір немає». 

 

Контактні особи: 

Красненкова Наталя, 067 465 54 26 

Устінова Олександра, 067 550 15 70 
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