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Загальний огляд

2020-ий рік став доволі знаковим для сфери медичних закупівель в Україні. Вперше централізовані 
державні закупівлі ліків проводилися на Prozorro. Вперше така велика кількість міжнародних компаній-
виробників ліків брала участь у торгах, організованих українським спеціалізованим державним 
підприємством “Медичні закупівлі України”. Наскільки успішними були ці закупівлі та які висновки слід 
винести з першого року централізованих закупівель ліків на Prozorro, — про це йдеться у проміжному звіті 
БФ “Пацієнти України” за результатом моніторингу закупівель державного підприємства.

У 2020 році Міністерство охорони здоров’я передало на ДП “Медичні закупівлі України” 14 закупівельних 
програм, інші 24 програми передані до міжнародних організацій. На придбання ліків за цими напрямами 
державному підприємству виділено 6,1 млрд грн, або ж 64% від загального бюджету централізованих 
закупівель, який у цьому році складає історичні майже 10 млрд грн. 

На жаль, через затягнутий з боку МОЗ процес погодження всіх формальних процедур щодо організації 
закупівель, активна робота державного підприємства на Prozorro почалася зі значним запізненням. Так, до 
ДП “Медичні закупівлі України” довели перелік напрямів, за якими воно закуповуватиме ліки, наприкінці 
лютого 2020 року. В березні Верховна Рада України внесла зміни до низки законів задля спрощення 
процедур реєстрації та оподаткування закуплених централізовано лікарських засобів. Далі більш ніж два 
місяці МОЗ ігнорував питання запуску закупівель ліків, на що звертали увагу пацієнтські організації за 
допомогою спільних звернень та прес-брифінгів. І лише на початку червня міністерством було прийнято 
Наказ про затвердження зведених показників 100% потреби у лікарських засобах, який дав змогу 
держпідприємству розпочати закупівельні процедури. 

https://patients.org.ua/2020/05/20/zvernennya-do-ministra-ohorony-zdorov-ya-maksyma-stepanova/
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До прикладу, на закупівлю антиретровірусної терапії ДП “Медичні закупівлі” отримало документи для 
старту процедур від МОЗ лише на початку вересня, що у значній мірі затягнуло старт за цим напрямом. 
Також, 12 червня 2020 року КМУ затвердив Постанову, за якою ДП має погоджувати з МОЗ усі технічні, якісні 
та інші характеристики товарів. Погодження за деякими групами товарів довелось чекати кілька тижнів, а 
за іншими — місяць та більше. Це, в свою чергу, відтермінувало оголошення процедур мінімум на місяць, а 
за деякими напрямами — на триваліший час.

Слід зауважити, що процедура, за якою державне підприємство централізовано закуповує ліки та медичні 
вироби — відкриті торги з публікацією англійською мовою, є доволі тривалою в часі. В результаті затримки 
з прийняттям всіх необхідних документів частина закупівель, на які не було достатньо пропозицій з боку 
учасників, не були завершені до кінця 2020 року. Також лише частина договорів була виконана до кінця 
бюджетного року через часозатратність процесу виготовлення та постачання замовленої продукції. 

До слова, Міністерство суттєво затягнуло і з визначенням міжнародних організацій, які 2020 року були 
уповноважені на закупівлі ліків за іншими напрямами. Починаючи з травня та протягом літа БФ “Пацієнти 
України” писав про те, як МОЗ зриває закупівлі за 26 із 38 державних програм. Врешті, аж у вересні Кабмін 
затвердив дві міжнародні організації для здійснення державних централізованих закупівель за цими 
напрямами.

Як результат, державне підприємство почало оголошувати перші тендери на Prozorro лише в червні. З усіх 
483 номенклатурних позицій, які планувалося закупити протягом 2020 року, успішно укладено договори по 
375 позиціях. Даний аналіз охоплює закупівлі 246 позицій лікарських засобів, по яких уже завершені 
необхідні закупівельні процедури і укладені договори з постачальниками.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/478-2020-%D0%BF#n2
https://www.facebook.com/patients.org.ua/posts/3254620757949719
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Аналіз показав, що держпідприємству вдалося завести на торги у Prozorro значну кількість потенційних 
постачальників. Загалом з усіх проаналізованих закупівель 67% було проведено через процедуру відкритих 
торгів, решта 33% — через переговорну процедуру. Причиною переговорної процедури, яка відбувається 
без проведення аукціону, були двічі відмінені відкриті торги через недостатню кількість учасників. Близько 
половини позицій закуплені через переговорну процедуру дорожче, порівняно з цінами попередніх років, 
саме через низьку пропозицію. На таких закупівлях ціни на ліки в середньому вищі на 34%.

Тим не менше, загалом попит до закупівель ДП був достатньо високим. В середньому на торги приходили 
приблизно 3 учасники на лот. Окрім цього 61% позицій було закуплено напряму у виробників лікарських 
засобів, а 39% — через дистриб’юторів.
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Також з Prozorro видно, що кількість учасників на аукціоні прямо корелює з відсотком економії. Чим більше 
учасників на тендері — тим більше знижувалася цінова пропозиція серед постачальників. Одним з таких 
прикладів є закупівля онкопрепарату Леналідомід 10 мг, де в аукціоні взяли участь 9 компаній, а вартість 
ліків за результатом аукціону знизилася на 87%, замість очікуваних 10,2 млн грн замовник уклав договір на 
1,3 млн грн. 

Загалом же на всіх проаналізованих закупівлях державному підприємству вдалося зекономити 1,01 млрд 
грн, тобто майже 24% від оголошеної очікуваної вартості відкритих торгів.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-006898-c
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Свою продукцію на торгах запропонували 78 унікальних учасників. Найбільшими постачальниками ліків 
стали швейцарські компанії “Баксалта ГмбХ” (10 договорів загальною вартістю 592 млн грн), “Органон 
Сентрал Іст ГмбХ” (9 контрактів на 328 млн грн), “Октафарма АГ” (18 договорів на 224 млн грн), а також 
представник данського виробника ТОВ "Ново Нордіск Україна" (9 договорів на 203,9 млн грн) і український 
дистриб’ютор ТОВ "Людмила-Фарм" (38 договорів на 199 млн грн).
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108 позицій із запланованих 483 все ж не були закуплені до кінця року, а це — 22% від загальної кількості. 
Очікувана вартість незакуплених позицій — близько 860 млн грн. Варто відзначити, що за 94 неуспішними 
позиціями державне підприємство двічі оголошувало відкриті торги, по більшості з яких потім 
проводилися переговори з виробниками задля укладення договору через переговорну процедуру. Однак 
договори про закупівлю все ж не були укладені. Частково до такої ситуації спричинилися і самі виробники 
ліків, які не готові були погоджувати замовлення через різні причини: відсутність необхідних ресурсів для 
виробництва, карантинні заходи в різних державах, занизька очікувана вартість тощо.

Також під час аналізу було здійснено порівняння цін на медпрепарати з закупівлями міжнародних 
організацій за попередні роки і відстежено динаміку цін по кожній позиції номенклатури протягом 4 років.

Нижче подано детальніший аналіз за кожним з напрямів разом з порівнянням цін на препарати.

Дитяча онкологія

Станом на 28 грудня ДП “Медичні закупівлі України” успішно завершили закупівлі лікарських засобів за 78 
зі 102 позицій номенклатури. З них 32 лікарські засоби були закуплені через переговорну процедуру, решта 
— через відкриті торги. На конкурентних процедурах вдалося зекономити понад 19 млн грн від оголошеної 
вартості всіх лотів, яка склала майже 307,3 млн грн. Найбільше вдалося зекономити на закупівлі 
Пегфілграстиму 6мг/0,6 мл, де Фармацевтичний завод “Біофарма” виграв аукціон, запропонувавши свою 
продукцію на 9,8 млн грн дешевше від очікуваної вартості 15,5 млн грн.

Що цікаво, найбільші лоти по дитячій онкології були закуплені з порівняно невеликою економією. Так, 
держпідприємству вдалося закупити Каспофунгін 50 мг на відкритих торгах з економією лише в 1% від 
загальної вартості 121 млн грн. Ще один препарат — Нілотиніб 200 мг, був придбаний через переговорну 
процедуру у ТОВ “Людмила-Фарм” за 109,5 млн грн. Вартість договору лише на 4 тис. грн менша від 
очікуваної вартості, з якою оголошувалися відкриті торги на закупівлю цього препарату.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-15-007842-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-31-006161-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-06-016333-c
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Порівняння цін у ДП “Медичні закупівлі України” з цінами 2017-2019 років, за якими закуповували лікарські 
засоби для онкохворих у ПРООН та Краун Ейджентс, показує, що цього року на деяких позиціях закупівлі 
завершилися з доволі несподіваним результатом. Деякі препарати купувалися дешевше, однак, ціна на інші 
позиції цього року значно зросла.

Наприклад, Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 5 г (10%) в 50 мл 
державне підприємство придбало у ТОВ “БІОФАРМА ПЛАЗМА” в середньому на 92% дешевше, ніж 
міжнародні організації у попередні роки. Так само цьогорічна вартість Пегфілграстиму 6мг/0,6 мл від 
Фармацевтичного заводу “Біофарма” виявилася на 48-60% нижчою порівняно з цінами 2017-2019 років.

З іншого боку, ДП “Медичні закупівлі України” закупили у британської фірми “Містрал Кепітал Менеджмент” 
Вориконазол 200 мг за ціною, яка у півтора рази перевищує ціни 2017-2018 років у ПРООН та у 2,3 рази вища 
за минулорічну ціну у закупівлі Краун Ейджентс. Дорожче було закуплено і Пегаспаргазу 3750 МО (ТМ: 
ОНКАСПАР), — цьогорічна ціна придбаного у “Лє Лаборатуар Серв’є” препарату є на 48-63% вищою за ціни 
попередніх років у міжнародних закупівельних організацій. 

Різниця в цінах може мати кілька пояснень. По-перше, обсяги закуплених лікарських засобів можуть 
відрізнятися в залежності від року замовлення: менша ціна зумовлена більшим обсягом лікарських засобів, 
і навпаки, менша кількість товару могла закуповуватися за вищою ціною. По-друге, варто зважати на те, що 
часто у різні роки закуповувались ліки різних виробників, які на ринку мають суттєву різницю в ціні. По-
третє, карантинні обмеження через коронавірус (закриття кордонів, перебої з імпортом тощо) також мали 
вплив на цінову політику деяких виробників.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-30-006861-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-15-007842-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-02-013069-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-02-012860-b


10



11

Доросла онкологія 

На момент підготовки звіту державне підприємство завершило процедури закупівель 82 позицій 
лікарських засобів для лікування онкозахворювань у дорослих та хронічного мієлоїдного лейкозу, з 93 
запланованих цього року. Це найбільший з проаналізованих напрямів закупівель, сума підписаних 
договорів тут склала 1,06 млрд грн. 56 позицій були закуплені держпідприємством через відкриті торги, 
решта 26 — через переговорну процедуру. 

Разом з тим, саме на закупівлях онкопрепаратів вдалося зекономити найбільше коштів за рахунок активної 
конкуренції учасників. Загальна економія на торгах за цим напрямом склала понад 605 млн грн. Найбільш 
успішною у плані економії стала закупівля Трастузумабу 150 мг, де компанія-переможець “Органон Сентрал 
Іст ГмбХ” (колишня “Шерінг-Плау Сентрал Іст”) запропонувала свою продукцію вдвічі дешевше від 
початкової вартості закупівлі, знизивши вартість ліків на 142 млн грн. Ще одна значна економія мала місце 
на закупівлі Сунітінібу 12,5 мг, переможець торгів “Пфайзер Експорт Бі. Ві.” за результатом аукціону знизив 
свою ціну на 44% від очікуваної вартості і продав власну продукцію на 135,8 млн грн дешевше.

Загалом відкриті торги показали доволі високу конкуренцію. Більше половини лотів мали по три і більше 
учасників, на 73% торгів ціна зменшувалася на 10% і більше. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-006745-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-013395-a
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Завдяки торгам ціни на більшість закуплених препаратів виявилися нижчими у порівнянні з цінами 
попередніх трьох років. До прикладу, Леналідомід 25 мг від ТОВ “Тева Україна” обійшовся 
держпідприємству майже у 6 разів дешевше, ніж його закуповували ПРООН та Краун Ейджентс у компанії 
“Містрал Кепітал Менеджмент” у 2018-2019 роках. Уже згаданий Трастузумаб 150 мг був придбаний на 59% 
дешевше, ніж його закупили Краун Ейджентс у компанії “Пфайзер” минулого року. Також ціна 
Гідроксикарбаміду 500 мг від переможця торгів “Містрал Кепітал Менеджмент” виявилася втричі 
дешевшою за минулорічну ціну, за якою Краун Ейджентс придбали Гідроксикарбамід виробництва 
компанії “Тева”.

Разом з тим, не всі закупівлі були проведені настільки успішно. Частина торгів не відбулася через 
недостатню кількість поданих пропозицій. Відтак ДП “Медичні закупівлі України” проводило переговорні 
процедури, за результатами яких деякі позиції довелося закуповувати за вищими цінами порівняно з 
попередніми роками.

Наприклад, Епірубіцин 50 мг за результатом переговорів з ТОВ “Тева Україна” був придбаний на 59% 
дорожче порівняно з закупівлями Краун Ейджентс та ПРООН у 2017-2019 роках. Так само Доксорубіцин 100 
мг цьогоріч закуплений у компанії “D.D. Сандоз Фармасьютікалз” майже втричі дорожче, ніж минулого року, 
хоча через Краун Ейджентс купувався та сама торгова марка.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-11-006916-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-12-009479-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-04-010740-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-04-016959-b
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Дитяча та доросла гемофілія

Для лікування гемофілії цьогоріч було закуплено 20 позицій лікарських засобів для дорослих і 24 позиції — 
для дітей. Для придбання цих ліків ДП “Медичні закупівлі України” уклало 38 договорів загальною вартістю 
1,3 млрд грн. На проведених процедурах закупівель вдалося зекономити 209 млн грн порівняно з 
оголошеною вартістю на Prozorro. 

11 договорів було укладено після проведення переговорної процедури, оскільки по цих позиціях двічі не 
відбулися відкриті торги через недостатню кількість учасників. 10 з цих договорів було підписано з 
компанією “Баксалта ГмбХ”, яка є єдиним представником в Україні низки лікарських препаратів для 
лікування гемофілії.

Врешті “Баксалта ГмбХ” стала найбільшим постачальником ліків за цими напрямами, уклавши договорів на 
592 млн грн, що становить 45% обсягу коштів, які плануються бути витрачені за напрямами дитячої та 
дорослої гемофілії. На другому місці — ще одна швейцарська компанія “Октафарма АГ” з сумою контрактів 
224 млн грн (17% від суми всіх контрактів за напрямами), на третьому — ТОВ “Ново Нордіск Україна”, яке 
уклало з держпідприємством 9 договорів на майже 204 млн грн (16%).

Що цікаво, найвищий відсоток економії був на лотах, де переможцем стало ТОВ “Ново Нордіск Україна”, — 
40% від очікуваної вартості. На всіх 9 торгах учасник ставив найнижчу цінову пропозицію, і вигравав 
закупівлю, оскільки ніхто з суперників вже не торгувався на аукціоні.
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У підсумку державному підприємству вдалося отримати доволі невисокі ціни на більшість ліків. Серед 
позицій, на яких отримана значно нижча ціна порівняно з 2019 роком, варто відзначити Фактор коагуляції 
крові людини VIII (плазмовий) з дозуванням 500 МО (на 54% нижча ціна) та 1000 МО (на 42% нижча ціна). 
Приблизно на рівні минулорічних залишилися і ціни на ліки, закуплені через переговорну процедуру. За 
винятком однієї позиції, де Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий) 250 МО був придбаний 
держпідприємством на 37% дорожче, ніж його закупили ПРООН у 2019 році.

Разом з тим на двох позиціях за результатом проведених відкритих торгів ціни виявилися значно вищими. 
Так, Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше) 
з дозуванням 500 МО та 1000 МО були придбані майже втричі дорожче, ніж у 2019 році. Така різниця 
зумовлена тим, що цьогоріч закупили лікарські засоби іншого виробника: у 2019 році ПРООН купили 
препарат виробництва іспанської компанії “Instituto Grifols, S.A., Spain”, цього року — в австрійського 
виробника “Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгенс м.б.Х”.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-28-002378-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-28-002971-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-13-013480-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-02-009227-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-02-008917-a
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Антиретровірусна терапія

За звітний період було проаналізовано 16 позицій з 24, які закуповувалися за напрямом “Антиретровірусна 
терапія”. Загальна вартість оголошених закупівель склала майже 206 млн грн, з яких вдалося зекономити 38 
млн грн, тобто приблизно 19%. 

Варто додати, що левову частку цих коштів становить закупівля препарату Тенофовір/ Ламівудин/ 
Долутегравір 300 мг/300 мг/50 мг — понад 133 млн грн очікуваної вартості і 30,7 млн грн зекономлених 
коштів за результатом аукціону. А найбільша економія у відсотковому виразі була досягнута на закупівлі 
Дарунавіру 600 мг, де перемогла латвійська компанія “Магніфарма”, яка знизила свою цінову пропозицію 
на 60% (5,5 млн грн).

Однак конкуренція на інших закупівлях антиретровірусних препаратів не була такою активною. 5 позицій 
були закуплені через переговорну процедуру, а 7 з 11 відкритих торгів завершилися з економією менше 1%.

Окрім цього 13 позицій були придбані у дистриб’юторів, і лише 3 — безпосередньо в українського 
виробника, ПрАТ “Технолог”. Найбільшим постачальником антиретровірусних препаратів стала 
зареєстрована у Великій Британії фірма-дистриб’ютор “М.Біотек Лімітед”, сума 3 контрактів з нею склала 
116,4 млн грн. На другому місці — “Магніфарма” з 4 договорами загальною вартістю 22,5 млн грн.

Якщо подивитися на ціни, за якими цьогоріч ДП “Медичні закупівлі України” придбали ліки для 
антиретровірусної терапії, то загалом спостерігається економія на більшості лотів. Найбільший лот, 
Тенофовір/Ламівудин/Долутегравір 300 мг/300 мг/50 мг, вдалося закупити у компанії “М.Біотек Лімітед” 
приблизно на 26% дешевше порівняно з цінами ЮНІСЕФ у 2018-2019 роках. Однак варто взяти до уваги, що 
цьогоріч було придбано препарат іншого виробника — індійської компанії “Майлан Лабораторіз Лімітед”.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-02-011929-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-02-011796-b
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Також значно дешевше були закуплені дитячі форми Зидовудину 10 мг/мл, 1 мл та Ламівудину 10 мг/мл, 1 мл, 
виробництва ПрАТ “Технолог”, — відповідно на 59% та 54% дешевше порівняно з закупівлями 2019 року. 
Натомість препарат Ламівудин 150 мг був закуплений держпідприємством у 2,4 рази дорожче, ніж на 
минулорічній закупівлі у ЮНІСЕФ. Така різниця пов’язана з тим, що в минулі роки закуповувалися ліки 
інших виробників.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-02-013295-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-02-013175-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-02-013247-b
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Інші напрями

За рядом напрямів у 2020 році було заплановано порівняно небагато позицій. Так, за напрямом “Дитячий 
церебральний параліч” цьогоріч було заплановано придбати лише 1 препарат. Держпідприємство в 
листопаді закупило комплекс ботулінічного токсину типу А “БОТОКС”, вироблений ірландською компанією 
“Аллерган Фармасьютікалз”. На торги прийшли дві фірми-дистриб’ютори ТОВ “Діатом” та СП у формі ТОВ 
“Оптіма-Фарм”, обоє з ірландським препаратом “БОТОКС”. Тим не менше, ціна на цей препарат виявилася 
на 9% дешевшою, ніж у попередні роки, що може бути пов’язано з тим, що ДП “Медичні закупівлі України” 
закуповували значно більшу кількість цього препарату, порівняно з попередніми роками.

На кінець року одна з двох позицій (Природні фосфоліпіди) за напрямом лікування дихальних розладів 
новонароджених затягнулася в часі через численні скарги до АМКУ щодо технічних вимог до предмета 
закупівлі і в результаті була відмінена. Інша закупівля (Кофеїн цитрат 20 мг/мл) завершена у жовтні. 
Переможцем стало ТОВ “Медітек Фарм”, яке планує поставити продукцію італійської компанії “К'єзі 
Фармас'ютікелз”. Ціна на закуплений препарат є у 2,5 рази нижчою за минулорічну, що може бути пов’язано 
з іншою торговою маркою, а також зі значно більшим обсягом замовлення.

Шість закупівель із семи були успішно завершені за напрямом скринінгу для новонароджених. На 4 
закупівлях переможцем торгів стало ТОВ “Біомедінвест”, яке має поставити лікарські засоби на загальну 
суму 18 млн грн. Ще двома постачальниками-переможцями стали ТОВ “Лабвелл” (8,8 млн грн) та ТОВ “БІО 
ТЕСТ МЕД” (96 тис. грн). Конкуренція на торгах за цим напрямом, як і економія, були невисокими — на 5 
торгах участь взяли по два учасники, а економія склала 1% від очікуваної вартості закупівель. Разом з тим, 
отримані в результаті закупівель ціни є на 3-6% вищими, ніж ціни, за якими у попередні роки 
закуповувалися ці ж товари через міжнародну організацію ПРООН.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-08-009815-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-02-009339-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-23-003656-b
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Лише 2 закупівлі препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при післяпологових 
кровотечах з 5 запланованих повністю завершені цього року. Ще дві не відбулися через відсутність 
пропозицій на торгах. Інша закупівля (Протромбіновий комплекс людини 500 МО) — втретє 
переоголошена і відмінена замовником, оскільки 14 грудня Антимонопольний комітет розглянув скаргу 
одного з потенційних учасників і виніс рішення, яким зобов’язав тендерний комітет внести зміни до 
технічних характеристик предмета закупівлі. Разом з тим, на двох завершених закупівлях вдалося 
досягнути значної економії. Зокрема, АТ “Фармак” запропонував власну продукцію (Транексамова кислота 
100 мг/мл у 10 мл) на 1,6 млн грн або 72% дешевше, ніж очікувана вартість закупівлі. Іншу позицію — 
Окситоцин 5 або 10 МО/мл виробництва харківського ПАТ “Фармстандарт-Біолік”, вдалося закупити у ТОВ 
“БаДМ” з 27%-овою економією. Це в середньому на 60-65% дешевше порівняно з цінами попередніх років, 
коли ПРООН закуповували Окситоцин, вироблений на Фармацевтичному заводі “Біофарма”. 

Напрям закупівлі антирезусних імуноглобулінів включав два лоти: придбання антирезусного D 
імуноглобуліну в дозуванні 300 мкг (1500 МО) та 125 мкг (625 МО). Обидві закупівлі були завершені 
наприкінці року, проте з доволі різним результатом. Так, на дозуванні 125 мкг (625 МО) трьома учасниками 
було запропоновано однакову продукцію австрійської компанії “Октафарма Фармацевтика Продуктіонсгес 
м.б.Х.”, переможець ТОВ “МЕДІТЕК ФАРМ” знизив свою пропозицію на 1% від очікуваної вартості і уклав 
договір на понад 11 млн грн. Отримана ціна виявилася на 11% вищою за ціни 2018-2019 років на закупівлях 
ПРООН.

А на дозуванні 300 мкг (1500 МО) прийшли 4 учасники з продукцією трьох різних виробників. В результаті 
аукціону перемогло ТОВ “Біофарма Плазма”, яке знизило свою пропозицію на понад 50% і уклало договір 
на 41,3 млн грн. Таким чином економія на цьому лоті склала понад 43,1 млн грн. Ціна переможця ТОВ 
“Біофарма Плазма” — вдвічі нижча за ціни цього ж виробника у 2018-2019 роках на закупівлях ПРООН.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-10-004654-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-28-009089-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-02-011381-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-29-004106-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-23-010791-a
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Для лікування розсіяного склерозу було заплановано закупити 7 позицій лікарських засобів. На кінець 
року один з препаратів (Мітоксантрон, ампули, флакони, шприци, 2мг/мл по 5 мл) не закуплений через 
відсутність пропозицій на тендерах. Натомість ще по одній з позицій (Метилпреднізолон, ампули, флакони, 
шприци, 1000 мг) наразі докуповується додаткова кількість флаконів за рахунок зекономлених коштів. 
Решта 6 препаратів було закуплено через переговорну процедуру та відкриті торги. На двох лотах було 
проведено переговори, оскільки двічі не відбулися торги через недостатню кількість учасників. Ще 4 
тендери були завершені успішно, зі значною економією. Найбільше вдалося заощадити на закупівлі 
Глатимерату ацетату 40 мг, де перемогла компанія “Містрал Кепітал Менеджмент”, яка скинула ціну під час 
аукціону майже на 67,6 млн грн (а це 63% від оголошеної вартості закупівлі). Запропонована ціна виявилася 
на 61% нижчою порівняно з ціною, за якою минулого року ПРООН закуповувала Глатимерату ацетат у “Тева 
Фармасьютікалз Індастріз”. Інші лікарські засоби також були закуплені держпідприємством дешевше 
порівняно з цінами попередніх років.

За напрямом “Допоміжні репродуктивні технології” станом на 28 грудня завершено закупівлі по 6 
позиціях з 8 запланованих. Одна позиція (Фолітропін альфа 75 МО) була закуплена через переговорну 
процедуру, оскільки відкриті торги були неуспішними. А на решті 5 лотах в аукціонах участь брали по 2 
фірми. Найбільше вдалося зекономити на закупівлях Фолітропіну бета 833 МО/мл та Триптореліну 3,75 мг — 
по 130 тис. грн на кожній позиції. Порівняння цін показало, що 5 лікарських засобів вдалося купити 
дешевше, ніж минулоріч. Єдиним винятком став Менотропін 75 МО, який закупили на 3% дорожче, ніж 
ПРООН у минулому році.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-09-011559-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-06-008687-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-04-017103-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-07-004103-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-07-002997-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-19-003967-c
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Два договори за напрямом “Ідіопатична сімейна дистонія” були укладені за результатом переговорної 
процедури 30 грудня. Як показують дані з Prozorro, попередньо оголошені за цими лотами відкриті торги 
були безуспішними через відсутність пропозицій. Це могло бути зумовлено тим, що оголошена очікувана 
вартість закупівлі була занизькою для цих медичних виробів. Адже згодом при оголошенні переговорних 
процедур вартість предметів закупівлі збільшилася приблизно на 16,6% порівняно з відкритими торгами. 
Також отримана в результаті ціна на системи для глибинної стимуляції мозку була вищою, ніж у попередні 
роки, коли їх закуповували Краун Ейджентс: нейростимулююча система для первинної операції була 
закуплена на 3,5% дорожче ніж у 2019 році, а нейростимулююча система для операції реімплантації — на 
27,2% дорожче, ніж у 2018 році.

Висновки

У підсумку перший рік централізованих державних закупівель на Prozorro, незважаючи на всі перепони та 
недоліки, показав доволі успішний результат. Відсоток завершених закупівель та законтрактованих 
препаратів на кінець року склав 78%. З проаналізованих за 13 напрямами закупівель 68% відбулися через 
конкурентну процедуру відкритих торгів, на які прийшли щонайменше два учасники. На двох закупівлях 
участь брали 10 компаній — максимально зафіксована кількість учасників. 

Це свідчить про зацікавленість постачальників та виробників фармпродукції до ринку державних 
закупівель. Дві третини ліків було закуплено безпосередньо у виробників. Як результат, державному 
підприємству вдалося досягнути значної економії на торгах. Загальна сума зекономлених коштів на 
проаналізованих закупівлях сягнула більше 1 мільярда гривень. На жаль, цю економію не вдалось 
використати в повній мірі на закупівлю додаткової кількості необхідних ліків, оскільки зміни до бюджетного 
кодексу про середньострокові зобов’язання були ухвалені Верховною Радою занадто пізно — 15 грудня 
2020 року.
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Динаміка цін на ліки за 2017-2020 роки показує, що з кожним роком вартість лікарських засобів по більшості 
позицій знижується. Зменшення цін стає можливим завдяки таким позитивним факторам:
● щорічне збільшення видатків на закупівлю, що дає можливість закуповувати більшу кількість ліків по 

кожній з МНН;
● можливість ДП “Медичні закупівлі України” об'єднувати замовлення (МНН) між напрямами на 

тендерах; 
● пророблена у попередні роки міжнародними закупівельними організаціями робота щодо 

безпосередньої участі великих фармвиробників на українських тендерах;
● грамотно проведена робота ДП “Медичні закупівлі України” по заведенню на тендери в Prozorro 

великих міжнародних компаній виробників/постачальників ліків;
● вихід на український ринок нових генеричних препаратів, які підвищують конкурентність, а, отже, і 

боротьбу за кращу цінову пропозицію на аукціоні (на деяких позиціях ціна за одиницю товару 
зменшилася у 2-6 разів);

● електронні аукціони в Prozorro за принципом “Всі бачать все” та якісна тендерна документація (до 
умов проведення закупівель не мали претензій ані ДАСУ, ані АМКУ, за винятком кількох оскаржень 
технічних вимог до предмета закупівлі).

З іншого боку, частина ліків у 2020 році була закуплена дорожче порівняно з попередніми роками. Серед 
основних причин вищої вартості ліків варто відзначити:
● закупівля іншої, дорожчої торгової марки/ виробника (брендові та генеричні препарати);
● менший обсяг замовлення;
● карантинні обмеження в різних країнах: закриття кордонів, обмеження імпорту товарів;
● здорожчання сировини для виготовлення ліків.
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Разом з тим слід звернути увагу на те, що значна частина закуплених фармпрепаратів буде поставлена 
пізніше, ніж планувалося у 2020 році. Це, в першу чергу, зумовлено значною затримкою у підготовці 
необхідних документів з боку Міністерства охорони здоров’я. Фактично через те, що більшість контрактів 
укладалися наприкінці року, ще на початку листопада кошти з запланованих на 2020 рік видатків за цими 
державними програмами майже не були використані. Позитивним моментом стало те, що Верховна Рада 
України наприкінці року дозволила ДП “Медичні закупівлі України” брати середньострокові зобов’язання і 
виконувати договори 2020 року в наступних роках. 

Також позитивного відгуку заслуговує відкритість роботи державного підприємства на всіх етапах 
закупівельної роботи. Так, слід відмітити, що майже з самого початку оголошення торгів на сайті ДП 
“Медичні закупівлі України” є доступними зведені дані про стан виконання програми централізованих 
закупівель по кожному з напрямів. Додатково окремою таблицею висвітлюється інформація про стан 
виконання договорів: кількість закуплених, отриманих, а також розподілених по регіонах ліків.

https://medzakupivli.com/uk/gromadyanam/analitichna-informaciya/dp-procurements
https://medzakupivli.com/uk/gromadyanam/analitichna-informaciya/supply
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Рекомендації

1. Найперше Міністерству охорони здоров’я варто звернути увагу на те, що невчасне ухвалення 
необхідних нормативних документів призводить до зменшення ефективності закупівельного процесу. 
Бюджетне законодавство України встановлює жорсткі часові рамки для витрачання коштів. 
Відповідно, потрібно вчасного планувати закупівлі, щоб встигнути придбати все необхідне, за 
дешевшою ціною і в достатній кількості до кінця бюджетного року. Тому МОЗ слід оперативніше 
приймати документи, необхідні для початку закупівель, зокрема:

● затверджувати відповідні паспорти бюджетних програм;
● визначати технічні характеристики предмета закупівлі (формування номенклатури);
● проводити збір та аналіз потреби в лікарських засобах.

2. Потрібно змінити підхід до аналізу потреби на середньострокову перспективу із урахуванням 
середньострокових зобов'язань ДП “Медичні закупівлі України”.

3. Для того, щоб механізм середньострокових зобов’язань запрацював, МОЗ, як головний розпорядник 
та відповідальний виконавець централізованих бюджетних програм у сфері охорони здоров’я, має 
врахувати при підготовці паспортів бюджетних програм взяті зобов’язання, що надасть змогу 
здійснити платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду. Це 
означає, що МОЗ в паспорті 2021 року має передбачити покриття середньострокових зобов'язань 
попереднього періоду, тобто окремим рядком за 2020 рік. 

4. Кабінету Міністрів України необхідно забрати бюрократичні перепони через погодження технічних 
характеристик задля оперативного здійснення закупівель та можливостей застосувати різні 
закупівельні стратегії (скасувати зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, прийняті 
Постановою КМУ №1036).
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5. Необхідно вирішити проблему з оскарженням технічних характеристик деяких позицій номенклатури. 
Те, що замовник, всупереч законодавству, не має повноважень вносити зміни до тендерної 
документації в частині визначення технічних характеристик, призводить до блокування і відміни 
деяких торгів. Окрім цього, колегія з розгляду скарг АМКУ у своїх рішеннях часто керується виключно 
даними з Державного реєстру лікарських засобів і не бере до уваги умови тендерної документації, 
якими передбачена можливість пропонувати на торги незареєстровані в Україні препарати. 

6. Питання визначення технічних характеристик предмета закупівлі на централізованих закупівлях, як і 
оскарження цих характеристик потребує додаткової спільної роботи Міністерства охорони здоров’я, 
Антимонопольного комітету та ДП “Медичні Закупівлі України” задля уникнення в майбутньому 
подібних оскаржень. Адже в Україні є ряд ліків, ексклюзивно представлених одним виробником, і які 
не мають аналогів.

7. ДП “Медичні закупівлі України” як замовнику слід провести детальний аналіз неуспішних закупівель. 
Відтак варто більше працювати з потенційними постачальниками на тих напрямах, де була найменша 
конкуренція, або пропозиції взагалі були відсутні.

http://bit.ly/dp_procurements_2020

