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Час роз’яснити ситуацію із декларуванням цін на ліки
Як відомо, закупівлі ліків за кошти державного бюджету 2016 року на сьогодні ще не розпочались. Доля
проектів нормативно-правових актів, пов’язаних із закупівлями, на сьогодні залишається невідомою. Це
проекти Постанови про референтне ціноутворення та Порядку декларування оптово-відпускних цін на
лікарські засоби. Останній лист від Міністерства охорони здоров’я України, отриманий Асоціацією 15 вересня
2016 року, на жаль, не дає повного розуміння щодо змісту і термінів впровадження нових правил
декларування цін на лікарські засоби.
Всередині літа активізувалась робота МОЗ України за новою процедурою декларування цін на ліки на базі
референтного ціноутворення. Професійна спільнота висловила свої застереження до текстів проектів і
очікувала на підсумовуючу зустріч. Зустріч не відбулась, майже все керівництво МОЗ – змінилось, а час для
запровадження процедури в межах закупівель за кошти державного бюджету 2016 року – вичерпався.
Нині, на жаль, залишається достеменно невідомим, які саме тексти проектів розглядаються державними
органами. По-перше, невідомо, коли саме нове регулювання заплановане до запровадження. По-друге – коли
воно стане обов’язковим для використання учасниками торгів. І найголовніше: невідомо, чи повністю
прибрані основні ризики. Ці питання непокоять суб’єктів ринку. Суттєві ризики проектів полягали як у
відсутності окремих ліків на ринку, так і недосконалостях організаційного характеру. Лист Асоціації див. за
посиланням http://www.apteka.ua/article/379317
Європейська Бізнес Асоціація підтримує нову команду, що прийшла в МОЗ України з готовністю дати результат
своєї роботи. Ми розуміємо, що існує велика кількість проблем, які накопичились для вирішення новим
керівництвом МОЗ України. Ми готові до взаємодії і вважаємо, що наразі потрібно продовжити роботу над
проектами, аби отримати якісний результат і запровадити нові правила. Оприлюднення відповідного
роз’яснення МОЗ України про те, що проекти доопрацьовуватимуться для прийняття з 2017 року було б
бажаним і зняло б напругу.
Вважаємо, що впровадження декларування цін за новими правилами можливе лише тоді, коли існуватиме
впевненість, що процедура не заблокує закупівлі і не призведе до відмови виробників ліків від участі в
українських тендерах, як це вже відбувалось в минулому. Тож, продовження консультацій із професійною
спільнотою зайвим не буде.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до департаменту комунікацій Європейської
Бізнес Асоціації за телефоном +38 (044) 496-06-01 або e-mail: pr@eba.com.ua.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 890 європейських, міжнародних та
вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного
бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була
Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та налагодженні
двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський
Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з
представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua.

