
	

	

Заява	 Crown	 Agents	 про	 ефективність	 закупівель	 для	
Міністерства	 охорони	 здоров’я	 України	 за	 кошти	
державного	бюджету	/	

30.03.2020	

До	 медичних	 закупівель	 в	 Україні	 традиційно	 прикута	 велика	 увага	 політиків,	 державних	
чиновників,	 громадських	 організацій,	 пацієнтської	 спільноти	 та	 широкої	 громадськості	 в	
цілому.	Ще	більша	увага	приділяється	під	час	кризових	випробувань	в	країні,	 і	це	зрозуміло	 і	
правильно.		

Crown	Agents	 свідомі	щодо	 своєї	 соціальної	 відповідальності	 за	 закупівлю	 і	 поставки	 ліків	 та	
медичних	засобів	не	тільки	перед	замовником	–	Міністерством	охорони	здоров’я	України,	а	й	
перед	усім	суспільством.	Тому	завжди	були	й	будемо	відкриті	і	публічні.			

Реформа	державних	закупівель	для	Міністерства	охорони	здоров’я	України	розпочалась	у	2015	
році,	 коли	 Парламент	 прийняв	 закон,	 відповідно	 до	 положень	 якого	 	 закупівлі	 лікарських	
засобів	передали		міжнародним	організаціям.	

Перший	 договір	 з	 Crown	 Agents	 на	 проведення	 закупівель	 за	 3	 програмами	 був	 укладений	
наприкінці	 2015	 року.	 І	 вже	 5	 років	 поспіль	 Сrown	 Agents	 співпрацюють	 з	 Міністерством	
охорони	 здоров’я	 України,	 незалежно	 від	 зміни	 Урядів	 та	 очільників	 Міністерства,	
демонструючи	прозорість	роботи,	поставляючи	якісну	продукції	та	досягаючи	суттєвої	економії,	
яка	дозволяє	закупати	ще	більше	необхідних	ліків	для	українців.	

Працюючи	на	благо	України,	ми	пишаємося	довірою	та	підтримкою	Уряду,	Парламенту,	МОЗ	
України,	пацієнтських	організацій	та	лікарської	спільноти.		

За	ці	роки		Crown	Agents	досягли	значної	економії	у	закупівлі	медичних	препаратів	за	бюджетні	
кошти	2016,	2017,	2018,	2019	років.	Результати	наведені	у	таблиці:	

Держбюджет	
Загальний	
бюджет	($)	

Кількість	
програм	

Загальна	економія,	
що	була	

спрямована	на	
додаткові	закупівлі	

($)	

Повернено	до	бюджету,	після	
проведення	додаткових	

закупівель	($)	

2016	 40,8	млн	 12	 5,3	млн	 301	397,90	



2017	 39,1	млн	 11	 4	млн	 7	490,79	

2018	 36	млн	 13	 830	000	тис	

Тривають	поставки	
відповідно	до	погодженого	

графіку	та	додаткові	
закупівлі	на	зекономлені	

кошти	

2019	 139	млн	 12	 37,5	млн	
Тривають	закупівлі	в	тому	
числі	і	на	зекономлені	

кошти.	

Вся	 продукція	 за	 держбюджети	 2016,	 2017	 та	 2018	 роки	 на	 100%	 поставлена	 на	 ДП	
«Укрмедпостач».	За	держбюджет	2019	ще	відбуваються	поставки	в	тому	числі	і	на	зекономлені	
кошти.	

Наголошуємо,	 що	 всі	 обсяги	 та	 терміни	 поставок	 обов’язково	 погоджуються	 МОЗ	 України.	
Кошти,	 які	 залишаються	 на	 спеціально	 виділеному	 та	 застрахованому	 рахунку	 Crown	 Agents	
після	закінчення	планових	та	додаткових	закупівель,	повертаються	до	державного	бюджету.	

Crown	 Agents	 працюють	 із	 міжнародними	 постачальниками,	 переважна	 кількість	 із	 яких	 –	
виробники.	 При	 цьому	 порівняння	 цін	 демонструє,	 що	 ціни,	 за	 якими	 закуповують	 Crown	
Agents,	 відповідають	 міжнародним	 цінам,	 або	 є	 навіть	 нижчими	 за	 європейські.	 Географія	
постачальників	 окреслена	 такими	 країнами	 як	 США,	 Великобританія,	 ОАЕ,	 Швейцарія,	
Німеччина,	 Україна,	 Бельгія,	 Іспанія,	 Нідерланди,	 Польща,	 Словаччина,	 Індія,	 Латвія,	 Литва,	
Чехія,	Фінляндія.	

Crown	 Agents	 регулярно	 проводять	 незалежну	 оцінку	 закупівель	 медичних	 виробів	 у	
міжнародних	аудиторів	для	вимірювання	ефективності	своєї	роботи.		

Так,	аналіз	закупівель	за	кошти	держбюджету-2015	було	проведено	паном	Прашант	Ядавом	-	
Директором	 відділу	 досліджень	 з	 охорони	 здоров'я	 Інституту	 Вільяма	 Девідсона	 (WDI)	
Університету	 штату	 Мічиган.	 Він	 зробив	 висновок,	 що	 чиста	 ціна	 для	 Міністерства	 охорони	
здоров’я	України	знизилася	в	середньому	на	37,9%,	і	приблизно	84%	закуплених	товарів	у	2015	
році	були	нижчими	за	ціною	порівняно	з	2014	роком.	

Детальну	 оцінку	 ефективності	 закупівель	 Crown	 Agents	 за	 кошти	 держбюджету-2016	 року	
забезпечив	пан	Девід	Тордруп,	економіст	у	 сфері	охорони	здоров'я,	експерт	у	 галузі	медико-
біологічних	 наук	 (Університет	 Утрехта,	 Нідерланди).	 Звіт	 провідного	 економіста	 охорони	
здоров'я	показав,	що	Crown	Agents	зекономили	понад	138	млн	грн	із	виділеного	їм	бюджету	у	
1	млрд	грн.	Відповідно	до	закупівель	у	2016	році,	середнє	зниження	цін	на	вироби	склало	8%	
на	ліки,	та	18%	на	медичні	вироби	порівняно	з	2015	роком.	



Аналіз	закупівельних	цін	Crown	Agents	в	Україні	за	2017	та	2018	роки	підготував	європейський	
офіс	 Інституту	 безпечної	 медичної	 практики	 (ECRI)	 в	 межах	 4-х	 програм:	 «Закупівля	
медикаментів	та	витратних	матеріалів	для	дитячого	діалізу»,	«Закупівля	витратних	матеріалів	
для	лікування	хворих	методом	перитонеального	діалізу»,	«Закупівля	витратних	матеріалів	для	
визначення	рівня	 глюкози	в	крові,	 глікованого	 гемоглобіну»,	«Закупівля	лікарських	засобів	 та	
медичних	 виробів	 для	 закладів	 охорони	 здоров’я	 для	 забезпечення	 лікуванням	 хворих	 із	
серцево-судинними	 та	 судинно-мозковими	захворюваннями».	 Експерти	дійшли	висновку,	що	
загальна	 сума	 заощаджень	Crown	Agents	 у	2017	 та	2018	роках	 склала	1	357	074,15	дол.	США.	
Загальне	скорочення	витрат	становить	-	9,1%	відносно	цін	2016	року.	

Такого	 прогресу	 досягнуто	 завдяки	 використанню	 найкращих	 міжнародних	 стандартів	
державних	 закупівель.	 Crown	 Agents	 завжди	 роблять	 великий	 акцент	 на	 належній	 якості,	
захищаючи	 своїх	 клієнтів	 від	 неетичних	 постачальників.	 Ми	 працюємо	 лише	 з	 тими	
компаніями,	які	дотримуються	того	ж	жорсткого	кодексу	етики,	як	і	ми	самі.		

Виконуючи	 свою	 робочу	 чесно,	 прозоро	 та	 ефективно	 ми	 завжди	 раді	 прийти	 на	 допомогу.	
Зараз	 Crown	 Agents,	 згідно	 додаткової	 угоди	 з	 МОЗ	 України,	 працюють	 над	 екстреною	
закупівлею	 медичних	 виробів	 для	 запобігання	 поширенню	 та	 діагностики	 короновірусу	 в	
Україні.	 Наразі	 відбувається	 погодження	 з	 МОЗ	 кошторисів	 з	 постачальниками.	 Про	 всі	
подальші	етапи	закупівель	за	цією	програмою	ми	будемо	повідомляти	в	оперативному	режимі	
на	офіційній	FB-сторінці		

	

	

	

	

		


