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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів на виконання доручення Прем'єр-міністра України 
Гройсмана В.Л~зід 04J)6̂ 2015> Ш ЩИ 7/1/1-19 др._ листа^ Рахункової палати , 
від 16.05.2019 № 18-1473 щодо перевірки фактів продажу в аптечній мережі 
лікарських засобів за цінами, нижчими від фіксованих у Реєстрі лікарських 
засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, в межах наданих повноважень 
повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про ціни ї 
ціноутворення» (далі - Закон про ціни) повноваження та порядок діяльності 
уповноважених органів, права та обов'язки їх посадових осіб, які здійснюють 
державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами господарювання 
вимог щодо формування, встановлення та застосування державних 
регульованих цін та державне спостереження у сфері ціноутворення, 
визначаються цим Законом, Законом України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон про 
контроль) та іншими законами. 

Наразі державне регулювання цін на лікарські засоби, включені до 
Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі -
Реєстр), запроваджено згідно з підпунктом 3 пункту 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на 
лікарські засоби» шляхом встановлення граничних постачальницько-збутових 
надбавок в розмірі 10 відсотків та граничних торговельних (роздрібних) 
надбавок в розмірі 15 відсотків. 

Також відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України- • 
від 09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін тфЫк£Р<Ш$т8( 
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1 квітня 2017 року запроваджено державне регулювання цін на лікарські 
засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні 
кошти, шляхом встановлення Міністерством охорони здоров'я граничних 
оптово-відпускних цін. 

Слід зазначити, що у ході проведення заходів державного нагляду 
(контролю) та аналізу даних моніторингу застосування державних 
регульованих цін на лікарські засоби, які внесено до Реєстру, 
Держпродспоживслужбою встановлюються факти порушення запроваджених 
механізмів державного регулювання цін, зокрема, завищення рівнів 
постачальницько-збутових та роздрібних надбавок. 

За результатами перевірок у І півріччі 2019 року за порушення вимог 
щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін 
до 45 суб'єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські 
санкції у сумі 231,7 тис. гривень. 

Впродовж зазначеного періоду за результатами аналізу проведених 
моніторингів суб'єктам господарювання, що беруть участь у програмі 
«Доступні ліки», надано 46 листів щодо усунення порушень. 

Разом з тим, при проведенні перевірок та моніторингу в аптечній мережі 
виявлено факти реалізації оптовими постачальниками аптечним закладам 
лікарських засобів за цінами, сформованими у розмірі, нижчому від зазначених 
у Реєстрі оптово-відпускних цін та застосування постачальницько-збутових 
лaдбaшжлижчeJфaдичiЮJTJ рг^зміру И) шдс^к ів^ ^ 

Так, наприклад, оптово-відпускна ціна за упаковку лікарського засобу^' 
«Будесонід» (порошок для інгаляцій, 200 мкг/дозу по 200 доз, виробник Оріон 
Корпорейшн, Фінлядія), згідно з Реєстром, затвердженим наказом МОЗ 
від 21.01.2019 № 148, складає 207,17 гривень. У той же час, ТОВ «Аптека 
Знахарь» (м. Львів) 08.05.2019 придбано у ТОВ «БАдМ» даний препарат по 
оптовій ціні 213,27 грн (без ПДВ), яка сформована оптовим постачальником із 
розрахунку оптово-відпускної ціни 195,85 грн, що- на 11,32 грн нижче від 
оптово-відпускної ціни, зазначеної у Реєстрі, та з урахуванням 
постачальницько-збутової надбавки у розмірі 8,9 відсотка при граничній 
10 відсотків. 

Аналогічні випадки продажу аптечним закладам лікарських засобів за 
цінами, нижчими від оптово-відпускних цін, зазначених у Реєстрі, виявлено і 
при реалізації ліків оптовими постачальниками ТОВ «Вента. ЛТД» та 
СП «Оптіма-Фарм, ЛТД». 

Разом з тим, зазначаємо, що відповідно до пункту 2 Порядку формування 
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких 
запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного 
регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», 
гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її 
розміром, який може враховуватися суб'єктом господарювання, що здійснює 
оптову торгівлю, при визначенні ціни товару. 
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максимально або мінімально допустимий рівень ціни, який може 
застосовуватися суб'єктом господарювання. 

Отже, запровадження механізму державного регулювання цін шляхом 
встановлення граничних (максимальних) рівнів надбавок та граничних цін 
дозволяє суб'єктам господарювання застосовувати їх у розмірі, нижчому від 
граничних рівнів. 

Відповідно до Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських 
засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 
№ 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», власникам 
реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або їх уповноваженим 
представникам для участі в програмі «Доступні ліки» необхідно подати до 
Національної служби здоров'я України пакет документів для внесення даних до 
Реєстру, який, зокрема містить відомості про оптово-відпускну ціну за 
споживчу упаковку без урахування надбавок, податків і зборів; зобов'язання 
здійснювати постачання лікарського засобу в Україні протягом заявленого 
строку за ціною, що не перевищуватиме заявлену оптово-відпускну ціну. 

Законом про ціни не передбачено застосування адміністративно-
господарських санкцій у разі реалізації товару за цінами, нижчими від 
регульованих, та відсутня відповідальність суб'єктів господарювання у разі, 
якщо вони знижують задекларовані ними самими ціни. 

Відповідно до вимог Закону про контроль планові перевірки за 
дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних 
регульованих цін у 2019 році проводяться Держпродспоживслужбою 
відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду 
(контролю), затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 26.11.2018 
№ 964. Згідно з вимогами частини першої статті 5 Закону про контроль 
внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта 
господарювання та виправлення технічних помилок. 

Позапланові перевірки здійснюються відповідно до вичерпного переліку 
підстав, який визначено у частині першій статті 6 Закону про контроль та їх 
проведення з інших підстав забороняється. 

Про результати розгляду листа Рахункової палати України від 16.05.2019 
№ 18-1473 Держпродспоживслужба повідомила Рахункову палату України. 

Заступник Голови Анна АНДРУЩАК 

Варюхіна О.П. (044) 528-52-77 




