
Українські «виробники» ліків б’ють на сполох та погрожують Уряду «фармацевтичним Майданом» - через 

побоювання втратити можливість брати учать у державних закупівлях ліків, які в 2015 році передали в руки 

міжнародних організацій. Чи справді від передачі ліків міжнародникам страждає вітчизняний виробник? Хто 

найбільше втрачає від зміни правил гри у сфері закупівель ліків за бюджетні кошти та якими псевдо-агументами 

захищатиметься і нападатиме фармацевтична мафія?  

__________________________ 

Міністерство Охорони Здоров’я України уклало договори про передачу закупівель 

ліків з 3 міжнародним організаціям: 

 

 

 

 

 

Що закуповуватимуть міжнародні організації? 

ЮНДП ЮНІСЕФ Crown Agents 

лікарські засоби та інші вироби 

медичного призначення для 

лікування і діагностики: 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції, 

гемофілії, хвороби Віллебранда, 

гепатиту, орфанних захворювань 

Вакцини та антиретровірусні 

препарати 

Онкологічні, онкогематологічні та 

хіміотерапевтичні препарати для 

лікування дітей та дорослих  

Ліки та лікарські засоби за 7-ма державними програма, у переважній більшості – для лікування смертельно-

небезпечних хвороб 

__________________________ 

На сьогодні вітчизняні виробники покривають майже 70% ринку масового попиту, але лише 

6% ринку державних закупівель для лікування смертельно-небезпечних хвороб 

__________________________ 

 

  

Частка препаратів українського 

виробництва, які держава 

закуповує для безкоштовного 

лікування від смертельно-

небезпечних хвороб – 

надзвичайно мала 

 

Вітчизняні препарати займають 

щороку не більше 6% від 

загального обсягу закупівель 

МОЗ у грошовому еквіваленті 

1,07%  ВІЛ/СНІД 

4,8%  дитяча онкологія 

9,54%  доросла онкологія 

28%  дитячі гепати 

66%  дорослі гепатити 

Українські фармзаводи не 

виробляють препаратів від 

більшості смертельно-

небезпечних хвороб, які 

закуповує держава 

Левову частку іноземних 

препаратів та медичних засобів 

держава закуповувала не 

напряму у виробників, а через 

фірми-посередники 

 

(стор. 24 звіту) (стор. 24 звіту) 

У 2014 році МОЗ віддав 52 

мільйони фірмі  «Вектор-Фарма», 

яка так і не поставила ліки для ВІЛ-

інфікованих, і зрештою пішла у 

самоліквідацію 

 

У переважній більшості торгів 2014 

року за 6-ма найбільш 

вартісними держпрограмами 

перемогу розділили 2  гравці, які 

самостійно не виробляють ліки, а 

лише продають (або 

перепаковують) - ТОВ «Людмила 

Фарм» та компанії  «групи Багрія». 

Ці фірми мають виключне право 

на продаж низки іноземних ліків 

(стор. 38 звіту) 

Структура власності найбільших 

фармзаводів України має 

офшорне коріння і їх важко 

назвати «вітчизняним виробником» 



ПЕРЕДАЧА ЗАКУПІВЕЛЬ МІЖНАРОДНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ КРИТИЧНО НЕ ВИГІДНА УКРАЇНСЬКОМУ 

ПОСЕРЕДНИКУ, ЩО ТОРГУЄ ІНОЗЕМНИМИ ЛІКАМИ, А НЕ УКРАЇНСЬКОМУ ВИРОБНИКУ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Міжнародні організації мають однакові умови до своїх постачальників у більш ніж 110 

країнах світу. Відповідних стандартів якості вимагають і від українських виробників. 

__________________________ 

Жодних сумнівів немає в тому, що вітчизняне виробництво ліків є пріоритетним і повинно розвиватися активно, 

проте для цього вітчизняні виробники повинні навчитися «грати за правилами» та дотримуватися всіх міжнародних 

стандартів, а не маніпулювати тим, що: 

Міжнародні організації 
не закуповуватимуть 

ліки в українських 
фармацевтичних 

виробників 

Препарати вітчизняного 
виробництва  не можуть 

отримати 
прекваліфікацію ВООЗ 

Прекваліфікація ВООЗ - 
довготривалий процес 

В Україну завозитимуть 
ліки без міжнародного 
стандарту якості GMP  

Асоціації виробників ліків 

України 

Об'єднання організацій 

роботодавців медичної та 

мікробіологічної промисловості 

України 

 

ПЕТРО БАГРІЙ 
Президент Асоціації 

ВАЛЕРІЙ ПЄЧАЄВ 
Президент Об’єднання 

«Нам говорят, что мы должны пройти 

процедуру переквалификации ВОЗ, а ведь ни 

одно отечественное предприятие не 

переквалифицировано ВОЗ, а значит, 

отечественные компании автоматически 

исключаются из процесса» 

«Мы добиваемся, чтобы в договора были 

внесены пункты о том, что украинским 

производителям для участия в тендерах 

достаточно сертификата GMP. Если власти 

нас не услышат, стране будет 

фармацевтический Майдан» 

 За 6-ма програмами державних 

закупівель ліків компанії «групи Багрія» 

виграли 194 млн. грн. у 2013 році та 478 

млн. грн. у 2014 році 

 91% від усіх коштів, що були виділені на 

дитячий гепатит у 2014 році, дісталися 

«групі Багрія» 

 У торгах 2014 року виключно компанії з 

«групи Багрія» представляли продукцію 

наступних торгових марок: Медак 

(Німеччина), Ф.Хоффман-Ля Рош 

(Швейцарія), Маклеодс Фармасьютікалс 

(Індія), ЕБЕВЕ Фарма (Австрія), Сілаг 

(Швейцарія), Новартіс Фарма (Швейцарія), 

Сандоз (Австрія, Німеччина), Технолог 

(Україна). 

 З усіх програм МОЗ, де залучені 

міжнародні організації, прекваліфакація 

ВООЗ потрібна для вітчизняних препаратів 

для закупівель лише за 3 програмами. 

 GMP – стандарт якості, який видається 

самому виробнику та доводить, що 

виробництво відповідає всім світовим 

стандартам якості.  

 Перекваліфікація ВООЗ видається на 

препарат, який пройшов клінічні 

випробовування в міжнародних 

лабораторіях ВООЗ. 



МІФИ ФАРМИ VS РЕАЛЬНІСТЬ 

 

Міжнародні організації не 
закуповуватимуть ліки в 

українських фармацевтичних 
виробників 

Міжнародні організації 
закуповуватимуть ліки за власними 

конкурсними процедурами 
відповідно до оголошень, 

розміщених у відкритих джерелах.  

Жодних дискримінаційних умов у 
процедурах закупівель та 

підписаних меморандумах МОЗ та 
міжнародників насправді немає.  

Міжнародні організації можуть 
закуповувати лише високоякісні 

лікарські засоби - 100 % гарантією 
якості препарату є наявність 

відповідної прекваліфікації ВООЗ. 

Міжнародні організації, зокрема 
ПРООН та Crown Agents, 

неодноразово заявляли про пошуки 
рішень, які дозволять закуповувати 

препарати українського 
виробництва за умови 

підтвердження їх належної якості.  

Препарати вітчизняного 
виробництва  не можуть отримати 

прекваліфікацію ВООЗ 

Програма перекваліфікації ВООЗ 
розповсюджується виключно на 

препарати для лікування ВІЛ/СНІДу, 
туберкульозу, малярії, гострої 

діареї у дітей, пандемічного грипу 
та забуті тропічні захворювання 
(Neglected tropical diseases) та 

товари для програм 
репродуктивного здоров’я 

(http://apps.who.int/prequal/).  

Додатково Програма 
прекваліфікації ВООЗ поширюється 

на оцінку активних 
фармацевтичних інгредієнтів для 

лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та 
малярії. Дія програми на інші 

захворювання не поширюється. 

З усіх програм МОЗ, де залучені 
міжнародні організації, 

прекваліфакація ВООЗ потрібна 
лише для закупівель за 3 

програмами. 

Відсутність прекваліфікації ВООЗ 
вищенаведених препаратів 

українського виробництва може 
свідчити лише про не звернення за 
такою прекваліфікацією або про 

неможливість підтвердження 
належної якості препарату та 

відповідності процесу виробництва 
міжнародним стандартам.  

Прекваліфікація ВООЗ - 
довготривалий процес 

Українським фармвиробникам 
було давно відомо про 

порядок  проведення  прекваліфіка
ції та про передачу закупівель 

міжнародним організаціям 
(відповідний закон було прийнято 

ще у березні цього року). 

Існує чітка процедура 
прекваліфікації ВООЗ - 

http://apps.who.int/prequal/.  

Ця процедура є однаковою для 
виробників з усього світу. 

Якість препарату перевіряється 
шляхом аналізу в 

сукупності  самого продукту 
(лікарського засобу) та виробничого 

процесу і потужностей. 

Тривалість оцінки не має чітко 
визначеного строку  і не може його 

мати, адже залежить від 
оперативності самого виробника 

та надання ним своєчасних та 
вичерпних відповідей на запитання, 

які виникають у експертів.  

У середньому оцінка досьє та 
виробничих майданчиків, за умови 

наявності всіх необхідних документів, 
займає близько 1 року.  

В Україну завозитимуть ліки без 
міжнародного стандарту якості 

GMP  

Відповідно до практик міжнародних 
закупівель усі міжнародні організації 

закуповують ліки, що 
відповідають  світовим стандартам 

належної виробничої практики. 

Для ввезення незареєстрованих в 
Україні ліків Законом передбачена 

процедура прискореної реєстрації, 
яка у тому числі оцінює наявність та 

достовірність сертифікату GMP. 


