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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 проєкту
“Моніторинг представниками спільноти діяльності
Централізованої закупівельної організації з централізованої
закупівлі медичних товарів та підвищення ефективності
національної закупівельної системи” та за фінансової підтримки
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією, в рамках якого реалізовується грант “Здорова нація –
пріоритет держави. Пацієнтський контроль – 2021”.
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Загальний огляд
 

БФ “Пацієнти України” проаналізував закупівлі за перше півріччя 2021 року у
державних установах Міністерства юстиції та Академії медичних наук, які
працюють з хворими на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та вірусні гепатити:

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського;

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського;

Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби
України.

Під час дослідження було проаналізовано відповідність закупівель вимогам
законодавства, аналіз показників конкуренції, економії, а також порівняння цін
на закуплені препарати з цінами інших замовників на Prozorro. Для порівняння
цін бралися препарати одного і того ж виробника та однакової торгової марки.
Також при порівнянні не враховувався податок на додану вартість, оскільки
порівнювалися ціни на деякі препарати з закупівлями державного
підприємства “Медичні закупівлі України”.
 
Загалом було проаналізовано закупівлі, на яких придбано 25 лікарських
засобів загальною вартістю майже 63,2 млн грн. Державні установи протягом
першої половини 2021 року оголосили 15 тендерів на 25 лотів, з яких 5 лотів
були неуспішними, 1 лот було скасовано через допущену уповноваженою
особою замовника помилку під час оголошення закупівлі. Відтак 6 тендерів
переоголошувалися повторно, а закупівля Бедаквіліну у Національному
інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського не відбулася вже двічі
протягом березня-червня, і тепер оголошена втретє. Причинами неуспішних
торгів були недостатня кількість учасників або неправильно підготовлені
документи тендерних пропозицій на відкритих торгах з публікацією
англійською мовою, що призводило до відхилення таких пропозицій.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-000527-a


5

Конкуренція на торгах у державних установ залишається приблизно такою ж,
як і минулого року. На 12 завершених лотах участь брали 2 компанії-
постачальники — мінімальна кількість учасників для того, щоб відбувся аукціон.
Ще на 3 завершених лотах брали участь 3-5 учасників. Разом з тим показники
економії на аукціонах цьогоріч значно покращилися: якщо у 2020 році на 14 з 16
торгів відсоток економії склав 0-2%, то у 2021 році більше половини лотів (8 з
15) завершилися з економією 15-32%.

25 лікарських засобів
вартістю 63,2 млн грн

15-32% економії
на 8 з 15 завершених тендерах

2 учасники на лот
на 12 з 15 завершених тендерах
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НІФП ім. Яновського НАМН України

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
Національної академії медичних наук України у лютому оголосив перші
закупівлі ліків для лікування туберкульозних хворих. За перше півріччя
проаналізовано закупівлі 8 препаратів за такими міжнародними
непатентованими назвами (МНН): Рифампіцин, Етамбутол, Піразинамід,
Деламанід, Ізоніазид, Амоксицилін клавуланат, Лінезолід, Амікацин.

Ці позиції були закуплені на 4 відкритих торгах, їхня загальна вартість склала 5
483 225 грн. У всіх закупівлях участь брали лише по 2 учасники, а економія після
аукціону була мінімальною — 0-5%. Це може бути пов’язано з тим, що замовник
встановлює у тендерній документації вимогу до учасників надавати
авторизаційний лист від виробника. Така вимога зустрічалася і в попередні
роки на закупівлях Інституту, незважаючи на те, що вона має дискримінаційний
характер. Через те, що вказана довідка повинна містити в тому числі номер
закупівлі та бути адресованою тендерному комітету замовника, виникає ризик,
що 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.

З усіх позицій найбільшою була закупівля Деламаніду — на 5,03 млн грн, інші
препарати закуповувалися у менших обсягах, відповідно, вартість
законтрактованого товару була значно меншою. Варто відзначити, що в Україні
за таким МНН зареєстровано лікарський засіб лише одного виробника —
“Дельтіба” виробнитва німецької компанії “Р-Фарм Джермані Гмбх”. Разом з
тим, ціна на цей препарат для Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.
Яновського приблизно така ж, яку отримав цьогоріч Центр охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-30-001711-a?lot_id=03b95eb17245b2f40aa20d3e100bd58f#lots
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Сумарна вартість інших 7 препаратів для лікування туберкульозу, які закупив у
першій половині 2021 року Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.
Яновського, становить 456 тис. грн. Всі закуплені препарати виробляються
українськими фармкомпаніями Борщагівським ХФЗ, ТОВ “Юрія-Фарм” та ПАТ
“Київмедпрепарат”. Порівняння вартості лікарських засобів не виявило
суттєвих відхилень від цін інших замовників на Prozorro.

Так, Рифампіцин був закуплений приблизно на 1% дешевше, ніж у регіональних
закладів охорони здоров’я. Етамбутол було придбано трохи дешевше, ніж його
купили Військово-медичні клінічні центри Південного та Центрального регіонів,
проте на 9,5% дорожче, ніж ціна у Центру охорони здоров’я ДКВС. Також
порівняно дешево Інститут закупив Піразинамід (на 2,6% дешевше за КУ
“Мукачівський ПНІ № 1” та 24% дешевше, ніж Військова частина А1065).
Ізоніазид був закуплений Інститутом на 10% дешевше, ніж Військово-медичним
центром Північного регіону, однак Головний військовий клінічний госпіталь у
Києві придбав ці ж ліки на 16,6% дешевше за Інститут. “Амоксицилін,
клавуланат” був закуплений у середньому на 0,5% дорожче, ніж іншими
відібраними для порівняння закладами на Prozorro. Розчин Лінезоліду Інститут
придбав приблизно за середньою ціною, за якою придбали 4 відібрані для
порівняння лікарні у регіонах. Приблизно на 3% дорожче було закуплено
Інститутом Амікацин, ніж лікарні на Prozorro.

Порівняння цін Інституту з цінами Державного підприємства “Медичні закупівлі
України” не проводилося, оскільки останнє не закуповувало
протитуберкульозні лікарські засоби раніше, а цьогоріч з вищеперелічених
МНН закуповується лише Деламанід, наразі оголошений тендер ще триває.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-26-001613-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-26-001613-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-13-000475-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-30-005239-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-07-006927-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-07-006927-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-07-006927-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-005856-b
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Вартість закуплених у першому півріччі 2021 році лікарських засобів, 
включених до аналізу
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ІЕІХ ім. Громашевського НАМН України

Державна установа “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського НАМН України” у першому півріччі 2021 року закупила 9
препаратів для антиретровірусної терапії на загальну суму 35 636 576 грн:
Тенофовір/Емтрицитабін/Ефавіренз (300 мг/200 мг/600 мг), Тенофовір/
Емтрицитабін (300 мг/200 мг), Ритонавір (100 мг), Ралтегравір (400 мг),
Лопінавір/Ритонавір (200 мг/50 мг), Дарунавір (600 мг), Абакавір/Ламівудин
(600 мг/300 мг), Зидовудин/Ламівудин (300 мг/150 мг), Ламівудин (150 мг).

Вищеперелічені ліки були закуплені на двох багатолотових тендерах. При
цьому один препарат — Зидовудин/Ламівудин (300 мг/150 мг), був закуплений
лише з другого разу. Спершу Інститут оголосив закупівлю лікарського засобу за
цим МНН в рамках багатолотових відкритих торгів з публікацією англійською
мовою, проте лот був неуспішним через відсутність пропозицій. Наприкінці
квітня замовник переоголосив закупівлю цього препарату, проте замість
відкритих торгів з публікацією англійською мовою помилково обрав процедуру
звичайних відкритих торгів і придбав Зидовудин/Ламівудин (300 мг/150 мг)
саме за цією процедурою.

Разом з тим, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського показує найбільшу економію на цьогорічних закупівлях.
Середній відсоток економії на 9 завершених лотах склав 17%, а загальна сума,
яку вдалося зекономити замовнику за результатами аукціонів — 5 853 407 грн.
Також на трьох лотах участь брали більше ніж 3-5 учасників. З іншого боку, на
решті 6 закупівлях торгувалися лише 2 учасники, тобто мінімально необхідна
кількість. Невелика кількість учасників на деяких лотах може бути пов’язаною з
вимогою до учасників надавати авторизаційний лист від виробника (офіційного
представника) щодо можливості поставки запропонованого препарату. Така
вимога мала місце у проаналізованих тендерних документаціях замовника.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-006837-b?lot_id=c9d5321801c7ac80646f1df6d231fffe#lots
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-27-005716-c?lot_id=3bfdffeb34434c6d7250d5f523dd5143#lots
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Зважаючи на відсутність значної кількості закупівель саме таких
антиретровірусних препаратів іншими закладами охорони здоров’я, під час
аналізу порівнювалися ціни з закупівлями 2020 року. Частина препаратів
конкретних виробників не закуповувалася українськими замовниками на
Prozorro протягом 2020-2021 років, або ж закупівлі лише оголошені і тривають,
тому такі лікарські засоби не потрапили до аналізу цін. Мова йде про
Тенофовір/Емтрицитабін/Ефавіренз (ТМ: МАКТИВІР) та Зидовудин/Ламівудин
(ТМ: ЛАЗИВУДИН).

Якщо порівнювати ціни на лікарські засоби, закуплені Інститутом цьогоріч з
цінами 2020 року, то 3 препарати були закуплені дорожче у 2021 році: ціна на
Тенофовір/Емтрицитабін (300 мг/200 мг) цьогоріч вища майже на 24%, на
Ралтегравір (400 мг) — вища на 5%, а Абакавір/Ламівудин (600 мг/300 мг)
закуплений на 1% дорожче, ніж у 2020 році. Натомість Інститут придбав
Ритонавір (100 мг) майже на 11% дешевше, ніж минулого року.

Також частина лікарських засобів закуповувалася минулоріч державним
підприємством “Медичні закупівлі України” в рамках програми
централізованих закупівель. Так, у 2020 році державне підприємство придбало
Тенофовір/Емтрицитабін (300 мг/200 мг) на 83% дешевше, ніж Інститут
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського у цьому році.
Також цьогорічна ціна на Ралтегравір (400 мг) та Дарунавір (600 мг) для
Інституту виявилася на 10% вищою, ніж ціна у ДП “Медичні закупівлі” у 2020
році. Абакавір/Ламівудин (600 мг/300 мг) обійшовся Інституту майже на 66%
дорожче, а Ламівудин (150 мг) — на 23% дорожче, ніж їх придбало державне
підприємство у минулому році. 
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Разом з тим, Ритонавір (100 мг) був цьогоріч закуплений Інститутом на 7%
дешевше, ніж державним підприємством “Медичні закупівлі України” у 2020
році, а Лопінавір/Ритонавір (200 мг/50 мг) — на 4% дешевше.

Найчастіше така різниця в ціні пов’язана з різницею в обсягах ліків, які
закуповувалися цими замовниками. До прикладу, Тенофовір/Емтрицитабін
(300 мг/200 мг), закуплений Інститутом цьогоріч на 24% дорожче, минулого
року закуповувався у 25% більшому обсязі (93 270 таблеток та 69 990 таблеток).
А Тенофовір/Емтрицитабін (300 мг/200 мг), який Державне підприємство
“Медичні закупівлі України” придбало на 83% дешевше, був закуплений
Інститутом у 12 разів меншому обсязі (1 303 860 таблеток та 104 940 таблеток).
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Вартість закуплених у першому півріччі 2021 році лікарських засобів, 
включених до аналізу



ЦОЗ ДКВС України
 

До аналізу закупівель лікарських засобів, які здійснює Державна установа
“Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби
України”, потрапили 6 препаратів для лікування туберкульозу та один препарат
для лікування хворих на ВІЛ/СНІД. Загальна вартість цих семи лікарських
засобів склала 22 070 807 грн, з них 11,1 млн грн — вартість антиретровірусного
препарату “Долутегравір 50 мг/Ламівудин 300 мг/Тенофовіру Дизопроксилу
Фумарат 300 мг”.

Центр охорони здоров'я ДКВС закупив 7 лікарських засобів на двох відкритих
торгах. При цьому 6 препаратів для лікування туберкульозу за різними МНН
були об’єднані замовником у один лот. Таке об’єднання різних лікарських
засобів у один лот може свідчити про дискримінаційний характер технічної
частини тендерної документації, що призводить до обмеження кількості
потенційних учасників закупівлі. У спільних рекомендаціях МОЗ та МЕРТ щодо
закупівлі лікарських засобів зокрема зазначається, що замовникам
рекомендується визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти) щодо
кожного окремого МНН за умови, що вартість кожної окремої частини
предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень. 

Загальна вартість препаратів Бедаквілін та Деламанід, отримана за
результатом аукціону, склала 938 044 грн та 6 880 956 грн відповідно. Варто
також додати, що за цими МНН в Україні зареєстровано лише по одному
препарату конкретного виробника. Окрім цього замовник включив до
тендерної документації вимогу щодо надання авторизаційного листа від
виробника (або офіційного представника виробника), що стало додатковою
умовою для звуження конкуренції на торгах.
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-08-001796-c
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%9E%D0%97-%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A2.pdf


БФ “Пацієнти України” звернувся до замовника з рекомендаціями розділити
предмет закупівлі на лоти за окремими МНН, на що отримав відмову. У своїй
відповіді Центр охорони здоров’я ДКВС зсилався на необхідність закупити
одночасно всі препарати, що дасть можливість сформувати ефективну схему
лікування хворих. Для порівняння, Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського цьогоріч закуповував Бедаквілін, Деламанід
та ряд інших препаратів окремими лотами.

Також спірним є питання щодо законності укладення Центром договору на
закупівлю антиретровірусного препарату “Долутегравір 50 мг/Ламівудин 300
мг/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат 300 мг” з ТОВ “БаДМ”. 14 квітня 2021
року Північне міжрайонне відділення Антимонопольного комітету України
своїм рішенням встановило вчинення спільних антиконкурентних узгоджених
дій, які стосуються спотворення результатів тендерів між ТОВ “БаДМ” та ТОВ
“БАДМ-Б”. За таких обставин Центр охорони здоров’я ДКВС зобов’язаний був
відхилити пропозицію ТОВ “БаДМ” відповідно до ст. 17 Закону “Про публічні
закупівлі”. Однак замовник 27 квітня уклав договір з ТОВ “БаДМ” після
проведеної процедури закупівлі.

БФ “Пацієнти України” звернувся до Центру охорони здоров’я ДКВС з листом,
де вказав на неприпустимість укладання договору з учасником, якого внесено
до так званого “чорного списку АМКУ” за вчинення антиконкурентних
узгоджених дій. Однак Центр у своїй відповіді не погодився з порушенням,
зазначивши, що вони не зобов’язані повторно перевіряти інформацію про
переможця торгів. 

Під час аналізу також було проведено порівняння цін на лікарські засоби в
Центру охорони здоров’я ДКВС з цінами інших замовників на Prozorro, у тому
числі Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. 
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https://drive.google.com/file/d/1Y7b8mSpaAxq2eDQ9_0HO7i8tOh-GNqpw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_HZVcGaWbS4iCzoYl7V9Gh-bxlo5bV-/view?usp=sharing
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-17-002148-c
https://northmtv.amcu.gov.ua/npas/vityag-z-rishennya-2
https://drive.google.com/file/d/1onJDOTdn43YuN_r2ZPTHBIhSry75i-yW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gi-g6bjgV4xFz_gPEJT1HtJwOSWP-lQD/view?usp=sharing


Лікарські засоби Етамбутол, Циклосерин, Деламанід були закуплені Центром
приблизно за тією ж ціною, що і Національним інститутом фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, а також Військово-медичними клінічними
центрами (різниця в ціні коливається у межах 2%). Амоксицилін клавуланат був
закуплений на 4% дешевше, ніж у Національному інституті фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, і на 13% дешевше, ніж його закупила КНП
“Міська клінічна лікарня швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. проф.
О.І. Мещанінова” у Харкові. Антиретровірусний препарат Долутегравір/
Ламівудин/Тенофовіру дизопроксилу фумарат був придбаний приблизно за
тією ж ціною, що й минулого року.
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-12-012190-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-06-002716-b
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Вартість закуплених у першому півріччі 2021 році лікарських засобів, 
включених до аналізу



Постачальники

Аналіз переможців на тендерах показав, що постачальниками ліків для
державних установ до кінця 2021 року будуть переважно ті ж компанії, що й у
2020 році. 
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Варто зауважити, що сума виграшних пропозицій розраховувалася лише по тих
лікарських засобах, які були включені до аналізу, і вона не завжди відображає
загальну суму, на яку були укладені договори між державними установами та
кожним конкретним постачальником протягом 2021 року.

Детальний аналіз по кожній з компаній-постачальників був проведений у звіті
БФ “Пацієнти України” за результатами моніторингу закупівель державних
установ у 2020 році.

Єдиний новий учасник, якого не було у закупівлях минулого року, і про якого
варто згадати тут, є ТОВ “СТМ-Фарм”. Компанія була створена наприкінці 2020
року. Її засновниками є ТОВ “БаДМ” та Дитятковський Олександр Маркович.
“СТМ-Фарм” фактично належить до орбіти “БаДМ” та “БАДМ-Б”, ймовірно, була
створена для того, щоб обійти рішення АМКУ про заборону брати участь
фірмам “БаДМ” та “БАДМ-Б” на торгах у Prozorro через розслідування про
антиконкурентні узгоджені дії на тендерах.
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https://patients.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/zvit_du_pershe-ta-druge-pivrichchya.pdf


Висновки
 

Аналіз показав, що загалом зберігається та ж тенденція на закупівлях
лікарських засобів для хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз, що й минулого року.
Замовники продовжують включати вимогу щодо надання авторизаційного
листа від виробника лікарського засобу. Переважна більшість торгів
відбувається за участі 2 постачальників — мінімально необхідна кількість для
того, щоб тендер відбувся.

Разом з тим протягом першої половини 2021 року державні установи не
здійснювали на Prozorro закупівлі лікарських засобів для лікування гепатитів, у
такому випадку відповідний аналіз за цим напрямом буде проведено за
результатами моніторингу закупівель у другому півріччі 2021 року. До
порівняння, у першому півріччі 2020 року Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В. Громашевського придбав 5 препаратів, а Центр охорони
здоров’я ДКВС — один препарат для лікування хворих на гепатити.

Не зважаючи на те, що на деяких торгах відсоток економії становив 24-32%,
ціни на лікарські засоби виявилися вищими порівняно з минулорічними
закупівлями державного підприємства “Медичні закупівлі України” (наприклад,
такі препарати, як Ламівудин 150 мг, Тенофовір/Емтрицитабін 300 мг/200 мг,
Дарунавір 600 мг). Те саме стосується закупівлі Деламаніду Центром охорони
здоров’я ДКВС України, де економія під час аукціону склала 31%, препарат
“ДЕЛЬТІБА” був закуплений лише на 0,13% дешевше, ніж Національним
інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського.

Таким чином виникає питання щодо коректності формування очікуваної
вартості закупівлі у деяких замовників, оскільки економія за результатами
аукціонів не свідчить про реальну економію при порівнянні з цінами інших
замовників на Prozorro. 
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Іншими словами, замовниками на початку закупівлі закладається завищена
вартість ліків, яка після аукціонів знижується до середньої ціни інших
замовників (у випадку закупівлі Деламаніду Центр охорони здоров’я ДКВС при
оголошенні закупівлі встановив ціну, приблизно на 31% вищу за ринкову). 

Порівняння цін показало, що державні установи у більшості випадків
закуповують ліки приблизно за такою ж ціною, як інші заклади охорони
здоров’я на Prozorro, а деякі препарати були закуплені дешевше. Разом з тим,
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського придбав
ряд препаратів для лікування ВІЛ/СНІД суттєво дорожче, ніж їх закупило
минулоріч ДП “Медичні закупівлі України”, що, в першу чергу, пов’язано з
різницею у кількості закуплених ліків. Така різниця в ціні свідчить про
доцільність переведення закупівель ліків для антиретровірусної терапії на
центральний рівень, що б забезпечило значну економію коштів для Інституту, а
відтак дало б змогу закуповувати більше необхідних препаратів.

Також варто додати, що цьогорічні закупівлі Державного підприємства
“Медичні закупівлі України” за напрямами лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІД
ще тривають. Більш повний порівняльний аналіз вартості закуплених
державними установами препаратів стане можливим після завершення
відповідних тендерів центральної закупівельної організації.

Детальний аналіз цін — за посиланням.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MkKLgXWG--9Drx82PkFXFoNsOiI52E94FWUs-IUR4x4/edit?usp=sharing

