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Список літератури. Додаткові джерела інформації.
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АНОТАЦІЯ
до Експертного висновку
за результатами громадської антикорупційної експертизи
частини третьої проекту Закону України № 2429
«Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних
бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я»,
зокрема до ст.15 та ст.22 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»

№ АКЕ-4

На 66 сторінках Експертного висновку № АКЕ-4 проведено детальний аналіз і
оцінку об’єкту громадської антикорупційної експертизи. Однією з підстав для її
проведення стали результати громадської експертизи діяльності Міністерства
охорони здоров’я України стосовно виконання покладених на нього завдань і
функцій з організації заготівлі і переробки донорської крові в Україні, забезпечення
економічно ефективного і якісного задоволення внутрішніх потреб і доцільних обсягів
експорту препаратів крові № Е – 132,(див. www.sovist.org) головним висновком якої є
те, що посадові особи Міністерства охорони здоров’я України, відповідальні
за службу крові України, окремі голови обласних державних адміністрацій,
відповідні керівники обласних Управлінь охорони здоров’я і окремі головні
лікарі ОСПК за ініціативою кінцевих бенефіціарів - власників «Біофарми»,
вступили в злочинну корупційну змову і реалізували схему корупційного
захоплення органу влади служби крові - Міністерство охорони здоров’я
України, наслідком якого стало суттєве руйнування працюючої системи
забезпечення потреб охорони здоров’я населення багатьох областей України в
препаратах донорської крові, привласнення державних і комунальних коштів в
надзвичайно великих розмірах, втрати спроможних виробництв препаратів крові в КЗ
«ОСПК», довіри людей до влади і майбутнього країни, а найголовніше – життів
дітей, жінок і чоловіків.
Основною метою проведеної антикорупційної громадської експертизи є
виявлення корупціогенних факторів у положеннях досліджуваного проекту НПА та
розроблення рекомендацій стосовно їх усунення;
Головна методологія проведення цієї громадської антикорупційної експертизи
проекту НПА базується на Методології проведення Національним агентством з питань
запобігання корупції антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових
актів, затвердженій Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
29.12.2018 № 3223, з використанням окремих положень Методології проведення
антикорупційної експертизи, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України
24.04.2017 р. № 1395/5, а також Порядку «П’ятиступенева шкала оцінки рівня
корупціогенності авторів нормативно-правових актів за результатами
аналізу їх нормотворчої біографії».
В ході експертизи проведено первинну оцінку проекту НПА, досліджено сучасний
стан правового регулювання у сфері до якої проект НПА вносить зміни.
В розділі 11 наведено:
1. Первинна оцінка проекту НПА за сферою правового регулювання
2. Дослідження і оцінювання інформації, що стосується історії, яка передувала
створенню проекту НПА, аналіз нормотворчих біографій авторів проекту НПА,
інформації, що стосується процедури підготовки, погодження, затвердження
(ухвалення, прийняття) проекту НПА(корупціогенна ситуація);
3. Встановлення потенційної наявності корупціогенних факторів.
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4. Детальний аналіз проекту НПА на наявність потенційних корупціогенних факторів,
можливість виникнення конфлікту інтересів, інші ризики при його застосуванні.
На жаль експертні висновки невтішні. Законопроект підготовлено під впливом
корупціогенної ситуації, в антинародних і антидержавних інтересах групи компаній
монополіста ТОВ «ФЗ «Біофарма» і містить щонайменше 8 корупціогенних
факторів.
Експертами спілки підготовлено і в розділі 13 запропоновано ряд рекомендацій
Голові Верховної Ради України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань
антикорупційної політики, Голові НАЗК, Міністерству охорони здоров’я України.
В розділі 14 наведено обґрунтування необхідності прийняття цих пропозицій і
спрогнозовані можливі найнегативніші наслідки ігнорування останніх.
Цікаво що в цій експертизі АГС «СОВІСТЬ» розпочинає вивчати і аналізувати
нормотворчі біографії авторів законопроектів і інших НПА на предмет виявлення осіб,
схильних до корупціогенної нормотворчості.
В майбутньому інформація про цих осіб буде слугувати індикатором можливої
корупціогенності проекту НПА, серед авторів якого є прізвище особи, схильної до
корупціогенної нормотворчості.
Проте, найбільш вражаючим за змістом є текст п. 15 Експертного виснговку
АКЕ 4 «Звернення «СОВІСТІ» до працівників органів влади», який є потужним
інструментом запобігання корупції і яскравим антикорупційним доповненням до
традиційного, законом затвердженого тексту присяги держслужбовця.
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Вердикт
громадської антикорупційної експертизи
нормативно – правових актів
Назва акта

Дата реєстрації
та номер акта
Орган, яким
зареєстровано акт
Реєстрація в
Міністерстві
юстиції України
Веб-адреса
тексту акта
Висновки та
рекомендації

проекту Закону України № 2429 «Про внесення змін до деяких
законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів
та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я»
13.11.2019 р. № 2429
Верховна Рада України ІХ-го скликання
Не було
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67365
Експертні висновки.
За результатами антикорупційної експертизи законопроект
визнано таким, що:
1. Підготовлений під впливом корупціогенної ситуації в
антинародних і антидержавних інтересах групи компаній
монополіста ТОВ «ФЗ «Біофарма».
2. Містить щонайменше 8 корупціогенних факторів.
На підставі вищевикладеного, з урахуванням вимог п.2 розділу
VIII Методології, законопроект №2429 потребує відхилення як
такий, що підготовлений під впливом корупціогенної ситуації і
містить корупціогенні фактори, які неможливо усунути чи
мінімізувати.
Експертні рекомендації.
1. Голові Верховної ради України
1.Ознайомити зі змістом цієї громадської експертизи депутатів
Верховної Ради України IX скликання.
2. Ознайомити авторів законопроекту №2429 – народних
депутатів Верховної Ради України: Радуцького М. Б., Клочка А.А.,
Гетманцева Д .О., Булах Л.В., Перебийніс М. В., Дубнова А.В.,
Дмитрієва О. О., Зуба В .О., Третьякову Г.М., Гривка С. Д., Бабака
С. В., Вагнєр В.О., Стефанчука М. О., Корявченкова Ю.В., Ватраса
В.А., Калаура І .Р., Заславського Ю. І., Люботу Д. В., Германа Д. В.,
Макаренка М. В., Медяника В. А. з розділом 15 цієї експертизи
під підпис.
3. На виконання вимог п.8 ст. 55 Закону України «Про
запобігання корупції» внести на розгляд Верховної Ради України
громадську антикорупційну експертизу законопроекту №2429 і
проект Рішення про відхилення законопроекту №2429 як такого,
що визнано корупціогенним.
4. З метою виправлення корупціогенного фактору – порушення
ієрархії предметної спеціалізації діючого Закону України «Про
донорство крові та її компонентів» № 239/95 від 23.06.1995 р.
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запропонувати народним депутатам України розробити і винести
на розгляд проект закону, що приводить зміст ст.15 діючого Закону
України «Про донорство крові та її компонентів» у відповідність до
змісту ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» шляхом виключення з неї абзацу 4.
2. Голові Комітету Верховної ради України з питань
антикорупційної політики.
1. В присутності представника АГС «Совість» провести розгляд і
обговорення змісту громадської антикорупційної експертизи
проекту Закону України № 2429. Прийняти відповідне рішення.
2. Ознайомити членів Комітету Верховної ради України з питань
антикорупційної політики зі змістом розділу 15 цієї експертизи.
3. Створити при Комітеті Верховної ради України з питань
антикорупційної політики громадську експертну раду під
головуванням члена Комітету, до якої запросити громадських
експертів відповідного рівня підготовки для проведення
громадських антикорупційних експертиз проектів Законів
винесених на розгляд Комітету.
3. Голові НАЗК
1. Активізувати і розширити роботу НАЗК в реалізації п. 9 ст. 55
Закону України «Про запобігання корупції» в частині залучення
громадських об’єднань та наукових установ до проведення
моніторингу законодавства на наявність у ньому корупціогенних
норм.
2. Здійснити ефективний контроль за оперативною реалізацією
Верховною Радою України вимог п. 8 ст. 55 Закону України «Про
запобігання корупції» в частині обов’язкового розгляду результатів
цієї громадської антикорупційної експертизи законопроекту
№2429 на засіданнях профільних комітетів і пленарному засіданні
сесії Верховної Ради.
3. Доручити відповідному підрозділу НАЗК, до сфери
відповідальності якого віднесено проведення антикорупційних
експертиз НПА і їх проектів прискіпливо дослідити цей експертний
висновок № АКЕ-4, підготувати рецензію на нього, його оцінку і
надати АГС «Совість» з рекомендаціями стосовно підвищення
якості експертних досліджень, що виконують громадські експерти.
4. Міністерству охорони здоров’я.
1. Разом з Міністерством фінансів України підготувати і внести
на затвердження Кабінету Міністрів України проект Постанови
КМУ «Про Порядок заготівлі, переробки і зберігання донорської
крові і її компонентів, їх реалізації і виготовлення з них
препаратів, в якій привести у відповідність до діючого
законодавства положення чинного зараз Порядку, затвердженого
Постановою КМУ від 16.06.1998 р. № 920, визначити чіткий
механізм реалізації суб’єктам підприємницької діяльності
компонентів донорської крові і виготовлених з них препаратів,
формування і встановлення цін при здійсненні такої реалізації;
визначити запобіжники здійсненню суб’єктами підприємницької
діяльності взяття донорської крові і її компонентів, врегулювати
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питання щодо зобов’язання суб’єктів підприємницької діяльності,
якими реалізується донорська кров або її компоненти,
здійснювати реалізацію препаратів донорської крові для потреб
закладів охорони здоров’я в необхідних обсягах і на пільгових
умовах.
2. На протязі одного місяця розробити і затвердити план
заходів по безумовному забезпеченні виконання вимог Ст. 22 ЗУ
«Про донорство крові і її компонентів» розпоряджень КМУ «Про
обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я
населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами»
для всіх областей України, а також необхідними вакцинами,
сироватками, імуноглобулінами і т. п., насамперед за рахунок
відновлення власного виробництва в закладах служби крові,
визначити відповідальність за його невиконання.
2.1. З допомогою наукових установ та закладів МОЗ України
розробити, затвердити і впровадити:
1. Нормативи забезпечення і протоколи лікування із застосуванням
компонентів і препаратів крові.
2. Погодити з Мінфіном і затвердити наказом :
«Порядок реалізації компонентів донорської крові та виготовлених
з них препаратів суб’єктам підприємницької діяльності та
забезпечення їх участі в здійсненні постачання препаратів
донорської крові для потреб закладів охорони здоров’я в
необхідних обсягах і на пільгових умовах».
3. Нову редакцію форми звітності закладів служби крові, в якій
передбачити додаткові показники:
а) загальний обсяг фінансування закладу;
б) фактичне використання закладом компонентів і препаратів
донорської крові:
- безоплатно передано в лікувально-профілактичні заклади;
- закладено на зберігання в якості обов’язкового резерву;
- утилізовано в зв’язку з закінченням строку зберігання;
- відбраковано і утилізовано за санітарно-медичними
показниками;
- продано за бюджетні кошти;
- продано суб’єктам підприємницької діяльності;
в) фактична собівартість донорської крові, її компонентів і
препаратів, заготовлених і вироблених закладом;
г) сумарний дохід закладу, отриманий від надання платних послуг
і реалізації заготовленої та виробленої продукції.
3. Разом з Державною митною службою України розробити і
затвердити спільний порядок забезпечення виконання вимог Ст.
22 Закону України «Про донорство крові і її компонентів», а також
розпоряджень КМУ «Про надання спеціального дозволу на
реалізацію за межами України компонентів донорської крові і
препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів».
3.1. Ініціювати внесення змін в Постанову Кабінету Міністрів №
594 від 26.07.2018 р.: в абзаці 3 слово «безстроково» замінити на
«кожні 2 роки».
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4. Забезпечити дотримання суб’єктами підприємницької
діяльності вимог Ст. 15 Закону України «Про донорство крові і її
компонентів», згідно якої здійснювати взяття (заготівлю)
донорської крові вони не мають права.
5. На протязі п’яти місяців розробити, провести публічне
обговорення і затвердити «Порядок забезпечення медичними
виробами потреб розвитку донорства крові в Україні» в рамках
виконання бюджетної програми 2301400 і їх розподіл між
областями, з урахуванням медичних закладів Національної
академії медичних наук України.
5.1. В областях, в яких припинено або зменшено виробництво
препаратів крові, привести планові завдання по заготівлі
донорської плазми до відповідності обсягам реальних потреб з
урахуванням припинення і скорочення виробництва Альбуміну.
Відповідним чином відкоригувати (зменшити ) постачання в ці
області виробів медичного призначення в рамках бюджетної
програми КПКВК 2301400.
6. Створити міжвідомчу комісію, призначити і провести
позачергову
перевірку
стану
виконання
відповідними
підрозділами обласних державних адміністрацій Розпоряджень
КМУ стосовно обов’язкового задоволення потреб населення
України донорською кров`ю, її компонентами і препаратами в м.
Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській,
Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Сумській,
Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, а також
Чернігівській областях.
7. Письмово інформувати АГС «СОВІСТЬ» про прийняте рішення
і наслідки реалізації наданих пропозицій.
До отримання висновків комісії, з метою повного забезпечення
населення України донорською кров’ю, компонентами і
препаратами та виконання мобілізаційного завдання заборонити
реалізацію донорської крові, її компонентів і препаратів за межі
України.

«Затверджено»
Експертною радою Антикорупційної
громадської спілки «СОВІСТЬ»
Експертний висновок № АКЕ-4
31.01. 2020
Президент АГС «СОВІСТЬ»
__________ В.Ю. Демиденко

8

3. Інформація про ініціатора громадської антикорупційної експертизи
3.1. Ідентифікаційні характеристики.
Антикорупційна Громадська Спілка «СОВІСТЬ» (код 39197324), 28.04.2014 зареєстрована в
Єдиному Державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, запис
№13601020000 00 1293, Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання, як громадської
організації чи громадської спілки, №1418676, видане реєстраційною службою Славутицького
міського управління юстиції в Київській області 28.04.2014.
Юридична адреса: 07101, Київська обл., м. Славутич, Київський квартал,107.
Електронна адреса: AGS0000@ukr.net, моб. тел. (067) 461-13-75.
Поштова адреса: 14006, м. Чернігів, проспект Миру 21/52.
3.2. Основні напрями діяльності
1. Проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, як
діючих так і проектів.
2. Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.
3. Розробка змін до нормативно-правових актів далі «НПА», як діючих так і проектів
(Законів, Постанов Уряду, відомчих наказів, тощо).
4. Розробка регіональних і відомчих Антикорупційних програм і заходів з протидії і
запобігання корупції.
5. Проведення порівняльної експертизи програм з протидії і запобігання корупції, проектів
нормативно-правових актів, тощо.
6. Проведення громадської експертизи діяльності підприємств-монополістів.
7. Розробка і розповсюдження методів проведення ідеологічно-виховної роботи,
спрямованої на впровадження в свідомість населення ідеології несприйняття і протидії
корупції, насамперед в колективах, що працюють в зонах підвищеного корупційного ризику.
8. Моніторинг, виявлення і реагування на порушення законодавства в сфері державних
закупівель.
9. Розробка і впровадження громадських ініціатив, спрямованих на розвиток
народовладдя, реалізацію конституційного права громадян приймати безпосередню участь в
прийнятті рішень в сфері державного управління і місцевого самоврядування.
3.3. Реєстр громадських експертиз діяльності органів влади і громадських
антикорупційних експертиз нормативно – правових актів, завершених АГС «СОВІСТЬ»
станом на 01.01.2020 р.
№
п/п
1

№в
Реєстрі
2

Дата
завершення
3

1

Е-3

17.04.2015

2

АКЕ-1

03.11.2015

3

АКЕ-2

15.12.2015

4

Е-6

22.07.2015

Об’єкт
дослідження
4

Предмет дослідження / назва нормативно – правового акту

Сайти оприлюднення *

5
6
Відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі http://cg.gov.ua/index.php?id
Чернігівська
громадськості у формуванні та реалізації державної =65652&tp=0
обласна
політики» підстав для прийняття розпорядження голови http://sovist.org/ua/examinati
державна
обласної державної адміністрації від 23 січня 2015 року № 18 on-of-authorities-andадміністрація
«Про затвердження складу Громадської ради при обласній monopolies
державній адміністрації»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 №39
«Про затвердження Порядку взаємодії органів державної
Кабінет
податкової служби та органів державної казначейської
Міністрів
служби в процесі відшкодування податку на додану
України,
вартість»;
http://sovist.org/ua/examinati
Державна
- наказ Державної податкової адміністрації України та
on-of-authorities-andподаткова
Державного казначейства України від 03.02.2011 №68/23
monopolies
адміністрація «Про затвердження Порядку формування та надсилання
України
узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного
відшкодування податку на додану вартість, визначені у
висновках»
Правила приєднання електроустановок до електричних
http://sovist.org/ua/examinati
НКРЕ КП
мереж, затверджених Постановою НКРЕ № 32 від
on-of-authorities-and17.01.2013 р.
monopolies
Державна
Діяльність Державної фінансової інспекції в Чернігівській http://www.dkrs.gov.ua/kru/u
фінансова
області в частині забезпечення законності та прозорості k/publish/category/109610 ;

9

інспекція в
Чернігівській
області

5

Е-5

21.08.2015

Департамент
соціального
захисту
населення
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації

6

Е-2

25.08.2015

Державна
Казначейська
Служба України

04.09.2015

Управління
охорони
здоров’я,
Чернігівська
обласна
державна
адміністрація

21.09.2015

Головне
Управління
Державної
Фіскальної
Служби у
Чернігівській
області

28.12.2015

Чернігівська
обласна
державна
адміністрація

7

8

9

Е-7

Е-1

Е-8

10

Е-11

29.04.2016

Чернігівська
митниця
Державної
фіскальної
служби України

11

АКЕ-3

15.06.2016

Чернігівська
міська рада

12

Е-12

21.07.2016

Чернігівська
міська рада

проведення кадрової політики, та її вплив на ефективність http://sovist.org/ua/examinati
роботи щодо здійснення державного фінансового контролю on-of-authorities-andза витрачанням бюджетних коштів, використанням monopolies
державного і комунального майна та боротьби з корупцією.
http://civic.kmu.gov.ua/consul
Діяльність Департаменту соціального захисту населення
t_mvc_kmu/news/article/sho
Чернігівської ОДА як головного розпорядника бюджетних
w/3248
;
коштів, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України,
http://cg.gov.ua/index.php?id
в напрямку забезпечення законності та ефективності
=65652&tp=0
;
витрачання бюджетних коштів розпорядниками нижчого
http://sovist.org/ua/examinati
рівня (підпорядкованими установами), організації та
on-of-authorities-andкоординації їх роботи у бюджетному процесі.
monopolies
http://www.treasury.gov.ua/
Процедура фактичного виконання ДКС України і її main/uk/publish/category/266
територіальними
органами
рішень
судів
щодо 571
;
відшкодування ПДВ (повного та/або часткового), яке було http://sovist.org/ua/examinati
здійснено протягом 2014 року та січня – лютого 2015 року. on-of-authorities-andmonopolies
Діяльність Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА в
http://civic.kmu.gov.ua/consul
забезпеченні необхідного рівня
надійності реалізації
t_mvc_kmu/news/article/sho
гарантованого державою права мешканців Чернігівської
w/3250
;
області на своєчасне отримання екстреної медичної
http://cg.gov.ua/index.php?id
допомоги, що обумовлена безперебійною роботою
=65652&tp=0
;
автотранспорту
Лікувально-профілактичного
закладу
http://sovist.org/ua/examinati
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
on-of-authorities-andкатастроф» Чернігівської облради (карет швидкої медичної
monopolies
допомоги).
Визначення рівня дотримання Головним Управлінням
Державної Фіскальної Служби у Чернігівській області вимог
Законів України, Указів Президента України і Постанов
http://sovist.org/ua/examinati
Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення участі
on-of-authorities-andгромадськості в реалізації державної податкової і кадрової
monopolies,
політики, забезпеченні прозорості і відкритості дій органів
http://ch.sfs.gov.ua/dfs-uДФСУ в Чернігівській області, дотримання встановленої
regioni/gromadskaпроцедури при формуванні і забезпеченні діяльності
rada/povidomlennya/225118.
Громадської ради при Головному Управлінні Державної
html
фіскальної служби Чернігівської області (попередня назва
Головне Управління Міністерства доходів і зборів у
Чернігівській області) за період 2010 -2015 р.р.
Стан дотримання чинних нормативно-правових актів при
розробці Головним управлінням культури, туризму і охорони
культурної спадщини Чернігівської ОДА (за ініціативи
Чернігівської ОДА) двох обласних Програм поліпшення
кінообслуговування
населення
Чернігівської
області http://sovist.org/ua/examinati
відповідно на 2011 – 2015 (далі за текстом – Програма) та на on-of-authorities-and2016-2020 роки (далі за текстом – Програма на 2016-2020 monopolies;
роки). Визначення рівня ефективності виконання прийнятої http://cg.gov.ua/index.php?id
Програми її виконавцями, зокрема, відповідальним =65652&tp=0
виконавцем – Департаментом культури і туризму,
національностей та релігій Чернігівської ОДА (до
реорганізації – Головне управлінням культури, туризму і
охорони культурної спадщини Чернігівської ОДА).
http://ch.sfs.gov.ua/diialnist/v
zaem-zНаявність законних підстав прийняття рішення про gromadskist/informatsiyniприпинення діяльності зони прибуття митних вантажів і materiali/250457.html
;
митного терміналу у м. Чернігів.
http://sovist.org/ua/examinati
on-of-authorities-andmonopolies
Рішення Чернігівської міської ради № 7/ VII -12 від 28 квітня
2016 року 7 сесії 7 скликання «Про Порядок сприяння
http://sovist.org/ua/examinati
проведення громадської експертизи діяльності органів та
on-of-authorities-andпосадових осіб місцевого самоврядування міста Чернігова»
monopolies
Рівень дотримання вимог діючого законодавства під час
розробки, обговорення, підготовки, прийняття, а також
http://sovist.org/ua/examinati
змісту «Порядку сприяння проведенню громадської
on-of-authorities-andекспертизи діяльності посадових осіб і органів місцевого
monopolies
самоврядування
міста
Чернігова»,
затвердженого
Чернігівською міською радою 28.04.2016.

10

13

Е-16

20.02.2017

Управління
житловокомунального
господарства
Чернігівської
міської ради
Міністерство
енергетики і
вугільної
промисловості
України

14

Е-151

15.06.2017

15

Е-17

06.07.2017

16

Е-18

31.10.2017

17

Е-19

07.03.2018

18

Е-13
Е-131
Е-132

09.10.2018
07.03.2019
23.09.2019

19

Е – 201

11.09.2019 р.

Діяльність Управління житлово-комунального
господарства Чернігівської міської ради під час реалізації
http://sovist.org/ua/examinati
розпорядження Чернігівського міського голови від
on-of-authorities-and17.12.2015 №293-р «Про забезпечення прозорості і
monopolies
відкритості процедури закупівель товарів, робіт, послуг» в
період з 01.08.2016 по 31.12.2016

http://sovist.org/ua/examinati
Виконання
Міністерством
енергетики
та
вугільної on-of-authorities-andпромисловості України покладених на нього завдань і monopolies
функцій з управління об’єктами державної власності, що http://mpe.kmu.gov.ua/minug
належать до сфери його управління.
ol/contrrol/uk/publish/article?
art_id=245221226&cat_id=19
3804
Діяльність Чернігівської ОДА, її структурних підрозділів та їх
Чернігівська
http://sovist.org/ua/examinati
посадових осіб під час реалізації розпорядження Голови
обласна
on-of-authorities-andЧернігівської ОДА від 05.05.2016 №245 «Порядок
державна
monopolies
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та
адміністрація
cg.gov.ua/index.php?id=3160
звітності про їх виконання» в період з 01.06.2016 по
&pg=single_page.php…
01.04.2017рр.
Діяльність Управління капітального будівництва Чернігівської
міської ради по виконанню вимог Закону України «Про
Управління
публічні закупівлі» та розпорядження Чернігівського
http://sovist.org/ua/examinati
капітального міського голови від 17.12.2015 No293
on-of-authorities-andбудівництва
«Про забезпечення прозорості і відкритості
monopolies
Чернігівської процедури закупівель товарів, робіт, послуг»
міської ради стосовно забезпечення конкурентного середовища,
ефективності і законності використання бюджетних коштів
за період з 01.08.2016 по 01.08.2017 (включно)
Діяльність Чернігівської районної ради стосовно актуальності http://sovist.org;
Чернігівська і відповідності вимогам діючої методичної і нормативноhttp://chernрайонна рада правової бази цільових і комплексних Програм,
rayrada.cg.gov.ua/index.php?i
затверджених цією радою у 2016 та 2017 роках
d=295383&tp=0
Діяльність Міністерства охорони здоров’я України з
виконання покладених на нього завдань і функцій з
Міністерство
організації заготівлі і переробки донорської крові в Україні,
охорони
забезпечення економічно ефективного і якісного
http://sovist.org
здоров’я
задоволення внутрішніх потреб охорони здоров’я населення
України
України, а також доцільних обсягів експорту і імпорту
препаратів крові.
Діяльність Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернігівської
стосовно виконання покладених на неї завдань і функцій з
обласної
реалізації Закону України «Про запобігання корупції» в
http://sovist.org
державної
частині розробки, прийняття і реалізації антикорупційних
адміністрації
програм

4. Глосарій
№
п/п
1

Скорочення в тексті

3
4
5
6
7
8
9
10
11

АГС; Спілка; «СОВІСТЬ»
МОЗ, Міністерство,
Мінохоронздоров’я
УОЗ
ДОЗ
ВООЗ
ОДА
ЛПЗ
ВТЛЗ
РП
ОСПК
ТОВ «СОЦСК»

12

Порядок № 976

13

Порядок № 1427

14
15
16

Альбумін
Ч. Г.
УКТ ЗЕД

2

Повна назва скорочення або семантичний зміст
Антикорупційна громадська спілка «СОВІСТЬ».
Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я
Департамент охорони здоров’я
Всесвітня організація охорони здоров’я
Обласна державна адміністрація
Лікувально-профілактичні заклади
Відділення трансфузіології лікарняних закладів
Рахункова Палата України
Обласна станція переливання крові
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумський обласний центр служби крові»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. №976 «Про затвердження
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи органів виконавчої влади».
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. N 1427 «Про
затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і
препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з
України донорської крові та її компонентів
Лікарський засіб, препарат крові, розчин донорського Альбуміну 10%
Чорний гумор
Український класифікатор товарів зовнішньо-економічної діяльності

11

Узагальнена назва компонентів і препаратів донорської крові згідно УКТ ЗЕД , код
товарної позиції 3002. Використовується для здійснення митних процедур
18
НПА, Законопроект
Нормативно-правовий акт, Проект закону № 2429
узагальнююча назва групи приватних компаній, що належать одному бенефіціару, до
якої входять: ПАТ «Біофарма» (код 36273281); ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма»
19
«Біофарма»
(код 39071152); ТОВ «Біофарма-Плазма» (код 39000694); ТОВ «Сумський обласний
центр служби крові» (код 05481027)
20
ЗМІ
Засоби масової інформації
21
НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції
22
НАБУ
Національне антикорупційне бюро України
Корупціогенний фактор - положення проекту НПА, яке самостійно чи у поєднанні з
23
КФ
іншими нормами може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень.
Індикатор корупціогенності - ознака, що може свідчити про наявність у проекті НПА
ІК, Індикатор
24
корупціогенних факторів, яка може стосуватися як змісту проекту НПА, так і процедури
корупціогенності
його підготовки і прийняття.
Ступінь корупціогенності - оціночне поняття, що використовується для формулювання
висновку антикорупційної експертизи (далі - Висновок) щодо сприяння вчиненню
25
Ступінь корупціогенності корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та на підставі якого
здійснюється формулювання відповідних рекомендацій, насамперед щодо
можливості/неможливості затвердження (ухвалення, прийняття) проекту НПА.
Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів
Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджений Рішенням
26
Порядок № 1
Національного агентства з питань запобігання корупції
28.07.2016 № 1
Методологія проведення Національним агентством з питань запобігання корупції
27
Методологія
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів затверджено
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 29.12.2018 № 3223
Методичні рекомендації щодо проведення Національним агентством з питань
запобігання корупції антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів
28 Методичні рекомендації, МР
затверджено Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
29.12.2018 № 3223
Методології проведення антикорупційної експертизи затвердження Наказом
29
Методологія Мінюсту
Міністерства юстиції України
24.04.2017 р. № 1395/5
Закон України «Про донорство крові та її компонентів» поточна редакція від
30
ЗУ 1995
28.06.2015,
Частина третя проекту Закону України № 2429 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників
31
Законопроект № 2429
у сфері охорони здоров’я» зокрема до ст.15 та ст.22 Закону України «Про донорство
крові та її компонентів»
Порядок «П’ятиступенева шкала і система оцінки рівня корупціогенності авторів
П’ятиступенева шкала оцінки.
32
нормативно-правових актів за результатами аналізу їх нормотворчої біографії»
Порядок № 2
затверджений Наказом президента АГС «Совість» від 02.01.2020 р. № 2
33
ГАКЕ
Громадська антикорупційна експертиза
34
Мінюст
Міністерство юстиції України
Експертний висновок за результатами громадської антикорупційної експертизи частини
третьої проекту Закону України № 2429 «Про внесення змін до деяких законів України
35
АКЕ-4, ця експертиза
щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері
охорони здоров’я» зокрема до ст.15 та ст.22 Закону України «Про донорство крові та її
компонентів» № АКЕ-4
17

«Кров людей»

Інші терміни у цій громадській антикорупційній експертизі вживаються у значеннях,
наведених у Законі України "Про запобігання корупції" (далі - Закон).
5. Нормативно-правова база експертизи.
5.1.Закони України та міжнародні акти:
- Конституція України (статі 5 та 38);
- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV;
- Податковий кодекс України від 01.01.2011 р.;
- Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;
- Закон України від 22.03.2012 №4572-VI «Про громадські об’єднання»;
- Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»;
12

- Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»;
- Закон України від 23.06.1995 № 240/95-ВР «Про донорство крові та її компонентів»;
- Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222/VIII ;
- Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996.
5.2.Укази Президента України:
- Указ Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
5.3.Рішення Уряду та уповноважених урядових органів
- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону
України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органів виконавчої влади»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 «Про затвердження
ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство охорони здоров’я України»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 594 «Про внесення змін до
пункту 3 Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів,
виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської
крові та її компонентів»;
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України В. Кириленка для ПрАТ «Біофарм» на реалізацію в
2005-2006 рр. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської крові,
№1.05/188 від 14.12.2005 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України Д. Табачника для ЗАТ «Біофарма» на реалізацію в
2007-2008 рр. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської крові,
№18.10509/09-08 від 11.12.2006 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України І. Васюника для ВАТ «Біофарма» на реалізацію в
2009-2010 рр. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської крові,
№18.04-10/3299/09-60 від 19.01.2009 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України І. Васюника на реалізацію за межами України
компонентів і препаратів, виготовлених з донорської крові, №18.2179/9-04 від 02.09.2009 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України В. Тихонова для ВАТ «Біофарма» на реалізацію в
2011р. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської крові,
№18.449/09-03 від 22.11.2010 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України В. Тихонова для ПАТ «Біолік» на реалізацію в 2011
р. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської крові,
№18.471/09-03 від 02.03.2011 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України А.Клюєва для ПрАТ «Біофарма» на реалізацію в
2012 р. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської крові,
№18.182/9-03 від 12.01.2012 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України Р. Богатирьової для ПАТ «Фармстандарт-Біолік» на
реалізацію в 2012 р. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської
крові, №18.1659/9-03 від 28.03.2012 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України Р. Богатирьової для ПрАТ «Біофарма» на
реалізацію в 2013 р. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської
крові, №18.6321/9-03/9133 від 09.08.2012 р.
- Дозвіл віце-прем’єр Міністра України К. Грищенка для ПрАТ «Біофарма» на реалізацію в
2014 р. за межами України компонентів і препаратів, виготовлених з донорської крові,
№18.01-01/7425/33730 від 31.10.2013 р.
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- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2015 р. №522-р «Про надання у 2015
році спеціального дозволу на реалізацію за межами України компонентів донорської крові і
препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. №170-р «Про надання у
2016 році спеціальних дозволів на реалізацію за межами України компонентів донорської
крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №219-р «Про надання у
2017 році спеціального дозволу на реалізацію за межами України компонентів донорської
крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. №1005-р «Про надання у
2018 році спеціального дозволу на реалізацію за межами України компонентів донорської
крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. №497-р «Про затвердження
обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення в донорській крові,
її компонентах і препаратах на 2015 рік;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. №93-р «Про затвердження
обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення в донорській крові,
її компонентах і препаратах на 2016 рік;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. №90-р «Про затвердження
обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення в донорській крові,
її компонентах і препаратах на 2017 рік;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. №833-р «Про затвердження
обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення в донорській крові,
її компонентах і препаратах на 2018 рік;
- Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх
державну реєстрацію (перереєстрацію), затверджений Постановою КМУ від 26.05.2005 №
376;
- Порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що
подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про
внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення,
затверджений наказом МОЗ України 26.08.2005 р. №436 (в редакції від 23.07.2015 р.);
- Порядок реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів,
виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської
крові та її компонентів, затверджений Постановою КМУ 14.09.1998 р. №1427; Зміни до
Порядку від 26.07.2018 р.
- Порядок переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації їх і
виготовлення з них препаратів, затверджені Постановою КМУ від 16.06.1998 р. №920.
5.4.Спеціальні нормативно-правові акти:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»;
- «Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів
Національним агентством з питань запобігання корупції», затверджений Рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції 28.07.2016 № 1
- «Методологія проведення Національним агентством з питань запобігання корупції
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів» затверджено Рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції 29.12.2018 № 3223
- «Методичні рекомендації щодо проведення Національним агентством з питань
запобігання корупції антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»
затверджені Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 29.12.2018 №
3223
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- «Методологія проведення антикорупційної експертизи» затверджена Наказом
Міністерства юстиції України 24.04.2017 р. № 1395/5;
- Порядок «П’ятиступенева шкала оцінки рівня корупціогенності авторів нормативноправових актів за результатами аналізу їх нормотворчої біографії» затверджений Наказом
Президента АГС «Совість» від 02.01.2020 р. № 2
- «П’ятиступенева шкала оцінки рівня корупціогенності авторів нормативно-правових актів
за результатами аналізу їх нормотворчої біографії»
№
з/п

Назва ступеня в
напрямку зростання

1

ЗРАЗКОВИЙ

2

ЗАДОВІЛЬНИЙ

3

НЕЗАДОВІЛЬНИЙ

4

ГАНЕБНИЙ

5

ЗЛОЧИННИЙ

Визначення семантичного змісту показника оцінки
Автор багатьох (>5) НПА ніколи не генерував корупціогенних норм
Автор менше 5 законопроектів (НПА) генерував в їх текстах кілька (5<)
корупціогенних норм
Автор менше 5 законопроектів (НПА) генерував в їх текстах більше 5
корупціогенних норм
Автор більше 5 законопроектів постійно генерує в НПА корупціогенні норми
Автор кількох прийнятих і затверджених законів з великою кількістю
однотипних корупціогенних норм.

6. Об’єкт дослідження.
Проект Закону України № 2429 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони
здоров’я» частини третьої, що стосується змін до Закону України «Про донорство крові та її
компонентів»
Автори законопроекту № 2429 – депутати ВРУ
№
п/п

Прізвище, Імя, по- Батькові Депутата

Фракція у ВР України

1.

Бабак Сергій Віталійович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

2

Булах Лада Валентинівна (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

3

Вагнєр Вікторія Олександрівна (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

4

Ватрас Володимир Антонович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

5

Герман Денис Вадимович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

6

Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

7

Гривко Сергій Дмитрович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

8

Дмитрієва Оксана Олександрівна (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

9

Дубнов Артем Васильович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

10

Заславський Юрій Іванович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

11

Зуб Валерій Олексійович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

12

Калаур Іван Романович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

13

Клочко Андрій Андрійович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

14

Корявченков Юрій Валерійович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

15

Любота Дмитро Валерійович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

16

Макаренко Михайло Васильович (IX скликання)

Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖИТТЯ"

17

Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

18

Перебийніс Максим Вікторович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

19

Радуцький Михайло Борисович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"
15

20

Стефанчук Микола Олексійович (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

21

Третьякова Галина Миколаївна (IX скликання)

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

6.1. Первинна оцінка об’єкту антикорупційної громадської експертизи.
Об’єкт дослідження має назву: Проект Закону України № 2429 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних
чинників у сфері охорони здоров’я», створений суб’єктами законодавчої ініціативи –
народними депутатами України, і тому, відповідно до вимог п. 7 ст.55 Закону України «Про
запобігання корупції», а також абз.5 п. 8 Порядку проведення антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів Національним агентством з питань запобігання корупції,
затверджений Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від
28.07.2016 р., відноситься до НПА, щодо яких проводиться антикорупційна експертиза
проектів НПА.
7. Підстава і мета громадської антикорупційної експертизи проекту НПА.
7.1. Підстава.
В період з середини 2017 р. по даний час експерти АГС «Совість» глибоко вивчали стан
справ в системі служби донорської крові України і діяльність Міністерства охорони здоров’я
України стосовно виконання покладених на нього завдань і функцій з організації заготівлі і
переробки донорської крові в Україні, забезпечення економічно ефективного і якісного
задоволення внутрішніх потреб і доцільних обсягів експорту препаратів крові. Результатом
цього дослідження стали Експертні пропозиції за результатами громадської експертизи
діяльності Міністерства охорони здоров’я України стосовно виконання покладених на нього
завдань і функцій з організації заготівлі і переробки донорської крові в Україні, забезпечення
економічно ефективного і якісного задоволення внутрішніх потреб і доцільних обсягів
експорту препаратів крові № Е – 132 .
На 129 сторінках Експертних пропозицій № Е-132 проведено детальний аналіз наявного
стану системи служби крові України в кожному регіоні, крім окупованих і анексованих
областей.
Досліджена інформація про стан заготівлі і переробки крові в областях України,
інформація про фактичний стан забезпечення потреб охорони здоров’я населення областей
України в компонентах і препаратах крові; міжнародну торгівлю «кров’ю людей» України,
зокрема, імпорт «крові людей» в Україну і експорт «крові людей» з України; забезпечення
державного контролю за дотриманням обмежень, визначених законодавством на експорт
компонентів і препаратів крові.
Досліджено:
- стан Державного регулювання виробництва та обігу компонентів і препаратів донорської
крові в Україні;
- забезпечення державного контролю за задоволенням потреб охорони здоров’я
населення в компонентах і препаратах крові в областях України; забезпечення державного
контролю за виконанням мобілізаційних завдань по створенню місцевих резервів лікарських
засобів.
Надано правове обґрунтування можливості і необхідності виробництва препаратів крові в
закладах служби крові України.
висновки:
Вищі органи державної виконавчої влади, насамперед Міністерство охорони здоров`я
України, за його ініціативи Кабінет Міністрів України, Державна Митна Служба, державні
адміністрації усіх областей, особливо: м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Сумської,
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, а також Чернігівської, не здійснюють
контроль за:
16

- виконанням вимог Закону України «Про донорство крові та її компонентів», Постанов і
розпоряджень Уряду стосовно обов’язкового задоволення потреб населення України
донорською кров`ю, її компонентами і препаратами;
- дотриманням визначених обмежень експорту препаратів крові, а також відповідності
фізичних обсягів експорту препаратів крові надходженню валютної виручки за їх експорт.
Наслідком вищевказаного є те, що реальні потреби охорони здоров’я населення
України в препаратах і компонентах крові, в порушення вимог діючого законодавства, в
Україні фактично не задовольняються, а експорт крові людей зростає і державою не
контролюється.
З 2010 р. в Україні реалізується корупційно-рейдерська схема захоплення комунальних
закладів служби крові з метою монополізації в приватних руках виробництва в країні
препаратів крові, перетворення регіональних центрів і станцій переливання крові в ферми
з заготівлі і постачання приватному підприємству сировини для монопольного
виробництва і експорту препаратів, виготовлених з крові громадян України.
При цьому, інтереси і потреби охорони здоров`я населення України відверто ігноруються і
відповідальність за це жоден з державних органів не несе.
В свою чергу, ні працівники, ні склад Кабінету Міністрів України не аналізують зміст
проектів розпоряджень, підготовлених працівниками МОЗ, на предмет демографічних і
політичних наслідків
їх прийняття. Внаслідок цього посадова особа, яка підписує
розпорядження, і члени Кабміну, які голосують за його прийняття, виглядають людожерами і
смертельними ворогами народу України.
Митні органи України не контролюють або корумповані посадові особи митних органів
України дозволяють приватним компаніям порушувати вимогу Ст. 22 ЗУ «Про донорство
крові і її компонентів», а також Розпорядження КМУ «Про надання спеціального дозволу на
реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з
донорської крові та її компонентів» і вивозити з України «кров людей» в значно більших
обсягах, ніж це визначено Законом України та Урядом.
Прийняте 27.12.2017 р.
Розпорядження №1005-р: «ПРО НАДАННЯ У 2018 РОЦІ
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ КОМПОНЕНТІВ ДОНОРСЬКОЇ
КРОВІ І ПРЕПАРАТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ З ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ», в якому
Кабмін затвердив перелік та обсяги дозволених для експорту з України компонентів та
препаратів крові на 2018 рік приватній компанії: «Погодитися з пропозицією Міністерства
охорони здоров’я щодо надання у 2018 році товариству з обмеженою відповідальністю
«БІОФАРМА ПЛАЗМА» спеціального дозволу на реалізацію за межами України компонентів
донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів,
за переліком та обсягами згідно з додатком», є результатом корупційної антинародної
змови.
Всі розроблені МОЗ України після 2015 р. проекти Стратегії розвитку Національної системи
донорської крові України, Проект Закону №9452 цілком відображають прагнення ПАТ
«Біофарма» перетворити державно-комунальну систему служби крові України в систему
бюджетних закладів по забезпеченню дешевою сировиною (насамперед, плазмою)
приватного монополіста з виробництва і експорту препаратів крові людей і ніяким чином не
спрямовані на досягнення головної мети – забезпечення потреб охорони здоров’я населення
України в безпечних, доступних, якісних, в достатньому асортименті і кількості компонентах і
препаратах крові.
Загальний висновок.
Експерти АГС «СОВІСТЬ» прийшли до одностайного висновку: посадові особи
Міністерства охорони здоров’я України, відповідальні за службу крові України, окремі
голови обласних державних адміністрацій, відповідні керівники обласних Управлінь
охорони здоров’я і окремі головні лікарі ОСПК за ініціативою кінцевих бенефіціарів 17

власників «Біофарми», вступили в злочинну корупційну змову і реалізували схему
корупційного захоплення органу влади служби крові - Міністерство охорони здоров’я
України, наслідком якого стало суттєве руйнування працюючої системи забезпечення в
препаратах донорської крові потреб охорони здоров’я населення багатьох областей України,
привласнення державних і комунальних коштів в надзвичайно великих розмірах, втрати
спроможних виробництв більш ніж десяти препаратів крові в КЗ «ОСПК», довіри людей до
влади і майбутнього країни, а найголовніше – життів дітей, жінок і чоловіків.
До найбільш вражаючих фактів, зафіксованих громадськими експертами, можна віднести:
1. В 2019 р. рішенням Уряду України населення всіх областей України позбавлені
обов’язкового забезпечення потреб охорони свого здоров’я в препаратах донорської крові.
2. Обсяги експорту «крові людей» з України ніхто не контролює і не обмежує.
3. Ціна, за якою «кров людей» експортується з України, в середньому в 3-4 рази нижча
середньоєвропейської.
4. В Сумах обласне керівництво охорони здоров’я за останні три роки «подарувало»
приватній компанії державного майна майже на 8,8 млн. грн.
5. В Сумах заготівля донорської крові в 26 раз перевищує необхідні, визначені Урядом
України завдання.
За фактами, викритими «Совістю», НАБУ, ДБР, СБУ порушили три кримінальні справи, а
Антимонопольний комітет України розпочав перевірку МОЗ України за фактом порушення
законодавства про захист економічної конкуренції.
Матеріали громадської експертизи і Експертні пропозиції АГС «Совість» тричі (1 раз в 2018
р. і два рази в 2019 р.) направлялись на розгляд в Міністерство охорони здоров’я України,
проте керівництво МОЗ, в порушення вимог законів України і Постанови КМУ від 05.11.2008
№ 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади», надані пропозиції не розглядає.
Тим часом виробництво і забезпечення потреб охорони здоров’я населення України в
препаратах крові безпідставно і протизаконно припинено, виробництво і експорт препаратів
крові зосереджено тільки в Білій Церкві на ТОВ «ФЗ Біофарма», а закупівля препарату крові
«Альбумін» за бюджетні кошти заборонена на підставі його виключення з Національного
переліку основних лікарських засобів Постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 180.
Одночасно з тим, що ТОВ «ФЗ Біофарма» займає 3 % від усього ринку препаратів крові
Індії, в якій мешкає близько 1 400 000 000 населення, тобто 42 мільйони індійців лікуються
препаратами крові з України, у нас в Україні зараз без Альбуміну помирають діти (Черкаси
2019 рік), хворі в опікових і онкологічних відділеннях, матері в пологових будинках, поранені
у військових шпиталях. Крім того, нічим не виправдана концентрація виробництва препаратів
крові в одному географічному місці значно підвищує вразливість нашої обороноздатності на
час війни.
Необхідність проведення антикорупційної громадської експертизи стимулювало також
прагнення депутатів Верховної Ради - членів Комітету з питань здоров'я нації, медичної
допомоги та медичного страхування і Комітету з питань антикорупційної політики уникнути
діалогу або оприлюднення фактів, викритих «Совістю» під час розгляду законопроекту
№ 2429 на засіданнях профільних Комітетів і в телепрограмі «Політика здоров’я» на каналі
NewsOne.
7.2. Мета
Основною метою цієї антикорупційної громадської експертизи є виявлення корупціогенних
факторів у положеннях досліджуваного проекту НПА та розроблення рекомендацій стосовно
їх усунення; створення умов для безумовного забезпечення потреб охорони здоров’я
населення України в компонентах і препаратах крові; виявлення і ідентифікація авторів
правових норм, що несуть в собі корупціогенні фактори, тим самим створення умов, за яких
люди або не зможуть, або не схочуть займатись корупцією.
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8. Завдання громадської антикорупційної експертизи проекту НПА.
8.1. Проаналізувати інформацію щодо процедури і обставин підготовки проекту
досліджуваного НПА, мети, завдань і загальної характеристики проекту НПА, визначених в
його загальних положеннях та/або пояснювальній записці до нього.
8.2. Виявити в проекті НПА і ідентифікувати корупціогенні фактори.
8.3. Визначити можливість усунення (мінімізації) корупціогенних факторів на основі оцінки
ступеню їх корупціогенності.
8.4. Підготувати і надати рекомендації щодо способів усунення (мінімізації) корупціогенних
факторів у проекті НПА.
8.5. Підготувати і надати рекомендації практичного характеру щодо усунення (мінімізації)
корупціогенних факторів у діяльності суб’єкта затвердження (ухвалення, прийняття) проекту
НПА та/або суб’єктів правовідносин, які пропонується ним врегулювати.
8.6. Встановити і ідентифікувати авторів корупціогенних норм у досліджуваному проекті НПА,
проаналізувати їх нормотворчу біографію на предмет виявлення випадків причетності до
авторства корупціогенних норм в попередній нормотворчій історії. Для кожного з авторів
визначити персональний рівень корупціогенної небезпеки подальшого його залучення до
розробки нових НПА.
8.7. Підготовка і надання письмового попередження «Совісті» авторам вперше причетним до
внесення корупціогенних норм в проект НПА.
Оприлюднення на сайті www.sovist.org інформації про автора корупціогенних норм в двох
проектах НПА.
Оприлюднення в ЗМІ і на сайті www.sovist.org інформації про постійних авторів
корупціогенних норм в проектах НПА.
9. Принципи проведення громадської анткорупційної експертизи проекту НПА.
Проведення громадської антикорупційної експертизи здійснювалось на основі суворого
дотримання таких принципів:
9.1. Незалежність та неупередженість громадського(ких) експерта(тів), який(кі)
проводить(дять) громадську антикорупційну експертизу НПА.
9.2. Повнота та всебічність громадської антикорупційної експертизи НПА.
9.3. Анонімність – нерозкриття персональних даних громадських експертів, інсайдерів і
громадських рецензентів, що прийняли участь в проведенні і дослідженні громадської
антикорупційної експертизи проекту НПА, з метою забезпечення найвищого рівня їх
незалежності і захищеності від негативного впливу з боку зацікавлених третіх осіб.
10. Головні методи та етапи проведення громадської антикорупційної експертизи
проекту НПА.
10.1. Головна методологія проведення цієї громадської антикорупційної експертизи проекту
НПА базується на Методології проведення Національним агентством з питань запобігання
корупції антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженій
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 29.12.2018 № 3223, з
використанням окремих положень Методології проведення антикорупційної експертизи,
затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 24.04.2017 р. № 1395/5, а також Порядку
«П’ятиступенева шкала оцінки рівня корупціогенності авторів нормативно-правових актів за
результатами аналізу їх нормотворчої біографії».
10.2. Громадська антикорупційна експертиза складається з таких етапів:
1) проведення первинної оцінки проекту НПА за сферою правового регулювання, тощо;
2) дослідження і оцінювання інформації, що стосується історії, яка передувала створенню
проекту НПА, аналіз нормотворчих біографій авторів проекту НПА, інформації, що стосується
процедури підготовки, погодження, затвердження (ухвалення, прийняття) проекту
НПА(корупціогенна ситуація);
3) встановлення потенційної наявності корупціогенних факторів;
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4) проведення антикорупційної експертизи:
здійснення системного аналізу проекту НПА із застосуванням індикаторів корупціогенності;
ідентифікація корупціогенних факторів та оцінка ступеню їх корупціогенності;
5) Підготовка проекту висновку громадської антикорупційної експертизи (далі висновку
ГАКЕ). У разі виявлення корупційного фактора висновок громадської антикорупційної
експертизи буде містити:
а) опис кожного виявленого корупційного фактора, його зв'язок з іншими положеннями
проекту НПА чи нормами інших НПА, які можуть свідчити про існування корупціогенного
фактору;
б) аналіз можливих наслідків неусунення корупціогенного фактору;
в) оцінка ступеня корупціогенності фактору;
г) рекомендації практичного характеру, які стосуються способів усунення(мінімізації)
виявлених корупціогенних факторів.
6) Рецензування проекту висновку ГАКЕ не менше, як у двох громадських незалежних
експертів;
7) Доопрацювання тексту проекту висновку ГАКЕ з урахуванням рекомендацій громадських
рецензентів.
8) Рецензування проекту висновку ГАКЕ в державній спеціалізованій установі;
9) Доопрацювання (в разі необхідності) і затвердження офіційного тексту результатів
експертних висновків громадської антикорупційної експертизи проекту НПА експертною
радою і президентом АГС «Совість»;
10) Передача офіційного тексту результатів і Експертних висновків громадської
антикорупційної експертизи проекту НПА
суб’єкту його видання(розробки), його
правонаступнику або суб’єкту, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у
даній сфері для виконання вимог п.8 ст.55 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про
запобігання корупції» - його обов’язкового розгляду;
11) оприлюднення офіційного тексту результатів і Експертних висновків громадської
антикорупційної експертизи проекту НПА на сайті www.sovist.org та інших публічних
джерелах інформації;
12) контроль адекватності реакції суб’єкта видання (розробки проекту), передані йому і
оприлюднені, на результати і Експертні висновки громадської антикорупційної експертизи
проекту НПА .
11. Експертні дії і встановлені факти
11.1 Первинна оцінка проекту НПА за сферою правового регулювання
Об’єкт дослідження має назву: Проект Закону України № 2429 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних
чинників у сфері охорони здоров’я», створений суб’єктами законодавчої ініціативи –
народними депутатами України і тому, відповідно до вимог п. 7 ст.55 Закону України «Про
запобігання корупції», а також абз.5 п. 8 Порядку проведення антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів Національним агентством з питань запобігання корупції,
затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від
28.07.2016 р., відноситься до НПА, щодо яких проводиться антикорупційна експертиза
проектів НПА.
Досліджуваний законопроект №2429 в третій своїй частині передбачає внесення змін до
правовідносин суб’єктів, які вже регулюються Законом України «Про донорство крові та її
компонентів», введеного в дію 23.06.1995, № 23. Останні зміни до нього вносились
02.03.2015 р.
11.2. Дослідження і оцінювання інформації, що стосується історії, яка передувала
створенню проекту НПА, аналіз нормотворчих біографій авторів проекту НПА, інформації,
що стосується процедури підготовки, погодження, затвердження (ухвалення, прийняття)
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проекту НПА(корупціогенна ситуація);
11.2.1. Дослідження і оцінювання інформації, що стосується історії, яка передувала
створенню проекту НПА.
1. В 1996 р. Україна мала достатньо розгалужену мережу бюджетних закладів системи
служби крові, до якої входили: 73, в т. ч. республіканський - 1, обласні - 23, міські - 2,
відомчі - 4 центрів (станцій переливання крові), більше 614 відділень трансфузіології
лікувальних закладів, більше 27 лікарень, в яких проводили заготівлю крові.
Крім того, в Україні були розміщені науково-виробничі потужності, на яких виготовляли
левову долю вакцин для усього колишнього СРСР: Харківський «Біолік», Одеський
«Біопром», Київська «Біофарма», завод «Фармак».
На цих підприємствах випускали вакцини від правця, туберкульозу, кору, паротиту,
краснухи, гепатитів, грипу, сказу, поліомієліту.
Крім того, в Україні на станціях переливання крові в достатньому асортименті вироблялись
різноманітні імуноглобуліни.
До цього часу в Україні щорічно здійснюється забезпечення медичними виробами потреб
розвитку донорської крові в ході виконання державної бюджетної програми 2301400.
Саме тому всі лікарняно-профілактичні заклади України безперебійно отримували
вироблені в закладах служби крові необхідні препарати плазми крові: альбумін,
протиправцевий, антистафілококовий, антирезусний імуноглобуліни, кріопреципітат,
фібриноген, полібіолін і багато інших або безоплатно, або за доступною ціною.
Проте, на теперішній час відсутність організаційно-правової підтримки МОЗ, недостатнє
фінансування в більшості областей призвело до занепаду системи закладів служби крові в
Україні.
Відповідно до рекомендації ВООЗ країнам, населення яких перевищує 30 млн., необхідно
мати власне виробництво вакцин відповідного асортименту. Зараз у нас це завдання
безуспішно намагається вирішити лише одне підприємство - Харківський «Біолік», який має
доволі обмежені потужності.
В 2016 р. в систему закладів служби крові можна віднести: 49 центрів (станцій)
переливання крові, в т. ч. республіканський 0 , обласні 24, міські 19, відомчі 6 центрів
(станцій переливання крові).
322 відділення трансфузіології лікувальних закладів, 83 лікарні проводили заготівлю крові.
Тільки в 2015 р. кількість центрів (СПК) зменшилась на 4; ВТЛЗ – на 27 лікарень; лікарень,
що заготовляють кров – на 1.
Окремо необхідно відмітити появу, а точніше трансформацію раніше державних
підприємств - «Біолік», «Біопром», «Біофарма», «Фармак», - в приватні комерційні
підприємства, а комунального закладу «Сумський обласний центр служби крові» - в
товариство з обмеженою відповідальністю.
Сама по собі комерційна діяльність в сфері охорони здоров’я, в т. ч. в питаннях
трансфузіології, законом не заборонена. Проте метою такої комерціалізації мало стати
покращення умов задоволення потреб мешканців України в забезпеченні якісними, в
необхідному асортименті, безоплатними і за доступними цінами препаратами крові.
Від Радянського Союзу в Україні залишилась добровільно-примусова система
стимулювання населення до донорства. Ця система базувалась на принципах безоплатності і
некомерційності.
Народ практично безоплатно (зараз з розрахунку 160 грн. за літр і 50 грн. на харчування)
здавав кров, сплачував податки в бюджет, на які утримувались бюджетні заклади з заготівлі
і переробки крові. Ці заклади безоплатно відвантажували препарати крові в лікарні і шпиталі,
в яких ці препарати так само безоплатно використовували для лікування народу України.
Слід додати, що додаткові і суттєві витрати несли роботодавці, які кожному донору за
кожну кровоздачу оплачували два робочих дні середньої заробітної плати з відповідними
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відрахуваннями до бюджету. І до того ж, ще 2 дні з відрахуваннями тому працівнику, що
виконував роботу донора під час його відсутності.
В системі безоплатного донорства і безоплатної медичної допомоги це можна розглядати
як додаткову добровільно-визнану соціальну відповідальність бізнесу.
При цьому, держава в особі Верховної Ради, Кабміну і МОЗ регулювала своїми законами,
постановами і наказами кількість крові, більше якої неприпустимо забирати у донора за одну
донацію, розмір виплат за дачу крові, звільнення від оподаткування доходів донора від дачі
крові в разі здійснення виплат за бюджетні кошти, розмір і порядок отримання компенсацій
за основним місцем роботи за донорство, щорічний розмір планових завдань з заготівлі і
переробки крові, дозволений обсяг експорту крові людей з України.
Проте, вся ця система державного регулювання розраховувалась на дію в умовах суто
бюджетного, не комерційного обігу крові, її складових і препаратів.
2. Поява в Україні суб’єктів підприємницької діяльності: приватного акціонерного
товариства «Біофарма», (м. Біла Церква Київської області), код 36273281, Товариства з
обмеженою відповідальністю «Сумський обласний центр служби крові» (м. Суми), далі
ТОВ «СОЦСК» код 05481027, та інших, головною метою створення і діяльності яких є
отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності в сфері заготівлі, переробки і
торгівлі донорської крові людей, захищених від державного втручання в їх господарську
діяльність Законом «Про підприємництво» (втратив чинність в 2015 р.), виявилась руйнівним
фактором для бюджетної системи служби крові в Україні.
Ці комерційні структури, використовуючи «бюджетну спрямованість» діючої нормативноправової бази, за безцінь, в ряді випадків дешевше задекларованої собівартості і ціни,
скуповують у бюджетних установ запаси компонентів і препаратів крові, виводячи їх потім у
вільний продаж за цінами, в 4-8 і більше разів вище собівартості.
Приклад 1. Чернігівська обласна СПК в 2017 р. продала комерційним структурам:
Альбумін 10% по ціні 285 грн. за 100 мл ТОВ «Мед-онлайн» код 37186331, м. Суми, і
плазму по ціні 236 грн. за 1 л ПП «Медплазма ГРУП» код 40477212, м. Київ.
В свою чергу, ПрАТ «Біофарма» продала в комунальну установу «Сумська міська дитяча
клінічна лікарня Святої Зінаїди» Альбумін 10% за ціною 850,62 грн. за 100 мл.
В цьому ж році ТОВ «Сумський обласний центр служби крові» продав плазму крові
Роменській центральній районній лікарні Сумської області по ціні 3520 грн. за 1 літр (Лист
Роменської ЦРЛ Сумської області від 18.08.2017 р. №01-20/3150), а Середино-Будській
центральній районній лікарні – плазму по ціні 2483 грн. за 1 літр.
До того ж, з моменту набуття прав власності над ТОВ «Сумський ОЦСК» у ПрАТ
«Біофарма» (з 2008 р.) в Сумах припинилося виробництво препаратів крові (Альбуміну та
інших).
А зараз складається враження, що більшість пацієнтів в Сумській області закуповують
препарат крові Альбумін 10% за свій рахунок в аптечній мережі, де він коштує більше 1000
грн. за 100 мл. Це припущення підтверджується інформацією з Розпорядження КМУ від
08.02.2017 р. №90-р «Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони
здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2017 рік», згідно
якого населення Сумської, Полтавської і Житомирської областей зовсім не треба
забезпечувати Альбуміном 10%. Київській області потрібно 70 л, проте Дніпропетровській 850 л; Запорізькій – 800 л; Хмельницькій - 600 л.
В 2015 р. ТОВ «СОЦСК», якому згідно ст.15 Закону України «Про донорство крові та її
компонентів» заборонено здійснювати заготівлю донорської крові, перевиконав планові
завдання по заготівлі донорської крові в 21,25 рази, а плазми – в 13,68 разів.
Приклад 2. За інформацією прокуратури і поліції Сумської області, ТОВ «Сумський
обласний центр служби крові», використовуючи сюжет обласної телерадіокомпанії і
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патріотизм громадян, збирав кров для неіснуючих в Сумах поранених бійців АТО
(https:www.ukrinform.ua від 29.01.2015 р. 1221).
Приклад 3. За даними ДФСУ (лист від 24.01.2018 р. №1042/Д/99-99-07-03-03-14; від
28.11.2016 р. №25669/6/99-99-07-03-02-15) реальний обсяг експорту з України «крові
людей» (код 3002 УКТ ЗЕД), перевищував обсяги, обмежені розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, в 2015 р. на 49 тонн, в 2016 р. - на 128,435 тонн, в 2017 р. – на 192,06
тонн, а в 2018 р. – на майже 400 тонн.
Вищенаведені приклади свідчать про наявність надвисоких корупціогенних факторів і
ризиків в діяльності комерціалізованих структур з бюджетними установами, представниками
державної влади і місцевого самоврядування.
Під впливом корумпованих чиновників МОЗ, інспірованих ними за мовчазною згодою
місцевих органів влади надуманих, неіснуючих регуляторних приводів більшість
комунальних закладів ОСПК слухняно, бездумно і безвідповідально припинило
виробництво препаратів крові і перетворились в ферми по заготівлі наддешевої сировини
для ПрАТ «Біофарма».
Негативними наслідками цього стало те, що обсяги закупівлі необхідних препаратів крові
для потреб пацієнтів профілактично-лікарняних закладів значно, в 4-10 разів зменшились, і
тепер необхідні препарати вимушені за власні кошти, за завищеними ринковими цінами
закуповувати на своє лікування та лікування близьких людей і донори, що здавали кров
безкоштовно, і платники податків, які наповнюють бюджет і фінансують діяльність МОЗ, УОЗ,
СПК, і роботодавці, які несуть подвійний тягар, не тільки оплачуючи своїм працівникам
дводенні донорські відпустки, але і додатково оплачуючи працю тих, хто замінює відсутніх
робітників. А надаючи своїм працівникам матеріальну допомогу на лікування роботодавець
вже вдруге оплачує вартість препаратів крові необхідних для спасіння життя свого
працівника.
Чим ще, крім відвертої корупційної зацікавленості, можна пояснити:
1. Байдужість митників і представників МОЗ до фактичного перевищення в 1,5 - 3 рази
дозволеного обсягу експорту «крові людей» з України.
2. Нереагування представників фіскальної служби і Нацбанку на факт 10%-го зростання в
2014 р. валютної виручки експортера при збільшення фізичного обсягу експорту майже в 5
разів.
3. Дивну одночасну поступливість керівників багатьох ОСПК і обласних органів місцевої
влади, які злочинно і безпідставно приймають рішення про припинення виробництва
препаратів крові в комунальних ОСПК.
Висновок. На підставі вищевикладеного, здійснивши аналіз вищенаведеної ситуації за
методологією, яку застосовував Роберто Мартін Н. Галан в 2011 році (дивись Galang, R.M.N.
(2011), «Victim or victimizer: firm recponses to government corruption», Journal of Мanagement
Sttudies, 49.2: 429-462), експерти «СОВІСТІ» дійшли висновку, що власники «Біофарми» –
суб’єкта господарювання, що працює на ринках, які жорстко регулюються та водночас мають
великий політичний вплив, в останні 10 років успішно реалізували третій тип корупційного
захоплення держави – захоплення регуляторів.
При цьому необхідно враховувати, що під визначення «регулятор» підпадає не тільки
Міністерство охорони здоров’я України, а ще і низка обласних Управлінь охорони здоров’я,
керівників ОСПК.
Метою такого захоплення у випадку правовідносин, які ми досліджуємо, є злочинна
комерціалізація і монополізація ринку препаратів крові в Україні, захоплення наявних
заготівельних ресурсів комунальних закладів служби крові в Україні і їх перетворення в
ферми з заготівлі і постачання «Біофармі» сировини для виробництва препаратів крові, в
умовах збереження статусу бюджетних установ для безоплатного отримання витратних
матеріалів на мільйони гривень з бюджету держави.
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З урахуванням того, що відмова від диверсіфікованого в недавньому виробництва
препаратів крові в областях і його концентрація на одному приватному підприємстві не
тільки монополізує ринок, але і неприпустимо підвищує залежність України, яка веде
криваву війну, від успіху і стану цього підприємства. Минулорічна пожежа на «Біофармі»,
вивід капіталу з ПАТ «Біофарма» американського потужного інвестиційного фонду, нарешті
нещодавнє 15.08.2018 р. рішення власника про ліквідацію підприємства з причин
незадовільного фінансового стану (згідно даних на сайті Національної комісії з цінних паперів
і фондового ринку, чистий прибуток компанії від реалізації продукції за 2017 рік склав всього
7 тисяч гривень, тоді як в 2016 році чистий дохід склав 109,664 млн. гривень, а збиток
компанії за 2017 рік склав 14,413 млн. (https://vesti-ukr.com/kiev/298953-predprijatieoliharkha-khmelnitskoho-objavilo-o-bankrotstve), формують стійке враження, що ця ліквідація
«Біофарми» завершує кремлівську «многоходовочку», справжня мета якої, використовуючи
позамежну жадібність і корумпованість українських бюрократів, шляхом проведення
економічної диверсії позбавити народ України власного виробництва препаратів крові,
насамперед для поранених бійців, постраждалих в опікових відділеннях, породіль в
пологових будинках і т. п.
Необхідно зазначити, що Верховна рада України восьмого скликання ще на початку своєї
діяльності виявила серйозну занепокоєність скороченням кількості закладів служби крові в
державі, яка воює з безжальним ворогом.
Ще 06.06.2016 р. ми отримали лист №04-18/11-1297 Голови Комітету ВРУ з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. Кожемякіна, в якому нас
запевнили, що проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
притягнення до кримінальної відповідальності за закриття закладів охорони здоров’я та їх
відділень, які здійснюють збір та переробку донорської крові під час проведення
антитерористичної операції (реєстр №2606) було включено до порядку денного четвертої
сесії Верховної Ради України восьмого скликання 03 лютого 2016 року.
Законопроект №2606, поданий народними депутатами України Мельничуком І.І.,
Розенблатом Б.С. і Сольваром Р.М. отримав позитивний висновок антикорупційної
експертизи, проте, незважаючи на те, що в пояснювальній записці до проекту Закону
наведені переконливі аргументи, які доводять необхідність жорсткого зупинення процесу
зменшення заготівлі і виробництва компонентів і препаратів крові в комунальних закладах
служби крові України, станом на кінець липня 2018 року законопроект №2606 не
розглядався на засіданнях Верховної Ради, що в свою чергу свідчить про потужність
корупційно-злочинницького лоббі інтересів «Біофарми» в українському парламенті.
3. Вищенаведену інформацію підтверджують наступні аналітичні дослідження
представлені у графічній формі.
Загальна динаміка змін виробництва 10% Альбуміну на 10 тисяч населення в
комунальних і державних закладах України
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В порівнянні з 2013 р. виробництво Альбуміну 10% в бюджетних закладах України
зменшилась (в 2015-2016 р.р.) майже в 2 рази. А з початку 2019 року воно припинилось
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взагалі.
Додаткова інформація.
25.02.2019 р. «СОВІСТЬ» листом №02/25-1-Т звернулась до державної установи «Інститут
гематології та трансфузіології НАМН України», від якого 12.03.2019 р. отримала лист№76, в
якому ця найвища в Україні експертна установа, що контролює якість препаратів крові,
стверджує, що з 2014 року по цей час жодного разу невідповідність вимогам АНД препарату
«Розчин альбуміну %» не виявлено.
На Графіку 11.3.7. проілюстрована порівняльна динаміка змін фактичного експорту «крові
людей» з України та обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення
України, затверджених розпорядженням Уряду.
Графік 11.3.7.
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Підсумок.
1. Сама така статистика свідчить про неприродне зростання обсягів експорту «крові
людей» в умовах швидкого скорочення кількості населення і, відповідно, донорів. Проте, не
довіряти офіційній інформації, отриманій з Державної фіскальної служби, підстав зовсім
немає.
2. Чотирикратне збільшення експорту «крові людей» з України відбулось з 2012 р. до
2014 р. і було трохи зменшено війною, а також постановами Уряду, який намагався більш
жорстко регулювати це питання, починаючи з 2015 р. При цьому, привертає увагу той факт,
що реальний експорт «крові людей» з України, за звітними даними ДФС України, значно
перевищує ті дозволені Розпорядженнями Уряду «Біофармі» показники експорту в 2015 р.
на 49,075 тонн, в 2016 р.– на 128,435 тонн., а в 2017 р. – на 192,06 тонн.
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Тобто, «крові людей» з України, яка воює з безжальним ворогом, приватними
структурами, «Біофармою», в порушення обмежень, визначених Урядом, вивезено в 2,26
рази більше, ніж було це дозволено.
Крім того, за даними Митної служби, за 5 років з 2008 р. до 2012 р. включно з України
було вивезено «крові людей» 451 т, за яку в Україну, а точніше ПрАТ «Біофармі» надійшло
40814 тис. дол.
За останні 5 років, з 2013 р. по 2017 р. включно, з вже воюючої України було вивезено
1188 т «крові людей», за яку приватні структури «Біофарми» отримали лише 48 350 тис. дол.
Аналіз інформації, наведеної в Графіку 11.3.11. стосовно експорту «крові людей» з
України, з урахуванням різкого зростання кількості крові, що вивозиться з України в останні
роки, вражає тим, що незважаючи на більш ніж в 2,63 рази зростання обсягів вивозу «крові
людей» з України, розмір валютних надходжень від цих експортних операцій зріс у
порівнянні з 2008-2012 роками лише на в 1,18 рази за останні 5 років.
Висновок.
1. Митні органи України не контролюють або корумповані посадові особи митних органів
України дозволяють приватним компаніям порушувати вимогу Ст. 22 ЗУ «Про донорство
крові і її компонентів», а також Розпорядження КМУ «Про надання спеціального дозволу на
реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з
донорської крові та її компонентів» і вивозити з України «кров людей» в значно більших
обсягах, ніж це визначено Законом України та Урядом.
2. Експортери і «контрабандисти» «крові людей», вочевидь, проводять узгоджену
недоброчесну
зовнішньоекономічну політику, вірогідно, з використанням офшорновідкатних схем виводу з-під фіскального контролю і оподаткування реальної валютної
виручки за продану «кров людей» України.
3. Вірогідне існування корупційних зв’язків і схем, до яких входять посадові особи МОЗ
України і «Біофарми», як головного переробника і експортера «крові людей» з України. Так,
посадові особи Міністерства охорони здоров’я, які в період 2012 – 2015 років шляхом
здійснення адміністративного тиску на керівників комунальних закладів служби крові
примушували їх фальсифікувати звітність з метою завищення показників заготівлі крові, чим
створювали фіктивний профіцит компонентів і препаратів крові в Україні і умови для
введення в оману Уряд України і обґрунтування збільшення її експорту. Крім того, ті ж
посадові особи Міністерства роз’яснювальними листами і публічними виступами разом з
менеджерами «Біофарми» схиляють керівників ОСПК до продажу за безцінь компонентів
крові на «Біофарму» для переробки в високовартісні препарати і припинення їх виробництва
в комунальних закладах.
4. В Україні корумпованими «Біофармою» державними службовцями реалізується
корупційна схема знекровлення комунальних закладів охорони здоров’я населення,
безконтрольного необмеженого нарощування експорту «крові людей», нехтування інтересів
народу і держави України шляхом застосування офшорних схем уникнення оподаткування,
контрабанди, введення в оману посадових осіб органів влади і місцевого самоврядування,
головних лікарів і населення, з метою отримання надприбутків за межами України.
5. Аналіз інформації з урахуванням висновків, наведених в п. 11.2.1 цієї експертизи,
змушує констатувати, що в воюючій Україні корумповані чиновники заради збільшення
обсягів втраченого контрабандного експорту «крові людей» успішно реалізують
протизаконну політику різкого зменшення обсягів обов’язкового забезпечення потреб
охорони здоров’я населення препаратами крові, зокрема Альбуміном.
Додаткова інформація. Листом від 18.09.2018 р. №09/18-П-2 «СОВІСТЬ» запросила, а
Міністерство фінансів листом від 28.09.2018 р. №07050-12/28/489/631 надало копію
26

Зауважень Мінфіну України, наданих МОЗ України до проекту постанови КМУ «Про внесення
змін до пункту 3 Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і
препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України
донорської крові та її компонентів», в якому Мінфін звертає увагу на те, що запропоновані
зміни ставлять під сумнів можливість дотримання вимог ст..22 ЗУ «Про донорство крові та її
компонентів», і їх прийняття можливе тільки після виконання низки умов стосовно
вдосконалення і доповнення нормативної бази, яка регулює комерційний обіг донорської
крові, її компонентів і препаратів.
Аналогічну, але більш повну інформацію надав Секретаріат КМУ листом від 27.09.2018 р.
№17-18/1946.
11.2.2. Забезпечення державного контролю за задоволенням потреб охорони здоров’я
населення в компонентах і препаратах крові в областях України.
1. Стаття 3 Конституції України визначає життя та здоров’я людини вищою цінністю в
Україні.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до пункту другого
§ 1 Регламенту Кабінету Міністрів України (далі - Регламент), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який
здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, місцеві державні адміністрації. Кабінет Міністрів в межах компетенції
видає постанови і розпорядження, обов'язкові до виконання.
Відповідно до § 33 Регламенту розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є,
зокрема міністерства відповідно до компетенції.
Згідно з § 34 Регламенту під час розроблення проекту акта Кабінету Міністрів розробник
аналізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання, причини, які зумовлюють
необхідність підготовки проекту, визначає предмет правового регулювання, механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури.
19.10.2018 р. «СОВІСТЬ» листом №10/19-П-2 звернулась до Кабінету Міністрів України з
запитом стосовно надання копій документів, що подавались разом з проектами
Розпоряджень КМУ №497-р від 20.05.2015 р.; №833-р від 22.11.2017 р.
Листом від 01.11.2018 р. №17-18/2136 КМУ надав цю інформацію.
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) Постановою Кабінету Міністрів України №267 від
25.03.2015 р. визначено головним органом в системі центральних органів виконавчої влади,
що забезпечує формування і реалізацію державної політики в сфері охорони здоров’я
населення, охорони життя і здоров’я людей.
На запит «СОВІСТІ» від 30.05.2016 р. №05/30-11 і від 13.06.2016 р. №06/13 Міністерство
охорони здоров’я листом від 16.07.2016 р. №3.25-17/739/ЗПІ-16/17984 і від 21.06.2016 р.
№055-10/17/846/ЗПІ-16/15522 повідомило, що «…відповідно до частини 3 ст. 22 Закону
України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 №239/95-ВР МОЗ України
здійснює щорічний збір даних щодо обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони
здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами, в тому числі з
урахуванням необхідності створення їх відповідних резервів на випадок ситуацій,
зазначених у частині першій ст..19 цього Закону, для щорічного визначення і
затвердження цих обсягів Кабінетом Міністрів України», і також «…визначення річної
потреби закладів охорони здоров’я в крові, її компонентах та препаратах щорічно
затверджується розпорядженням Кабінету Міністром України на підставі інформації
регіонів, які складені на основі заявок територіальних закладів охорони здоров’я».
Абзац 3 ст. 22 того ж Закону визначає «Компоненти та препарати донорської крові
дозволяється реалізовувати за межами України лише за умови повного забезпечення
ними потреб охорони здоров’я населення України та наявності спеціального дозволу
Кабінету Міністрів України».
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Проте, в Україні відбувається стрімке, штучне, нічим не виправдане обмеження в
задоволенні потреб охорони здоров’я населення України в препаратах крові, вочевидь, з
метою значного розширення можливостей «Біофарми» в експорті цих препаратів.
А в цьому, 2019 році, вищенаведена норма Закону України просто саботується МОЗ
України, яке не підготувало і не винесло на розгляд і затвердження Кабміном проект
«Розпорядження про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони
здоров’я населення в донорській крові, її компонентах і препаратах на 2019 рік». А без цього
розпорядження весь експорт препаратів крові з України, навіть здійснений єдиною
уповноваженою на це фірмою (ТОВ «ФЗ «Біофарма»), є протизаконним.
З урахуванням того, що на виготовлення 1 л препарату крові розчину Альбуміну 10%
необхідно використати 5 літрів плазми донорської, можна прийти до висновку, що в Україні
штучно створюється дефіцит препарату крові Альбуміну і величезний надлишок сировини
для його виробництва – плазми донорської, адже забезпечення потреб охорони здоров’я
населення України на 2018 рік в Альбуміні безпідставно скорочено майже вдвічі - 1,93 рази,
а плазми і еритроцитної маси – тільки в 1,2 і 1,3 рази відповідно, проте саме ці препарати
найбільш необхідні пораненим, породіллям і онкохворим.
В свою чергу, збільшено в 2,12 рази заготівлю тромбоцитів, строк зберігання яких не
перевищує однієї доби, і які найчастіше використовується для лікування наслідків
хіміотерапії у онкохворих, яка не має інфекційної природи, і епідемією в 2018 р. не
загрожує.
Найвірогіднішим поясненням такої невідповідності експерти «СОВІСТІ» вважають
прагнення корумпованих посадовців МОЗ забезпечити необхідну кількість заготівлі
надлишкового, побічного для виробництва тромбоцитів продукту - плазми донорської з
метою подальшої передачі «суб’єктам господарювання для виробництва препаратів крові
з компенсацією витрат закладу на договірних засадах» (лист МОЗ від 31.10.2017 р.
№3.25/28787), а також безпроблемне списання і утилізацію насправді не потрібних в такій
кількості, не затребуваних тромбоцитів, без проблем і витрат на їх зберігання.
Цьому сприяє так звана «роз’яснювальна робота», яку проводять посадовці МОЗ, які в
листі від 31.10.2017 р. №3.25/28787 примудрились послатись на (в правовому сенсі)
нікчемну підставу припинення переробки плазми на препарат Альбумін в обласних закладах
служби крові «..через відсутність самостійної переробки плазми на препарати у зв’язку із
закінченням дії сертифікату про державну реєстрацію медичного імунобіологічного
препарату розчину альбуміну витрачаються додаткові бюджетні кошти на її зберігання
та утилізацію», яка суперечить позиції Міністерства, задекларованій в абзаці 4 листа МОЗ
від 15.03.2017 р. №08.1- 06/871/7153 «..Отже, препарати станцій переливання крові, у
відповідності
до п. 3 розділу 1 Порядку експертизи не підлягають державній
реєстрації/перереєстрації і можуть вироблятись згідно з інструкціями, затвердженими
станціями переливання крові, що провадить свою діяльність у відповідності до діючої
ліцензії МОЗ України на переробку донорської крові та її компонентів».
Крім того, в листі від 13.12.2017 р. №3.25-58/4362/-17/33151 МОЗ України стверджувало,
що «..відновлення дрібнотоварного виробництва препаратів крові економічно не
обґрунтоване». Проте, на запит «СОВІСТІ» від 15.01.2018 р. №01/15-5-Т з вимогою надати
наявне у Міністерства економічне обґрунтування цієї недоцільності, листом від 07.02.2018 р.
№3.25/-17/52/ЗПІ-18/3306 інформувало, що такого обґрунтування не має і звертатись за ним
треба в органи державної виконавчої влади на рівні місцевого самоврядування.
Належним чином обґрунтована правова нікчемність тверджень посадовців Міністерства
доведена нижче по тексту в підпункті аналізу дій обласних державних адміністрацій, що
припинили в своїх областях виробництво і забезпечення потреб охорони здоров’я населення
Альбуміном.
2. Міністерство в листі від 31.10.2017 р. вийшло за межі своїх повноважень і стало
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визначати способи і вартість реалізації, нагадуємо, не державного, а комунального майна:
«Плазма, як компонент крові, після року зберігання і втрати більшості своїх лікувальних
властивостей, може реалізовуватись за залишковою вартістю (з урахуванням витрат
на зберігання)».
«Єдиним можливим способом використання такої плазми є її передача суб’єктам
господарювання для виробництва препаратів крові з компенсацією витрат закладу на
договірних засадах».
Цікаво виглядає позиція Міністерства, наведена в передостанньому абзаці цього листа:
«Своєчасна реалізація плазми крові, що є не придатною для подальшого використання із
лікувальною метою, дозволить уникати невмотивованих бюджетних витрат на її
заготівлю (особливо методом плазмаферезу), зберігання та утилізацію і дасть змогу
залучати додаткові кошти на фінансування діяльності відповідних закладів служби
крові». Вона особливо контрастна тому факту, що, як видно з листа МОЗ від 20.10.2017 р.
№10.3-13/171/1042/ЗПІ-17/27657, наданого на запит «СОВІСТІ» від 07.08.2017 р. №08/07-9, в
період з 2013 по 1 квартал 2015 р. Міністерство безоплатно і безконтрольно передало через
Управління охорони здоров’я Сумської ОДА і підвладних йому структур - КЗ «Сумську
обласну клінічну лікарню» і КЗ «Сумський обласний центр профілактики та боротьби зі
СНІДом», - кінцевому користувачу - приватній компанії ТОВ «Сумський обласний центр
служби крові», яке на 75 % знаходиться у власності ПрАТ Біофарма», виробів медичного
призначення на загальну суму 8 891 559,98 грн. (Лист Сумської ОДА від 03.11.2017 р. №342
на запит «СОВІСТІ» від 26.10.2017 р. №10/26-1-Т, лист МОЗ від 20.10.2017 р. №10.313/17/1042/ЗПІ-17/27657 на запит «СОВІСТІ» від 07.08.2017 р. №08/07-9). І зараз цей процес
продовжується – дивись лист Сумської ОДА від 05.04.2018 р. №01-28/2/6.
Взагалі, тільки наявністю корупційної зацікавленості можна пояснити принципи розподілу
між закладами служби крові України виробів медичного призначення, якими Міністерство
забезпечує потреби розвитку донорства крові в ході виконання бюджетної програми
2301400. Про це свідчить навіть поверхневий аналіз даних, наведених в таблиці.
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Обсяги забезпечення медичними виробами потреб розвитку донорства крові в Україні
в ході виконання бюджетної програми 2301400
Таблиця 11.5.2.
Забезпечення медичними виробами закладів
ОБСЯГИ
Кількість одиниць медичних
служби крові України
обов’язкового
виробів безоплатно
забезпечення
переданих МОЗ в область в
потреб охорони
перерахунку на 1 л плазми
здоров’я населення
донорської, якою згідно з
Назва області
в донорській крові,
розпорядженням КМУ
Рок
2013
2014
2015
її компонентах і
необхідно обов’язково
и
препаратах на
забезпечити потреби
2015 рік (ПЛАЗМА,
охорони здоров’я області в
літрів)
2015 р.
од.
15300,00
1 290,00
1000
4610
0,21
Волинська
грн.
694485,00 270 145,00
230 050,00
од.
10883,00
5 732,00
6 300
4700
1,34
Вінницька
грн.
608936,10 866 136,00
1 449 315,00
од.
22523,00
6 556,00
5121
17272
0,29
Дніпропетровськ
1087439,1
а
грн.
560 538,00
1178086,05
0
од.
20955,00
2 259,00
15 480
8903
1,73
Донецька
2869035,0
грн.
842 607,00
3 561 174,00
0
од.
4613,00
0,00
0
4200
0
Житомирська
грн.
209311,50
0,00
0
од.
4406,00
3 021,00
2 426
3340
0,73
Закарпатська
грн.
219642,00 684 658,00
558 101,30
од.
6224,00
8 130,00
1956
12019
0,16
Запорізька
грн.
261408,00 953 865,00
449 977,80
од.
2867,00
4 733,00
100
2020
0,46
ІваноФранківська
грн.
120414,00 454 984,00
23 005,00
од.
4325,00
2 458,00
0
6750
0
Київська
грн.
428103,75 210 159,00
0
Кіровоградська
од.
2482,00
2 061,00
349
1925
0,18
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грн.
од.
11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

од.
грн.
од.
грн.
од.
грн.
од.
грн.
од.
грн.
од.
грн.
од.
грн.
од.
грн.
од.
грн.
од.
грн.
од.

533505,90
30865,00
1445931,7
5
0,00
0,00
2468,00
103656,00
20576,00
881487,00
7446,00
485682,00
5181,00
304077,00
3030,00
305398,50
425,00
17850,00
13119
550998,00
1251,00
234312,45
0
0
2249

грн.

483422,55

од.
грн.
од.
грн.

1934,00
242417,4
9920
433935

грн.

768 753,00
10 224,00

80 287,45
4 000

989 727,00

920 200,00

2 310,00
197 505,00
5 404,00
462 042,00
9 828,00
840 294,00
3 037,00
757 326,00
2 935,00
425 183,00
1 914,00
713 922,00
1 562,00
133 551,00
4 284,00
366822,00
2388,00
204174,00
564 390,00
3 859,00
993 371,00
1087475,0
0
4975,00
550163,00
7694,00
893012

700
161 035,00
0
0
0
0
2 000
460 100,00
800
184 040,00
6 000
1 380 300,00
0
0
0
0
940
216 247,00
7 488
1 722 614,40
2 526

5000

0,8

3860

0,18

3900

0

5000

0

5300

0,38

4400

0,18

2000

3,0

2300

0

9300
0
6160,3

0
0,15

6000

1,25

3300

0,76

4188

0,59

1500

3,33

581 106,30
2 500
575 125,00
5 000
1 150 250,00

Насамперед, привертає увагу той факт, що кількість закуплених за кошти державного
бюджету і переданих Міністерством в область медичних виробів, необхідних для заготівлі
донорської крові і плазми, аж ніяк не пов’язана з обсягами завдання по заготівлі плазми
донорської для задоволення потреб охорони здоров’я, визначених для кожної області
Розпорядженнями Кабміну.
Так, Тернопільська, Одеська і Харківська області, які в 2015 р. Кабмін зобов’язав
заготовити плазми донорської відповідно 2300 л, 5000 л, 9300 л, НЕ ОТРИМАЛИ в 2015 році
жодного виробу.
Рівень забезпечення медичними виробами в Херсонській області (завдання 6160,3 л.
плазми на рік) склав 0,15 виробів на літр. В Запорізькій області (завдання 12019 л плазми на
рік) склав 0,16 виробів на літр. А в Чернігівській області (завдання 1500 л плазми на рік)
склав 3,3 вироби на літр плазми.
Товариство з обмеженою відповідальністю на 75 % приватної форми власності «СОЦСК»,
яке продає свою продукцію закладам охорони здоров’я Сумської області, у тому числі через
систему PROZORRO задорого, безоплатно забезпечене Міністерством придбаними за кошти
Державного бюджету України медичними виробами на рівні 3 вироби на літр плазми
планового завдання.
Експерти «СОВІСТІ» вважають, що в т. ч. і такі «дивні» принципи розподілу державної
допомоги «стимулювали» припинення виробництва Альбуміну в 17-ти областях України в
2018 р.
Тобто, десятки мільйонів коштів державного бюджету Міністерство охорони здоров’я
витрачає на закупівлю виробів медичного призначення, необхідних для забезпечення
заготівлі значно завищеного в зв’язку з припиненням виробництва Альбуміну обсягу плазми
крові, що також оплачується коштами вже місцевих бюджетів, і не з метою забезпечення
потреб охорони здоров’я населення областей, а для передачі «суб’єктам господарювання
для виробництва препаратів крові з компенсацією витрат закладу на договірних
засадах».
Проте, згідно ст.. 22 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» Кабінет
Міністрів щорічно своїми Розпорядженнями затверджує обсяги
«..обов’язкового
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забезпечення потреб охорони здоров’я населення в донорській крові, її компонентах і
препаратах».
В зв’язку з тим, що для виробництва 1 л. Альбуміну необхідно витратити 5л плазми, а в
завданнях на заготівлю плазми, затверджених для кожної області розпорядженнями КМУ
враховується обсяг плазми, необхідної для виробництва затвердженого обсягу Альбуміну,
виникає логічна необхідність для областей, в яких виробництво Альбуміну Кабміном не
передбачено, зменшити обсяг заготівлі плазми на 5-кратний обсяг зменшення виробництва
Альбуміну. Адекватно необхідно відкорегувати (зменшити) обсяги забезпечення медичними
виробами потреб розвитку донорства крові в Україні в ході виконання бюджетної програми
2301400, привести їх у відповідність до реальної заготівлі компонентів крові, визначених
розпорядженням Уряду.
Проте, порівняльний аналіз обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я
населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами, сформовані МОЗ і
затверджені Кабміном на 2017 і 2018 роки, виявляє дивну динаміку:
Завдання МОЗ помітно зростає на заготівлю донорської крові на 11%, плазми – на 9%,
еритроцитної маси – на 12%, кріопреципітату- на 69%, а виробництво Альбуміну зменшується
в 4,32 рази.
З урахуванням того, що в більшості областей України, зокрема: Дніпропетровській,
Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Сумській,
Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, а також Чернігівській за ініціативою
МОЗ припинено виробництво препаратів крові, зокрема Альбуміну, саме в цих областях
необхідно зменшити заготівлю плазми на 5-тикратні обсяги скорочення виробництва
Альбуміну і відповідно забезпечення медичними виробами по державній програмі 2301400.
В свою чергу, Постанова КМУ від 25.03.2009 р. №333 із змінами визначає Національний
перелік основних лікарських засобів і Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання.
Однак, Постановою КМУ від 16.03.2017 р. №180, розробником якої є також МОЗ, в розділ
XI «Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби людського походження» до
Національного переліку основних лікарських засобів не включено розчин Альбуміну
донорського. Тобто, закуповувати його заклади та установи охорони здоров’я, що повністю
або частково фінансуються з державного та місцевого бюджету, отримають право тільки
після задоволення в повному обсязі потреби в лікарських засобах, включених до
Національного переліку. А з врахуванням хронічного недовиконання місцевих бюджетів в
багатьох областях Альбумін закуповувати за бюджетні кошти просто не буде можливості, тим
більше, що його ціна виробництва «Біофарми» , в т. ч. через PROZORRO, в 3-5 разів вища за
ціну постачання з ОСПК.
Висновок. Виробництво і безоплатна передача розчину Альбуміну з ОСПК в лікарнянопрофілактичні заклади стає єдиним шляхом безумовного виконання Розпорядження «Про
затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення
донорською кров’ю, її компонентами і препаратами», тим більше, що потреба в ньому є
постійна, на протязі усього року.
3. Аналіз змісту Розпоряджень КМУ, якими визначались обсяги обов’язкового
забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і
препаратами з 2015 по 2018 роки показав, що в 2015 і 2016 роках Уряд з подачі МОЗ вважав,
що в трьох областях за якісь провини у населення відсутня потреба в обов’язковому
забезпеченні охорони здоров’я населення розчином Альбуміну 10% ( в т. ч. Донецька – там
війна, Сумська – там приватна ОСПК, Полтавська - ?, в 2016 р. - Черкаська ?). В 2017 р. – за
якісь провини до них додалось населення Житомирської області, а на 2018 р. таких областей
стало аж 12: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська,
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Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська і Черкаська.
З метою встановлення обставин, які спонукали керівників обласних державних
адміністрацій таким чином позбавити населення своїх областей гарантованого державою
права на безоплатний Альбумін, АГС «СОВІСТЬ» звернулась до керівників 10-ти областей з
відповідними запитами, в т. ч. до голови Хмельницької ОДА, відповідь якого може слугувати
взірцем сумлінного виконання службових обов’язків.
В листах від 11.12.2017 р. з №12/11-1-П по № 12/11-7-П керівникам
Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Херсонської,
Черкаської ОДА , які розпочинались фразою: «Відповідно до Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22.11.2017 р. № 833-р потреби охорони здоров’я населення області,
ОДА якої Ви очолюєте, за Вашою ініціативою в 2018 році не будуть задовольнятись
препаратом донорської крові «Розчин Альбуміну 10%», були задані три питання:
1. Надати копії документів, що обґрунтовують відсутність необхідності
забезпечувати населення області, ОДА якої Ви очолюєте, препаратом донорської крові
«Розчин Альбуміну 10%» в 2018 році.
2. Роз’яснити, чому населення саме області, ОДА якої Ви очолюєте, на відміну від
населення Волинської, Хмельницької, Запорізької, Чернігівської та інших областей, в 2018
році буде позбавлено обов’язкового забезпечення препаратом донорської крові «Розчин
Альбуміну 10%».
3. Роз’яснити, завдяки здійсненню яких заходів Вам вдалось довести до нуля потребу
населення області, ОДА якої Ви очолюєте, на 2018 р. в препараті донорської крові «Розчин
Альбуміну 10%»,
отримані відповіді на які зведені в таблицю.
Таблиця 11.5.3.
Відповіді на питання

Назва області

Надати копії
Роз’яснити, чому населення
документів,
що
саме області, ОДА якої Ви
обґрунтовують
очолюєте, на відміну від
відсутність необхідності
населення Волинської,
забезпечувати
Хмельницької, Запорізької,
населення області, ОДА
Чернігівської та інших
якої
Ви
очолюєте,
областей, в 2018 році буде
препаратом донорської
позбавлено обов’язкового
крові
«Розчин
забезпечення препаратом
Альбуміну 10%» в 2018
донорської крові «Розчин
році.
Альбуміну 10%».

1

2

Дніпропетровська

Документи не
створювались

Львівська

Це питання
проігнороване

Одеська

Документи не надані,
бо це державна
політика

Тернопільська

Документи не
створювались, бо це
вимога нормативноправових актів

Харківська

Документи не надані

3

Роз’яснити, завдяки
здійсненню яких заходів
Вам вдалось довести до
нуля потребу населення
області, ОДА якої Ви
очолюєте, на 2018 р. в
препараті донорської крові
«Розчин Альбуміну 10%»
4

Додаткова інформація

5
Питання забезпечення
Припинення виробництва у
населення препаратами
зв’язку з закінченням дії
Будемо закуповувати за
крові пріоритетне і
Свідоцтва про
кошти обласного бюджету
знаходиться на
держреєстрацію лікарського
постійному контролі
засобу Альбуміну.
керівництва області
Виробництво препаратів
крові на базі центрів крові
Припинення виробництва у
припинено взагалі в
зв’язку з закінченням дії
Україні. Згідно концепції
Свідоцтва про
Це питання проігнороване розвитку служби крові
держреєстрацію лікарського
України не передбачено
засобу Альбуміну
виробництво лікарських
засобів в закладах служби
крові.
Виробництво препаратів
КП «Одеська ОСПК»
Маємо в наявності 256 л
крові на базі центрів крові
позбавлена можливості
Альбуміну і будемо його
припинено взагалі в
отримати Державну
використовувати. Раніше
Україні. Це державна
реєстрацію з серпня 2017 р.
виробляли 500 л на рік
політика.
Установи переливання
Заклади служби крові
крові реалізують обласну
Тому що Альбумін виключено повністю забезпечили
програму «Створення
з Національного переліку
потреби медичних установ
банків крові та її
на 2017-2018 роки
компонентів».
Припинено виробництво у
Потреби закладів охорони
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Херсонська

Черкаська
*

2

зв’язку з закінченням
22.12.2016 р. дії Сертифікату
про держреєстрацію.
Альбумін виключено з
Національного переліку
3

Документи не надані

Припинення виробництва у
зв’язку з закінченням дії
Свідоцтва про
держреєстрацію лікарського
засобу Альбуміну.

Документи не надані

З 2012 р. КЗ «ЧОСПК ЧОР» не
виготовляє, а потреба
забезпечувалась іншими
закладами СПК з
давальницької плазми,
переданої «ЧОСПК», і тільки
для дітей, вагітних, поранених
в зоні АТО і надзвичайних
подій.

здоров’я забезпечуються
шляхом закупівлі на
конкурентних засадах
4

6
Альбумін використовують
при лікуванні:
травматичного і
Заклади охорони здоров’я
операційного шоку, опіків,
зможуть закуповувати
гіпопротеїнемії,
через аптечну мережу
гіпоальбумінемії, хвороб
шлунково-кишкового
тракту
Будемо закуповувати для
дітей, вагітних, поранених
в зоні АТО і надзвичайних
подій, а всі інші будуть
купувати в аптеках

Окремо розглянуте листування з аналогічних питань
з керівниками Сумської і
Хмельницької ОДА.
Сумська. Підставою для виділення в окреме дослідження відношення керівництва ОДА до
обов’язку забезпечення потреб охорони здоров’я населення компонентами і препаратами
крові стала наявність в області унікального для всієї України «Сумського обласного центру
служби крові» в формі товариства з обмеженою відповідальністю, яке на 75 % знаходиться в
приватній власності ПАТ «Біофарма». Крім того, з 2015 року потреби охорони здоров’я
населення Сумщини в препаратах крові стабільно затверджувались в нульових показниках, а
на 2018 р. неочікувано по Альбуміну визначились в розмірі 100 л..
Вже традиційно, на запит «СОВІСТІ» від 08.12.2017 р. №12/08-2-Т Сумська ОДА листом від
21.12.2017 р. №410 відмовила в наданні інформації з посиланням на наказ СБУ від
18.08.2005 р. №440, і повідомила, що забезпечення потреб закладів охорони здоров’я
області в препараті Альбумін 10% здійснюється через аптечні заклади. На питання про
обсяги фінансування, закладені в бюджет області, і джерела забезпечення потреб області в
фізичних обсягах препаратів крові на 2018 рік ОДА не відповіла.
Експерти «СОВІСТІ» провели власне дослідження і встановили наступне:
Аналіз інформації, отриманої з КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня», лист від
27.09.2017 р. №0120/2346 на запит від 18.09.2017 р. №09/18-10-т, показав, що забезпечення
препаратами крові потреб охорони здоров’я населення в цій найбільшій в Сумській області
лікарні за рахунок бюджетних коштів або не відбувається зовсім: кріопреципітат не
придбавався з 2010 р. жодної дози;
або випадково: альбумін в 2015 р. закуплено 106,3 л за ціною 404 грн. за 100 мл в КЗ
«Харківський обласний центр служби крові» (не Сумський) і не ПрАТ «Біофарма»;
або в зникаюче малих обсягах: тромбоцити виробництва ТОВ «Сумський обласний центр
служби крові» з 632 доз в 2012 р. до 44 доз за 6 місяців 2017 р., і це за ціною в 2017 р. 7935
грн. за одну дозу без ПДВ.
Одночасно, листом від 25.08.2017 р. №01-12/3238 КЗ «Конотопська центральна районна
лікарня ім. Академіка Михайла Давидова» повідомила на лист «СОВІСТІ» від 08.08.2017 р.
№Е 13/1-8, що з 2011 р. не закуповувала Альбумін, а власні потреби в еритроцитній масі 129,345 л на рік, і в плазмі крові – 159,93 л на рік забезпечувала власним трансфузіологічним
відділенням. При цьому, ціна на еритроцитну масу в 2017 р. склала 1241,09 грн. за 1 літр, а
плазми – 1252,9 грн/літр.
Привертає увагу той факт, що Роменська центральна районна лікарня Сумської області
листом від 18.08.2017 р. № 01-20/3150 на лист «СОВІСТІ» від 08.08.2017 р. №Е13/1-8
повідомила, що Альбумін з 2014 р. жодного разу не закуповувала, а еритроцитну масу в
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кількості 7,56 л за 6 місяців 2017 року придбала у ТОВ ««Сумський обласний центр служби
крові» (далі ТОВ «СОЦСК») за ціною 3470 грн/літр, а плазму крові в кількості 0,72 л – за
ціною 3520 грн/літр. Тобто, в 2,8 рази дорожче, ніж Конотопська ЦРЛ ім. Академіка Михайла
Давидова.
Цікаво, що Середино-Будська центральна районна лікарня в листі від 17.08.2017 р. №0108/1г/1293 на запит «СОВІСТІ» від 08.08.2017 р. №Е13/1-8 повідомила, що Альбумін не
закуповує, а за 6 місяців 2017 року еритроцитну масу в кількості 4,584 л. придбала у ТОВ
«СОЦСК» за ціною 2504,67 грн. за 1 літр. А плазму в кількості 0,480 л - за ціною 2483 грн. за 1
літр. Це лише в 2 рази дорожче, ніж Конотопська ЦРЛ ім. Академіка Михайла Давидова.
Проте, це майже на 1000 грн. дешевше за 1 літр, ніж в Роменській ЦРЛ, що дозволяє робити
припущення про наявність «відкату» і корупційної складової в ціні Роменської ЦРЛ.
З метою об’єктивізації інформації про діяльність ТОВ «СОЦСК» Президент АГС «СОВІСТЬ»
14-15.08.2018 р. відвідав м. Шостку Сумської області, в якому відкрито і працює підрозділ
товариства, розташований по вул. Знаменська, 6.
Під час візиту було проведено опитування працівників ТОВ «СОЦСК» і трансфузіологічного
відділення міської лікарні. Фізичний стан двох закладів разюче відрізняється на користь ТОВ,
що зафіксовано на фото, а проведене опитування показало, що ТОВ «СОЦСК» здійснює
активну роботу тільки по забору плазми крові у мешканців і гостей м. Шостка, здійснюючи
при цьому агресивну маркетингову політику, насамперед рекламну і цінову При цьому,
ніякої участі в забезпеченні потреб місцевих лікарняно-профілактичних закладів не здійснює.
Всю заготовлену донорську плазму відвантажує на «Біофарму».
Крім того, не маючи статусу державного або комунального закладу, протизаконно видає
довідки донорам, на підставі яких вони отримують компенсації від роботодавців.
Одночасно, трансфузіологічне відділення міської лікарні Шостки знаходиться в фізично
значно гіршому стані і не має таких, як ТОВ «СОЦСК» правових і фінансових можливостей
для залучення донорів, і тому не забезпечує всіх потреб пацієнтів лікарні в донорській крові.
Сюди як донори приходять тільки ті, хто безпосередньо зацікавлений в одужанні близької
людини.
Знаково, для порівняння: КЗ «Хмельницька обласна станція переливання крові» згідно
листа від 22.09.2017 р. №231 на запит «СОВІСТІ» від 13.09.2017 р. №09/13-12 виготовляла і
забезпечувала потреби охорони здоров’я населення Хмельницької області в препаратах
крові в повному обсязі три останні роки, а саме:
Тромбоцити за 6 місяців 2017 р. - 618 доз за ціною 1077 грн. за дозу, тобто в 7,4 рази
дешевше, ніж продає Сумським лікарням ТОВ «СОЦСК».
Розчин Альбуміну 10% в 2015 р. - 664 л; в 2016 р. - 664,2 л; за 6 місяців 2017 р. – 276,5 л за
стабільною ціною 393,1 грн за 100 мл, яка більш ніж в 2 рази дешевше ціни продажу цього
препарату через PROZORRO «Біофармою» в інших областях.
Кріопреципітат в 2015 р. – 863 дози; в 2016 р. – 868 доз; за 6 місяців 2017 р. – 437 доз за
ціною 865 грн. за дозу.
Привертають увагу і обурюють мізерні обсяги закупівлі компонентів крові і відсутність
закупівлі препаратів крові Альбуміну і Кріопреципітату лікувальними закладами Сумської
області. Вочевидь, що застосування цих препаратів забезпечують за свої гроші ті платники
податків і донори, які здали кров безкоштовно, ще й оплатили її переробку сплатою податків
в місцевий і державний бюджети.
Тим не менше, ТОВ «Сумський ОЦСК» щорічно безоплатно отримує централізовано
придбані за кошти державного бюджету по КПКВК 1301400 вироби медичного призначення
на мільйони гривень. За період 2013-2018 р.р. - на загальну суму 8 891 559,98 грн. (Лист
Сумської ОДА від 03.11.2017 р. №342 на запит «СОВІСТІ» від 26.10.2017 р. №10/26-1-Т, а
також від 03.04.2018 р. №01-28/2/6 на запит від 23.03.2018 р., лист МОЗ від 20.10.2017 р.
№10.3-13/17/1042/ЗПІ-17/27657 на запит «СОВІСТІ» від 07.08.2017 р. №08/07-9).
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Тобто, перевиконуючи планові завдання по заготівлі (взяттю) донорської крові в 21,25
рази, а плазми крові в 13,68 рази, Сумський обласний центр служби крові разом з
Управлінням охорони здоров’я Сумської ОДА забезпечують безперебійне, стабільне і у
високих обсягах постачання наддешевої сировини (крові людей) на «Біофарму».
В свою чергу, відсутність комунального закладу системи служби крові в області,
важелів впливу на ТОВ «Сумський ОЦСК», і таке «злагоджене державно-приватне
партнерство» призводять до того, що створюються умови, за яких Сумська ОДА
неспроможна
забезпечувати виконання Розпоряджень Уряду
України стосовно
обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її
компонентами і препаратами, більш того, відверто сприяє порушенням вимоги ст. 15
Закону України «Про донорство крові і її компонентів», яка взагалі не надає право взяття
(заготівлі) донорської крові суб’єктам підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Сумський
ОЦСК».
Хмельницька. Підставою для виділення в окреме дослідження відношення керівництва
ОДА до обов’язку забезпечення потреб охорони здоров’я населення компонентами і
препаратами крові стала зразкова за змістом відповідь керівництва ОДА від 31.10.2017 р.
№99/22-41-5468/2017 на запит «СОВІСТІ» від 23.10.2017 р. №10/23-6, яке професійно і
відповідально на відміну від всіх вищенаведених обласних очільників, ставиться до
виконання Розпоряджень Уряду і своїх обов’язків по забезпеченню потреб охорони здоров’я
населення області, яку очолюють.

І виконувати ці обов’язки їм не заважають такі примарні підстави, як «..закінчення дії
свідоцтва про державну реєстрацію…», «..виключення Альбуміну з Національного
переліку..», «..відсутність можливості отримати держреєстрацію..», «..виробництво
препаратів крові на базі центрів крові припинено в усій Україні..», «..наказ СБУ №440 від
18.08.2005 р…», «..розпорядження КМУ є орієнтовним планом роботи для
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ретроспективного аналізу».
11.2.3. Аналіз сучасного стану правового регулювання заготівлі, переробки і
виготовлення препаратів крові.
1.Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», який діяв до
28.06.2015, в статті 9 містив в собі, крім інших, наступні види господарської діяльності, які
підлягали обов’язковому ліцензуванню:
- переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім
діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
- господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту
лікарських
засобів (крім імпорту активних
фармацевтичних інгредієнтів),
-медична
практика;
На виконання вимог цього Закону всі заклади служби крові України ще до 2015 року
отримали безстрокові ліцензії на переробку донорської крові і її компонентів, та
виготовлення з них препаратів крові і на її підставі здійснювали свою діяльність з переробки
донорської крові і її компонентів, та виготовлення з них препаратів крові, без отримання
ліцензії на медичну практику або господарську діяльність з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім імпорту
активних фармацевтичних інгредієнтів).
Після набрання чинності 28.06.2015 р. нової редакції Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» зі статті 7 Закону зник такий вид діяльності, як «переробка
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності
банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини», проте такі види діяльності як
«господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту
лікарських
засобів (крім імпорту активних
фармацевтичних інгредієнтів)» і «медична практика» залишились.
Тобто, переробку донорської крові і її компонентів, та виготовлення з них препаратів
крові, як вид господарської діяльності, зараз дозволено здійснювати без отримання ліцензії
всім, а для здійснення медичної «медичної практики» і «виробництва лікарських засобів…»
ліцензію, як і раніш, отримувати треба. Відповідно той, хто по попередній редакції Закону
здійснював переробку донорської крові і її компонентів, та виготовлення з них препаратів
крові і не отримував ліцензію на «медичну практику» і «господарську діяльність з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських
засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських
засобів (крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів)», зараз має повне право
продовжувати здійснювати переробку донорської крові і її компонентів, та виготовлення з
них препаратів крові і не отримувати ніяких додаткових ліцензій, в т.ч. на «медичну
практику» і «господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту
лікарських
засобів (крім імпорту активних
фармацевтичних інгредієнтів)».
2. Крім того, компоненти крові і препарати крові, зокрема Альбумін, виробляються з крові
людини лише шляхом фракціонування (розділення крові на складові) і виділення та
збагачення однієї фракції. Всі ці компоненти і препарати ні в якому разі не містять в собі
чужорідних людській крові інгредієнтів, в т. ч. фармацевтичного походження, і тому не
можуть вважатись лікарськими засобами в розумінні статті 2 Закону України «Про лікарські
засоби».
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Саме тому у відповідності до п.3
розділу 1 «Порядку проведення експертизи
реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію
(перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних
матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення», затвердженого наказом МОЗ України
від 26.08.2005 р. № 426 (у редакції наказу МОЗ України від 23.07.2015 № 460), зазначено:
«Порядок не поширюється на препарати, виготовлені на основі крові та плазми, які
фракціонуються із людської донорської крові згідно з інструкціями виробника в
акредитованих відповідно до сфери діяльності установах». В свою чергу, подовження
дії Сертифікату про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату та
Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб не передбачено законодавством, тобто не
потрібно. Цей висновок міститься в абзаці 4 листа МОЗ від 15.03.2017 р. № 08.1-06/871/7153:
«..Отже, препарати станцій переливання крові, у відповідності до п. 3 розділу 1
Порядку експертизи не підлягають державній реєстрації/перереєстрації і можуть
вироблятись згідно з інструкціями, затвердженими станціями переливання крові, що
провадить свою діяльність у відповідності до діючої ліцензії МОЗ України на переробку
донорської крові та її компонентів».
3. В свою чергу, Постанова КМУ від 25.03.2009 р. №333 із змінами визначає Національний
перелік основних лікарських засобів і Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання. Постановою КМУ
від 16.03.2017 р. №180 в розділ XI «Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби
людського походження» до Національного переліку основних лікарських засобів не
включено розчин Альбуміну донорського і закуповувати його заклади та установи охорони
здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевого бюджету,
отримують право тільки після задоволення в повному обсязі потреби в лікарських засобах,
включених до Національного переліку. Це, з урахуванням, з одного боку – хронічного
недовиконання місцевих бюджетів, і з іншого - необхідності безумовного виконання
Розпорядження КМУ «Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб
охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами» залишає
лише один шлях виконання вимог Закону і Розпорядження: виробництво в комунальних
ОСПК і безоплатна передача в лікарняно-профілактичні заклади розчину Альбуміну, тим
більше, що потреба в ньому є постійна, на протязі усього року.
4. Підсумовуючи, слід зазначити, що в Україні зараз не існує ніяких нормативно-правових
документів, які містять в собі заборону виробництва препаратів крові в комунальних
закладах служби крові, підпорядкованих МОЗ. Навпроти, Закон України «Про донорство
крові та її компонентів», Розпорядження КМУ «Про затвердження обсягів обов’язкового
забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і
препаратами», Статути закладів, а головне – життєво важлива, незадоволена потреба
охорони здоров’я людей ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬ комунальні заклади виробляти препарати крові.
При цьому, будь-які посилання: на проекти стратегій розвитку системи служби крові
України, проект Закону або аргументи на кшталт
«не відповідають європейським
стандартам препаратів місцевого виробництва» не виправдовують трагедії сімей українців,
які втратили здоров’я або навіть життя своїх дітей, тому що не знайшли препарату крові
Альбумін, тоді коли він зобов’язаний бути доступним і в належній кількості в будь-якій
спеціалізованій лікарні.
11.2.4. Факти свідомого маніпулювання окремими положеннями нормативно-правових
актів посадовими особами МОЗ.
1. Дивним чином, але з конкретною метою відповідальні посадові особи МОЗ України
намагаються маніпулювати окремими положеннями нормативно-правових актів, якими
регулюються процеси взяття, переробки, зберігання і торгівлі компонентами і препаратами
донорської крові. Так, в листі Міністерства охорони здоров’я України від 15.03.2017 р.
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№08.1-16/871/7153 Заступник міністра з питань європейської інтеграції Оксана Сівак
(виконавець Ярко Л. В.) на протязі шести абзаців блискуче, впевнено і абсолютно достовірно
роз’яснюють про наявність всіх правових підстав у закладів і установ служби крові України
безперешкодно продовжувати свою діяльність з виготовлення препаратів крові без
додаткових процедур сертифікації і ліцензування.
Далі текст роз’яснення:
«Міністерство охорони здоров’я України інформує стосовно ситуації, яка склалася на
сьогоднішній день з питанням державної реєстрації (перереєстрації) препаратів крові, які
виробляються закладами служби крові України.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» та Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету
міністрів України від 26.05.2005 р. №376, не підлягають державній реєстрації лікарські
засоби, які виробляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувальнопрофілактичних закладів із дозволених до застосування діючих допоміжних речовин.
Також, відповідно до пункту 3 розділу 1 Порядку проведення експертизи реєстраційних
матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію),
а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів
протягом дії реєстраційного посвідчення (далі – Порядок експертизи, затвердженого
наказом МОЗ України від 26.08.2005 р. №426 (у редакції наказу МОЗ України від 23.07.2015
р. №460), Порядок не поширюється на препарати на основі крові та плазми, які
фракціонуються із людської донорської крові згідно з інструкціями виробника в
акредитованих відповідно до сфери діяльності установах.
Отже, препарати виробництва станцій переливання крові, у відповідності до п.3
розділу 1 Порядку експертизи не підлягають державній реєстрації /перереєстрації і
можуть вироблятись згідно з інструкціями, затвердженими станціями переливання
крові, що провадить свою діяльність у відповідності до діючої ліцензії МОЗ України на
переробку донорської крові та її компонентів.
Подовження дії Сертифікату про державну реєстрацію медичного імунобіологічного
препарату та
Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб не передбачено
законодавством.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» переробка донорської крові та її компонентів, та виготовлення з них
препаратів крові не входить до переліку видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню..».
Проте, в останніх двох абзацах, ігноруючи вимогу частини другої Ст.8 ЗУ «Про
ліцензування видів господарської діяльності» «.. 2. У разі скасування ліцензування виду
господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу
ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються
недійсними», вибудовує протиправну вимогу
до станцій переливання крові здійснити
нездійсненні в наявній правовій системі дії з ліцензування виду діяльності, який не підлягає
ліцензуванню в органі, який втратив повноваження органу ліцензування: «..Також
зазначаємо, що відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», який прийнято на заміну Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», не передбачено такого виду діяльності як «переробка
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів». Отже, на сьогодні
ліцензії, що були видані установам служби крові на виготовлення препаратів з донорської
крові і на підставі якої у разі державної реєстрації має здійснюватись виробництво
препаратів крові, мають законодавчо не визначений статус.
Враховуючи вищеозначене, а також те, що будь-які дії повинні здійснюватись виключно
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у законний спосіб, рекомендуємо станціям переливання крові України подати заяву на
видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, до Державної служби України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.11.2016 р. №929 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних
фармацевтичних інгредієнтів»,
з метою врегулювання питання виробництва
препаратів крові станціями переливання крові та подальшої їх реєстрації».
2. Ту ж саму хибну нездійсненну вимогу до станцій переливання крові України висунув
Заступник міністра О. Лінчевський в листі МОЗ від 27.12.2017 р. №3.25-58/5002-17/34574 у
відповідь на лист АГС «СОВІСТЬ» від 08.11.2017 р. №11/08-5-П, в якому «СОВІСТЬ» просила
роз’яснити два питання:
1. Чи мають право бюджетні заклади Служби крові України, акредитовані відповідно до сфери діяльності,
виробляти препарати на основі донорської крові та плазми, що фракціонуються з людської донорської крові згідно
з затвердженими інструкціями, без отримання ліцензії на здійснення цього виду діяльності і державного
сертифіката про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату та реєстраційного посвідчення про
лікарський засіб?
2. Чи мають право суб’єкти підприємницької діяльності, в статутах яких прописано і належним чином
задекларовано вид діяльності «заготівля і переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів» виробляти препарати на основі донорської крові та плазми, що фракціонуються з людської
донорської крові згідно з затвердженими інструкціями, без отримання ліцензії на здійснення цього виду діяльності
і державного сертифіката про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату та реєстраційного
посвідчення про лікарський засіб?
В своєму листі О. Лінчевський задекларував мету, яку переслідують окремі, вочевидь, належним чином
зацікавлені посадові особи МОЗ «.. виготовлення препаратів плазми крові планується проводити лише в
умовах спеціалізованих виробництв по переробці плазми, які мають в наявності Сертифікат або висновок
щодо підтвердження відповідності виробництва вимогам належної виробничої практики (GMP).»(читай
ПрАТ Біофарма). Адже проект Стратегії Національної системи крові України, на яку посилається О. Лінчевський, не
передбачає бюджетного фінансування створення такого виробництва в Україні, а «Біофарма» вже є.
Проте, коли АГС «СОВІСТЬ» своїм листом від 23.03.2018 р. №03/23-4-р поставила 4 конкретні питання стосовно
наявності правових підстав в діяльності суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Сумський обласний центр
служби крові», яке на 75% належить ПрАТ «Біофарма»:
«1. Інформацію про те, чи є Міністерство охорони здоров’я України органом
управління ТОВ «СОЦСК».
Якщо так, то просимо повідомити нас про правові підстави того, що Міністерство є
органом управління приватного суб’єкта господарювання – ТОВ «СОЦСК», а також
функції Міністерства з управління цим суб’єктом господарювання і перелік обов’язків,
які згідно з законодавством ТОВ «СОЦСК» повинно виконувати по відношенню до
Міністерства, яке Ви очолюєте, з посиланням на відповідний нормативний документ,
яким визначені ці функції і обов’язки.
2. Інформацію про правові підстави (ліцензії, дозволи, тощо), які дозволяли ТОВ
«СОЦСК» протягом 2010 – 2017 років та І півріччя 2018 року здійснювати «взяття»
донорської крові.
3. Інформацію про серію, номер ліцензії (ліцензій) та про дату прийняття і номер
рішення про видачу ліцензії (ліцензій) на «взяття» донорської крові, які були видані ТОВ
«СОЦСК» протягом 2010 – 2015 років.
4. Копії рішення (рішень) уповноваженого органу на видачу ліцензії (ліцензій) на
«взяття» донорської крові, що була видана (видані) ТОВ «СОЦСК» протягом 2010 – 2015
років»,
ми отримали впевнену відповідь на перше питання (лист МОЗ від 20.04.2018 р.
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№17/17/383-ЗПІ-18/10285), відсутність відповідей на наступні три і чітко виражену, вже
відповідну вимогам законодавства нову, діаметрально протилежну вищенаведеній позицію
Міністерства:
«.. Частина перша статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» не передбачає ліцензування господарської діяльності з взяття, переробки і
зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлення з них
препаратів.
Разом з тим, в частині другій статті 8 Закону України ««Про ліцензування видів
господарської діяльності» зазначено, що у разі скасування ліцензування виду господарської
діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії,
видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними.
Таким чином, ліцензія на провадження господарської діяльності з взяття, переробки і
зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлення з них
препаратів МОЗ України не може бути видана, оскільки зазначений вид діяльності не
підлягає ліцензуванню».
Підсумок. В питаннях діяльності виробництва препаратів крові в установах і закладах
(станціях переливання крові) МОЗ висуває протиправні нездійсненні умови. А в питаннях
протиправної діяльності приватних структур «Біофарми» займає діаметрально протилежну
позицію – можна все. І попри все, Заступник міністра Р. Ілик не знає або «забув», що ст. 15
Закону України «Про донорство крові та її компонентів» не надає право взяття (заготівлі )
донорської крові суб’єктом підприємницької діяльності приватної форми власності.
Висновок. Надзвичайно висока вірогідність корупційного захоплення регулятора – МОЗ
України приватним монополістом з виробництва і експорту препаратів крові – ПАТ
«Біофарма».
11.2.5. Забезпечення державного контролю за дотриманням обмежень, визначених
законодавством на експорт компонентів і препаратів крові.
Закон України «Про донорство крові та її компонентів» абз. 3 Ст.22
« Компоненти та препарати донорської крові
дозволяється реалізовувати за
межами України лише за умови повного забезпечення ними потреб охорони здоров'я
населення України та наявності спеціального дозволу Кабінету Міністрів України.
Обсяги обов'язкового забезпечення потреб охорони здоров'я населення донорською
кров'ю, її компонентами і препаратами, в тому числі з урахуванням необхідності
створення їх відповідних резервів на випадок ситуацій, зазначених у частині першій
статті 19 цього Закону, щорічно визначаються і затверджуються Кабінетом Міністрів
України на підставі даних, що подаються центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, Міністерством
оборони України, іншими державними органами, до сфери управління яких належать
заклади охорони здоров’я.
В свою чергу, п.2 Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і
препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з
України донорської крові та її компонентів,затвердженого Постановою КМУ 14.09.1998р
№1427 визначає:
« 2. Обсяги обов'язкового задоволення потреб охорони здоров'я населення України
донорською кров'ю, її компонентами і препаратами з них, у тому числі з урахуванням
потреб у створенні їх відповідних резервів на випадок виникнення ситуацій, зазначених у
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частині першій статті 19 Закону України "Про донорство крові та її компонентів",
щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням МОЗ.
Відповідні пропозиції подаються МОЗ в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України до 15 березня кожного року. Для їх розроблення інші центральні органи
виконавчої влади, які мають у сфері свого управління заклади охорони здоров'я, та МНС
до 15 лютого інформують МОЗ про потреби закладів охорони здоров'я у компонентах
донорської крові і препаратах з них для надання невідкладної та гарантованої
медичної допомоги населенню, а також про стан їх задоволення».
Проте, проведений експертами «СОВІСТІ» аналіз стану дотримання вимог законодавства,
затверджених процедур і контролю за їх виконанням показав наступне:
Секретаріат Кабінету Міністрів України листами від 28.09.2016 р. №17-16/2019 і листом від
27.10.2016 р. №17-16/2215 на запити АГС «СОВІСТЬ» відповідно від 20.09.2016 р. Е-13/1 і від
19.10.2016 р. №Е -13/10 надав інформацію і копії всіх доручень віце-прем’єр-міністрів
України щодо надання спеціальних дозволів на реалізацію за межами України «крові людей»
(код товарної позиції 3002 згідно УКТ ЗЕД) в період 2006-2014 р., а також копії розпоряджень
Кабінету Міністрів України з цього приводу від 25.05.2015 р. №522 і від 16.03.2016 р. №170-р.
Аналіз інформації, що міститься в цих документах, показав, що експортером «крові
людей» (код 3002 УКТ ЗЕД), починаючи з 2007 р., була:
м. Київ «Біофарма» - 2006 р; 2009 р.; 2010 р.; 2011 р.; 2012 р.; 2013 р.; 2014 р.; 2015 р.;
2016 р.; 2017 р.; 2018 р.2019 р.
м Харків «Біолік» - 2011 р.; 2012 р. отримував дозвіл на експорт.
При цьому, обмеження на обсяг експорту «крові людей» з України Кабмін почав
застосовувати тільки з 2015 р. Проте ці директивні обмеження митниця не контролювала, а
дозволяла вивозити «кров людей» з України всім і без обмежень.
Так, в 2015 р. було дано «Біофармі» дозвіл на експорт 95,925 тонн «крові людей, в т. ч. 61
тонну Альбуміну 10%. Фактично вивезено 145 т, тобто більше на 49,075 т.
В 2016 р. - 89, 565 тонн «крові людей», в т. ч. 61 тонну Альбуміну 10%. Фактично вивезено
218 т, тобто більше на 128,435 т.
В 2017 р. було дано «Біофармі» дозвіл на експорт 108,94 т «крові людей», в т. ч. 69 т.
Альбуміну 10%. Фактично вивезено 301 т, тобто більше на 192,06 т.
На 2018 рік, в порушення строків, визначених Порядком реалізації за межі України
компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її
компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів, ЗАВЧАСНО
Розпорядженням від 27.12.2017 р. №1005-р Кабмін, з подачі МОЗ, дозволив «Біофармі»
експорт «крові людей» точнісінько в тих самих обсягах (з точністю до ампули), як і в 2017 р.
Фактично вивезено 509 тонн.
Візуалізація українських показників експорту «крові людей» (код 3002 УКТ ЗЕД – таку
узагальнюючу назву мають всі компоненти і препарати донорської крові для митних органів)
наведена в Графіку 11.5.1.
Аналіз даних, наведених в Графіку 11.5.1., з урахуванням обмежень на експорт, які
запроваджує Кабмін України з 2015 р., дозволяє зробити наступні висновки:
1. Експорт «крові людей» з України в період 2006 -2011 рр. в тоннах відбувався стабільно,
в середньому близько 87,5 тонн на рік.
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Графік 11.5.1.

Експорт по товарній позиції 3002(TARIG) «кров людей» з України
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2. З 2012 р. (реєстрація «Біофарми» відбулась 12.11.2008 р.) спостерігається щорічне
значне зростання експорту крові людей з України»: з 73 т. в 2011 р. до 104 т в 2012 р. – в 1,42
рази; з 104 т до 170 т в 2013 р. – ще в 1,63 рази;
З 170 т. до 354 т в 2014 р. - аж в 2,08 рази, і це в рік початку російської агресії в Україну.
Потім відбулось поступове зменшення експорту «крові людей» з України спочатку до 145
тонн в 2015 р., при цьому дозволено Розпорядженням Кабміну в 1,65 рази менше – тільки
87,890 т.
В 2016 році експорт склав 218 т (дозволено 86,7 т), в 2017 р. - 301 т (дозволено 108,94 т), а
в 2018 р. - 509 т (дозволено 108,94 т)
Сама така статистика свідчить про неприродне зростання обсягів експорту «крові людей»
в умовах швидкого скорочення кількості населення і, відповідно, донорів. Проте не довіряти
офіційній інформації, отриманій з Державної фіскальної служби, підстав зовсім немає.
Чотирикратне збільшення експорту «крові людей» з України відбулось з 2012 р. до 2014
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р. і було трохи зменшено війною, а також постановами Уряду, який став більш жорстко
регулювати це питання, починаючи з 2015 р. При цьому, привертає увагу той факт, що
реальний експорт «крові людей» з України, за звітними даними ДФС України, значно
перевищує ті дозволені Постановами Уряду «Біофармі» показники експорту в 2015 р. на
49,075 тонн, в 2016 р.– на 128,435 тонн, в 2017 р. – на 192,06 тонн, а в 2018 р. – майже на
400 тонн більше дозволеного.
Тобто, з 2015 р. з України, яка воює з безжальним ворогом, приватні структури, в т.ч.
«Біофарма», в порушення обмежень, визначених Урядом, вивезла «крові людей» в 2,25 рази
більше, ніж було це дозволено.
Крім того, за даними Митної служби, за 5 років - з 2008 р. до 2012 р. включно, з України
було вивезено «крові людей» 451 т, за яку в Україну надійшло аж 40 814 тис. дол.
За наступні 5 років, з 2013 р. по 2017 р. включно, з вже воюючої України було вивезено
1188 т «крові людей», за яку в Україну на рахунки «Біофарми» надійшло лише 48 350 тис.
дол.
Тобто, фізичне збільшення експорту «крові людей» в 2,63 рази призвело до зростання
валютних надходжень лише в 1,18 рази.
Висновок. В Україні виконання обмежень на експорт «крові людей», визначені законом і
передбачені Урядом на кожен рік, ніхто не контролює і не виконує: ні МОЗ, ні Державна
митна служба.
11.2.6. Фактичні наслідки корупційного захоплення Служби крові України.
1. Обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською
кров’ю її компонентами і препаратами в 2019 р. державою не затверджувались і склали ріво
«0,0»
Графік 11.5.3.
Обсяг обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення препаратом Альбумін
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Привертає увагу стрімке, майже в два рази, зменшення обсягів обов’язкового
забезпечення потреб охорони здоров’я населення України препаратом Альбумін, на фоні
незначного скорочення обсягів заготівлі плазми донорської (головної сировини для
виробництва Альбуміну).
При цьому, треба враховувати, що для виробництва 1 літру Альбуміну необхідно
заготовити 5 літрів плазми донорської. Тобто, скорочення обсягів обов’язкового
забезпечення потреб охорони здоров’я населення України в препараті Альбумін в 2018 році
у порівнянні з 2017 р. на 5344 л, має зменшувати потребу в заготівлі плазми на 26670 л, а
відповідно і витрати на її заготівлю. Проте, передбачене Розпорядженням КМУ скорочення
обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення України в плазмі крові на
2018 р. на 25612 л, залишає невикористаними 1058 л плазми донорської, або по цінам її
закупівлі через систему PROZZORO за практикою Роменської центральної районної лікарні
Сумської області в 2017 р. на загальну суму 3 724 160 грн. бюджетних коштів. А враховуючи
практику КЗ «Чернігівська ОСПК», яка, спираючись на роз’яснювально-рекомендаційний лист
МОЗ від 31.10.2017 р. №3.25/28787, завжди готова передати «суб’єктам господарювання
для виробництва препаратів крові з компенсацією витрат закладу на договірних
засадах», за ціною 236 грн. за 1 л, тобто лише за 249 688 грн. Різниця, яка формує
надприбуток для «суб’єкта господарювання», складає 3 474 472 грн.
Мабуть, саме вона дозволяє Міністерству в листі від 13.12.2017 р.
№3.25-58/4362/-17/33151 стверджувати, що «Відновлення дрібнотоварного виробництва
препаратів крові вважається недоцільним та економічно не обґрунтованим».
При цьому, державний бюджет знову ж таки з ініціативи МОЗ, починаючи з 2013 р.
щорічно збільшує обсяги забезпечення потреб розвитку донорства крові витратними
матеріалами згідно бюджетної програми 2301400, майже вдвічі, в т. ч. і для Сумської
області, де ці придбані за державні кошти матеріали безоплатно отримує ТОВ «Сумський
ОЦСК», яке належить ПрАТ «Біофарма» (лист МОЗ відт05.12.2017 р. №10.3-15/234/32343 на
запит «СОВІСТІ» від 25.10.2017 р. №10/25-1-Т, а також лист Сумської ОДА від 10.11.2017
р.№358 на запит «СОВІСТІ» від 26.10.2017 р. №10/26-1-Т.
Аналіз наведених в Графіках 11.5.2 і 11.5.1 даних яскраво демонструє дійсну мету, яку
переслідували посадовці МОЗ, що готували проект Розпорядження Кабміну «Про
затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення
донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2018 рік», яку вони відверто записали
в Пояснювальній записці до проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення
донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2018 рік», в п. 2 абз. 3 якої вказано:
«Кінцевою метою, яку планується досягти реалізацією цього акта, є збільшення обсягів
заготівлі донорської крові та її компонентів для потреб охорони здоров’я за рахунок
зростання кількості донорських кадрів», а зовсім не життя і здоров’я населення України, які
є найбільшою цінністю згідно ст. 3 Конституції України.
Прикро, проте саме життя і здоров’я породіль, поранених і опікових хворих, онкохворих
українців пропонують принести в жертву заради збільшення заготівлі плазми для
забезпечення сировиною великотоварного виробника і експортера препаратів крові..
Інакше чим можна пояснити майже вдвічі зменшення обсягів забезпечення потреб
охорони здоров’я населення України Альбуміном в 2018 році у порівнянні з 2017 роком.
2. МОЗ України в 2017 р. порушило Постанову КМУ від 14.09.1998 р. №1427, в якій
визначено порядок формування і строки подання пропозицій стосовно визначення обсягів
обов’язкового задоволення потреб охорони здоров’я населення України донорською
кров’ю, її компонентами і препаратами:
«Обсяги обов'язкового задоволення потреб охорони здоров'я населення України
донорською кров'ю, її компонентами і препаратами з
них, у тому числі з
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урахуванням потреб у створенні їх відповідних резервів на випадок виникнення
ситуацій, зазначених у частині першій статті 19 Закону України "Про донорство крові
та її компонентів" , щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України за
поданням МОЗ.
Відповідні пропозиції подаються МОЗ в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України до 15 березня кожного року. Для їх розроблення інші центральні органи
виконавчої влади, які мають у сфері свого управління заклади охорони здоров'я, та
МНС до 15 лютого інформують МОЗ про потреби закладів охорони здоров'я у
компонентах донорської крові і препаратах з них для надання невідкладної та
гарантованої медичної допомоги населенню, а також про стан їх задоволення».
Тобто, завчасно, до завершення 2017 року, на початку його IV кварталу, без аналізу
результатів, отриманих в 2017 р., і інформації з регіонів і відомств, без здійснення розрахунку
реальних потреб на 2018 рік, МОЗ подало в Кабінет Міністрів України недостовірну
інформацію.
В свою чергу, Кабінет Міністрів України, введений в оману посадовцями МОЗ, не
проконтролював дотримання Міністерством п. 2 «Порядку реалізації за межі України
компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її
компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів»,
затвердженого Постановою КМУ від 14.09.1998 р., і в порушення вимог ст. 22 Закону України
«Про донорство крові та її компонентів» завчасно видав Розпорядження спочатку 22.11.2017
р. №833-р, в якому затвердив недостовірні обсяги обов’язкового забезпечення потреб
охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2018 рік,
а потім 27.12.2017 р № 1005 – «Про надання у 2018 році спеціального дозволу на реалізацію
за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської
крові та її компонентів.»
Це підтверджено вищенаведеним аналізом, який виявив безпідставне позбавлення
населення 9-ти областей України можливості в задоволенні їх потреб в препараті крові
Альбумін 10%. При цьому, Уряд проігнорував застереження, надані в Висновку Міністерства
юстиції України за результатами правової експертизи до проекту розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про надання спеціального дозволу на реалізацію за межами України
компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її
компонентів», а саме: «Відповідно до пункту 1 Порядку реалізації за межі України компонентів донорської
крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської
крові та її компонентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 року №
1427, компоненти донорської крові і препарати, виготовлені з донорської крові та її компонентів,
можуть бути реалізовані за межі України лише за умови повного задоволення ними потреб
охорони здоров'я населення України.
9.2. Одночасно зазначаємо, що проект розпорядження поданий без додержання вимог пункту 5 § 33 глави
2 глави 4 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011
року № 1156) у частині погодження проекту розпорядження, зокрема, з Міноборони, МВС та СБУ».
Також Уряд проігнорував зауваження Міністерства фінансів до проекту розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про надання у 2018 році спеціального дозволу на реалізацію за межами України компонентів
донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів», в яких, зокрема, вказано: «У
пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначено, що залишки готової і незавершеної продукції, у
разі необхідності, покривають обсяги обов'язкового забезпечення потреб охорони здоров'я населення України
в препаратах донорської крові.
Разом з тим, відповідно до матеріалів, наданих Міністерством охорони здоров'я до проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові»
листами від 17.05.2017 № 3.18/13383 та від 24.07.2017 № 3.18/19862, причинами, які зумовили необхідність
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підготовки проекту Стратегії, стали, зокрема, критично-низький рівень обсягів заготівлі крові, не
забезпечення рівного та своєчасного доступу громадян до якісних та безпечних продуктів донорської крові у
необхідній кількості та неврегульовані окремі питання взаємодії з відомчими закладами охорони здоров'я
(Національної академії медичних наук, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони) із
забезпеченням їх компонентами і препаратами крові при надзвичайних ситуаціях та під час проведення
антитерористичної операції.
Крім того, слід зазначити, що Порядок переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації
їх і виготовлення з них препаратів, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня
1998 року № 920, жодного разу не переглядався, містить застарілі норми та не визначає чіткого механізму
реалізації суб'єктам господарювання компонентів донорської крові і виготовлених з них препаратів,
формування та встановлення цін при здійсненні такої реалізації», і «..враховуючи зазначене, питання реалізації
за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та їїкомпонентів,
потребує комплексного вирішення разом з упорядкуванням реалізації компонентів донорської крові та
виготовлених з них препаратів суб'єктам господарювання».
Крім того, вважаємо, що в умовах проведення бойових дій на території України питання реалізації
донорської крові, її компонентів і препаратів за межами України має бути узгоджено з Міністерством
оборони та іншими державними органами, у сфері яких перебувають відомчі заклади охорони здоров'я».
Враховуючи це важливе застереження Мінфіну, АГС «СОВІСТЬ» звернулась з листом від 26.03.2018 р.
№ 03/26-3-Т до Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О., в якому інформувала про
жахливий стан з забезпеченням виконання мобілізаційних завдань по створенню місцевих резервів
лікарських засобів для ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій,
насамперед,
в препаратах крові (розчин Альбуміну, який в великих обсягах
використовується в опікових відділеннях, при великих крововтратах і т. п.), що в більшості
областей України, зокрема: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській,
Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській,
Черкаській, а також Чернігівській припинено його виробництво в комунальних закладах
служби крові, а можливість закупівлі Альбуміну в інших областях за бюджетні кошти
блокована виключенням цього препарату з Національного переліку основних лікарських
засобів.
В свою чергу, ДСНС України листом від 04.04.2018 р. №16-4687/162 звернулась до МОЗ України з
вимогою вжити відповідних заходів.
30.05.2018 р. листами №05/30-Т-1 і №05/30-Т-2 АГС «СОВІСТЬ» звернулась до МОЗ і до ДСНС України з
запитами, в яких просила надати інформацію про те, які заходи здійснили і планують здійснити МОЗ і ДСНС для
безумовного виконання вимог «Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», (зокрема Альбуміну), затвердженого Постановою КМУ від 30.09.2015
р. №775.
У відповідь ми отримали доволі дивну відповідь МОЗ. В листі від 20.06.2018 р. №07.1.04/15648 (виконавець
Данилюк) за підписом Заступника міністра О. Лінчевського спілку «СОВІСТЬ» і ДСНС України запевнили, що згідно
повноважень, наданих МОЗ Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. №775 Міністерство
визначає номенклатуру і обсяги резервів лікарських засобів для запобігання медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій. Як запевняє МОЗ, ще 10.08.2001 р. воно своїм наказом №331 розчин Альбуміну не
включило до номенклатури резервів.
Тобто, не зважаючи на зміни в нормативно-правовій базі, що відбулись за останні 17 років, і якою повинно
керуватись Міністерство, щорічні розпорядження Уряду, якими затверджуються обсяги обов’язкового
забезпечення потреб охорони здоров’я населення компонентами і препаратами донорської крові (в т. ч.
Альбуміном) «… з урахуванням їх відповідних резервів..», нарешті військові дії, які вже 4 роки відбуваються на
території України, «відповідальним» керманичам МОЗ України вигідно зберігати недоторканою номенклатуру,
затверджену в 2001 р., порушуючи цим і вимоги закону, і розпорядження Уряду, і здорового глузду, нарешті,
заради забезпечення збагачення власників «Біофарми».
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Тому експерти «СОВІСТІ» вважають, що прийняте 27.12.2017 р. Розпорядження №1005-р: ПРО НАДАННЯ
У 2018 РОЦІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ КОМПОНЕНТІВ
ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ І ПРЕПАРАТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ З ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ТА ЇЇ
КОМПОНЕНТІВ», в якому Кабмін затвердив перелік та обсяги дозволених для експорту з
України компонентів та препаратів крові на 2018 рік приватній компанії: «Погодитися
з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо надання у 2018 році товариству
з обмеженою відповідальністю «БІОФАРМА ПЛАЗМА» спеціального дозволу на реалізацію
за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської
крові та її компонентів, за переліком та обсягами згідно з додатком», є результатом
корупційної антинародної змови.
Вочевидь, той поспіх, з яким готувались і приймались в порушення затверджених
Кабміном процедур Розпорядження №833-р і №1005-р в 2017 р., пояснюється наявністю
корупційної зацікавленості відповідальних працівників МОЗ забезпечити можливість
«Біофармі» розпочати експорт препаратів і компонентів крові з 01.01.2018 р., а не з кінця
березня 2018 р., як це визначено Порядком №1427.При цьому, у жодного працівника і члена
Кабміну України не викликав здивування факт повного, до ампули і до мл, співпадіння з
обсягами дозволу експорту препаратів крові, виданого на 2017 рік відповідним
Розпорядженням від 29.03.2017 р. №219-р.
До того ж, ще один яскравий факт.
26 липня 2018 р. Постановою №594 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку реалізації за
межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та
її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів» Кабінет
Міністрів України, вочевидь, з подачі МОЗ України всупереч обґрунтованим запереченням
Міністерства фінансів і Міністерства юстиції України фактично зняв з себе функцію з
забезпечення реалізації вимог абз. 3 Ст. 22 закону України «Про донорство крові та її
компонентів» і тепер зовсім не контролює обсяги реалізації компонентів і препаратів крові
за кордони України.
АГС «СОВІСТЬ» вже 03.09.2018 р. листом №09/03-П-1 звернулась в Секретаріат КМУ, в
якому запросила надати копії Пояснювальної записки
і інших документів, які
супроводжували прийняту Постанову №594. Запрошувані матеріали були надані 13.09.2018
р. листом Секретаріату КМУ №17-18/1872.
Аналіз отриманих матеріалів вчергове підтвердив те, що апарат Кабінету Міністрів
України в черговий раз проґавив і не відреагував на явну маніпуляцію корупціонерів МОЗ
України, які відверто збрехали в п. 1 Пояснювальної записки «Про внесення змін до пункту 3
Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених
з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її
компонентів», стверджуючи, що діючий Порядок ускладнює перспективне планування
виробничої діяльності закладів служби крові, завдає збитків їм і господарюючим суб’єктам,
та призводить до зниження експортного потенціалу України.
Насправді, згідно Постанови №1427 п. 2 планування виробничої діяльності закладів
служби крові залежить від потреб, заявлених обласними і міськими державними
адміністраціями, які формують їх за запитами лікарень, і аж ніяк не від обсягів експорту і
потреб господарюючих об’єктів.
Мінохоронздоров’я, вочевидь, забуло про свій основний обов’язок, визначений Ст. 22
Закону України «Про донорство крові та її компонентів» - повністю забезпечити потреби
охорони здоров’я населення України компонентами і препаратами крові. Також МОЗУ
мабкть чомусь «наснилось», що воно замість Мінекономрозвитку тепер опікується
створенням зручних умов для господарюючих суб’єктів та збільшенням експортного
потенціалу України. А цей потенціал воно намагається збільшувати шляхом заниження рівня
забезпечення реальних потреб охорони здоров’я населення України в компонентах і
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препаратах крові, припинення виробництва препаратів в комунальних і державних закладах
служби крові, необмеженого зростання обсягів заготівлі донорської плазми та крові, з
наступним продажем їх господарюючим суб’єктам за цінами, які в більшості випадків нижче
собівартості.
А коли головне для МОЗУ - збільшення експортного потенціалу за рахунок зняття
контролю за вивозом «крові людей», то і в Пояснювальній записці до Проекту постанови
можна чесно записати, що ця мета буде досягнута шляхом:
1) встановлення безстроковості дії спеціального дозволу на експорт;
2) виключення зі спеціального дозволу щорічного визначення обсягів реалізації крові
людей за кордон;
3) розміщення інформації про видані спеціальні дозволи на офіційному сайті Міністерства
охорони здоров’я України.
Проте, і Мінохоронздоров’я, і апарату Кабінету Міністрів України необхідно згадати, що
пропозиції обладміністрацій згідно Постанови №1427 п. 2, після узагальнення у вигляді
пропозицій подаються МОЗ в установленому порядку Кабінету Міністрів України до 15
березня кожного року. Для їх розроблення інші центральні органи виконавчої влади, які
мають у сфері свого управління заклади охорони здоров'я, та МНС до 15 лютого
інформують МОЗ про потреби закладів охорони здоров'я у компонентах донорської крові
і препаратах з них для надання невідкладної та гарантованої медичної допомоги
населенню, а також про стан їх задоволення.
3. Технологія виробництва препаратів крові диктує необхідність видавати спецдозвіл на
експорт один раз на два роки і тільки після гарантованого повного забезпечення потреб
охорони здоров’я населення України.
Таку позицію «СОВІСТІ», як виявилось, повністю підтримує Міністерство фінансів
України, яке 23.04.2018 р. №07050-07-5/11240 надало МОЗ України свої Зауваження проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 3 Порядку реалізації за
межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та
її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів».
В них окремо виділено наступні висновки:
1. Взяття донорської крові можуть здійснювати лише державні та комунальні
спеціалізовані установи і заклади переливання крові та відповідні підрозділи закладів
охорони здоров'я. Суб'єкти підприємницької діяльності для подальшої переробки та
виготовлення препаратів мають право тільки закуповувати донорську кров у цих установ та
закладів.
При цьому, Порядок переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації
їх і виготовлення з них препаратів, який затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 16.06.1998 № 920, містить застарілі норми та не визначає чіткого механізму
реалізації суб'єктам підприємницької діяльності компонентів донорської крові і виготовлених
з них препаратів, формування та встановлення цін при здійсненні такої реалізації.
Мінфін неодноразово звертався до МОЗ з пропозицією переглянути та осучаснити
Порядок переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації їх і
виготовлення з них препаратів, а також надати інформацію в розрізі регіонів щодо обсягів
реалізації суб'єктам господарювання компонентів донорської крові та виготовлених з них
препаратів з зазначенням їх собівартості та цін реалізації, а також щодо обсягів компонентів
донорської крові та препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, які
ввозилися в Україну.
Однак, Міністерством охорони здоров’я зазначені питання не врегульовані та не надано
до Мінфіну відповідну інформацію.
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За відповідним запитом Мінфіну до МОЗ та наданих ним пояснень (лист від 27.02.2018 №
3.25-58/4389-17/5087) МОЗ не володіє інформацією щодо обсягів реалізації донорської крові
та її компонентів суб'єктам підприємницької діяльності, їх собівартості та цін реалізації.
Таким чином, можна констатувати про самоусунення МОЗ від вирішення даної проблеми
та неконтрольованого розвитку системи донорства крові.
2. Водночас, за інформацією МОЗ (листи МОЗ від 27.02.2018 № 3.25-58/4389-17/5087 та
від 13.12.2017 № 3.25-58/4389-17/33179). у 2015-2017 роках переважна більшість закладів
служби крові припинила виробництво препаратів крові, зокрема альбуміну.
Потреби закладів охорони здоров'я в препаратах крові забезпечуються шляхом їх
закупівлі за бюджетні кошти на конкурентних засадах.
При цьому участь у таких закупівлях для виробників препаратів крові є добровільною, а
норми законодавства не містять жорсткого обов'язку щодо продажу виробниками
препаратів крові для потреб закладів охорони здоров'я.
Тобто, на сьогодні ми маємо ситуацію, коли відповідними державними та комунальними
закладами припинено виробництво препаратів крові, донорська кров або її компоненти
реалізуються суб'єктам підприємницької діяльності для виготовлення з них препаратів крові,
чіткий механізм (в тому числі порядок формування ціни) такої реалізації відсутній, натомість
закупівля препаратів донорської крові для потреб закладів охорони здоров'я за бюджетні
кошти здійснюється у суб'єктів підприємницької діяльності за ринковими цінами.
При цьому, звертаємо увагу, що відповідно до статті 22 Закону України «Про донорство
крові та їїкомпонентів» та пункту 5 Порядку донорська кров та її компоненти можуть бути за
дозволом МОЗ вивезені за межі України спеціалізованими установами і закладами
переливання крові, відповідними підрозділами закладів охорони здоров'я для одержання з
них препаратів, які в Україні не виготовляються чи виготовляються в недостатній кількості, за
умови необхідності забезпечення цими препаратами потреб охорони здоров'я населення
України і обов'язкового повернення їх в Україну або в обмін на нові технології виробництва
препаратів з донорської крові.
Разом з тим, на даний час зобов'язання суб'єктів підприємницької діяльності, яким
реалізується донорська кров або її компоненти, здійснювати першочергову реалізацію
виготовлених препаратів донорської крові для потреб закладів охорони здоров'я в
необхідних обсягах та за пільговими цінами не визначено.
3. Мінфін наполегливо стверджує, що визначення чіткого механізму реалізації суб'єктам
господарювання компонентів донорської крові і виготовлених з них препаратів, формування
та , становлення цін при здійсненні такої реалізації, дозволило б, зокрема, формувати
об'єктивні ціни та залучити додаткові кошти від такої реалізації на розвиток національної
системи крові.
4. Мінфін обурений тим, що МОЗ пропонується запровадити безстроковість дії
спеціального дозволу на експорт компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з
донорської крові та її компонентів без визначення щорічних обсягів такого експорту.
При цьому передбачається, що зміни до спеціального дозволу Кабінет Міністрів України
може вносити лише за поданням МОЗ на підставі звернення суб'єкта господарювання та у
разі надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, аварій та катастроф, епідемій, епізоотій та інших
надзвичайних ситуацій).
У зв'язку з цим є незрозумілим, яким чином буде виконуватися стаття 22 Закону України
«Про донорство крові та її компонентів» щодо дозволу на реалізацію компонентів та
препаратів донорської крові за межами України лише за умови повного забезпечення ними
потреб охорони здоров'я населення України.
5. Мінфін зобов’язує МОЗ упорядкувати питання реалізації компонентів донорської крові
та виготовлених з них препаратів суб'єктам підприємницької діяльності, а також врегулювати
питання щодо зобов'язання суб'єктів підприємницької діяльності, яким реалізується
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донорська кров або її компоненти, здійснювати реалізацію препаратів донорської крові для
потреб закладів охорони здоров'я в необхідних обсягах та на пільгових умовах.
Вищенаведені зауваження АГС «СОВІСТЬ» отримала від Секретаріату КМУ 27.09.2018 р.
Листом №17-18/1946 у відповідь на запит від 18.09.2018 №09/08-П-1.
І останнє в 2019 р. МОЗ України не готувало проект, а КМУ не приймав розпорядження
«Про надання у 2019 році спеціального дозволу на реалізацію за межами України
компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її
компонентів» «Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони
здоров’я населення в донорській крові, її компонентах і препаратах на 2019 рік. Тобто,
вимоги ст..22 ЗУ «Про донорство крові та її компонентів ніхто не виконував.
Висновок.
1. На підставі вищенаведеного ми маємо всі підстави стверджувати, що в Україні в органах
державної влади – в облдержадміністраціях багатьох областей, зокрема: Дніпропетровської,
Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Сумської,
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, а також Чернігівської, в Міністерстві
охорони здоров’я, Державній митній службі і навіть на рівні Кабінету Міністрів України не
здійснюється контроль за виконанням вимог Закону України «Про донорство крові та її
компонентів», Постанов і розпоряджень Уряду стосовно обов’язкового задоволення
потреб населення України донорською кров’ю, її компонентами і препаратами, дотримання
визначених обмежень експорту препаратів крові, відповідності обсягам фізичного експорту
надходженню валютної виручки за експорт препаратів крові.
2. Вважаємо методологічно хибною практику, коли обсяги обов’язкового забезпечення
потреб охорони здоров’я населення в донорській крові, її компонентах і препаратах
визначають не споживачі – лікарняно-профілактичні заклади, чиї заявки мають
задовольняти обласні Управління охорони здоров’я, інформувати про це МОЗ і доводити
завдання до ОСПК, а виробники препаратів – ОСПК, які зараз ніяким чином не зацікавлені в
розширенні асортименту і гармонізації обсягів виробництва. Саме ця відверта
незацікавленість і призвела до припинення виробництва компонентів і препаратів крові в
областях України.
Зараз реальні потреби охорони здоров’я населення України в препаратах і компонентах
крові, в порушення вимог діючого законодавства, в більшості областей фактично не
задовольняються, а експорт крові людей зростає і державою не контролюється.
3. Практика виконання МОЗ України державних програм і комплексних заходів
програмного характеру, які передбачені в межах бюджетної програми за КПКВК 2301400 (до
речі, якість результативних показників ефективності витрачання бюджетних коштів по цій
програмі викликають у експертів гірку посмішку), кошти якої спрямовані на закупівлю
лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства
крові та її компонентів, ніяким чином не відповідає реальним потребам забезпечення
охорони здоров’я населення в препаратах, компонентах донорської крові, тому що МОЗ в
прийнятті управлінських рішень спирається на замовлення виробника препаратів – ОСПК, а
не на інформацію їх споживачів – лікарняних закладів.
Загальний висновок.
З урахуванням вищевикладеного, враховуючи значне скорочення виробництва препаратів
крові в Україні, зокрема, безпідставне і необґрунтоване припинення виробництва Альбуміну
в комунальних закладах, численні порушення вимог законодавства стосовно обов’язкового
задоволення потреб населення України донорською кров’ю, її компонентами і препаратами,
свідоме направлення виробів медичного призначення, придбаних за кошти державного
бюджету, в безоплатне використання приватній компанії, створення штучних умов для
перетворення комунальних ОСПК в ферми по заготівлі наддешевої плазми донорської для
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«Біофарми», а також забезпечення необмеженого, безконтрольного і безвідповідального
експорту препаратів крові з України, експерти АГС «СОВІСТЬ» прийшли до одностайного
висновку: посадові особи Міністерства охорони здоров’я України, відповідальні за службу
крові України, окремі голови обласних державних адміністрацій, відповідні керівники
обласних Управлінь охорони здоров’я і окремі головні лікарі ОСПК за ініціативою кінцевих
бенефіціарів - власників «Біофарми, вступили в злочинну корупційну змову і реалізували
схему корупційного захоплення органу влади служби крові - Міністерство охорони
здоров’я, наслідком якого стало суттєве руйнування працюючої системи забезпечення в
препаратах донорської крові потреб охорони здоров’я населення багатьох областей України,
привласнення державних і комунальних коштів в надзвичайно великих розмірах, втрати
спроможних виробництв препаратів крові в КЗ «ОСПК», довіри людей до влади і
майбутнього країни.

№ /к-сть

1

Бабак Сергій Віталійович

1978

2

Булах Лада Валентинівна

1976

3

Вагнєр Вікторія Олександрівна

1981

4

Ватрас Володимир Антонович

1980

5

Герман Денис Вадимович

1981

6
7
8

Гетманцев Данило Олександрович 1978
Гривко Сергій Дмитрович

1985

Дмитрієва Оксана Олександрівна 1980

9

Дубнов Артем Васильович

1988

10

Заславський Юрій Іванович

1982

11

Зуб Валерій Олексійович

1970

12

Калаур Іван Романович

1968

13

Клочко Андрій Андрійович

1981

заступник директора,
державна наукова установа "Центр
морської геології, геоекології та
осадового рудоутворення НАН
України",
виконавчий директор,
благодійна організація "100 % життя.
Київський регіон"
головний лікар,
КЗ "Обласна лікарня відновного
лікування" Херсонської обласної ради
професор кафедри цивільного права та
процесу,
Хмельницький університет управління
та права імені Леоніда Юзькова
директор,
ТОВ "Альфа-Косметикс"
професор кафедри фінансового права
юридичного факультету
тимчасово не працює,
оловний лікар,
ТОВ "Статус Дент"
лікар хірург-стоматолог,
ТОВ "Клініка Дубнової Стоматолог і Я"
директор,
ТОВ "Макрус ЛТД",
генеральний директор,
КНП "Чернігівський медичний центр
сучасної онкології",
завідувач кафедри,
Тернопільський національний
економічний університет,
кризис-менеджер,
Київський національний університет
будівництва та архітектури,
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26

29.08.2019

№2429/8

ганебний

10

05.11.2019

№2429/8

ганебний

7

19.09.2019

№2429/8

ганебний

30

06.09.2019

№2429/8

ганебний

10

17.10.2019

№2429/8

ганебний

98

29.08.2019

№2429/8

ганебний

50

18.09.2019

№2429/8

ганебний

14

29.10.2019

№2429/8

ганебний

29

29.08.2019

№2429/8

ганебний

16

02.10.2019

№2429/8

ганебний

9

31.10.2019

№2429/8

ганебний

12

29.10.2019

№2429/8

ганебний

93

15.11.2019

№2429/8

ганебний

прим

Оцінка за шкалою рівня
корупціогенності автора

Кількість корупціогенних факторів,
виявлених взаконопроекті

Професія

Дата початку нормотворчої діяльності

ПІБ

Кількість законопроектів, створених
автором(співавтором)

№
п/п

Рік народження

11.3. Аналіз нормотворчих біографій авторів проекту НПА
Авторами законопроекту заявлені наступні депутати

14
15

16
17
18
19
20

21

актор,
ТОВ "Квартал 95"
директор,
Любота Дмитро Валерійович
1981
ТОВ Будівельне Підприємство
"ГРАДОСТРОЙ"
завідувач кафедри акушерства і
гінекології,
Макаренко Михайло Васильович 1950
Національний медичний університет ім.
О.О. Богомольця,
Медяник В'ячеслав Анатолійович 1987
фізична особа – підприємець,
завідувач відділення,
Перебийніс Максим Вікторович 1974
медичний центр ТОВ "Борис"
президент клініки,
Радуцький Михайло Борисович 1968
ТОВ "Борис"
начальник юридичного відділу,
Стефанчук Микола Олексійович 1981 державна організація "Національний
офіс інтелектуальної власності"
керівник,
Третьякова Галина Миколаївна 1963
громадська організація "Інститут
Громадянських Свобод"
Корявченков Юрій Валерійович

1974

16

29.08.2019

№2429/8

ганебний

26

19.09.2019

№2429/8

ганебний

7

29.08.2019

№2429/8

ганебний

35

29.08.2019

№2429/8

ганебний

12

24.09.2019

№2429/8

ганебний

27

29.08.2019

№2429/8

ганебний

19

29.08.2019

№2429/8

ганебний

68

18.09.2019

№2429/8

ганебний

Нормотворчі біографії всіх авторів законопроекту №2429 розпочались не раніше
29.08.2019 р.
Серед вищевказаних авторів законопроекту №2429 найбільшу кількість
законопроектів в яких вони фігурують як ініціатори, спромоглись підготувати і винести
в зал для голосування наступні депутати:
ПІБ
Третьякова Галина Миколаївна
Клочко Андрій Андрійович
Гетманцев Данило Олександрович

вік
професія
Фракція в парламенті
57 Громадський діяч
«Слуга Народу»
39 Кризис-менеджер
«Слуга Народу»
професор кафедри фінансового
41
«Слуга Народу»
права юридичного факультету

Кількість
законопроектів
68
93
98

Найнижчу законотворчу ініціативу продемонстрували наступні депутати:
ПІБ
Вагнєр Вікторія Олександрівна
Макаренко Михайло Васильович
Зуб Валерій Олексійович

вік
38
69
49

професія
лікар
лікар
лікар

Фракція в парламенті
«Слуга Народу»
«Опозиційна платформа –за життя»
«Слуга Народу»

Кількість
законопроектів
7
7
9

На думку експертів спілки, більшість депутатів, які значаться як співавтори
законопроекту № 2429, його та й інші законопроекти, де їх прізвища також наведено у
списку авторів, детально не вивчали і не аналізували зміст і наслідки прийняття цих
законопроектів. Тому вважаємо таку поведінку депутатів безвідповідальною.
В майбутньому інформація про наявність серед авторів проекту НПА прізвища особи,
схильної до корупціогенної нормотворчості, буде слугувати індикатором можливої
корупціогенності проекту НПА та підставою для більш прискіпливої його перевірки на
наявність корупціогенних норм.
Також ця інформація слугуватиме основою для проведення по відношенню до осіб,
схильних до корупціогенної нормотворчості, заходів психологічно-виховного впливу з
метою їх виправлення, в т. ч. тимчасове або довгострокове їх відсторонення від
нормотворчої роботи.

11.4. Інформація, що стосується процедури підготовки, погодження, затвердження
(ухвалення, прийняття) проекту НПА(корупціогенна ситуація).
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Експертні пропозиції за результатами громадської експертизи діяльності Міністерства
охорони здоров’я України стосовно виконання покладених на нього завдань і функцій з
організації заготівлі і переробки донорської крові в Україні, забезпечення економічно
ефективного і якісного задоволення внутрішніх потреб і доцільних обсягів експорту
препаратів крові № Е – 13 передавались особисто пізніше співавтору законопроекту № 2429,
народному депутату України Зубу В., направлялись на адресу Комітету ВР з питань здоров'я
нації, медичної допомоги та медичного страхування з пропозицією розглянути на Комітеті
стан справ в сфері донорства крові, члену Комітету з питань антикорупційної політики,
депутату ВР України Полякову А., звертались до нього з пропозицією розглянути стан справ з
корупцією в цій сфері.
Проте, ніякої реакції, крім формальної подяки, на це ми не отримали.
Крім того, на запити АГС «Совість» від 08.12.2019 р. на адресу Комітету з питань
антикорупційної політики і окремо члена Комітету Полякова А. з проханням назвати
методологію проведення антикорупційної експертизи законопроектів, яку використовує
комітет у відповідності до п.2, ст.55 Закону України «Про запобігання корупції», відповіді не
надходило. В ході особистого спілкування з членами Комітету з питань антикорупційної
політики і працівниками його секретаріату склалося враження, що вони однаково не
розуміють, про що їх запитують.
Більше того, 18.12.2019 р. на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики
розглядалось питання № 2 «Про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та
корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я(реєстр. No 2429, суб’єкт права
законодавчої ініціативи – народні депутати України Радуцький М.Б., Клочко А.А. та інші)». На
засіданні матеріали антикорупційної експертизи законопроекту № 2429, напрацьовані
Комітетом, були відсутні, що дає всі підстави вважати дуже сумнівним взагалі факт
проведення антикорупційної експертизи законопроекту № 2429 за будь-якою з двох
затверджених в Україні методологій (Мін’юсту або НАЗК).
Конфлікт інтересів.
Крім того, народний депутат Радуцький М.Б. безпосередньо перед початком засідання
Комітету з питань антикорупційної політики, в якому він мав приймати участь як співавтор
законопроекту № 2429, в конфліктній формі вимагав від працівників секретаріату Комітету
допустити на засідання представника ТОВ «ФЗ «Біофарма», що може свідчити про наявність
особистої зацікавленості і конфлікту інтересів співавтора законопроекту.
Безпосередньо на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики голова Комітету,
народний депутат України Красносільська А.О., безпідставно, всупереч задекларованому
регламенту, намагалась заборонити виступ представника АГС «Совість» і інших
представників громадськості, що також дозволяє припустити наявність в її діях конфлікту
інтересів, тим більше, що про рівень обізнаності експертів антикорупційної громадської
спілки «Совість» в питанні, що розглядалось, було доведено до неї листом від 16.12.2019 р.
№ 123/16-П-1.
Інші обставини, що свідчать про неправдиві цілі прийняття законопроекту № 2429.
З серпня 2015 року в Україні розпочалась робота з підготовки і розробки проекту Стратегії
розвитку Національної системи крові України.
З того часу в Україні було напрацьовано і почергово оприлюднено кілька варіантів
проектів Стратегій розвитку, дослідження яких виявило наступні факти і тенденції.
В текстах всіх запропонованих МОЗ проектів Стратегій, в т. ч. затвердженої КМУ,
послідовно реалізується прагнення розробників прибрати обов’язок держави забезпечувати
населення України доступними, якісними і в необхідній кількості препаратами крові.
Взагалі, в запропонованому МОЗ і затвердженому КМУ Проекті Стратегії виробництво
препаратів крові в Україні не згадується.
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Запропонований Міністерством охорони здоров’я і затверджений КМУ Гройсмана проект
Стратегії розвитку Національної системи крові України цілком відображає прагнення ПАТ
«Біофарма» перетворити державно-комунальну систему служби крові України в систему
бюджетних закладів по забезпеченню дешевою сировиною (насамперед, плазмою)
приватного монополіста з виробництва і експорту препаратів крові людей.
Висновок.
На підставі вищевикладеного є всі підстави прийняти рішення про необхідність
проведення антикорупційної експертизи законопроекту № 2429.
11.5. Встановлення потенційної наявності корупціогенних факторів.
1. Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів
України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері
охорони здоров’я № 2429
Розділ 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Пункт 3. Порівняльна таблиця № 1
Текст пояснювальної
Зміст положення (норми)
записки
чинного акта законодавства
1
На сьогодні на законодавчому рівні
відсутні правові гарантії здійснення
вітчизняними суб’єктами
підприємництва діяльності із взяття
плазми для фракціонування для
виробництва препаратів крові на
території України.

2
Переробку і зберігання донорської
крові та її компонентів, реалізацію
виготовлених з них препаратів
можуть також здійснювати суб’єкти
підприємницької діяльності.

Донорська кров та її компоненти є
стратегічним ресурсом для
держави, що забезпечує здоров’я
населення країни, а наявність
достатніх запасів таких
компонентів крові для
забезпечення потреб закладів
охорони здоров’я є важливим
елементом національної безпеки.

Застаріле неефективне
законодавче регулювання
фактично призводить до
блокування потенціалу залучення
приватних інвестицій у розвиток
галузі, оскільки інвестори не готові
приймати на себе ризики
недосконалості українського
законодавства. Крім того, через
наведені обставини органами
місцевого самоврядування, як
власниками переважної більшості
закладів та установ служби крові в
нашій країні, не застосовуються
механізми державно-приватного
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Висновок

3
Діюча редакція ЗУ «Про донорство
крові та її компонентів» не те що не
надає гарантій, а не передбачає
права суб’єктам підприємницької
діяльності здійснювати взяття
плазми крові, тим самим
забезпечує гарантоване право
держави контролювати і
розпоряджатися цим стратегічним
ресурсом.
Саме з цієї причини необхідно
зберегти цю норму в діючому
Законі. Тільки монополія
комунальних і державних закладів
на взяття крові і плазми
забезпечить контроль держави за
використанням цього
«стратегічного ресурсу»,
насамперед для задоволення
потреб охорони здоров’я громадян
України, а вже потім, після
формування необхідних резервів,
для гуманітарної допомоги,
комерційного використання.
Ст. 5 Конституція України визначає
людину, її життя і здоров’я
найвищою соціальною цінністю.
Загально відомо, чим інвестиція
відрізняється від пожертви.
Залучення приватних інвесторів до
процесу взяття плазми крові
передбачає отримання ними в
подальшому якогось матеріального
прибутку за рахунок використання
крові донорів. Тим самим частина
«стратегічного ресурсу» буде
використовуватись не для
лікування тих самих донорів та їх
близьких, а для необмеженого

партнерства, які б дозволили за
рахунок приватних інвестицій
оновити матеріально-технічну базу,
збільшити обсяги заготівлі плазми
для фракціонування для її
переробки в державі та
виробництва із неї препаратів
крові. Як наслідок, країна є
залежною від дорогих імпортних
препаратів крові, що створює
загрози для забезпечення
лікувального процесу пацієнтів та
національної безпеки.

експорту за кордон з метою
отримання прибутку.
Наведені в розділі ІІ цієї експертизи
факти свідчать про це дуже
яскраво. Заготівля плазми крові і
експорт препаратів крові,
вироблених з неї, швидко
зростають на фоні стрімкого
скорочення кількості донорів в
Україні і фактичного припинення
забезпечення потреб охорони
здоров’я населення України
препаратами крові. Більше того,
вражають відвертим цинізмом
приклади досягнутих «успіхів»
державно-приватного партнерства
в Сумах, де бюджетні заклади
охорони здоров’я закуповують
компоненти крові у приватних
структур через PROZORRO за 15-ти
кратну ціну, або в Харківській
ОСПК; трагічний випадок в
Черкасах, де померла дворічна
дитина без Альбуміну, в Шостці, де
всю заготовлену плазму
відвантажують у Білу Церкву на
«Біофарму». Крім того, ніде в
проекті Закону не вказано, що
вироблені зараз тільки
«Біофармою» препарати крові
будуть залишатись в Україні і
використовуватись для лікування
українців.
Автори законопроекту праві в
тому, що в усіх регіонах України
зупинились потужності з
виробництва препаратів крові,
проте зовсім не тому, що вони
застарілі і потребують інвестицій, а
тому, що потужні корупційні
впливи на керівництво МОЗ,
регіональні управління охорони
здоров’я і головних лікарів ОСПК,
безпідставно змусили припинити
власне виробництво з метою
вивільнення обсягів плазми для
забезпечення виробництва
«Біофарми», що працює на
необмежений експорт.

Враховуючи, що в низці регіонів
України, у тому числі у власності
комунальних та державних
закладів охорони здоров’я, є
застарілі виробничі потужності з
виробництва препаратів крові, які
потребують значних приватних
інвестицій, в тому числі
міжнародних, для їх модернізації
та розвитку, доцільне внесення
змін до статті 15 цього Закону, які б
визначили на законодавчому рівні
правові гарантії здійснення
вітчизняними суб’єктами
підприємництва діяльності із взяття
плазми для фракціонування для
виробництва препаратів крові на
території України. Такі зміни
враховують кращу міжнародну
практику регулювання аналогічних
питань в більшості країн світу, які
стимулюють збільшення обсягів
заготівлі плазми для
фракціонування та її переробки в
препарати крові. Зокрема,
більшість країн ЄС обмежують
експорт плазми до третіх країн з
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метою забезпечення її переробки у
препарати крові в рамках ЄС. Так,
за даними Робочого документу
Європейської комісії про
застосування Директиви ЄС
2002/98 від 21.04.2016 року, з усіх
країн ЄС експорт плазми у треті
країни був здійснений лише
чотирма країнами, а саме
Німеччиною, Данією, Естонією та
Словаччиною. Крім того, як
правило, законодавством країн ЄС
передбачена можливість експорту
плазми лише у виняткових
випадках для надання гуманітарної
допомоги за спеціальним
дозволом регулюючого органу,
зокрема у Словенії, Хорватії. Більш
того, в Італії на рівні закону
передбачена пряма заборона будьякого експорту плазми до третіх
країн. Також експорт плазми
заборонений і у східних країнах,
зокрема, в Китаї.
За таких умов, враховуючи, що в
країні спостерігається недостатня
кількість компонентів крові для
потреб лікування, будь-який
експорт компонентів крові, може
спричинити непоправну шкоду як
для здоров’я її населення, так і для
держави в цілому. У зв’язку з цим
вбачається, що вивезення
донорської крові та її компонентів
за межі країни можливе лише у
виняткових випадках, зокрема, у
разі прийняття Кабінетом Міністрів
України рішення про надання
гуманітарної допомоги за умови
повного забезпечення потреб
закладів охорони здоров’я
населення України у донорській
крові та її компонентах.
2. Цілі та завдання
прийняття законопроекту

Автори законопроект,у вочевидь,
свідомо перекручують дійсність –
насправді ніякого експорту
компонентів крові з України не
відбувається. Ця інформація
внесена в пояснювальну записку з
метою законодавчо заблокувати
можливу конкуренцію
вітчизняному монополісту
«Біофармі» з боку заводів –
фракціонаторів, розташованих за
межами України.

Єдиним і головним бар’єром для
розвитку служби крові в Україні
зараз є корумпованість органів
влади за це відповідальних, що
беззаперечно доведено
громадською експертизою
діяльності Міністерства охорони
здоров’я України стосовно
виконання покладених на нього
завдань і функцій з організації
заготівлі і переробки донорської
крові в Україні, забезпечення
економічно ефективного і якісного
задоволення внутрішніх потреб і
доцільних обсягів експорту
препаратів крові № Е – 132

Метою законопроекту є ліквідація
штучних бюрократичних бар’єрів та
корупціогенних чинників у сфері
охорони здоров’я.
Усунення бар’єрів у розвитку
системи служби крові,
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Проте, законопроект мети
ліквідації корупції в системі
охорони здоров’я України не
ставить, навпаки справжньою
метою законопроекту № 2429 є
законодавче закріплення
корупційно вибудованих схем.
Тобто легалізація корупції замість її
знищення.
Зміни, запропоновані
законопроектом, чітко вказують
на дійсну мету його авторів:
забезпечити максимально
комфортні умови для ведення
бізнесу на крові українців
приватному монополісту « з
виробництва і експорту препаратів
крові «Біофармі», запобігти
виникненню йому конкуренції на
сировину «плазму донорську» з
закордонними виробниками і
вивести з-під державного
контролю заготівлю і
використання «стратегічного
ресурсу» крові донорської та її
компонентів.

3. Загальна
характеристика та основні
положення законопроекту
Законопроектом передбачається:
удосконалити заборону вивезення
донорської крові та її компонентів
за межі України (за виключенням
прийняття Кабінетом Міністрів
України рішення про надання
гуманітарної допомоги за умови
повного забезпечення потреб
закладів охорони здоров’я
населення України у донорській
крові та її компонентах),
скасувати застаріле регулювання
експорту препаратів крові, а також
дозволити взяття плазми для
фракціонування, за умови її
переробки та використання для
виробництва препаратів крові на
території України, суб’єктам
підприємницької діяльності (зміни
до Закону України «Про донорство
крові та її компонентів»);

11.6. Ризики у визначенні статусу, сфери застосування та предмету правового
регулювання законопроекту
1. Декларативність (рамковість) законопроекту (НПА).
Ідентифікація корупціогенного фактору (КФ): законопроект не здатен виконати своєї
мети - «ліквідація штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері
охорони здоров’я, …, усунення бар’єрів у розвитку системи служби крові…».
Насправді, метою цього проекту, насамперед, є максимально можливе ускладнення
правової процедури виробництва препаратів крові з плазми, заготовленої в Україні в
комунальних і державних закладах служби крові, замовлення їх виробництва за кордоном з
давальницької сировини, а також зняття будь-яких обмежень обсягу експорту препаратів
крові з України за кордон за рахунок припинення задоволення потреб охорони здоров’я
населення України.
2. Порушення ієрархії та предметної спеціалізації законопроекту (НПА).
Ідентифікація КФ: законопроект містить положення, які за предметом належать до сфери
регулювання іншого закону.
Приклад. Абз. 4 ст. 15 законопроекту №2429 зобов’язує отримувати відповідну ліцензію
для здійснення «..Взяття плазми для фракціонування за умови її переробки та використання
для виробництва препаратів крові на території України дозволяється лише за наявності
відповідної ліцензії, одержаної в установленому законом порядку..».
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Проте, види діяльності, що потребують ліцензування і процедури отримання ліцензій,
визначаються спеціальним Законом України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», з якого з 2015 році було виключено як вид діяльності, що підлягає ліцензування,
«переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів,..».
3. Розширене підзаконне регулювання законопроекту без чіткого зв’язку з НПА вищої
юридичної сили.
Ідентифікація КФ: проявів наявності суттєвих відмінностей положень основного закону і
підготовленого з метою його реалізації законопроекту НЕ ВИЯВЛЕНО.
4. Наявність в законопроекті (НПА) положень, що мають колізійний характер з
положеннями інших законів.
Ідентифікація КФ: можливість застосування колізійних норм на вибір суб’єкта
застосування створює умови для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень.
Приклад. Законопроект містить в собі положення, які конфліктують з Законом України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», в якому в ст. 7, яка визначає види
діяльності, що підлягають ліцензуванню, відсутній такий вид діяльності як «..Взяття плазми
для фракціонування за умови її переробки та використання для виробництва препаратів
крові на території України..». Методологія №1 визначає цей КФ, як колізію за юридичною
силою нормативних актів і за змістом.
5. Наявність в законопроекті (НПА) бланкетних норм.
Ідентифікація КФ: бланкетні норми надають можливість органам, посадовим та іншим
особам впливати на зміст цих норм, зокрема, встановлювати конкретні правила, обов’язки,
заборони, обмеження, тощо.
Приклад. Останній абзац ст. 15 законопроекту містить відсилочну норму до Закону
України «Про лікарські засоби», чим дозволяє конкретному суб’єкту на підставі
невизначеного кола норм закону змінювати суттєві умови предмета правового регулювання
первинного акту (законопроекту), що означає надмірну свободу підзаконної нормотворчості.
11.7. Ризики у регламентації суб’єктів правовідносин, їх прав та обов’язків.
1. Відсутність у проекті НПА вичерпного переліку суб’єктів правовідносин.
Ідентифікація КФ: відсутність в законопроекті вичерпного переліку суб’єктів
правовідносин, чіткої регламентації і розподілу їх прав.
Приклад. Абзац 3 ст. 15 законопроекту №2429 надає право взяття плазми для
фракціонування за умови її переробки та використання тільки для виробництва препаратів
крові на території України суб’єктами підприємницької діяльності (СПД). Проте, СПД –
занадто широке поняття, яке об’єднує в собі фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб;
приватні, комунальні і державні підприємства, банки, страхові компанії, тощо. Одночасно,
законопроект ніяким чином не визначає права і перелік суб’єктів, наділених
повноваженнями контролю за дотриманням обмежень впроваджуваних НПА.
2. Встановлення у проекті НПА відкритих переліків дозволів або заборон у правах та
обов’язках суб’єктів правовідносин.
Ідентифікація КФ: використання широких за змістом таких формулювань, як "та інші
повноваження", "інші права", "інші обов'язки", "в межах встановленої компетенції", "тощо"
та інші в законопроекті НЕ ВИЯВЛЕНО.
3. Закріплення в проекті НПА колізій у правах та обов'язках суб'єктів правовідносин.
Ідентифікація КФ: наявності взаємовиключних формулювань прав і обов'язків таких
суб'єктів в законопроекті НЕ ВИЯВЛЕНО.
11.8. Ризики у регламентації діяльності державних органів, органів місцевого
самоврядування, їх посадових, службових осіб.
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1. Нечіткість формулювання в проекті НПА функцій державних органів, органів місцевого
самоврядування чи повноважень їх посадових, службових осіб; наділення державних
органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб невластивими чи
непередбаченими законами функціями, повноваженнями.
Ідентифікація КФ: чітко не визначені підстави, межі повноважень і спосіб їх виконання
відповідними суб'єктами в законопроекті НЕ ВИЯВЛЕНІ.
2. Безпідставне делегування повністю або частково повноважень державних органів або
органів місцевого самоврядування суб'єктам приватного права.
Ідентифікація КФ: у положеннях проекту НПА, зокрема, передбачається необґрунтоване
делегування окремих повноважень з проведення взяття плазми крові суб’єктам
підприємницької діяльності.
Приклад. У законопроекті №2429 в абзаці 3 ст. 15 передбачається надання права забору
крові всім суб’єктам підприємницької діяльності, але проект НПА нечітко визначає вимоги до
суб’єктів приватного права, на користь яких здійснено таке делегування, а саме критеріїв і
вимог до суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть здійснювати забір донорської
плазми.
3. Застосування у проекті НПА процедури прийняття рішень на розсуд посадової,
службової особи за відсутності чітко визначених механізмів оцінки обґрунтованості таких
рішень (дискреційні повноваження3).
Ідентифікація КФ: дискреційні повноваження в розумінні п.4.3. Методичних
рекомендацій НАЗК в законопроекті НЕ ВИЯВЛЕНО.
4. Проект НПА допускає можливість ухилення суб'єкта правовідносин від обов'язкової
процедури або наділяє посадових, службових осіб дискреційними повноваженнями щодо
застосування спрощеної процедури стосовно окремого суб'єкта правовідносин.
Ідентифікація КФ: положення проекту НПА надають особі, яка повинна дотримуватись
обмежень, визначених законопроектом, їх не дотримуватись.
Приклад. Законопроектом №2429 обумовлено право СПД здійснювати забір донорської
плазми «..для фракціонування, за умови її переробки та використання для виробництва
препаратів крові на території України», проте ніякої процедури і органів контролю за
дотриманням цих обов’язків і обмежень не визначає.
5. Встановлення прямих чи опосередкованих обмежень можливостей оскарження рішень,
дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових,
службових осіб.
Ідентифікація КФ: опосередковане обмеження, може характеризуватися встановленням
оскарження рішень, дій чи бездіяльності, в законопроекті НЕ ВИЯВЛЕНО.
6. Ризики у регламентації адміністративних процедур НЕ ВИЯВЛЕНІ,
7. Техніко-юридичні недоліки.
Ідентифікація КФ: наявність в законопроекті №2429 прогалин у тексті, вживання не
передбачених законодавством термінів створюють можливість різного тлумачення
нормативних положень і можуть бути використані для вчинення корупційних або пов'язаних
з корупцією правопорушень.
Приклад 1. В тексті законопроекту, зокрема ст. 15 повністю відсутня процедура і
посилання на органи, відповідальні за дотриманням умов і обмежень, визначених для
суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють взяття плазми. Це є прогалиною, що
має важливі юридичні наслідки, адже донорська плазма є обмеженим стратегічним
державним ресурсом, а зняття обмежень на реалізацію компонентів і препаратів крові за
кордон може призвести (а за результатами громадської експертиз діяльності МОЗУ №Е-132
вже призвела) до катастрофічної нестачі препаратів крові для задоволення потреб охорони
здоров’я населення України.
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Приклад 2. Ні в тексті законопроекту №2429, ні в Законі України «Про донорство крові та її
компонентів» не наведено семантичного змісту терміну «фракціонування», що створює
можливість різного тлумачення нормативних положень і може бути використане для
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією дій.
12. Експертні висновки.
За результатами антикорупційної експертизи законопроект визнано таким, що:
1. Підготовлений під впливом корупціогенної ситуації в антинародних і антидержавних
інтересах групи компаній монополіста ТОВ «ФЗ «Біофарма».
2. Містить щонайменше 8 корупціогенних факторів.
На підставі вищевикладеного, з урахуванням вимог п.2 розділу VIII Методології,
законопроект №2429 потребує відхилення як такий, що підготовлений під впливом
корупціогенної ситуації і містить корупціогенні фактори, які неможливо усунути чи
мінімізувати.
13. Експертні рекомендації.
1. Голові Верховної ради України
1.Ознайомити зі змістом цієї громадської експертизи депутатів Верховної Ради України IX
скликання.
2. Ознайомити авторів законопроекту №2429 – народних депутатів Верховної Ради
України: Радуцького М. Б., Клочка А.А., Гетманцева Д .О., Булах Л.В., Перебийніс М. В.,
Дубнова А.В., Дмитрієва О. О., Зуба В .О., Третьякову Г.М., Гривка С. Д., Бабака С. В., Вагнєр
В.О., Стефанчука М. О., Корявченкова Ю.В., Ватраса В.А., Калаура І .Р., Заславського Ю. І.,
Люботу Д. В., Германа Д. В., Макаренка М. В., Медяника В. А. з розділом 15 цієї експертизи
під підпис.
3. На виконання вимог п.8 ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» внести на
розгляд Верховної Ради України і за участю експертів АГС «Совість» розглянути громадську
антикорупційну експертизу законопроекту №2429 і проект Рішення про відхилення
законопроекту №2429 як такого, що визнано корупціогенним.
4. З метою виправлення корупціогенного фактору – порушення ієрархії предметної
спеціалізації діючого Закону України «Про донорство крові та її компонентів» № 239/95 від
23.06.1995 р. запропонувати народним депутатам України розробити і винести на розгляд
проект закону, що приводить зміст ст.15 діючого Закону України «Про донорство крові та її
компонентів» у відповідність до змісту ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» шляхом виключення зі ст.15 абзацу 4.
2. Голові Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики.
1. В присутності представника АГС «Совість» провести розгляд і обговорення змісту
громадської антикорупційної експертизи проекту Закону України № 2429. Прийняти
відповідне рішення.
2. Ознайомити членів Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики
зі змістом розділу 15 цієї експертизи.
3. Створити при Комітеті Верховної ради України з питань антикорупційної політики
громадську експертну раду під головуванням члена Комітету, до якої запросити громадських
експертів відповідного рівня підготовки для проведення громадських антикорупційних
експертиз проектів Законів винесених на розгляд Комітету.
3. Голові НАЗК
1. Активізувати і розширити роботу НАЗК в реалізації п. 9 ст. 55 Закону України «Про
запобігання корупції» в частині залучення громадських об’єднань та наукових установ до
проведення моніторингу законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм.
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2. Здійснити ефективний контроль за оперативною реалізацією Верховною Радою України
вимог п. 8 ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» в частині обов’язкового розгляду
результатів цієї громадської антикорупційної експертизи законопроекту №2429 на
засіданнях профільних комітетів і пленарному засіданні сесії Верховної Ради.
3. Доручити відповідному підрозділу НАЗК, до сфери відповідальності якого віднесено
проведення антикорупційних експертиз НПА і їх проектів прискіпливо дослідити цей
експертний висновок № АКЕ-4, підготувати рецензію на нього, його оцінку і надати АГС
«Совість» з рекомендаціями стосовно підвищення якості експертних досліджень, що
виконують громадські експерти.
4. Міністерству охорони здоров’я.
0. В порядку визначеному п.7 «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 р. N 976, розглянути ТЕРМІНОВО на колегії Міністерства Експертні пропозиції
за результатами громадської експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я України
стосовно виконання покладених на нього завдань і функцій з організації заготівлі і
переробки донорської крові в Україні, забезпечення економічно ефективного і якісного
задоволення внутрішніх потреб і доцільних обсягів експорту препаратів крові № Е – 132
надані АГС «Совість» 23.09.2019 р.
1. Разом з Міністерством фінансів України підготувати і внести на затвердження Кабінету
Міністрів України проект Постанови КМУ «Про Порядок заготівлі, переробки і зберігання
донорської крові і її компонентів, їх реалізації і виготовлення з них препаратів, в якій
привести у відповідність до діючого законодавства положення чинного зараз Порядку,
затвердженого Постановою КМУ від 16.06.1998 р. № 920, визначити чіткий механізм
реалізації суб’єктам підприємницької діяльності компонентів донорської крові і
виготовлених з них препаратів, формування і встановлення цін при здійсненні такої
реалізації; визначити запобіжники здійсненню суб’єктами підприємницької діяльності
взяття донорської крові і її компонентів, врегулювати питання щодо зобов’язання суб’єктів
підприємницької діяльності, якими реалізується донорська кров або її компоненти,
здійснювати реалізацію препаратів донорської крові для потреб закладів охорони здоров’я
в необхідних обсягах і на пільгових умовах.
2. На протязі одного місяця розробити і затвердити план заходів по безумовному
забезпеченні виконання вимог Ст. 22 ЗУ «Про донорство крові і її компонентів»
розпоряджень КМУ «Про обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я
населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами» для всіх областей України,
а також необхідними вакцинами, сироватками, імуноглобулінами і т. п., насамперед за
рахунок відновлення власного виробництва, визначити відповідальність за його
невиконання.
2.1. З допомогою наукових установ та закладів МОЗ України розробити, затвердити і
впровадити:
1. Нормативи забезпечення і протоколи лікування із застосуванням компонентів і препаратів
крові.
2. Погодити з Мінфіном і затвердити наказом :
«Порядок реалізації компонентів донорської крові та виготовлених з них препаратів
суб’єктам підприємницької діяльності та забезпечення їх участі в здійсненні постачання
препаратів донорської крові для потреб закладів охорони здоров’я в необхідних обсягах і на
пільгових умовах».
3. Нову редакцію форми звітності закладів служби крові, в якій передбачити додаткові
показники:
а) загальний обсяг фінансування закладу;
б) фактичне використання закладом компонентів і препаратів донорської крові:
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- безоплатно передано в лікувально-профілактичні заклади;
- закладено на зберігання в якості обов’язкового резерву;
- утилізовано в зв’язку з закінченням строку зберігання;
- відбраковано і утилізовано за санітарно-медичними показниками;
- продано за бюджетні кошти;
- продано суб’єктам підприємницької діяльності;
в) фактична собівартість донорської крові, її компонентів і препаратів, заготовлених і
вироблених закладом;
г) сумарний дохід закладу, отриманий від надання платних послуг і реалізації заготовленої
та виробленої продукції.
3. Разом з Державною митною службою України розробити і затвердити спільний
порядок забезпечення виконання вимог Ст. 22 Закону України «Про донорство крові і її
компонентів», а також розпоряджень КМУ «Про надання спеціального дозволу на
реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з
донорської крові та її компонентів».
3.1. Ініціювати внесення змін в Постанову Кабінету Міністрів № 594 від 26.07.2018 р.: в
абзаці 3 слово «безстроково» замінити на «кожні 2 роки».
4. Забезпечити дотримання суб’єктами підприємницької діяльності вимог Ст. 15 Закону
України «Про донорство крові і її компонентів», згідно якої здійснювати взяття (заготівлю)
донорської крові вони не мають права.
5. На протязі п’яти місяців розробити, провести публічне обговорення і затвердити
«Порядок забезпечення медичними виробами потреб розвитку донорства крові в Україні»
в рамках виконання бюджетної програми 2301400 і їх розподіл між областями, з
урахуванням медичних закладів Національної академії медичних наук України.
5.1. В областях, в яких припинено або зменшено виробництво препаратів крові, привести
планові завдання по заготівлі донорської плазми до відповідності обсягам реальних потреб
з урахуванням припинення і скорочення виробництва Альбуміну.
Відповідним чином відкоригувати (зменшити ) постачання в ці області виробів
медичного призначення в рамках бюджетної програми КПКВК 2301400.
6. Створити міжвідомчу комісію, призначити і провести позачергову перевірку стану
виконання відповідними підрозділами обласних державних адміністрацій Розпоряджень
КМУ стосовно обов’язкового задоволення потреб населення України донорською кров`ю, її
компонентами і препаратами в м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій,
Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Сумській,
Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, а також Чернігівській областях.
7. Письмово інформувати АГС «СОВІСТЬ» про прийняте рішення і наслідки реалізації
наданих пропозицій.
До отримання висновків комісії, з метою повного забезпечення населення України
донорською кров’ю, компонентами і препаратами та виконання мобілізаційного завдання
заборонити реалізацію донорської крові, її компонентів і препаратів за межі України.
14. Необхідність прийняття запропонованих рекомендацій і можливі наслідки їх
ігнорування
1. Прийняття запропонованих рекомендацій обумовлене нагальною необхідністю:
1. Забезпечити неухильне дотримання вимог діючого законодавства в частині
безумовного і повсюдного забезпечення потреб охорони здоров’я населення України в
донорській крові, її компонентах і препаратах крові.
2. Недопущення географічної монополізації виробницва препаратів крові в одному місці
під час війни.
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3. Недопущення втрати державою і суспільством ефективного контролю за взяттям і
використанням донорської крові для задоволення внутрішніх потреб охорони здоров’я
населення України.
4. Забезпечення збереження соціальної рівноваги інтересів донорів, потреб охорони
здоров’я роботодавців і держави в питаннях розвитку безоплатного донорства крові та її
компонентів.
5. Забезпечення безумовного пріоритету задоволення потреб охорони здоров’я
населення України, створення і оновлення стратегічних і оперативних запасів в ДСНС і армії
України в донорській крові її компонентах і препаратах. Диверсифікація таких запасів за
територіальним приципом.
6. Врегулювання фінансово-економічних і нормативно-правових питань забезпечення
процесів взяття, переробки, виробництва, зберігання і реалізації донорської крові, її
компонентів і препаратів в комунальних і державних закладах служби крові виключно для
задоволення внутрішніх потреб охорони здоров’я населення України.
7. Створення всіх організаційно-правових умов для відновлення виробництва і
забезпечення потреб охорони здоров’я населення в препаратах крові для всіх областей
України.
2. Найнегативніші наслідки ігнорування запропонованих рекомендацій «Совісті» ми
вже маємо в Україні.
1. Загибель хлопчика (2роки 4 місяці) в 2019 р. в Черкасах через відсутність
Альбуміну(препарат крові).
2. Відсутність препаратів крові у лікарнях всієї України, смертельно небезпечна нестача
донорської крові та її компонентів, а це передчасна смерть породіль, хворих в опікових і
онко-відділеннях.
3. Відсутність препаратів крові в оперативних і стратегічних запасах ДСНС і Армії України,
а це наша непідготовленість і величезні людські втрати в надзвичайних ситуаціях.
4. Відсутність державного регулювання і контролю за виробництвом, забезпеченням
обовязкових потреб охорони здоров’я населення України в компонентах і препаратах крові,
їх контрабандного екпорту за кордон і, як наслідок, пряме знекровлення України.
5. Відсутність контролю з боку держави за відповідністю обсягів експортованих
препаратів крові обсягам валютних надходжень за цей експорт і, як наслідок, відсутність
валютного балансу і виконання плану податкових надходжень до Бюджету України.
6. Відсутність належного державного контролю за цільовим і ефективним використанням
витратних матеріалів, придбаних за державною програмою КПКВК 2301400 і безоплатно
переданих в обласні управління охорони здоров’я , що призводить до неефективного
використання і розбазарювання десятків мільйонів гривень.
7. Легалізація корупційно вибудованої стратегії захоплення служби крові держави
Україна здійсненої приватною компанією ТОВ «ФЗ «Біофарма» шляхом корупційного
захоплення регулятора – МОЗ України, і системи обласних станцій переливання крові з
метою перетворення їх на ферми з заготівлі даддешевої плазми для забезпечення потреб
виробництва і експорту препаратів крові на підприємстві «Біофарма» в м. Біла Церква з
наступним експортом цих препаратів за кордон України.
15. Звернення «СОВІСТІ» до працівників органів влади
Експерти «СОВІСТІ» в 2018 р. розпочали і до цього часу продовжують соціологічностатистичні дослідження залежності вірогідності настання подій негативного характеру в
житті осіб, що наділені владними повноваженнями, але порушують публічно прийняту
присягу і зобов’язання відносно тих, хто не має владних повноважень і публічно прийнятих
зобов’язань, а порушення прийнятих зобов’язань допускає тільки на побутовому рівні.
Попередні висновки проведених досліджень дозволяють вже зараз стверджувати, що
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можновладців, які зраджують і обдурюють народ України, доля карає майже в 9 (8,9) разів
частіше, ніж пересічних українців, що обдурюють своїх близьких та знайомих.
Крім того, тяжкість покарання майже напряму залежить від кількості обдурених та
зраджених, а швидкість реагування долі - від соціального статусу скривджених: одинокі
бездітні ветерани, сироти, вдови, інваліди-психіки і т. д.
В таблиці 15.1. наведені окремі факти, що ілюструють вищенаведену інформацію і є
фрагментом бази даних, зібраних в ході проведення досліджень.
Таблиця 15.1.
№ ПІБ
Посада
Дата смерті Причина смерті або
п/п
негативної події
1.
Щербань Є. О
ВРУ
03.11.1996 Застрелений в
Донецькому аеропорту
2.
Гетьман В.П.
ВРУ, НБУ
22.04.1998 Застрелений в ліфті
свого будинку
3.
Чорновіл В. М.
ВРУ
1999
ДТП
4.
Кононенко Ю. С.
ВРУ
22.01.2001 Самогубство
5.
Кирпа Г. М.
Міністр транспорту і 27.12.2004 Самогубство
зв’язку України
6.
Кравченко Ю. Ф.
Міністр МВД
04.03.2005 Самогубство
7.
Кушнарьов Є. П.
АПУ, ВРУ
16.01.2007 Застрелений на
полюванні
8
Герман Г. М.
ВРУ
Син Герман Роман
15.06.2009 ДТП
9
Чекашкін С. В.
ДПАУ
24.09.2012 ДТП
10 Трофімов В. С.
Суддя
15.12.2012 Всі члени сім’ї
Фрунзенського
обезголовлені у
та 3 члени його сім’ї
райсуду
власній квартирі
м. Харкова
11 Семенюк-Самсоненко В. П. ВРУ
27.08.2014 Самогубство
12 Чечетов М. В.
ВРУ
28.02.2015 Випав з вікна
.13 Мельник С. А.
ВРУ
09.03.2015 Самогубство
14 Пеклушенко О. М.
ВРУ
12.03.2015 Самогубство
15 Янукович В. Ф.
Екс-президент
України
Син Янукович В. В.
20.03.2015 Потонув в
о. Байкал
16 Калашніков О. І.
ВРУ
15.04.2015 Вбитий біля дверей
своєї квартири
17 Герман Г. М.
ВРУ
Син Герман Микола
Зам. Міністра
України з
17.09.2015 Інфаркт
надзвичайних
ситуацій
18 Бережна І.Г.
ВРУ
05.08.2017 ДТП
19 Мельник П. В.
ВРУ
16.12.2018 Пневмонія
20 Гонтарева В. О.
Екс-голова НБУ
Збив автомобіль в
Лондоні 30.08.2019
21 Кутовий Т. В.
Міністр агрополітики 21.10.2019 Авіатроща
22 Соболєв В.
Депутат Київської
облради
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Син Соболєв О. (3 роки)
23 Резервний ряд для
наступного фігуранта
24 Ще один резервний ряд
для наступного фігуранта
Чернігівщина
1
Людмила Соколова
2
3
4

Білоус Н. В.
Косих В.А.
Дружина мера
Резервний ряд для
наступного фігуранта

01.12.2019.

Застрелений в авто

Дружина мера

2005

Рак

Заст. Голови ЧОДА
Мер

07.07.2012
26.09.2014

Рак
Рак
Рак

«СОВІСТЬ» буде особливо вдячна читачам за інформацію про інші відомі Вам факти, яка
дозволить розширити інформаційну базу нашого дослідження.
Інформаційні повідомлення просимо направляти на
нашу електронну пошту: AGS0000@ukr.net;
Спираючись на вищенаведену інформацію, експертна рада АГС «СОВІСТЬ» затвердила
текст Звернення «СОВІСТІ» до працівників органів влади.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ «СОВІСТІ»
ПРАЦІВНИКАМ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Ви державні службовці, Ви публічно, перед всесильним Б-гом-Творцем, добровільно,
усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягнули, що будете вірно
служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати
їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і
громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та
сумлінно виконувати свої обов’язки.
Проведені нами дослідження показали, що тих, хто з задоволенням виконує прийняті на
себе вищевказані обов’язки, щиро і самовіддано служить народу України, очікує щасливе,
цікаве і наповнене повагою і шаною людей життя.
Ваші батьки і діти будуть пишатись Вами і довгі роки радувати Вас своїм здоров’ям,
успіхами і шанобливим відношенням до Вас.
Ваші досягнення будуть вітати всі українці. Вас з вдячністю будуть згадувати їх нащадки.
Ви з повним правом будете пишатись незупинним і наочним прогресом Вашої справи,
розквітом нашої країни. Повага, підтримка і вдячність людей будуть оточувати Вас все ваше
життя.
Проте, якщо метою для Вас стане особисте збагачення за будь-яку ціну, а робота є лише
інструментом досягнення цієї мети, то життя Ваше наповнять безглузда метушня,
розчарування, поступова зрада і зникнення друзів, коханих і близьких.
Вас оточать брехня і заздрість, підозрілість і ревнощі, мордуватимуть совість і нічні
жахи, болітимуть серце і душа.
Вас очікує сором і страждання батьків, зрада, безпліддя і передчасна втрата нащадків,
ненависть оточуючих, фригідність жінок і імпотенція чоловіків, болючі і ганебні хвороби,
цироз печінки і ниркова недостатність, онкологічні і судинні захворювання.
І пам’ятайте: Г-дь карає до 4 покоління. А уникнути Б-жої кари за клятвопорушення
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можна тільки негайно залишивши публічну службу, щирим каяттям, компенсацією завданої
шкоди і невтомною працею в конкурентному середовищі підприємництва, мистецтва або
спорту.
16. Відомості про експертів, які проводили громадську експертизу
1. Відомості про експертів, які проводили громадську експертизу діяльності об’єкта
дослідження, наведені нижче.
.
ПІБ

Демиденко
Володимир
Юрійович

Дата
народжен
ня
27.05.1956

Освіта

Посада

Телефон

Вища

Президент

0674611375

Emаil

AGS0000@ukr.net

№
п/
п
1

Поштова
адреса

Вага

Примітки

14006,
Чернігів
пр.-т Миру, 21
кв. 52

92,5 кг

Інші
відомості
про
експертів
розміщені
на сайті
sovist.org

2. У відповідності до рішення Президента АГС «СОВІСТЬ» від 14.04.2015
№18 з метою забезпечення об’єктивності і незалежності здійснення громадської експертизи,
захисту інтересів громадських активістів, носіїв і розпорядників інсайдерської інформації, всю
відповідальність за зміст експертних пропозицій і висновків несе Президент АГС «СОВІСТЬ»
Демиденко В.Ю.
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