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Про звіт

Звіт «Закупівлі ліків державними установами, які працюють з хворими на 
туберкульоз, ВІЛ/СНІД та вірусні гепатити» розроблено та видано БФ 
«Пацієнти України» за фінансової підтримки БО «100 відсотків життя» в 
рамках проекту «Посилення впливу на зменшення тягаря туберкульозу 
через створення універсального доступу до своєчасної та якісної 
діагностики та лікування, збільшення обсягів профілактики, діагностики та 
лікування ВІЛ, що спираються на доказову базу, побудова життєздатних та 
стійких систем для здоров'я» та за фінансової підтримки Глобального фонду 
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, в рамках якого 
реалізовується грант «Здорова нація - пріоритет держави. Пацієнтський 
контроль».
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Вступне слово 

БФ «Пацієнти України» провели аналіз закупівель за перше півріччя 2020 
року у державних установах Академії медичних наук та Міністерства юстиції: 
Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, 
Національному інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського та 
Центрі охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби 
України, які працюють з хворими на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та вірусні 
гепатити.

До аналізу було включено препарати, які також закуповуються через 
міжнародні організації, що здійснюють закупівлю ліків на замовлення МОЗ 
України і регіональними закладами охорони здоров’я, що дало змогу 
порівняти їх закупівельну ціну. Загалом було проаналізовано 21 лот на 
оголошену вартість майже 64 млн грн. 
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НІФП ім. Яновського НАМН України

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 
Національної академії медичних наук України у січні 2020 року розпочав 
перші закупівлі протитуберкульозних препаратів. До аналізу були включені 
3 закупівлі, з них 10 позицій (лікарських засобів) за дев’ятьма міжнародними 
непатентованими назвами (МНН) на загальну суму 12 млн грн. 

Найбільше було закуплено Деламаніду (високоефективний 
протитуберкульозний препарат «ДЕЛЬТІБА») — 46 560 таблеток загальною 
вартістю 4,5 млн грн. Ще однією найдорожчою закупівлею було придбання 
11  750 флаконів антибіотику Меропенем («МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА») на 2,7 млн 
грн.

Також в лютому Інститут двічі намагався придбати ще 5 лікарських засобів 
(Етамбутол 400 мг; Ізоніазид 100 мг; Ізоніазид 100 мг/мл; Піразинамід 500 мг; 
Рифампіцин 150 мг), проте безуспішно, оскільки на обидва тендери не з’
явилося жодного учасника. На сьогоднішній день замовник не оголошував 
повторно цю закупівлю.
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Під час аналізу тендерних документацій замовника виявлено умови, які 
могли обмежити участь у закупівлях потенційних постачальників. Мова йде 
про вимогу до учасників надати гарантійні листи від виробника (або його 
офіційного представника) фармацевтичних засобів щодо можливості 
поставки товару.

Вказана довідка повинна була містити в тому числі номер закупівлі та бути 
адресованою тендерному комітету замовника. До прикладу, таке 
обмеження могло бути відчутним на закупівлі Деламаніду, який в Україні 
представлений лише одним виробником. Іншими словами, через гарантійні 
листи замовником створюються умови, за яких виробник або єдиний 
офіційний представник виробника самі можуть вирішувати, кому надати 
гарантійний лист, а отже і можливість взяти участь у закупівлі, і на яких 
умовах продавати їхню продукцію.

Ще одним показовим прикладом негативного ефекту через наявність 
вимоги гарантійного листа виробника є закупівля лікарських засобів 
Інститутом, у котрій взяв участь сам виробник АТ «Київмедпрепарат» і 
дистриб’ютор ТОВ «Кормед», які запропонували однаковий товар. В даному 
випадку ТОВ «Кормед» зобов’язане було для виконання вимог тендерної 
документації отримати лист від конкурента, АТ «Київмедпрепарат», з 
гарантією поставки ліків із зазначенням номеру закупівлі, в якій сам 
виробник виступив учасником.  

Як наслідок, конкуренція на трьох завершених закупівлях була незначною. 
Участь брали лише 2 учасники, а відсоток економії після аукціону коливався 
у межах 1-2% від очікуваної вартості закупівлі. 
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Найбільшим постачальником ліків від туберкульозу з переліку 
проаналізованих закупівель для Інституту стало ТОВ «АТ-ФАРМА», яке 
протягом 2020 року має продати замовнику 6 різних препаратів загальною 
вартістю 6,6 млн грн. На другом місці — ТОВ «Діатом», яке має поставити 
препарат «ДЕЛЬТІБА» на 4,5 млн грн. Також АТ «Київмедпрепарат» має 
поставити 3 лікарські засоби на суму 775 тис. грн.

Після аналізу цін, за якими Інститут закупив протитуберкульозні препарати, 
загалом можна говорити про успішне проведення процедур, оскільки 
вартість закуплених препаратів була зазвичай нижчою, ніж в інших 
українських замовників. Однак, якщо порівнювати з цінами міжнародних 
організацій, які здійснюють закупівлю ліків для МОЗ України, то деякі 
препарати виявилися значно дорожчими. 

Препарат «ДЕЛЬТІБА» було закуплено на 24% дорожче, порівняно з 
міжнародними закупівлями і на 3% дорожче порівняно з ціною, за якою 
Інститут купував у 2019 році. А «ЛІНЕЗОЛІДИН» обійшовся Інституту в 6 разів 
дорожче, ніж його купувала ПРООН у 2019 році.
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Разом з тим, виникає питання до ціни серед українських лікарень на 
Лінезолід.  Так, Інституту вдалося порівняно з іншими замовниками на 
Prozorro дешево закупити препарат «ЛІНЕЗІД» — на 49% дешевше, ніж 
Городенківська районна та на 45%, ніж Хмельницька обласна лікарні. В той 
же час, у 2019 році ПРООН закупили цей препарат приблизно в 4 рази 
дешевше, ціж Інститут цього року у ТОВ «АТ-ФАРМА».

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-27-000533-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-23-000477-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-23-000477-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-001549-c


ІЕІХ ім. Громашевського НАМН України

Протягом першого півріччя 2020 року Державна установа «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України» провела ряд закупівель за напрямами антиретровірусної терапії, 
лікування гепатиту С та туберкульозу. Дві закупівлі були багатолотовими, 
тому загалом замовник оголосив відкриті торги по 14 лотах за 16 МНН, 
відібраних до цього аналізу. Три лоти не відбулися через відсутність 
пропозицій, тож у підсумку Інститут уклав 11 договорів із сімома 
постачальниками. Загальна вартість закуплених ліків на даний момент 
становить 34,8 млн грн.

Зважаючи на те, що деякі фармацевтичні препарати, які закуповувалися 
Інститутом, представлені в Україні обмеженою кількістю виробників, 
позитивним моментом у проведенні тендерів є оголошення багатолотових 
закупівель та винесення таких препаратів у окремі лоти. В той же час, не 
сприяє відкритості процедур встановлена у тендерній документації вимога 
щодо надання гарантійного листа від виробника (представника) 
лікарського засобу із зазначенням номера оголошеного тендеру. У відповіді 
на звернення «Пацієнтів України» щодо дискримінаційного характеру такої 
вимоги тендерний комітет зазначив, що вони не вважають гарантійний лист 
від виробника дискримінаційною умовою. Варто додати, що у 2019 році 
Інститут успішно провів закупівлю і виконав договір на постачання 
цьогорічних ліків без вимоги до учасників надавати гарантійний лист від 
виробника.

8
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На 9 успішно завершених лотах конкуренція була мінімальною —  участь 
взяли по 2 постачальники на лот. Відсоток зекономлених коштів на цих 
лотах склав 0-3% від очікуваної вартості. В той же час на 2 лотах, де участь 
брали 3 постачальники, вартість закупівлі знизилася до 22% та 83%. 
Найбільше вдалося зекономити на Тенофовірі (антиретровірусний препарат 
«ТЕНОХОП»), де ТОВ «АТ-ФАРМА» запропонувало ціну майже у 6 разів 
меншу, ніж у конкурентів.

За напрямом гепатиту С Інститут закупив найбільше препарату з 
комбінованим вмістом Софосбувіру та Ледіпасвіру — 26 тис. таблеток 
«СОФГЕН Л» на суму 3 млн грн. Окрім нього було закуплено ще 4 позиції: 
Софосбувір («СОФГЕН»), Даклатасвір («ВІРДАК 60»), 
Омбітасвір/Паритапревір/Ритонавір («ВІЛЬВІО») та Дасабувір («ВІРЕЛАКІР»). 
Постачальником всіх цих ліків за результатом тендерів стало ТОВ «Діатом», 
яке уклало з Інститутом 2 договори майже на 7 млн грн.

За напрямом антиретровірусної терапії серед обраних МНН найбільшим 
лотом став препарат з комбінацією Лопінавіру та Ритонавіру — у травні 
Інститут підписав договір з ПрАТ «ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» на 
закупівлю 676 320 таблеток препарату «АЛУВІА» вартістю 10,2 млн грн. Також 
були закуплені Тенофовір/Емтрицитабін («ТЕНОХОП-Е»), Тенофовір 
(«ТЕНОХОП»), Ритонавір («НОРВІР»), Ралтегравір («ІСЕНТРЕСС»), 
Долутегравір («ТЕГРАД»), Дарунавір («ДАРУНАВІР КРКА»), Абакавір/ 
Ламівудин («АБАЛАМ»). А ще по трьох лотах, які не відбулися навесні, 
установа переоголосила відкриті торги у серпні, проте закупівлі знову не 
відбулися через відсутність пропозицій. Зокрема, Інститут планує закупити 
ліки за такими МНН: комбінації Тенофовір/Ламівудин/Долутегравір, 
Зидовудин/Ламівудин, а також Ламівудин.
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-25-000524-c?lot_id=a0f37077815dfaa602a6d9ee9712e84f#lots
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-06-000666-c


Саме за напрямом антиретровірусної терапії Інститут витратив найбільше 
коштів серед проаналізованих закупівель, загалом було укладено договорів 
на 26,9 млн грн. Іншими найбільшими постачальниками для Інституту окрім 
«ІНДАРу» стали ТОВ «АПТЕКИ «ФАРМАСІТІ» (закупівля препарату 
«ДАРУНАВІР КРКА» на 5,57 млн грн)  та ТОВ «Діатом» (закупівля препарату 
«Ісентресс» на 4,5 млн грн).

Також до аналізу були включені закупівлі трьох препаратів для лікування 
туберкульозу: Амікацину сульфат («АМІКАЦИД»), Левофлоксацин 
(«ЛЕВОФЛОКСАЦИН ЄВРО») та Меропенем («МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА»). 
Загальна вартість цих ліків склала майже 319 тис. грн, а їх постачальником за 
результатом торгів стало ТОВ «ТОМАШ». Додатково у серпні Інститут 
оголосив закупівлю Моксифлоксацину у формі таблеток та розчину, разом 
на 300 тис. грн.

Аналіз цін показав, що більшість препаратів були закуплені за вищою ціною, 
ніж на міжнародних закупівлях аналогічних ліків для МОЗ. Якщо ж 
порівнювати з закупівлями інших замовників на Prozorro за 2019-2020 роки, 
то бачимо, що ліки від туберкульозу та антиретровірусні препарати Інститут 
закупив переважно за вищою ціною, а на засобах для лікування гепатиту С 
вдалося трохи зекономити, придбавши їх за дешевшою ціною.

Найдешевше вдалось придбати  препарати «СОФГЕН» та «ВІРДАК 60» — за 
нижчими на 20% цінами, ніж  в Одеської міської інфекційної лікарні. Також 
під час закупівлі препарату «СОФГЕН-Л» Інститут отримав ціну на 20% 
нижчу, ніж Львівський обласний госпіталь ветеранів у 2019 році. 

Найдорожче ж для Інституту коштував антибіотик «МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА» — 
на 71% дорожче, ніж у Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф.Г. Яновського, і в 5 разів дорожче, аніж його закупили Crown Agents у 2019 
році.
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-25-000524-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-07-002832-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-07-002832-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-27-000397-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000931-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-27-000533-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-27-000533-c
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ЦОЗ ДКВС України

Державна установа «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-
виконавчої служби України» протягом першої половини 2020 року 
здійснила закупівлі препаратів для антиретровірусної терапії та лікування 
гепатиту. До аналізу включено закупівлі 600 тис. таблеток «Долутегравір, 
Ламівудин, Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат» та 150 тис. таблеток 
Ефавіренц/ Емтрицитабін/ Тенофовіру дизопроксил («ТРАСТИВА») для 
антиретровірусної терапії, а також закупівлю майже 66 тис. капсул 
препарату «РИБАВІРИН-АСТРАФАРМ» для лікування гепатиту.

Як і попередні замовники, тендерний комітет Центру включав до тендерної 
документації вимогу надання довідки від виробника (представника 
виробника) щодо можливості вчасно поставити весь товар, яка може 
обмежувати коло потенційних учасників на закупівлі, та мати 
дискримінаційний характер.

Варто відзначити, що минулого року Центр провів закупівлі 
антиретровірусних лікарських засобів та ліків від гепатиту С, під час яких 
незважаючи на наявність у складі пропозиції переможця закупівлі 
гарантійного листа від виробника, сторонам довелося продовжити 
кінцевий термін поставки на півроку. Як результат, ТОВ «БаДМ» отримали в 
кінці 2019 року від ЦОЗ ДКВС України майже 24 млн грн передоплати за ліки 
і продовжили строк поставки товару до червня 2020 року (на 6 місяців).

БФ «Пацієнти України» звернулися до тендерного комітету Центру з 
рекомендаціями щодо вилучення з тендерної документації вимоги до 
учасників надати гарантійний лист від виробника (представника 
виробника) з зазначенням номера закупівлі і отримали відповідь про те, що 
члени комітету не вважають дану вимогу дискримінаційного або такою, що 
суперечить законодавству про публічні закупівлі.
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-27-000274-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-16-000748-a
https://drive.google.com/file/d/1K9VZ-NKYwadfhXSp8IzAD48FT9IHPzid/view?usp=sharing


Врешті, на обох закупівлях, оголошених Центром, взяли участь по два 
учасники — мінімально необхідна кількість для того, щоб аукціон відбувся. А 
відсоток економії від очікуваної вартості закупівлі на цих тендерах склав 2%.

Якщо ж розглянути ціни, за якими ЦОЗ ДКВС України закупив ліки, то 
бачимо, що вони є вищими, ніж у закупівлях аналогічних препаратів на 
Prozorro та через міжнародні організації для МОЗ.
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Так, препарат «ТРАСТИВА» закуповувався Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 
для МОЗ за ціною у три рази дешевшою, ніж у ЦОЗ ДКВС України. Так само у 
2020 році ТОВ «БаДМ» поставив Центру за минулорічним договором 380 
тис. таблеток «ТРАСТИВА» за ціною, меншою на 3%, ніж у договорі 2020 року.

Крім цього, у середньому на 22% дешевше, ніж у Центрі, закупили капсули 
«РИБАВІРИН-АСТРАФАРМ» у Маріуполі, Києві та Косові. 

Наприкінці липня ЦОЗ ДКВС України оголосив ще три закупівлі за 8 лотами, 
де планує придбати 2 препарати для лікування гепатиту С (Софосбувір, 
Даклатасвір), 1 антиретровірусний препарат (Долутегравір/ Ламівудин/ 
Тенофовіру дизопроксилу фумарат), а також 5 лікарських засобів від 
туберкульозу (Рифампіцин, Деламанід, Циклосерин, Лінезолід, 
Моксифлоксацин).

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-27-000274-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-005067-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-21-004898-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-12-000693-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-001768-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-29-008813-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-29-008451-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-29-002099-b


Висновки

Аналіз закупівель державних установ у першому півріччі 2020 року показує, 
що майже всі тендери були успішно завершені укладанням договору, жоден 
з лотів не був оскаржений до Антимонопольного комітету. В той же час, на 
більшості закупівель брало участь по два учасники — мінімально необхідна 
кількість для того, щоб відбулися відкриті торги. Як результат — невисокий 
рівень економії, вартість закупівель знижувалася лише до 3% порівняно з 
оголошеною вартістю тендера. Лише на двох аукціонах, де на торги 
прийшов третій учасник, ціна ліків знизилася на 22% та 80%.

Однією з причин такої невеликої кількості учасників, а також майже 
відсутньої конкуренції на торгах може бути вимога до учасників надати 
гарантійний лист від виробника (або його представника) щодо можливості 
поставки ліків на конкретному тендері. Така вимога вказувалася у всіх 
проаналізованих тендерних документаціях.

Слід відзначити, що на більшості закупівель переможцями стали 
дистриб'ютори, за винятком однієї, де Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф.Г. Яновського вдалося придбати 2 лікарські засоби безпосередньо у 
виробника, АТ «Київмедпрепарат».

15

Нагадаємо, що впровадження механізму централізованих 
закупівель через міжнародні організації з 2015 року дозволило 
мінімізувати корупційні ризики в закупівлях ліків для Міністерства 
охорони здоров’я. Така практика дозволила подолати тендерну 
монополію дистриб’юторів (понад 80% ліків зараз закуповується 
напряму у виробників), отримати на порядок нижчі цінові 
пропозиції, забезпечуючи доступне та якісне лікування для 
пацієнтів з тяжкими захворюваннями в Україні.



Також варто додати, що наприкінці 2018 року Міністерство охорони здоров’я 
разом з Мінекономрозвитку підготували спільний лист з рекомендаціями 
щодо здійснення закупівель лікарських засобів, згідно з яким замовникам 
не рекомендується висувати до учасників вимогу надання гарантійного 
листа від виробника, оскільки така вимога в окремих випадках може 
спричинити дискримінацію потенційних учасників закупівлі.

Дві з трьох аналізованих установ у відповіді на звернення «Пацієнтів 
України» відмовилися вилучити вказану вимогу, оскільки не вважають 
гарантійний лист дискримінаційною вимогою. Разом з тим, дослідження 
минулорічних закупівель цих замовників не довело ефективності 
застосування умови щодо надання гарантійного листа при проведенні 
тендерів.
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Також, за нашим спостереженням, переможцями тендерів у більшості стали 
ті ж фірми, що й минулого року. Фактично всі десять постачальників, які 
цьогоріч перемогли на закупівлях, постачали аналогічні ліки для державних 
установ у попередній рік. 
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Власне, ця ситуація не є якоюсь унікальною, адже учасники-переможці з 
проаналізованих тендерів є одними з найбільших постачальників ліків для 
закладів охорони здоров’я. Деякі з фірм мають чималу тендерну історію і 
були неодноразово замішані у скандальних схемах із дороговартісними 
закупівлями.

Так, наприклад, ще у 2018 році говорили про обмеження, які виникають 
через гарантійні листи від виробника. Вже тоді Дніпропетровська фірма 
«БаДМ-Б», найактивніший учасник медичних закупівель на Prozorro, 
засвітилася на зловживаннях пов’язаних з такими листами.

Так само користуються своїм монопольним становищем на ринку 
фармпрепаратів компанії з орбіти Петра Багрія, Президента асоціації 
«Виробники ліків України». Раніше у ЗМІ вже виявляли зв’язки між фірмами 
«АТ-ФАРМА», ТОВ «Діатом» та рядом інших компаній, пов’язаних з паном 
Багрієм. Саме його вважають одним з організаторів картельних змов та 
домовленостей, через які в минулі контролювалися державні закупівлі МОЗ 
за національними програмами по лікуванню громадян.

Врешті, можна згадати і про гучне розслідування Антимонопольного 
комітету України, за результатом якого було викрито антиконкурентні 
узгоджені дії між спільним українсько-естонським підприємством  «Оптіма-
Фарм», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Людмила-Фарм» та рядом інших дистриб'юторів. 
Справа тоді дійшла аж до Верховного Суду, який підтвердив законність 
рішення АМКУ. В результаті фармкомпанії сплатили понад 4 мільярди 
гривень штрафу, проте, як бачимо з даних Prozorro, і далі почувають себе 
впевнено на ринку закупівель ліків за бюджетні кошти.

http://pravocn.org.ua/farmatsevtycheskaya-mafyya-nauchylas-obhodyt-prozorro-rassledovanye/
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/03/4/657712/
https://antac.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Report_med_ukr.pdf
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/607354.html


Під час аналізу закупівель державних установ Міністерства юстиції та 
Академії медичних наук було також проведено порівняння цін закуплених 
препаратів з цінами аналогічних лікарських засобів, придбаних через 
міжнародні організації, що здійснюють закупівлю ліків на замовлення МОЗ 
України, а також регіональними закладами охорони здоров’я через Prozorro.

Всі препарати, які закуповувалися для лікування хворих на  туберкульоз, 
ВІЛ/СНІД та вірусні гепатити обійшлися дорожче для державних установ 
порівняно з цінами у міжнародних закупівельників.  Окремі лоти обійшлися 
цим замовникам у 5-6 разів дорожче, ніж закуплені організаціями Crown 
Agents та ПРООН. Мова йде про «ЛІНЕЗОЛІДИН» та «МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА».

Одним зі шляхів здешевлення вартості ліків ми бачимо можливість 
здійснювати закупівлі через Державне підприємство «Медичні закупівлі 
України», яке з часом має отримати статус центральної закупівельної 
організації. Даний інструмент дасть змогу замовникам раціонально 
використовувати свої ресурси та час для забезпечення потреби закладу та 
надавати пацієнтам якісні, безпечні та ефективні лікарські засоби та медичні 
вироби. Оскільки вже сьогодні Державне підприємство закуповує для МОЗ 
ліки зі значною економією за рахунок великих обсягів замовлення та участі 
у торгах самих виробників ліків.

Порівняння з цінами на закупівлях інших українських замовників через 
Prozorro показало, що найкраще вдалося закупити ліки Інституту фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, в якого ціна на майже всі препарати 
виявилася нижчою, ніж в інших замовників на Prozorro.
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Найдорожче ж закупили лікарські засоби в Центрі охорони здоров'я 
Державної кримінально-виконавчої служби України. Два з трьох препаратів, 
які потрапили до аналізу, були придбані дорожче в порівнянні із 
закупівлями через міжнародні організації, що здійснюють закупівлю ліків на 
замовлення МОЗ України, а також регіональних закладів охорони здоров’я.

В той же час, варто відзначити, що значна частина препаратів, які 
закуповувалися за напрямами антиретровірусної терапії та лікування 
гепатиту С, мало представлені на фармацевтичному ринку України, рідко 
закуповуються лікувальними закладами, а то й взагалі купувалися через 
Prozorro вперше. Тому не на всіх лотах вдалося провести цінове порівняння.
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