
МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ

між Міністерством охорони здоров’я України  
та виробниками препаратів інсуліну

від 15 лютого 2016 року

Міністерство охорони здоров’я України, з одного боку, та виробники 
препаратів інсуліну, з іншого боку, усвідомлюючи необхідність спільних дій із
забезпечення населення України лікарськими засобами для успішної реалізації
пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на
препарати інсуліну, необхідність якого визначена Постановою Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного
проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати
інсуліну», із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів
України № 443 від 26.06.2015 та № 1144 від 23.12.2015 (далі – Пілотний
проект), домовились про нижченаведене:

Виробники препаратів інсуліну беруть на себе зобов'язання:

• гарантувати недопущення у 2016 році скорочення обсягів
виробництва та/або імпорту в Україну препаратів інсуліну у порівнянні до
зазначених вище обсягів 2014 – 2015 років;

• забезпечувати найширшу номенклатуру препаратів інсуліну
належної якості на внутрішньому фармацевтичному ринку України та
своєчасного і в повному обсязі задоволення попиту споживачів препаратів
інсуліну;

• вжити вичерпних заходів з укладання договорів з суб’єктами
господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю лікарськими
засобами, для своєчасного і в повному обсязі задоволення потреби (заявок)
аптечної мережі України;

• забезпечити формування прозорого конкурентного середовища на
основі дотримання норм антимонопольного законодавства України.

Міністерство охорони здоров'я України бере на себе такі
зобов'язання:

• залучати представників виробників, громадських професійних
фармацевтичних об'єднань до робочих груп, в тому числі до діючих,
проведення нарад, консультацій, круглих столів щодо підготовки урядових
рішень з питань удосконалення реалізації Пілотного проекту;



• забезпечити дотримання нормативно встановлених вимог щодо
реалізації Пілотного проекту з відшкодування вартості препаратів інсуліну;

• коригувати рівень встановлених референтних цін (цін
відшкодування) у разі зміни протягом поточного місяця середньомісячного
курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж
на 10 відсотків, та внесенню відповідної інформації до реєстру оптово-
відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення до 10 числа
наступного місяця, відповідно до чинного законодавства.

Цей Меморандум є відкритим для подальшого приєднання інших
виробників  препаратів інсуліну. На підтвердження зазначених положень цей
Меморандум підписали уповноважені особи:

Від Міністерства охорони здоров’я України:

О.Квіташвілі                               ____________________________

Від виробників препаратів інсуліну:

ПрАТ «Фармак» ____________________________

ПрАТ «Індар» ____________________________

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» ____________________________

Компанія «Біотон С.А.» (Польща) ____________________________

Компанія «Елі Ліллі Восток С.А.» ____________________________



Ново Нордіск А/Т (Данія) ____________________________

ТОВ «Фарма Лайф» ____________________________


