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ПРО ЗВІТ

Звіт “Закупівлі медикаментів для лікування ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та вірусних гепатитів державними установами”
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
 

Протягом 2021 року БФ “Пацієнти України” здійснював моніторинг закупівель
лікарських засобів для лікування хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та вірусні
гепатити у державних установах Міністерства юстиції та Національної академії
медичних наук: в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського (далі — Інститут Громашевського), Національному інституті
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (далі — Інститут Яновського) та
Центрі охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби
України (далі — Центр охорони здоров’я ДКВС).

За результатом моніторингу підготовлений підсумковий звіт про проведення
закупівель у трьох відібраних установах. Дослідження включає аналіз
показників ефективності проведення тендерів та порівняння цін на закуплені
лікарські засоби. Під час порівняння цін співставлялися вартість конкретного
препарату на закупівлях державних установ та закупівлях державного
підприємства “Медичні закупівлі України”, а  також інших замовників на порталі
Prozorro. Таким чином, порівнювалися ціни на централізованих закупівлях
держави (закупівлі ДП “Медичні закупівлі України”) та закупівлях регіональних
медичних закладів.
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переважно невисока конкуренція, спричинена умовами, вписаними в
тендерній документації;
одні й ті ж постачальники виграють тендери з року в рік;
ціни приблизно такі ж, як і в інших замовників на Prozorro, проте вищі за
ціни ДП “Медичні закупівлі України”.

Аналіз показав, що на закупівлях Інституту ім. Громашевського, Інституту ім.
Яновського та Центру охорони здоров’я ДКВС мало що змінилося порівняно з
2020 роком (звіт БФ за попередній рік — за посиланням): 

Зважаючи на результати дослідження, доцільним є питання про можливість
передачі частини закупівель дороговартісних ліків до центральної
закупівельної організації, що дозволило б державним установам отримувати
ліки за нижчою вартістю і, відповідно, економити кошти для закупівлі
додаткових лікарських засобів.

https://patients.org.ua/2020/12/22/pidsumky-monitoryngu-zakupivel-medzakladiv-minyustu-ta-namn-preparativ-dlya-likuvannya-tuberkulozu-vil-snidu-ta-gepatytiv/
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Закупівлі за друге півріччя 2021 року
 

У другому півріччі 2021 року до аналізу потрапило 9 тендерів, на яких державні
установи планували придбати 35 лікарських препаратів. З різних причин
частина лікарських засобів (а саме 9 МНН) не була закуплена. Фактично, до
аналізу потрапило стільки ж лікарських засобів, як і в першому півріччі, де було
проаналізовано 9 завершених тендерів, на яких державні установи придбали
26 препаратів для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД та вірусних гепатитів.

В основному державні установи закуповували ліки для хворих на туберкульоз.
22 препарати були закуплені для лікування цієї недуги, 3 препарати  придбані
для лікування гепатитів і лише 1 препарат — для лікування ВІЛ/СНІДу. Це
можна пояснити тим, що більшість лікарських засобів для хворих на ВІЛ/СНІД
були придбані у першій половині року (11 препаратів), а закупівля Центром
охорони здоров’я ДКВС двох препаратів для лікування вірусного гепатиту С —
була скасована у кінці року.

У другій половині 2021 року закупівлі були проведені більш успішно, ніж у
першому півріччі. Більшість закупівель завершилися укладенням договору з
першого разу, не переоголошувалися повторно, тоді як у першій половині року
замовники мали 5 неуспішних тендерів і 1 скасований. Винятком стала лише
відмінена закупівля ліків від гепатиту С, про яку вказано вище. Також 7
протитуберкульозних препаратів не були закуплені через внесення змін до
специфікації договорів (зменшення обсягу замовлення) по завершенню
закупівлі.
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Загальна вартість придбаних 26 лікарських засобів склала 29,1 млн грн. 

На всіх 9 тендерах участь брали по два постачальники, тобто мінімально
необхідна кількість для проведення аукціону і успішного завершення закупівлі.
Причиною такої низької конкуренції можуть бути вимоги тендерної
документації надати гарантійні листи від виробників про можливість поставити
ліки. Про надмірність та сумнівну обґрунтованість такої вимоги детально
розписано у звіті за результатами моніторингу закупівель за перше півріччя
(див. сторінку 6).

Незважаючи на мінімальну кількість учасників на торгах, на трьох завершених
закупівлях економія після аукціону перевищила 15%. Так, на закупівлі
протитуберкульозних ліків економія склала майже 30% — вартість ліків після
аукціону знизилася з 20,2 млн грн до 14,5 млн грн. Ще на одній закупівлі ліків
проти туберкульозу економія склала 17%, а на іншій — 16% відносно
початкової вартості тендерів. В усіх трьох закупівлях замовником був Центр
охорони здоров’я ДКВС, однак навіть після зниження цінової пропозиції
вартість препаратів залишилася такою ж, як і в інших медзакладів. Разом з тим,
на решті тендерів економія не перевищувала 3% від очікуваної вартості.

Однак, щоб дослідити, наскільки вдало державні установи закупили ліки у
другому півріччі, варто також взяти до уваги ціни, за якими були закуплені ліки.
Нижче міститься детальний аналіз цін, де порівнюються також ціни ДП
“Медичні закупівлі України” та інших замовників на Prozorro.

https://patients.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/2021-zvit-zakupivli-likiv-derzhavnymy-ustanovamy-yaki-praczyuyut-z-hvorymy-na-tuberkuloz-vilsnid-ta-virusni-gepatyty.pdf
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000595-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-02-008988-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-25-014617-b
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НІФП ім. Яновського НАМН України

До аналізу закупівель Інституту ім. Яновського потрапили 7 препаратів,
призначених для лікування туберкульозу. Їх було закуплено на 3 тендерах, а
загальна вартість всіх препаратів склала 9,3 млн грн. Всі торги завершилися з
мінімальною економією — до 3% від очікуваної вартості закупівлі. У грошовому
вимірі сума економії склала приблизно 200 тис. грн. На тендери подавалися
лише по 2 учасники, які майже не торгувалися під час аукціону.

Найбільшим замовленням у другій половині року для Інституту ім. Яновського
стала закупівля таблеток Лінезоліду. Заклад придбав у ТОВ “Діатом” 57 000
таблеток “Лізомак 600” індійського виробництва по 90,95 грн за таблетку. Ціна
в Інституту дещо нижча, ніж на весняній закупівлі Центру охорони здоров’я
ДКВС, проте на 5% вища за вартість цього препарату для Крижопільської
окружної лікарні інтенсивного лікування.

Порівняння цін на інші лікарські засоби показало, що за більшістю МНН Інститут
закупив ліки дешевше, ніж інші заклади на Prozorro. Так, таблетки з
Моксифлоксацином було придбано на 32% дешевше, ніж на закупівлі
Запорізької міської лікарні № 2 і на 2% дешевше, ніж закупила Дубровицька
міська лікарня. За приблизно однаковою ціною з іншими закладами було
придбано капсули Циклосерину та розчин Моксифлоксацину. Іміпенем з
циластатином був закуплений Інститутом приблизно на 12% дешевше, ніж
Харківською обласною лікарнею №1 та Вінницьким центром матері та дитини. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-08-001796-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-25-003987-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-25-006359-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-000331-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-06-008309-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-16-006991-b
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Однак значно дорожче Інституту обійшовся Меропенем. Італійський препарат
“Меробак” був закуплений на 50% дорожче, ніж його купують лікарні у регіонах
(до прикладу, закупівлі Вінницької міської лікарні № 1 та Любомльського
територіального медичного об’єднання). А Державне підприємство “Медичні
закупівлі України” закупило цей самий препарат удвічі дешевше за Інститут ім.
Громашевського — по 76,68 грн за флакон для держпідприємства проти 170
грн за флакон для інституту.

Лінезолід
Лізомак 600,

таблетки, 600 мг

Маклеодс
Фармасьютікалз

Лімітед, Індія

ТОВ
“Діатом”

Рифампіцин 

Циклосерин 

Моксифлоксацин

Іміпенем з
циластатином

Меропенем 

Моксифлоксацин

Меробак,
порошок для розчину

для ін'єкцій, 1,0 г

Моксимак,
таблетки, 400 мг

Моксимак,
розчин для інфузій, 

400 мг/250 мл

Рифампіцин,
капсули, 150 мг

Іміпенем/
Циластатин-Віста,

флакони,
500 мг/500 мг

Циклосерин,
капсули, 250 мг

А.Ц.С. Дофбар
С.П.А.,  Італія

ПрАТ “Технолог”,
Україна

ПАТ НВЦ
“Борщагівський ХФЗ”,

Україна

ДП “Фарматрейд”,
Україна

Маклеодс
Фармасьютікалз

Лімітед, Індія

АЦС Дофбар
С.П.А., Італія

ПП ФІРМА
“САНІТАС”

ТОВ “СТМ-
Фарм”

ТОВ
“Діатом”

ТОВ
“Діатом”

ТОВ
“Діатом”

ТОВ
“Діатом”

Предмет
закупівлі (МНН)

Торгова назва,
форма випуску,

дозування

Виробник,
країна Переможець

Ціна за
од. грн, з

ПДВ

Кількість
закуплених

од.

90,95 57 000

27,28 58 000

380,92 2 500

15,62 10 000

283,55 500

1,74 70 000

170,00 6 720

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-11-014800-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-09-010067-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-014409-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-010938-b
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ІЕІХ ім. Громашевського НАМН України

У другій половині 2021 року Інститут ім. Громашевського на 2 тендерах придбав
3 препарати для лікування вірусного гепатиту С та 1 препарат — для лікування
ВІЛ/СНІД, які попали до цього аналізу. Загальна вартість закуплених ліків
склала майже 3,8 млн грн. Більшість ліків для антиретровірусної терапії Інститут
придбав у першому півріччі, на 33,6 млн грн.

Для пацієнтів, хворих на гепатит С в Інституті закупили по 8 400 таблеток
“Софгену” (МНН: Софосбувір) та “Вірдак 60” (МНН: Даклатасвір), а також 12 600
таблеток препарату “Софген-Л” (МНН: Софосбувір/Ледіпасвір 400мг/90мг).
Загальна вартість закуплених ліків від гепатиту склала трохи більше як 2,4 млн
грн. Для пацієнтів з ВІЛ/СНІД інститут придбав 86 640 таблеток препарату
“Теград” (МНН: Долутегравір) на 1,4 млн грн.

В тендерах участь брали по 2 учасники, а загальна сума економії склала 210,5
тис. грн, або приблизно 6% від очікуваної вартості закупівель. В обох закупівлях
переможцем стало ТОВ “Діатом”.

Через малу кількість закупівель саме цих лікарських засобів у 2021 році
вдалося порівняти ціни Інституту ім. Громашевського лише з цінами 3
замовників. Так, Софосбувір та Даклатасвір були закуплені майже за такою ж
ціною, як і на відміненій закупівлі Центру охорони здоров’я ДКВС. Софосбувір/
Ледіпасвір було закуплено вдвічі дорожче, ніж на закупівлі Військово-
медичного клінічного центру Північного регіону, і на 20% дешевше від закупівлі
Одеської міської клінічної інфекційної лікарні.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-000900-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-002079-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-08-012137-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-06-000405-c
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Разом з тим, Інститут ім. Громашевського придбав препарат для
антиретровірусної терапії з діючою речовиною “Долутегравір” у 6 разів
дорожче, ніж ДП “Медичні закупівлі України”. Така різниця в ціні пов’язана з
тим, що держпідприємство закуповувало велику партію “Теграду” напряму у
виробника, тоді як Інститут закупив значно менше ліків через українського
дистриб’ютора ТОВ “Діатом”.

Софосбувір
Софген,

таблетки, 400 мг

Гетеро Лабз
Лімітед,

Індія

ТОВ
“Діатом”

Долутегравір

Даклатасвір

Софосбувір/
Ледіпасвір

Вірдак 60,
таблетки, 60 мг

Софген-Л,
таблетки, 400 мг

софосбувіру та 90 мг
ледіпасвіру

Теград,
таблетки, 50 мг

ТОВ
“Діатом”

ТОВ
“Діатом”

ТОВ
“Діатом”

Предмет
закупівлі (МНН)

Торгова назва,
форма випуску,

дозування

Виробник,
країна

Переможець
Ціна за

од. грн, з
ПДВ

Кількість
закуплених

од.

55,85 8 400

60,56 8 400

116,40 12 600

15,39 86 640

Гетеро Лабз
Лімітед,

Індія

Гетеро Лабз
Лімітед,

Індія

Гетеро Лабз
Лімітед,

Індія

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-08-010559-b


ЦОЗ ДКВС України
 

Центр охорони здоров’я ДКВС оголосив найбільше закупівель у другій
половині 2021 року. Так, на 4 тендерах Центр планував закупити 23 лікарських
засоби загальною вартістю 34,3 млн грн, з них 21 засіб — для лікування
туберкульозу, ще 2 препарати — для лікування вірусного гепатиту С.

Однак закупівлю лікарських засобів для хворих на вірусний гепатит С (МНН:
Софосбувір та Даклатасвір) довелося скасувати в останні дні року, оскільки
Центр не отримав від Міністерства юстиції України фінансування на придбання
цих ліків. 

Так само наприкінці року було суттєво зменшене замовлення частини
лікарських засобів для хворих на туберкульоз. Так, на закупівлі
протитуберкульозних ліків, яка була оголошена у липні і завершилася аж у кінці
грудня, додатковою угодою було скасовано замовлення 4 препаратів (МНН:
Циклосерин, Меропенем, Моксифлоксацин, Амоксицилін-клавуланат), ще 3
препарати (МНН: Деламанід, Бедаквілін, Лінезолід) були закуплені у меншому
обсязі, ніж планувалося при оголошенні тендеру. А на закупівлі, оголошеній
Центром у жовтні, де договір так само було укладено в останні дні року, зі
специфікації було виключено 3 позиції (МНН: Амоксицилін-клавуланат,
Деламанід, Меропенем) і також було зменшено обсяг замовлення на ряді інших
позицій.

Під час аналізу було проведено порівняння вартості протитуберкульозних
препаратів на тендерах Центру та закупівлях інших медичних закладів і на
закупівлях Державного підприємства “Медичні закупівлі України”. Порівняння
цін з регіональними закупівлями показало, що не зважаючи на високу
економію під час аукціонів, ціна закуплених лікарських засобів була приблизно
такою ж, як і в інших замовників на Prozorro, за вийнятком кількох позицій.

12

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-22-002079-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000595-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-25-014617-b


Так, таблетки “Левофлоксацин” були закуплені Центром на 1,5% дешевше, ніж
Васильківською багатопрофільною лікарнею, і на 17% дорожче, ніж
Нововолинською міською лікарнею. Препарат “Меропенем-Віста” (МНН:
Меропенем) був закуплений на 2% дорожче, ніж його купляли більшість
лікарень для лікування COVID-пацієнтів. Таблетки “Сіртуро” (МНН: Бедаквілін)
були придбані на 2% дешевше, ніж Інститутом ім. Яновського влітку. Капсули
“Циклосерину” були закуплені приблизно за такою ж ціною, що й Інститутом ім.
Яновського та Головним військовим медичним госпіталем. Таблетки “Лізомак
600” (МНН: Лінезолід) для Центру коштували приблизно стільки ж, як і для
Інституту ім. Яновського, і на 5% дорожче, ніж для Крижопільської окружної
лікарні інтенсивного лікування. Також у другій половині року Центр придбав
“Дельтібу” (МНН: Деламанід) на 6,5% дешевше, ніж у першому півріччі. 

До слова, детальніше про історію закупівель препарату “Дельтіба” протягом
останніх років було написано у нашому ранішому матеріалі.

З іншого боку, більшість цін на протитуберкульозні лікарські засоби в Центру
були значно вищими за ціни на централізованих закупівлях Державного
підприємства “Медичні закупівлі України”. Так, держпідприємство закупило на
60% дешевше таблетки “Ізоніазид-Дарниця”, приблизно на 47% дешевше —
препарат “Дельтіба”, і на 1,3% дешевше препарат “Сіртутро”. При цьому
порівняння ціни проводилося без урахування ПДВ, оскільки на централізованих
закупівлях цей податок не нараховується.
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https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-02-008988-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-010387-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-26-006846-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-02-008988-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000595-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-000527-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-009453-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-009453-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-005814-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-009453-b
https://patients.org.ua/2021/09/23/zakupivli-delamanidu-za-byudzhetni-koshty-dlya-likuvannya-tuberkulozu/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-000920-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-005856-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-10-002277-a
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Етамбутол
Етамбутол,

таблетки, 400 мг

ПАТ НВЦ
“Борщагівський

ХФЗ”,
Україна

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

Ізоніазид

Левофлоксацин

Рифампіцин

Левофлоксацин,
таблетки, 500 мг

Рифампіцин,
капсули, 150 мг

Ізоніазид-Дарниця,
таблетки, 300 мг

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

Предмет
закупівлі (МНН)

Торгова назва,
форма випуску,

дозування

Виробник,
країна

Переможець
Ціна за

од. грн, з
ПДВ

Кількість
закуплених

од.

0,96 14 400

13,47 162 640

1,71 125 860

0,86 85 300

ПрАТ
“Технолог”,

Україна

ПАТ НВЦ
“Борщагівський

ХФЗ”,
Україна

ПАТ НВЦ
“Борщагівський

ХФЗ”,
Україна

Деламанід

Меропенем

Деламанід

Меропенем-Віста,
флакони, 1000 мг

Дельтіба,
таблетки, 50 мг

АЦС Дофбар
С.П.А.,
Італія

Р-Фрам
Джермані Гмбх,

Німеччина

295,57

115,59

115,00

6 080

ТОВ
“СТМ-
Фарм”

5 180

25 248

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

Дельтіба,
таблетки, 50 мг

Р-Фрам
Джермані Гмбх,

Німеччина
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Лінезолід
Лізомак 600,

таблетки, 600 мг

Маклеодс
Фармасьютікалз

Лімітед,
Індія

ТОВ “СТМ-
Фарм”

Рифампіцин

Бедаквілін

Етамбутол

Сітуро,
таблетки, 100 мг

Етамбутол,
таблетки, 400 мг

Рифампіцин,
капсули, 150 мг

ТОВ “СТМ-
Фарм”

Предмет
закупівлі (МНН)

Торгова назва,
форма випуску,

дозування

Виробник,
країна

Переможець
Ціна за

од. грн, з
ПДВ

Кількість
закуплених

од.

90,70 500

81,32 24 440

0,96 11 050

1,71 45 540

Янссен
(Джонсон&
Джонсон),

Бельгія

ПАТ НВЦ
“Борщагівський

ХФЗ”,
Україна

ПАТ НВЦ
“Борщагівський

ХФЗ”,
Україна

Піразинамід

Циклосерин

Лінезолід

Циклосерин,
капсули, 250 мг

Лізомак 600,
таблетки, 600 мг

15,51

90,76

0,86

78 390

31 970

25 650

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

Піразинамід,
таблетки, 500 мг

Маклеодс
Фармасьютікалз

Лімітед,
Індія

ПАТ НВЦ
“Борщагівський

ХФЗ”,
Україна

СУЕП у
формі ТОВ

“Оптіма-
Фарм”

ПрАТ
“Технолог”,

Україна



Постачальники

Аналіз переможців на тендерах показав, що постачальниками ліків для
державних установ у другій половині 2021 року були переважно ті ж компанії,
що й у попередні періоди. До вже відомих компаній додалася ПП ФІРМА
“САНІТАС”, зареєстрована у Житомирі.
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Постачальник

Кількість
виграних
позицій

Сума
виграних

позицій, грн

НІФП ім. Яновського НАМН України

ПП ФІРМА “САНІТАС” 1 1 142 400,00

ІЕІХ ім. Громашевського НАМН України

ТОВ “Діатом” 4 3 777 873,60

ЦОЗ ДКВС України

СУ-ЕП у формі ТОВ “Оптіма-Фарм” 11 9 116 573,34

ТОВ “Діатом”

ТОВ “СТМ-Фарм”

5 8 016 975,00

122 087,00

ТОВ “СТМ-Фарм” 4 6 923 791,60

1



Висновки
 

Як показав аналіз, у другому півріччі 2021 року Інститут ім. Яновського, Інститут
ім. Громашевського та Центр охорони здоров’я ДКВС закупили переважно ліки
проти туберкульозу. Незважаючи на більш успішний, порівняно з першим
півріччям, результат проведення тендерів, Центру охорони здоров’я ДКВС все
ж не вдалося закупити велику партію ліків від гепатиту С, а також частину
протитуберкульозних препаратів.

На більшості проаналізованих торгів брала участь мінімальна кількість
учасників, які майже не торгувалися на аукціонах. Як результат, економія на
закупівлях інститутів Національної академії медичних наук України не
перевищувала 3% (за винятком 1 закупівлі Долутегравіру).

З іншого боку, економія на всіх аукціонах Центру охорони здоров’я ДКВС
перевищила 15% (на деяких позиціях ціна знизилася на 28%), проте в підсумку
замовник закупив лікарські засоби за тими ж цінами, за якими їх купують
більшість медичних закладів України. Такі дані свідчать, що Центр при
оголошенні тендеру закладав значно вищу від ринкової початкову вартість
ліків.

Загалом же ціни на лікарські засоби у державних установ за невеликими
винятками є такими ж як і в інших медзакладів, зазвичай різниця коливається у
межах кількох відсотків. 
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Разом з тим порівняння цін на закупівлях державних установ та центральної
закупівельної організації ДП “Медичні закупівлі України” свідчить, що остання
закуповує ліки за значно нижчими цінами. Протитуберкульозний препарат
“Дельтіба” (МНН: Деламанід) був закуплений майже на 50% дешевше,
антибіотик “Меробак” (МНН: Меропенем) — більше як у 2 рази дешевше, а
антиретровірусний препарат “Теград” (МНН: Долутегравір) — у 6 разів
дешевше, ніж на тендерах відомчих закладів.

Тут варто згадати також про порівняння цін на ліки від ВІЛ/СНІД, закуплені
Інститутом ім. Громашевського у першому півріччі, з цінами центральної
закупівельної організації, опубліковане на сайті “Пацієнтів України”. Всі 7
препаратів, закуплені Інститутом, виявилися дорожчими, ніж на закупівлях ДП
“Медичні закупівлі України”.

Такий результат вкотре підтверджує необхідність передати закупівлі
дороговартісних ліків для державних установ до центральної закупівельної
організації, що дозволить щороку економити по кілька десятків мільйонів
гривень бюджетних коштів.

Значна економія на торгах ДП “Медичні закупівлі України” досягається за
рахунок того, що на тендери часто приходять виробники або іноземні
дистриб’ютори, які пропонують нижчу ціну, ніж українські постачальники.
Відтак держпідприємство часто укладає прямі контракти з іноземними
виробниками ліків на вигідніших умовах. Раніше “Пацієнти України” описували
схему, за якою ліки для ВІЛ-інфікованих людей постачалися українськими
дистриб’юторами для Інституту ім. Громашевського та Центру охорони
здоров’я ДКВС за вдвічі дорожчою ціною, ніж ціна від виробника.
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https://patients.org.ua/2021/11/03/liky-dlya-hvoryh-na-vil-snid-za-byudzhetni-groshi-u-2021-roczi-zakupivli-moz-vs-zakupivli-namn/
https://life.pravda.com.ua/columns/2021/05/26/245015/


Певні зрушення у цьому напрямку вже відбуваються, у жовтні Кабмін надав
можливість ДП “Медичні закупівлі України” проводити закупівлі ліків для
закладів охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ у рамках програми
медичних гарантій. 

На жаль, заклади, підпорядковані Національній академії медичних наук та
Мін’юсту не підключені до державної програми медичних гарантій і не мають
укладених з НСЗУ договорів на медичне обслуговування населення. Тому
наразі вони не мають змоги передати свої закупівлі держпідприємству. Разом з
тим відповідне нормативне регулювання могло б дозволити здійснення таких
закупівель, а відтак на зекономлені кошти можна було б закуповувати більшу
кількість необхідних ліків. До прикладу, Центру охорони здоров’я ДКВС не
довелося б скасовувати закупівлю ліків для хворих на гепатит С через брак
коштів.
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https://www.facebook.com/702549183156902/posts/4528529417225507/?d=n

