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Вступ 

(1) Одним із основних завдань Антимонопольного комітету України (далі – 

Комітет) є здійснення державного контролю за дотриманням законодавства 
про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів 
господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів. 

(2) Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України»   

Комітет має повноваження у формуванні конкурентної політики на товарних 
ринках. 

(3) У зв’язку із соціальною важливістю та пріоритетністю в діяльності Комітету 
досліджень на фармацевтичних ринках, враховуючи численні звернення, 

зокрема, від народних депутатів України, Генеральної прокуратури України, 
громадських організацій стосовно наявності проблемних питань, пов’язаних 
з організацією надання медичної допомоги хворим на хронічну ниркову 
недостатність (далі – ХНН), що, на думку заявників, можливо, пов’язано з 
порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, Комітетом 

у 2016 році в межах повноважень було розпочато дослідження ринків 
обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу, закупівля яких 
проводилась за кошти державного та/або місцевих бюджетів.  

 

(4) Слід зазначити, що ХНН є глобальною соціально-економічною проблемою 

не тільки в Україні, але й у всьому світі, оскільки  до 10 відсотків населення 
світу мають ознаки цієї хвороби та кількість таких хворих стабільно 

збільшується. 
 

(5) За даними Національного реєстру хворих на ХНН I-V стадій, в Україні 
зареєстровано: 

- на  01.01.2014 – 465,6 тис. осіб; 
- на 01.01.2015 – майже 500 тис. осіб. 

(6) Поширеність цієї хвороби спостерігається переважно серед населення 
працездатного віку (18 – 64 роки). До 30 відсотків хворих потрапляють у 
заклади охорони здоров’я з V стадією ХНН (фінальна стадія хвороби нирок) 
і зберегти їх життя можливо лише шляхом застосування методів ниркової 
замісної терапії, яким, зокрема, є гемодіаліз. 

(7) Упровадження методів ниркової замісної терапії продовжує тривалість 
життя хворих. Разом із цим рівень смертності серед осіб, хворих на ХНН, 

щороку зростає. Для порівняння, у середньому вік пацієнтів, які лікуються 
діалізними методами в Європі, становить 64 роки, а 20 відсотків хворих 



 5 

мають шанс дожити до 75 років і більше, тоді як в Україні середній вік 
пацієнтів становить 42 роки. 

(8) Україна не входить до переліку країн світу, в яких діалізні методи лікування 
вважаються доступними для хворих на ХНН, що зумовлює необхідність 
підтримки на державному рівні розвитку нефрологічної допомоги хворим на 
ХНН.  

(9) Надання медичної допомоги хворим на ХНН V стадії в Україні здійснюється 
за місцем проживання осіб за рахунок коштів державного та/або місцевих 

бюджетів.  

(10) На сьогодні не існує єдиних, установлених нормативно-правовими 
документами підходів щодо організації матеріально-технічного 
забезпечення процесів, пов’язаних із наданням медичної допомоги хворим 
на ХНН V стадії методом гемодіалізу, що спричиняє виникнення низки 

проблемних питань на ринках витратних матеріалів для гемодіалізу, 

зокрема, під час проведення процедур закупівель витратних матеріалів за 
державні кошти. Така ситуація триває вже не один рік поспіль, але будь-

яких дій, спрямованих на вжиття дієвих заходів щодо вирішення проблем по 
суті, регуляторами поки ще не здійснено. 

(11) Відповідно така ситуація створює умови для можливих порушень 
законодавства України, у тому числі про захист економічної конкуренції, 
може призводити до неефективного використання державних коштів та/або 
коштів місцевих бюджетів, затримки в проведенні процедур закупівель. Як 
наслідок, виникають затримки з наданням хворим на ХНН V стадії 
необхідної їм медичної допомоги, зокрема,  методом гемодіалізу. На жаль, 
ціною такої затримки може стати життя людини.  

(12) У зв’язку із зазначеним, дослідження Комітету спрямоване на встановлення 
проблемних питань функціонування ринків обладнання та витратних 
матеріалів для гемодіалізу, імовірних причин виникнення порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції та умов, що їм сприяють, 
пошуку можливих шляхів вирішення проблемних питань ринків шляхом 
застосування заходів, передбачених законодавством про захист економічної 
конкуренції.  

 

 

Повернутися до змісту 
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1. Нормативно-правове регулювання у сфері надання медичної 
допомоги методами  гемодіалізу  

(1) Статтею 49 Конституції України встановлено, що кожен має право на 
охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона 
здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 
медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони 
здоров'я медична допомога надається безоплатно.  

(2) Відносини у сфері охорони здоров’я регулюються Законом України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» (далі – Закон, Основи 
законодавства про охорону здоров’я). Згідно із статтею 12 цього Закону 

охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної діяльності. 
Згідно зі статтею 15 цього Закону реалізацію державної політики у сфері 
охорони здоров’я, зокрема, забезпечує центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

(3) Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України         
(далі – МОЗ України), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2015 № 267 (із змінами), МОЗ України є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 
Відповідно до покладених на нього завдань, МОЗ України, зокрема, 
розробляє та організовує виконання державних комплексних та цільових 
програм охорони здоров’я; затверджує переліки проведення моніторингу 
безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони 
здоров’я, забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів 
тощо. 

(4) Відповідно до Основ законодавства про охорону здоров’я: 

медична допомога – діяльність професійно підготовлених медичних 
працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та 
реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними 
станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами; 
медичне обслуговування – діяльність закладів охорони здоров'я та 
фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну 
ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не 
обов'язково обмежується медичною допомогою; 



 7 

послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга) - 

послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною 
особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому 
законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з 
медичної практики, та оплачується її замовником. Замовником послуги з 
медичного обслуговування населення можуть бути держава, відповідні 
органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі 
пацієнт1

; 

мережа закладів охорони здоров'я – сукупність закладів охорони здоров'я, 
що забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на 
відповідній території. 
 

(5) Відповідно до Основ законодавства про охорону здоров’я, кожен 
громадянин має право на безоплатне отримання у державних та 
комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої 
належать:  
екстрена медична допомога; 

первинна медична допомога; 
вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними 
показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
здоров'я;  
третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за 
медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони здоров'я; 
паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 
 

(6) Систему стандартів у сфері охорони здоров'я складають державні соціальні 
нормативи та галузеві стандарти. 
Галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я, зокрема, є: 
стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) – сукупність норм, 
правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання 

                                                 
1
 Внесено до частини першої статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
згідно із Законом № 2002-VIII від 06.04.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я»  
(буде введено в дію 06.11.2017). 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2002-19/paran15#n15
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медичної допомоги відповідного виду, які розробляються з урахуванням 
сучасного рівня розвитку медичної науки і практики; 
клінічний протокол – уніфікований документ, який визначає вимоги до 
діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів 
надання медичної допомоги та їх послідовність. 

(7) Нормативно-правове врегулювання питань щодо організації та   
забезпечення у сфері лікування хворих нефрологічного профілю в Україні 
здійснює МОЗ України.  

(8) Наказом МОЗ України від 11.02.2016 № 89 «Про затвердження та 
впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 
допомоги пацієнтам з ХНН V стадії зі застосуванням гемодіалізу або 
перитонеального діалізу» (далі – Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 89)  

затверджено, зокрема, уніфіковані клінічні протоколи вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 
пацієнтам з ХНН V стадії, які лікуються методом гемодіалізу. 

(9) Ці протоколи визначають обов’язкові показники якості з організації надання 
медичної допомоги, описи та покрокові алгоритми дій медичних 
працівників з профілактики, діагностики, лікування (у т. ч. операційного),  
диспансерного спостереження відповідного стану та/або захворювання у 
вказаного контингенту пацієнтів та призначені виключно для лікарів-

фахівців.    

(10) Наказом МОЗ України від 11.02.2016 № 89 доручено Медичному 
департаменту МОЗ України забезпечити перегляд та оновлення цих 
уніфікованих клінічних протоколів не пізніше грудня 2018 року. Водночас 
місцевим органам виконавчої влади доручено на підставі цих уніфікованих 
клінічних протоколів розробити в закладах охорони здоров’я локальні 
протоколи медичної допомоги (клінічні маршрути пацієнтів).   

(11) Відповідно до Основ законодавства про охорону здоров’я вторинна та 
третинна медична допомога надається безоплатно в тих закладах охорони 
здоров'я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення 
та з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про 
медичне обслуговування населення.  

(12) Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до 
закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної та третинної 
медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги визначаються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров'я. 
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(13) Наказом МОЗ України від 05.10.2011 № 646, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 7 грудня 2011 року за № 1416/20154, затверджено Порядок 
організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів 
охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну 
(високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – Порядок організації 
медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів 
охорони здоров'я).  

(14) Порядок організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до 
закладів охорони здоров'я регулює основні засади організації надання 
медичної допомоги в закладах охорони здоров'я державної та комунальної 
форм власності, що надають вторинну (спеціалізовану)  медичну допомогу 
та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, та умови, за яких 
пацієнт скеровується до закладів, а  також шляхи надходження пацієнтів до 
зазначених закладів. 

(15) Медична допомога, крім екстреної, надається за місцем проживання 
(регістрації) осіб. 

(16) Наказом МОЗ України від 2 березня 2011 року № 129, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 17 березня 2011 року за № 355/19093 (далі – 

Методика), затверджено Методику розрахунку вартості лікування хворих 
на ХНН V стадії із застосуванням гемодіалізу, яка визначає механізм 
формування вартості лікування хворих та встановлює порядок надання 
медичної допомоги із застосуванням гемодіалізу. Методика є обов’язковою 
для державних і комунальних закладів охорони здоров’я та рекомендованою 

для інших закладів охорони здоров’я. 

(17) Відповідно до Методики, заклад охорони здоров’я здійснює розрахунок 
вартості лікування хворих на ХНН  V стадії із застосуванням амбулаторного 
гемодіалізу, який складається з розрахунків вартості діагностично-

лікувальних послуг та послуг технічного характеру. 

(18) При розрахунку вартості лікування, закладом охорони здоров'я 
визначаються: 

- перелік послуг, які необхідні для лікування хворих на ХНН V стадії із 
застосуванням амбулаторного гемодіалізу; 

- основні витрати (прямі та непрямі) лікарні на поточний рік; 
- норми витрат часу; 
- норми витрат лікарських засобів та  виробів  медичного призначення; 
- перелік та кількість лікарських засобів та виробів медичного 

призначення з розподілом на обов’язкові та додаткові; 
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- матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного 

призначення на рік для проведення процедури амбулаторного 
гемодіалізу; 

- перелік діагностично-лікувальних послуг та необхідну їх кількість на 

рік із розрахунку на одного хворого на ХНН V стадії. 

(19) Національний реєстр хворих на ХНН, відповідно до розпорядчих документів 
МОЗ України, ведеться Державною установою «Інститут нефрології 
Національної академії медичних наук України» з 2002 року. Реєстр містить 
інформацію щодо кількості хворих на ХНН, які перебувають на обліку 
структурних підрозділів з охорони здоров'я обласних (міських) державних 
адміністрацій на кінець кожного року станом на 1 січня звітного року.  

(20) Законом України «Про державні цільові програми» встановлені засади 
розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм. 
Виконавцем державних цільових програм у галузі охорони здоров’я є МОЗ 

України. 

(21) Постановою Кабінету Міністрів від 17 березня 2011 року № 298 затверджено 
Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для 
виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони 
здоров’я (далі – Порядок використання коштів), який визначає механізм 
використання коштів, передбачених МОЗ України у Державному бюджеті 
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони 
здоров'я (далі – бюджетні кошти).  

(22) Відповідно до Порядку використання коштів, головним розпорядником 
бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програм з охорони 
здоров’я є МОЗ України. 

(23) Відповідно до Порядку використання коштів, бюджетні кошти 
спрямовуються, зокрема, на закупівлю витратних матеріалів та послуг для 
закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу пацієнтам 
нефрологічного профілю, які потребують лікування методом гемодіалізу. 

(24) Постановою Кабінету Міністрів від 17 липня 2015 року № 557 внесено зміни 
до Порядку використання коштів, якими дозволяється передавати бюджетні 
кошти на територіальні органи охорони здоров'я.  

(25) Департаменти і головні управління (управління) охорони здоров'я обласних, 
Київської міських держадміністрацій (далі – територіальні органи охорони 
здоров'я), заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ 

України (підпорядковані установи), забезпечують подання МОЗ України 



 11 

заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти у визначені ним 
строки. МОЗ України здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю та 
змістом поданих заявок. 

(26) Територіальні органи охорони здоров’я є розпорядниками бюджетних 
коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів для забезпечення 
витратними матеріалами закладів охорони здоров’я, що надають медичну 
допомогу пацієнтам нефрологічного профілю, які потребують лікування 
методом гемодіалізу.  

(27) Відповідальним за складання документації конкурсних торгів на закупівлю 
витратних матеріалів є заклади охорони здоров’я, що надають медичну 
допомогу пацієнтам нефрологічного профілю і потребують лікування 
методом гемодіалізу.  

(28) Відповідно до Порядку використання коштів, заклади охорони здоров'я 
подають у строк, визначений МОЗ України, звіти про використання товарів 
(за номенклатурою) і послуг територіальним органам охорони здоров'я для 

узагальнення та подання МОЗ України за встановленою ним формою.  

(29) Територіальні розпорядники бюджетних коштів здійснюють фінансування 
закупівель за напрямом використання коштів для забезпечення витратними 
матеріалами закладів охорони здоров’я.  

(30) МОЗ України, щорічно в рамках державних цільових програм і комплексних 
заходів здійснює централізовану закупівлю і забезпечення регіонів 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Закупівля та 
розподіл централізовано закуплених товарів та послуг здійснюється в межах 
бюджетних призначень, з урахуванням потреби, відповідно до заявок 
територіальних органів охорони здоров’я та передбачених  обсягів 
фінансування.  

(31) МОЗ України може коригувати заявки на закупівлю товарів і послуг, подані 
територіальними органами охорони здоров’я та підпорядкованими 
установами пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків. Про 
результати коригування бюджетних призначень МОЗ України повідомляє 
територіальним органам охорони здоров’я та підпорядкованим установам. 

(32) Перелік державних програм та централізованих заходів, відповідно до яких 
забезпечувалось надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю, розподіл коштів, які були виділені для таких цілей, містяться у 
додатках № 5 до Законів України «Про Державний бюджет України» за 
відповідні роки.  
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(33) Бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру» за 2013 − 2015 роки було передбачено: 

- у 2013 році − виділення  коштів на закупівлю витратних матеріалів для 
дитячого діалізу в сумі  8048,6 тис. грн; 

- у 2014 році − виділення  коштів на закупівлю витратних матеріалів для 
дитячого діалізу в сумі 7782,1 тис. грн; 

- у 2015 році − виділення  коштів на закупівлю витратних матеріалів і 
послуг для лікування хворих методом гемодіалізу  в сумі 
400 000,00 тис. грн та виділення  коштів на закупівлю витратних 
матеріалів для дитячого діалізу в сумі 35591,0 тис. грн. 

(34) Головним розпорядником бюджетних коштів за цією бюджетною 
програмою та відповідальним виконавцем є МОЗ України. Бюджетні кошти 
за цією програмою спрямовувались, зокрема, на закупівлю витратних 
матеріалів та послуг для закладів охорони здоров’я, що надають медичну 
допомогу пацієнтам нефрологічного профілю, які потребують лікування 
методом гемодіалізу.  

(35) В окремих областях України медична допомога хворим нефрологічного 

профілю фінансувалась за рахунок регіональних, місцевих програм, 

матеріальні та фінансові ресурси яких визначаються щорічно залежно від 
потреб.  

(36) До 1 квітня 2016 року розпорядники коштів державного бюджету (МОЗ 

України) та розпорядники коштів місцевих бюджетів (структурні підрозділи 
з питань охорони здоров’я обласних та Київської держадміністрацій або 
розпорядники коштів місцевих бюджетів, визначені рішеннями про такі 
бюджети згідно із законодавством) здійснювали закупівлю товарів, робіт і 
послуг для гемодіалізу виключно на умовах та в порядку, встановлених 

Законом України «Про здійснення державних закупівель» (Закон втратив 
чинність на підставі Закону № 922-VIII від 25.12.2015, Відомості Верховної 
Ради, 2016, № 9) шляхом застосування процедури відкритих торгів. 

(37) На теперішній час правові та економічні засади здійснення закупівель 
товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної 
громади встановлені Законом України «Про публічні закупівлі». Цей Закон 
введено в дію з 1 квітня 2016 року – для центральних органів виконавчої 
влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах 
господарювання; з 1 серпня 2016 року – для всіх замовників.  

(38) Тобто, з 1 квітня 2016 року розпорядники коштів державного бюджету (МОЗ 

України) та розпорядники коштів місцевих бюджетів (структурні підрозділи 
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з питань охорони здоров’я обласних та Київської  держадміністрацій або 
розпорядники коштів місцевих бюджетів, визначені рішеннями про такі 
бюджети згідно із законодавством) здійснюють закупівлю витратних 
матеріалів для гемодіалізу за процедурою відповідно до Закону України 
«Про публічні закупівлі». 

(39) Будь-яких методичних рекомендацій або технічних вимог щодо формування 
тендерної документації саме для закупівлі витратних матеріалів для 
проведення процедур гемодіалізу МОЗ  України та Міністерство 
економічного розвитку та торгівлі не розробляли і не затверджували. 

(40) До 01.07.2015 державна реєстрація медичних виробів здійснювалась у 
порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
09.11.2004 № 1497. З 01.07.2015 обов’язковими для виконання  стали вимоги  
Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо медичних виробів» (далі – Технічний 
регламент), дія якого поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби 
до них. Для цілей цього Технічного регламенту допоміжні засоби 
розглядаються як медичні вироби. 

(41) Відповідно до цього Технічного регламенту, медичний виріб – це будь-

який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, 
матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні 
між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником 
для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей 
та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені 
виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, 
профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби 
пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, 
полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, 
дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи 
фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна 
передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за 
допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але 
функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.  

(42) Згідно з пунктом 9 Технічного регламенту, введення в обіг та/або 
експлуатацію медичних виробів дозволяється у разі, якщо вони повністю 
відповідають вимогам Технічного регламенту, за умови належного 
постачання, встановлення, технічного обслуговування та застосування їх за 
призначенням.  
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(43) Нагляд за дотриманням суб’єктами господарювання вимог Технічного 
регламенту здійснюється шляхом державного ринкового нагляду відповідно 
до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції».  

(44) Відповідно до Положення про Державну службу України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647, 
Держлікслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через МОЗ 
України, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та 
безпеки, зокрема, медичної техніки і виробів медичного призначення (далі – 

медичні вироби). 

(45) Основними завданнями Держлікслужби, зокрема, є технічне регулювання у 
визначених сферах. Відповідно до покладених завдань, Держлікслужба 
формує та веде Реєстр осіб, відповідальних за введення в обіг медичних 
виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів 
для діагностики in vitro; здійснює державний ринковий нагляд за 
дотриманням вимог технічних регламентів щодо медичних виробів; зберігає 

Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення; 

надає підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів; надає 

повідомлення на ввезення на територію України незареєстрованих медичної 
техніки та виробів медичного призначення тощо. 

(46) Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, 

Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, державну політику у сфері 
технічного регулювання, стандартизації, державних та публічних 
закупівель. Зокрема: 
- визначає пріоритетні напрями розвитку технічного регулювання в 

Україні; 
- забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері технічного 

регулювання; 
- координує діяльність з розроблення та перегляду технічних регламентів і 

процедур оцінки відповідності; 
- погоджує проекти технічних регламентів і процедур оцінки 

відповідності, розроблені відповідними центральними органами 
виконавчої влади; 
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- здійснює методичне забезпечення діяльності з розроблення та перегляду 
технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. 

(47) Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 
визначено правові та організаційні засади розроблення, прийняття та 
застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки 
відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності. 

(48) Відповідність продукції вимогам технічних регламентів може бути 
забезпечена шляхом застосування національних стандартів та/або технічних 
специфікацій, посилання на які містяться у відповідних технічних 
регламентах. У технічному регламенті зазначається, чи відповідність 
продукції таким національним стандартам та/або технічним специфікаціям є 
єдиним способом чи одним із способів задоволення відповідних вимог 
технічного регламенту. 

(49) Призначені органи з оцінки відповідності медичних виробів ведуть реєстр 
виданих сертифікатів відповідності та надають їх копії за встановленою 
процедурою до державного реєстру сертифікатів відповідності, який веде 
Мінекономрозвитку. 

(50) Із введенням в дію технічних регламентів, Мінекономрозвитку офіційно 
публікує перелік національних стандартів, добровільне  застосування яких 
може сприйматись як доказ відповідності продукції вимогам технічних 
регламентів. Виробник чи постачальник також має право підтвердити 
відповідність продукції вимогам технічних регламентів іншими, ніж 
відповідність стандартам, шляхами, передбаченими цими регламентами.  

(51) Витратні матеріали для гемодіалізу відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 лютого 2015 року № 63 «Про затвердження 
переліку медичних виробів для проведення гемодіалізу та лікування 
онкологічних хворих, які не є об’єктами оподаткування додатковим 
імпортним збором» належать до категорії медичних виробів, які не є 
об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором.  

(52) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року 
№ 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення», зміни оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби та вироби медичного призначення для лікування            
ХНН V стадії із застосуванням методу гемодіалізу підлягають 
декларуванню.  

 

Повернутися до змісту 
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2. Організація надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю із застосуванням методу гемодіалізу в Україні 

(1) Амбулаторний гемодіаліз – процедура, яка дозволяє частково компенсувати 
втрачену функцію нирок. 

(2) Гемодіаліз – один з методів позаниркового очищення крові. Цей Метод 
заснований на принципі дифузії та конвекції речовин з малою та середньою 
молекулярною масою через напівпроникну мембрану, що дозволяє видалити 
з крові токсичні речовини та продукти метаболізму. Необхідність у 
гемодіалізі виникає при важких захворюваннях нирок або при надходженні 
у кров великої кількості токсинів та встановлюється лікарями залежно від 
діагнозу та стану пацієнта. 

(3) За інформацією МОЗ України, на 01.07.2015 в Україні згідно з  листами 
структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних (міських) 
державних адміністрацій перебувало 6 276 хворих на ХНН V стадії, які 
лікуються шляхом застосування методу гемодіалізу. 

(4) Нормативно-правове врегулювання та методичне забезпечення питань у 
сфері організації та лікування хворих нефрологічного профілю в Україні 
здійснює МОЗ України із залученням Національної академії медичних наук 
України, у тому числі шляхом прийняття спільних документів. 

(5) Структуру організації поетапної медико-профілактичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю затверджено спільним наказом МОЗ України та 

Національної академії медичних наук України від 30.09.2003 № 65/462 «Про 
поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим 
хворим неврологічного профілю» (у редакції спільного наказу від 30.09.2014 
№ 74/688).  

(6) Організація поетапної медико-профілактичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю із зазначенням завдань і функцій кожної ланки         

має такий вигляд: 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
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Рис. 2.1. Організація поетапної медико-профілактичної допомоги                         
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(7) Лікування хворих на ХНН поділяється на два етапи: консервативна терапія 
та нирковозамісна терапія, зокрема, методом гемодіалізу, яка застосовується 
при термінальній V стадії ХНН. 

(8) Медична допомога хворим на ХНН V стадії методом гемодіалізу надається у 
структурних підрозділах обласних, міських, районних, міжрайонних центрів 
нефрології та діалізу, а саме: відділеннях госпітальної нефрології та діалізу 

та, за необхідністю, у сателітних центрах нефрології та діалізу.  

(9) Для надання кваліфікованої, якісної, безпечної та своєчасної медичної 
допомоги хворим на ХНН V стадії методом гемодіалізу, заклади охорони 
здоров’я повинні бути технічно оснащені відповідним обладнанням та мати 
відповідні витратні матеріали.  

(10) Бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру» було передбачено фінансування для централізованої закупівлі 
витратних матеріалів для надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю.  

(11) Фінансування на закупівлю обладнання та послуг з обслуговування 
обладнання для гемодіалізу бюджетною програмою не передбачалось. 

Інформація щодо інших  джерел фінансування цієї медичної допомоги в 
Комітеті відсутня.  

(12) Як свідчить наявна в Комітеті інформація, обладнання для проведення 
процедур гемодіалізу найчастіше не закуповується за кошти державного або 
місцевих бюджетів, а одержується закладами охорони здоров’я від 
постачальників обладнання (резидентів України) шляхом надання 
благодійної або гуманітарної допомоги, за договорами безоплатного 
користування, договорами оренди, на підставі відповідних Меморандумів з 
органами місцевої влади тощо. У більшості випадків такі умови отримання 
обладнання передбачають обов’язковість його використання тільки з 
витратними матеріалами того виробника, чиє обладнання передано для 
експлуатації до лікарні. У разі невиконання таких умов постачальник 
обладнання залишає за собою право його вилучення з лікарні.  

(13) Для надання медичної допомоги методом гемодіалізу в лікарнях України 
використовується обладнання п’яти іноземних виробників: 
«Fresenius Medical Care» (Німеччина); 
«B. Braun Medical» (Німеччина); 
«GAMBRO AB» (Швеція); 
«Nipro Corporation» (Японія); 
«Bellco S.P.A.» (Італія); 
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яке постачається здебільшого такими постачальниками: 
ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (м. Київ, Україна); 
ТОВ «РЕНАРТ» (м. Київ, Україна); 
ТОВ «РУМЕД» (м. Білгород-Дністровський,  Одеська обл., Україна); 
ТОВ «ТТВ-Дом ЛТД» (м. Одеса, Україна); 
ТОВ «ГАМБРАМЕД» (м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Україна); 
ТОВ «Діалсервіс» (м. Київ, Україна); 
ТОВ «Лінк-Медитал» (м. Київ, Україна); 
ТОВ «Індекс» (м. Рівне, Україна). 
 

(14) Умови постачання обладнання для гемодіалізу в заклади охорони здоров’я в 
Україні позначаються на підходах щодо формування лікарнею заявок на 
закупівлю витратних матеріалів, необхідних їм для надання медичної 
допомоги методом гемодіалізу.  

(15) Заклади охорони здоров’я виходячи з наявного в лікарні обладнання (у тому 
числі наявність в одній лікарні різнотипних апаратів гемодіалізу) формують 
заявки на закупівлю необхідних їм витратних матеріалів та передають їх  
розпоряднику бюджетних коштів та/або розпоряднику коштів місцевого 
бюджету, а потім, після проведення останніми процедур закупівель, 
централізовано отримують витратні матеріали. 

(16) Витратні матеріали зазвичай закуповуються з урахуванням медико-

технічних вимог відповідності з наявним обладнанням. 

(17) Фактично держава забезпечує організацію та закупівлю в установленому 
законодавством порядку витратних матеріалів для гемодіалізу, для 
проведення  процедур на обладнанні, яке  способом, зазначеним у цьому 
звіті, передане виробником.  

(18) За результатами проведених тендерів, компанії, які стали переможцями 
торгів (із зазначених вище), укладають Договір на закупівлю товару за 
бюджетні кошти (далі – Договір) з розпорядником коштів Державного 
бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру» за напрямом «закупівля витратних матеріалів та 
послуг для закладів охорони здоров'я, що надають  медичну допомогу 
пацієнтам нефрологічного профілю, які потребують лікування методом 
гемодіалізу».  

(19) Відповідно до Договору, предметом поставки у заклади охорони здоров’я 
зазначено товар «Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (витратні матеріали для проведення процедури гемодіалізу, 
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код за ДК 016:2010-32.50.1). Договір містить специфікацію, в якій визначено 
торговельну назву товару, кількість, ціну тощо. Договір містить умови, 
якими передбачено зміни до обсягів та суми Договору в разі зменшення 
бюджетних призначень, у випадках обмеження або припинення бюджетного 
фінансування, при зміні офіційного курсу гривні тощо. 

(20) Як свідчить наявна в Комітеті інформація, закладам охорони здоров’я 

України здебільшого постачаються витратні матеріали для гемодіалізу 

виробництва тих саме компаній, що і наявне в лікарні обладнання,  а саме: 
«Fresenius Medical Care» (Німеччина); 
«B. Braun Medical» (Німеччина); 
«GAMBRO AB» (Швеція); 
«Nipro  Corporation» (Японія); 
«Bellco S.P.A» (Італія); 
а також інших виробників, зокрема, таких як: 
«Allmed Medical GmbH» (Німеччина); 
«Haidylena for Advanced Medical Industries» (Єгипет); 
«Kawasumi Laboratories» (Японія); 
«MTN Neubrandenburg GmbH» (Німеччина) тощо. 

 

(21) Постачальниками витратних матеріалів для гемодіалізу в закладах охорони 
здоров’я нефрологічного профілю є:  
ТОВ «РЕНАРТ» (м. Київ, Україна); 
ТОВ «ГАМБРАМЕД» (м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Україна); 
ТОВ «Діалсервіс» (м. Київ, Україна); 
ТОВ «РУМЕД» (м. Білгород-Дністровський,  Одеська обл., Україна); 
ТОВ «ТТВ-Дом ЛТД» (м. Одеса, Україна); 
ТОВ «Індекс» (м. Рівне, Україна). 
 

(22) Алгоритм забезпечення закладів охорони здоров’я обладнанням та 
витратними матеріалами такий: 
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Рис. 2.2. Алгоритм забезпечення закладів охорони здоров’я  
обладнанням та витратними матеріалами 

(23) Як свідчать наявні в Комітеті матеріали (заяви/звернення/скарги щодо 

процедур закупівель витратних матеріалів для гемодіалізу), в учасників 
процесу  закупівель постійно виникає ряд проблем, які у свою чергу 
спричиняють виникнення можливих ризиків для життя та здоров’я 
пацієнтів, конфліктних ситуацій серед учасників ринку – власників та/чи 
виробників обладнання, обурення пацієнтів у зв’язку з невирішенням питань 

щодо можливості використання взаємозамінних витратних матеріалів на 
відповідному обладнанні.  

(24) Зазначена ситуація призводить до того, що до Комітету як органу 
оскарження надходять численні скарги стосовно закупівель витратних 
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матеріалів для гемодіалізу, зокрема дій або бездіяльності замовників 
відповідних процедур закупівель. Під час розгляду зазначних скарг  
виявлено такі проблемні питання: 
- встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації; 
- об'єднання в один лот конкурентної продукції з продукцією, яка 

виробляється лише одним виробником (наприклад, порошкові картриджі, 
магістралі тощо); 

- вимоги тендерної документації прописані замовниками під одного 
конкретного виробника (параметри визначені таким чином, що їм може 
відповідати продукція лише одного виробника); 

- порушення замовниками вимог статті 29 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» (розглядається період дослідження, 
коли діяв саме цей Закон) (пропозиція конкурсних торгів переможця 
процедури закупівлі та/або інших, допущених до оцінки, учасників не 
відповідала вимогам документації, але була допущена до оцінки 
пропозицій конкурсних торгів, неправомірні відхилення тощо). 

 

(25) За результатами розгляду скарг щодо проблем закупівель витратних 
матеріалів для гемодіалізу, Постійно діюча адміністративна колегія 

Комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері 
державних закупівель приймає відповідні рішення, які можуть  
вирішити тільки локальну проблему конкретного суб’єкта та 
процедури закупівлі, а не загальні проблеми організації надання 
медичної допомоги хворим на ХНН V стадії методом гемодіалізу.  

 

Повернутися до змісту 
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3. Загальні характеристики досліджуваних ринків обладнання та  
витратних матеріалів для гемодіалізу  

(1) Відповідно до уніфікованих клінічних протоколів вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 
пацієнтам з ХНН V стадії, які лікуються методом гемодіалізу, лікарні 
повинні мати певне  матеріально-технічне забезпечення, а саме: 

- матеріали: витратні матеріали для гемодіалізу, гемодіафільтрації 
(діалізатори, гемодіафільтри, кровопровідні магістралі, голки), розчини 
дезінфекційних засобів, шприци, системи для в/в ведення розчинів, 
лабораторні реактиви, рентгенологічна плівка, реактиви для її проявлення, 
вата, перев’язувальний матеріал, пінцети, ножиці, скальпель; 

- обладнання: апарати для проведення гемодіалізу, гемодіафільтрації; 
система водопідготовки, апарат УЗД, інше (відповідно до Табеля) 

оснащення; 

- лікарські засоби: розчини для гемофільтрації та гемодіалізу, 
протимікробні засоби, інші лікарські засоби. 

 

(2) У розумінні положень Технічного регламенту щодо медичних виробів, 

обладнання та витратні матеріали для гемодіалізу є медичними виробами та 
відповідно мають відповідати нормам цього Технічного регламенту, 
зокрема: 
- медичні вироби розробляються та виготовляються в такий спосіб, щоб у 

разі їх застосування за призначенням у відповідних умовах вони не 
спричиняли виникнення ризику для клінічного стану або безпеки 
споживачів чи для здоров’я і безпеки користувачів або інших осіб, за 
умови, що будь-які потенційні ризики, які можуть бути пов’язані із 
застосуванням таких медичних виробів за їх призначенням, є 
допустимими порівняно з корисною дією для споживачів і поєднуються з 
високим рівнем захисту здоров’я та безпеки; 

- введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів дозволяється 
тільки в разі, коли вони повністю відповідають вимогам цього 
Технічного регламенту, за умови належного постачання, встановлення, 
технічного обслуговування та застосування їх за призначенням; 

- медичні вироби повинні відповідати експлуатаційним характеристикам, 
передбаченим виробником;  

- кожний медичний виріб повинен супроводжуватися інформацією, 
необхідною для його безпечного та правильного застосування з 
урахуванням рівня підготовки та кваліфікації споживачів і користувачів, 
а також для ідентифікації виробника. 
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(3) Обладнання та витратні матеріали для гемодіалізу належать до тих 
медичних виробів, які для забезпечення необхідного ефекту лікування за 
призначенням не застосовуються кожен самостійно, а тільки в поєднанні 
один з одним.  Разом із цим, жодним нормативним документом не 
передбачено обов’язкових стандартів або технічних умов їх експлуатації у 
поєднанні в певні системи. 

(4) Уніфіковані клінічні протоколи вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги також не містять будь-яких 
рекомендацій щодо взаємозамінності та сумісності витратних матеріалів до 
певних видів обладнання для гемодіалізу.   

(5) Враховуючи відсутність нормативно-правових або інших документів, які б 
визначали питання взаємозамінності та сумісності кожного з типів 
витратних матеріалів до певного обладнання, усі твердження щодо питань 
взаємозамінності та сумісності медичних виробів для гемодіалізу, що 
наведені в цьому Звіті, базуються виключно на інформації, отриманій від  
МОЗ України, Державної установи «Інститут нефрології НАМН України», 
52-х регіональних закладів охорони здоров'я нефрологічного профілю, 
постачальників медичних виробів для гемодіалізу, зокрема: ТОВ «Фрезеніус 
Медіа Кер Україна»,  ТОВ «РЕНАРТ»,  ТОВ «ГАМБРАМЕД», 
 ТОВ «Діалсервіс»,  ТОВ «РУМЕД». 
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Товарні межі 

3.1. Товарний ринок обладнання для проведення процедури гемодіалізу2
 

(6) Основним видом обладнання для гемодіалізу є апарати для проведення 
гемодіалізу, гемодіафільтрації.  

(7) На момент проведення дослідження, у закладах охорони здоров’я України 
обладнання для гемодіалізу представлено такими моделями апаратів та 
модифікацій провідних світових виробників:  

Виробник 

обладнання 
Модель 

«Fresenius Medical Care» 

апарат для гемодіалізу серії 2008  
апарат для гемодіалізу серії 4008 

апарат для гемодіалізу серії 5008, 5008S 

«B. Braun Medical» система для гемодіалізу  Dialog+ 

«GAMBRO AB» 

апарат для гемодіалізу AK 95S 

апарат для гемодіалізу 200 ULTRA 

апарат для гемодіалізу ARTIS  
система для гемодіалізу INNOVA 

«Nipro  Corporation» 
апарат для гемодіалізу Surdial-55 plus 

апарат для діалізу одного пацієнта Surdial-Х 

«Bellco S.P.A.» 
апарат для гемодіаліз Formula Plus 

апарат для гемодіаліз Formula 2000 Plus 

(8) За інформацією закладів охорони здоров’я, наявне в лікарнях України 
обладнання для гемодіалізу виходячи з його техніко-експлуатаційних 
характеристик умовно можна розділити  на такі види: 
- апарати без функції гемодіафільтрації (зокрема, апарати Surdial 55 plus 

виробництва компанії «Nipro Corporation» серії 4008 виробництва 
компанії «Fresenius Medical Care» тощо); 

- апарати з функцією гемодіафільтрації (зокрема, апарати Surdial Х 
виробництва компанії «Nipro Corporation» серії 5008 виробництва 
компанії «Fresenius Medical Care» тощо). 

                                                 
2
 Використовувалась  інформація: 

- 52 лікарень, зокрема, Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Сумської, Одеської, Житомирської, Миколаївської, 
Чернівецької, Чернігівської, Рівненської, Закарпатської, Дніпропетровської, Вінницької обласних лікарень; 
- ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (м. Київ, Україна); 
- ТОВ «Діалсервіс». 
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(9) Наприклад, на апаратах з функцією гемодіафільтрації,  крім процедури 
гемодіалізу, можливе проведення й сеансу гемодіафільтрації, 
високопоточного діалізу, що покращить стан здоров’я хворого. Зокрема: 

- за інформацією Житомирської обласної клінічної лікарні                                        
ім. О.Ф. Гербачевського, на апараті Surdial 55 plus виробництва компанії 
«Nipro Corporation» можливо провести лише процедуру гемодіалізу. На 
оновленому апараті  Surdial Х виробництва цієї ж компанії, крім 
процедури гемодіалізу, можливо ще проводити й сеанс гемодіафільтрації. 
Тобто, технічні характеристики апарату  Surdial Х виробництва компанії 
«Nipro Corporation» надають можливість заміни в медичній практиці 
апарату Surdial 55 plus виробництва цієї ж компанії; 

- за інформацією Центру нефрології Миколаївської обласної лікарні, на 
апараті серії 4008 виробництва компанії «Fresenius Medical Care» 

(«старого покоління», без модуля гемодіафільтрації), призначеному для 
низькопоточного діалізу, можливо провести лише процедуру гемодіалізу. 
Разом із цим на апараті для гемодіалізу серії 5008 виробництва компанії 
«Fresenius Medical Care», крім процедури гемодіалізу, можливо ще 
проводити й сеанс гемодіафільтрації онлайн, високопоточний діаліз. 
Тобто, технічні характеристики апарату серії 5008 виробництва компанії 
«Fresenius Medical Care» надають можливість заміни в медичній практиці 
апарату серії 4008 виробництва цієї ж компанії. 

(10) За результатами аналізу наявної в Комітеті інформації, отриманої від 
лікарень та постачальників обладнання під час дослідження, виходячи з 
технічних характеристик, обладнання для гемодіалізу з функцією 
гемодіафільтрації може використовуватися для цілей гемодіалізу. Разом із 
цим обладнання для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації може бути 
взаємозамінним тільки з обладнанням з аналогічними технічними 
характеристиками. Оскільки при модернізації розширюються функціональні 
можливості медичного обладнання, повноцінної взаємозамінності між 
апаратами різних поколінь випуску немає.  

(11) Більшість профільних закладів охорони здоров’я зазначала, що у випадках 
виходу з ладу одного з апаратів процедуру гемодіалізу можливо провести на 
іншому за умови його ідентичності та еквівалентості, із збереженням якості 
та безпечності надання цієї медичної допомоги.  

(12) За інформацією постачальників, обладнання для проведення процедури 
гемодіалізу  має відповідати певним вимогам щодо його якості та безпеки, 
що забезпечуватиме нормальне функціонування системи контролю режиму 
процедури та систем  попередження ускладнень, яке визначається в 
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інструкціях щодо користування обладнанням. У разі застосування апаратури 
з недотриманням вимог, висунутих до неї виробниками,  можуть виникати 
ускладнення в лікуванні  хворих з ХНН V стадії, які перебувають на 
гемодіалізі, через технічні неполадки обладнання, а саме: розрив мембрани, 
розгерметизація системи крові, порушення техніки приготування 
діалізуючого розчину, відмова автоматики тощо. Високий відсоток 
технічних неполадок безпосередньо під час проведення гемодіалізу може 
призводити до неможливості досягнення високого рівня безпеки, 
ефективності та якості лікування хворих на ХНН V стадії.  

(13) Водночас будь-яких  нормативних документів щодо технічної та медико-

технологічної взаємозамінності різних типів/видів/модифікацій обладнання 
для проведення лікування методом гемодіалізу немає.  

(14) Порядок надання медичної допомоги в України не передбачає, що хворий на 
ХНН V стадії може самостійно обирати де (за територією отримання) і на 
якому обладнані (за типом/видом/моделлю) отримувати процедуру 
гемодіалізу, а фактично дотримується терапевтичних призначень лікаря за 
своїм місцем проживання або реєстрації. 

(15) Аналіз наявних у Комітеті матеріалів засвідчив, що протягом 2013 − 2015 

років обладнання для гемодіалізу всіх без винятку представлених на ринку 
України світових виробників просувається в Україні із застосуванням 
схожих маркетингових підходів, що передбачає безкоштовну поставку 
лікарням необхідного їм обладнання для проведення процедур гемодіалізу 
за договорами  дарування, безкоштовного користування,  оренди, суборенди 

тощо.  

(16) Заклади охорони здоров’я мають постійний попит на обладнання  для 
гемодіалізу, зокрема, у зв’язку із зростанням кількості хворих саме на ХНН 
V стадії, виникненням потреб у заміні наявного в лікарнях обладнання, 
термін експлуатації якого закінчився, тощо.  

 

(17) А отже, враховуючи подібність призначення та умов експлуатації апаратів 
для гемодіалізу; специфічні умови формування пропозиції обладнання для 
гемодіалізу в Україні як товару; відсутність різниці в умовах постачання 
обладнання в заклади охорони здоров’я різними постачальниками; наявність 
хворих, які знаходяться на обліку в лікарнях та постійно потребують 
отримання процедур гемодіалізу, товарними межами ринку обладнання 
для проведення процедури гемодіалізу є обладнання, необхідне для 
надання медичної допомоги хворим на ХНН V стадії шляхом 
проведення процедури гемодіалізу. 
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3.2. Товарний ринок витратних матеріалів для проведення процедури 
гемодіалізу3

 

(18) За інформацією закладів охорони здоров’я,  для проведення гемодіалізу 
необхідно закуповувати певний перелік витратних матеріалів, використання 
яких у комплекті (системі) є необхідним для експлуатації наявного 
обладнання.  

(19) До основних витратних матеріалів для проведення процедур гемодіалізу, 
зокрема, належать: діалізатор, кровопровідні магістралі, затискач 
(перемикач) магістралей, діалізні фістульні голки, бікарбонатний 
концентрат, фільтр діалізного розчину, дезінфекційні засоби, системи для 
в/в ведення розчинів тощо.  

(20) Як свідчить надана закладами охорони здоров’я інформація, за умов 
відсутності єдиних інструкцій, технічних умов, вимог щодо формування 
переліку витратних матеріалів, сумісних із наявним у лікарні обладнанням 
для гемодіалізу, кожна з лікарень самостійно визначає власні потреби в 
необхідних їй витратних матеріалах виходячи, зокрема, з таких підходів: 

- використання витратних матеріалів лише тих виробників, обладнання 
яких розміщено у  закладі охорони здоров’я; 

- можливість використання в окремих випадках витратних матеріалів 
різних виробників; 

- використання універсальних витратних матеріалів. 

(21) Так, окремі заклади охорони здоров’я вважають, що вони мають 
використовувати лише витратні матеріали, визначені виробником 
обладнання в інструкції з експлуатації, та не мають підстав для 
використання інших взаємозамінних витратних матеріалів. 

(22) Наприклад, розділ 12 «Витратні матеріали» Інструкції з експлуатації 
Гемодіалізної системи 5008S виробництва компанії «Fresenius Medical Care» 
(далі – Інструкція) містить перелік витратних матеріалів (діалізаторів, 

                                                 
3
  Використовувалась  інформація: 

- 52 лікарень, зокрема, Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Сумської, Одеської, Житомирської, Миколаївської, 
Чернівецької, Чернігівської, Рівненської, Закарпатської, Дніпропетровської, Вінницької, Івано-Франківської, 
Полтавської обласних лікарень; Київської міської лікарні  № 3, Київської міської лікарні № 5, Дніпродзержинської 
лікарні № 7, Криворізької міської лікарні № 2, Павлоградської лікарні № 4; 
- ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (м. Київ, Україна); 
- ТОВ «Діалсервіс». 
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гемодіалізних концентратів тощо), визначених для застосування на цьому 
обладнанні та, зокрема, передбачає таке: 

- апарат допущений для застосування із вказаними в Інструкції витратними 
матеріалами та комплектуючими. Якщо користувач обладнання хоче 
використовувати інші витратні матеріали і комплектуючі, які 
відрізняються від вказаних в Інструкції, користувач самостійно несе 
відповідальність за забезпечення правильності функціонування системи. 
Виробник не бере на себе ніякої відповідальності за шкоду, заподіяну 
людям або інші збитки і виключає будь-які гарантії по відношенню до 
ушкоджень на апараті, котрі виникли внаслідок застосування 
недозволених або невідповідних витратних матеріалів або 

комплектуючих (пункт 12.1 Інструкції); 
- можуть використовуватись діалізатори: Fresenius Medical Care Polysulfon 

F-серії (Low-Flux і High-Flux) (наприклад,  F6/F6HPS/F60S); Fresenius 

Medical Care Helixone der FX-класу (Low-Flux і  High-Flux) (наприклад, 
FX8/FX80) (пункт 12.2 Інструкції); 

- можуть використовуватись гемодіалізні концентрати: розчин Fresenius 

Medical Care  для бікарбонатного діалізу; кислотний бікарбонатний 
гемодіалізний концентрат 1+44 АС-F (45-кратний); кислотний 
бікарбонатний гемодіалізний концентрат 1+34 SK-F (35-кратний); сухий 
концентрат бікарбоната bibag: bibag бікарбонат натрія 650 г;  bibag 

бікарбонат натрія 900 г (пункт 12.5 Інструкції). 

(23) Тобто, Інструкцією визначено конкретний перелік торгових назв витратних 
матеріалів, необхідних для забезпечення належності функціонування 
системи 5008S виробництва компанії «Fresenius Medical Care». 

(24) Щодо можливості використання в окремих випадках витратних матеріалів 
різних виробників, заклади охорони здоров’я зазначали, що з погляду 

взаємозамінності використання витратних матеріалів (діалізатори, 
кровопровідні магістралі, фістульні голки, гемодіалізні концентрати, 

фільтри діалізного розчину, дезінфекційні засоби) на різних (залежно від 
виробника, модифікації тощо) апаратах для гемодіалізу, питання 
взаємозамінності напряму залежить від технічних характеристик 
відповідного обладнання.  

(25) Так, є обладнання, експлуатація якого можлива лише з використанням 

тільки оригінальних до цього обладнання витратних матеріалів (зокрема, 
оригінальних кровопровідних магістралей, діалізаторів).  
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(26) Є обладнання для гемодіалізу, експлуатація якого допустима із 

застосуванням універсальних витратних матеріалів. А отже, універсальні 
витратні матеріали для проведення гемодіалізу на такому обладнанні 
можуть бути взаємозамінними.  

(27) До таких універсальних одноразових витратних матеріалів, належать, як 
правило, діалізатори, кровопровідні магістралі, діалізні фістульні голки 
(артеріальні та венозні), концентрати діалізні. 

(28) Діалізатор є основним (зазвичай з найбільшою серед інших витратних 
матеріалів вартістю) елементом для проведення процедури гемодіалізу, що 
здійснює функцію фільтрації (очищення) крові від токсинів. Кріплення 
діалізатора до самого апарату є універсальним, тобто будь-який діалізатор 
можливо закріпити на будь-якому обладнанні. 

(29) Діалізатори між собою різняться: 

- матеріалом мембрани – визначає властивості діалізатора щодо 
проникливості речовин різної молекулярної маси і води, біосумісності, 
тромбогенності. Мембрани бувають целюлозні, напівсинтетичні, 
синтетичні. Основна маса сучасних діалізаторів мають синтетичну 
мембрану; 

- об’ємом заповнення контуру крові діалізатора – показники об’єму для 
дитячого гемодіалізу відрізняються від показників для об’єму 
дорослого гемодіалізу. Технології виробництва діалізаторів мають 
тенденцію до зменшення об’єму заповнення діалізатора за умов 
збереження ефективної площі поверхні мембрани; 

- коефіцієнтом ультрафільтрації – характеристика, яка визначає 
проникність діалізної мембрани. Умовно виділяють три типи 
коефіцієнта ультрафільтрації: низкопоточний, средньопоточний, 

високопоточний; 
- площею поверхні мембрани –  визначає ефективність очищення крові 

від токсинів. Відрізняються одна від одної з різницею в діапазоні від 

0,1 м2
 до розміру 1,8 м2

; 

- стерилізацією діалізатора – буває трьох видів: газом (етилен-оксидом), 

радіаційним (гамма-опроміненням) та в автоклаві (паром); 

(30) Стосовно кожного із зазначених показників існує вірогідність  
встановлення можливої взаємозамінності діалізаторів. Але визначення 
цих питань належить до компетенції МОЗ України та Мінеконрозвитку із 
залученням експертних організацій та професіоналів галузі. Про наявність у 
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розробці та/чи прийнятих офіційних документів МОЗ України та 
Мінекономіки щодо взаємозамінності діалізаторів Комітету не відомо. 

(31) Кровопровідні магістралі можуть бути універсальними і застосовуватись 

до більшості апаратів для гемодіалізу, а можуть бути сумісні тільки з 
конкретними моделями апаратів для гемодіалізу.  

(32) Залежно від типу та параметрів кровопровідних магістралей, учасники 
ринку та лікарні умовно поділяють апарати для гемодіалізу на «закритого» 
та «відкритого» типу.  

(33) За результатами опитування учасників ринку обладнання та витратних 
матеріалів для гемодіалізу встановлено типи кровопровідних магістралей. 

(34) Так, за інформацією, отриманою від ТОВ «Діалсервіс», кровопровідні 
магістралі різних виробників, у тому числі  компаній «Fresenius Medical 

Care» та «GAMBRO AB», призначені для дорослих пацієнтів (об’єм  
заповнення становить більше 100 мл), можуть бути взаємозамінними лише 
за умови їх сумісності з певною моделлю апарату для гемодіалізу. 
Наприклад, кровопровідні магістралі MTS-4G виробництва компанії 
«GAMBRO AB» є взаємозамінними з кровопровідними магістралями AV-

Set-FMC (FA 204 C/FV 204 C) виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care», оскільки ці обидві магістралі сумісні з апаратом для гемодіалізу 
моделі 4008 виробництва компанії «Fresenius Medical Care». 

(35) Водночас не можуть бути взаємозамінними кровопровідні магістралі ArtiSet 

HD DNL виробництва компанії «GAMBRO AB», кровопровідні магістралі 
AV-Set ONLINEplus 5008-R виробництва компанії «Fresenius Medical Care» 

та кровопровідні магістралі A363/V849 виробництва компанії «Nipro 

Corporation», оскільки перша сумісна тільки з апаратом для гемодіалізу 
моделі Artis виробництва компанії «GAMBRO АВ», друга сумісна лише з 
апаратом для гемодіалізу моделі 5008 виробництва компанії «Fresenius 
Medical Care», а третя - лише з апаратом для гемодіалізу моделі Surdial X 

виробництва компанії «Nipro Corporation». 

(36) Кровопровідні магістралі різних виробників, у тому числі компаній 
«Fresenius Medical Care» та «GAMBRO AB», призначені для дітей (об’єм 
заповнення становить менше 100 мл), можуть бути взаємозамінними за 
умови їх сумісності з певною моделлю апарату для гемодіалізу (або з 
кількома у випадку апаратів «відкритого» типу) та тотожності їх об’єму 
заповнення в діапазоні ± 5 мл від заданого значення.  
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(37) Універсальні кровопровідні магістралі різних виробників, у тому числі 
компаній «Fresenius Medical Care» та «GAMBRO» АВ», для використання у 
дорослих пацієнтів (об’єм заповнення становить більше 100 мл), що 
призначені для використання на апаратах так званого «відкритого» типу, є 
взаємозамінними. Найбільш поширеними апаратами «відкритого» типу, що 
використовуються в лікувально-профілактичних закладах України, є: 
- усі апарати типу АК виробництва  компанії «GAMBRO АВ»; 
- апарат моделі 4008 та апарат моделі 2008 виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care»; 

- апарат моделі Surdial 55 plus виробництва компанії «Nipro Corporation»; 

- апарат моделі Dialog plus виробництва компанії «В.Braun Medical»; 
- апарат моделі Formula виробництва компанії «Bellco S.P.A.». 

(38) Про наявність у розробці та/чи прийнятих документів МОЗ України та 
Мінекономрозвитку щодо взаємозамінності  кровопровідних магістралей 

Комітету не відомо. 

(39) Діалізні фістульні голки бувають трьох видів:  
- артеріальні фістульні голки; 
- венозні  фістульні голки; 
- фістульні голки для одноголкового діалізу. 

(40) За наявною в Комітеті інформацією від профільних лікарень, у розрізі 
кожного з видів діалізних фістульних голок різних виробників, вони є 
взаємозамінними у межах їх одного розміру. Разом із цим офіційних 
документів МОЗ України та Мінекономрозвитку щодо взаємозамінності 
діалізних фістульних голок у Комітеті немає. 

(41) Бікарбонатний концентрат – має форму випуску у вигляді мішка, патрона 
або картриджа (форма випуску обумовлена конструкцією конкретного 

обладнання для гемодіалізу). 

(42) Відповідно до  інформації, наявної Комітеті, використання бікарбонатного 

концентрату будь-якого з виробників може бути взаємозамінним як за 
складом, так і за формою випуску. Разом із цим офіційних документів МОЗ 
України та Мінекономрозвитку щодо взаємозамінності бікарбонатного 

концентрату в Комітеті немає. 

(43) За наявною в Комітеті інформацією, існує допустима можливість 
взаємозамінності діалізних концентратів. Разом із цим офіційних 
документів МОЗ України та Мінекономрозвитку щодо взаємозамінності 
діалізних концентратів у  Комітеті немає. 
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(44) Використання фільтрів діалізного розчину обумовлено особливостями 
конструкції обладнання для гемодіалізу. 

(45) Дезінфікуючі засоби мають різний склад і співвідношення речовин, їх 
використання залежить від конструкції апаратів для гемодіалізу. 

(46) Отже, у Комітеті відсутня інформація про офіційні документи МОЗ України 
та Мінекономрозвитку щодо взаємозамінності будь-яких витратних 
матеріалів для гемодіалізу.  

(47) За інформацією закладів охорони здоров’я і постачальників обладнання та 
витратних матеріалів, витратні матеріали для гемодіалізу можуть бути 
взаємозамінними тільки за умов сумісності з обладнанням та за умови, що їх 
використання на цьому обладнанні не призведе до погіршення якості, 
ефективності та безпечності зазначеної медичної допомоги. 

(48) Враховуючи медико-технологічну подібність використання витратних 
матеріалів на певних типах/видах/моделях обладнання, наявністю їх 
постійного попиту для експлуатації цього обладнення,  товарними межами 
ринків витратних матеріалів є сумісні із цим обладнанням, 

взаємозамінні в межах кожного типу обладнання витратні матеріали,  
необхідні для проведення процедури гемодіалізу. 

 

Територіальні (географічні) межі досліджуваних ринків 

(49) Усі медичні вироби для гемодіалізу – обладнання та витратні матеріали − в 
Україні не виробляються. Тобто, Україна є імпортозалежною державою в 
частині забезпечення медичними виробами для гемодіалізу.  

(50) Заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на ХНН 

(замовники), знаходяться  в межах адміністративно-територіальних одиниць 
регіонів України.  

(51) Постачальники/імпортери постачають обладнання для гемодіалізу в лікарні, 
регіоні по всій території України та забезпечують подальше гарантійне й 

технічне обслуговування  поставленого обладнання. Тобто, пропозиція щодо 
обладнання формується на загальнодержавному ринку. 

(52) Витратні матеріали, які необхідні для проведення процедур гемодіалізу на 
наявному в лікарні обладнанні, закуповуються закладами охорони здоров’я 

(замовниками) за результатами процедур закупівель. 
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(53) Учасником процедури закупівлі витратних матеріалів може бути будь-яка 
особа, яка подала тендерну пропозицію незалежно від місця провадження 
господарської діяльності. Тобто, пропозиція формується на 
загальнодержавному ринку. 

(54) Переможець державних  закупівель витратних матеріалів (постачальник) 
має економічні, технічні та логістичні можливості забезпечувати 
витратними матеріалами для гемодіалізу заклади охорони здоров’я, які 
розташовані в будь-якому регіоні України.  

(55) Отже, територіальними межами ринків обладнання та ринків витратних 
матеріалів для гемодіалізу є держава Україна, відповідно ці ринки є  
загальнодержавними. 

(56) Часовими межами  ринку обладнання та ринків витратних матеріалів для 
гемодіалізу було визначено 2013 рік, 2014 рік та 9 місяців 2015 року (далі за 
текстом − 2015 рік). 

(57) Учасниками досліджуваних ринків є постачальники обладнання/переможці 
процедур  державних закупівель витратних матеріалів за державні кошти.  

  

 

 

 

 Повернутися до змісту 
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4. Структура ринків обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу із 
сегментацією по областях України та стан конкуренції на них 

4.1. Вінницька область 

(1) У територіальних межах Вінницької області (обласний центр – м. Вінниця) 

медичну допомогу хворим на ХНН надає один заклад охорони здоров’я – 

Центр нефрології та діалізу обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова (40 

стаціонарних ліжок нефрологічного відділення та 10 стаціонарних ліжок 
відділення хронічного гемодіалізу). 

(2) У Вінницькій області функціонує регіональний реєстр хворих на ХНН, на 
обліку в якому перебувало:  

2013 рік – 1 980 осіб, з них  V стадії – 326 осіб, яким проведено 24 098 

процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 2 163 особи, з них V стадії – 332 особи, яким проведено 25 120 

процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 2 313 осіб, з них V стадії – 331 особа, яким проведено 21 978 

процедур гемодіалізу.  

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості в межах Вінницької області обладнанням для 
гемодіалізу в розрізі виробників у відсотковому співвідношенні така: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) 
кожного з виробників  у Вінницькій області 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 2008 
2 7 % 2 6 % 2 5 % 

«GAMBRO АВ» 

АК-95S, AK-200 Ultra, Innova, 

ARTIS 

26 93 % 26 91 % 26 85 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL X 
  1 3 % 4 10 % 

ВСЬОГО по області: 28 100 % 29 100 % 32 100 % 

У територіальних межах Вінницької області домінує обладнання 
виробництва компанії «GAMBRO AB». 
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Витратні матеріали 

(4) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Вінницькій області для 
проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні матеріали 
виробництва компанії «GAMBRO АВ» та компанії «Nipro Corporation», а 
саме:  

2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» на 
суму 14,409 млн грн (100 відсотків суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів, необхідних для проведення однієї 
процедури гемодіалізу, становила 0,598 тис. грн.

4
 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» на 
суму 15 081,56 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,600 тис. грн. 

2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» та 
компанії «Nipro Corporation» на суму 43846,23 тис. грн* (100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів). 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,995 тис. грн.  
_____________ 
*Надана лікарнею інформація не дозволяє виокремити суми коштів, витрачених на 
придбання витратних матеріалів, щодо кожного виробника окремо). 
 

(5) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – несуттєво; 
2014 → 2015 роки – 232 відсотки. 
 

(6) Отже, у територіальних межах Вінницької області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «GAMBRO AB».  

Повернутися до змісту 

 
                                                 
4
 Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу розрахована шляхом ділення 

суми коштів, виділених для придбання витратних матеріалів, на кількість проведених процедур.  
Такий підхід розрахунку застосовується і в подальшому до всіх аналогічних розрахунків.  
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4.2.. Волинська область 

(1) У територіальних межах Волинської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надають два заклади охорони здоров’я: Обласний центр діалізу 
Луцької міської клінічної лікарні (м. Луцьк) (далі – Обласний центр 
діалізу) та Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання 

(м. Ковель) (далі – Ковельське МРТМО). 

(2) У Волинській області на обліку перебувало хворих на ХНН:  
в Обласному центрі діалізу:  

2013 рік – 1 205 осіб, з них V стадії – 80 осіб, яким проведено 18 152 

процедури гемодіалізу; 
2014 рік – 1 217 осіб, з них V стадії – 94 особи, яким проведено 20 712 

процедур гемодіалізу; 
2015 рік – 1 228 осіб, з них V стадії – 93 особи, яким проведено 17 161 

процедуру гемодіалізу.  
У Ковельському МРТМО: 
2013 рік – 203 особи, з них V стадії – 38 осіб, яким проведено 4 684 

процедури гемодіалізу; 
2014 рік – 210 осіб, з них V стадії – 43 особи, яким проведено 5 031 

процедуру гемодіалізу; 
2015 рік – 212 осіб, з них V стадії – 41 особа, яким проведено 3 850 

процедур гемодіалізу.  
Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Обласний центр діалізу:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників в Обласному центрі діалізу 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95, АК-95S, AK-200 Ultra, 

Innova, ARTIS 

36 100 % 40 95 % 40 85 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL X 
  2 5 % 7 15 % 

ВСЬОГО: 36 100 % 42 100 % 47 100 % 
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Отже, частка обладнання для гемодіалізу виробництва компанії «GAMBRO 

АВ» в Обласному центрі діалізу значно перевищує частку обладнання 
конкурентів.  

(5) Ковельське МРТМО:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) 
кожного з виробників  у Ковельському МРТМО 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Bellco S.P.A.» 

Formula 2000-double pump, 

Formula Plus 

6 100 % 10 100 % 10 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Bellco S.P.A.» у 
Ковельському МРТМО становить 100 відсотків, тобто в зазначеному закладі 
охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших  виробників. 

(6) Волинська область у цілому: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Волинській області 
2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95, АК-95S, AK-200 

Ultra, Innova, ARTIS 

36 85,7 % 40 76,9 % 40 70,2 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL X 
  2 3,9 % 7 12,3 % 

«Bellco S.P.A.» 

Formula 2000-double pump, 

Formula Plus 

6 14,3 % 10 19,2 % 10 17,5 % 

ВСЬОГО по області: 42 100 % 52 100 % 57 100 % 

Отже, у територіальних межах Волинської області домінує обладнання 
виробництва компанії «GAMBRO AB».  
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Витратні матеріали 

(7) За інформацією, отриманою під час дослідження, в Обласному центрі 
діалізу для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній:  
2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «Аllmed Medical 

GmbH», «GAMBRO АВ», «MTN Neubrandenburg GmbH» або «Imuna Pharm» 
та ПрАТ «БІОФАРМА» на загальну суму 7 951,8 тис. грн. 
Із загальної суми коштів витратні матеріали компанії «Аllmed Medical 

GmbH» становили 6 696,1 тис. грн, або 84,21 відсотка, а інших компаній – 

1255,7 тис. грн, або 15,79 відсотка.  

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,438 тис. грн. 
Крім того, у лікарню надходила гуманітарна допомога від ТОВ «Юрія-

фарм» та ПраТ «Індар» (NaCI 0,9 відсотка та гепарін) на загальну суму 
339,2 тис. грн (сума не враховувалась при визначенні середньої вартості 
витратних матеріалів).  

2014 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «Аllmed Medical 

GmbH», «MTN Neubrandenburg GmbH» або «Imuna Pharm»,  ТОВ «Юрія-

фарм» та ПраТ «Індар» на загальну суму 14 565,10 тис. грн.  
Із загальної суми коштів витратні матеріали компанії «Аllmed Medical 

GmbH» становили 11 243,3 тис. грн, або 77,2 відсотка, а інших компаній – 

3321,80 тис. грн, або 22,8 відсотка.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,707 тис. грн. 
Крім того, у лікарню надходила благодійна допомога від ТзОВ «ФАРМЕКС 
ГРУП» (епоетин Альфа) на загальну суму 60,9 тис. грн (сума не 
враховувалась при визначенні середньої вартості витратних матеріалів).  

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «Аllmed Medical 

GmbH», ТОВ «Юрія-фарм» та ПраТ «Індар» на загальну суму 
12 300,40 тис. грн.  
Із загальної суми коштів витратні матеріали компанії «Аllmed Medical 

GmbH» становили 11 964,7 тис. грн, або 97,27 відсотка, а інших компаній – 

335,70 тис. грн, або 2,73 відсотка.  
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Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,717 тис. грн.  

(8) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки –  61,5 відсотка; 

2014 → 2015 роки – несуттєво. 

(9) Частка витратних матеріалів компанії «Аllmed Medical GmbH» для 
обладнання виробництва компанії «GAMBRO AB» в Обласному центрі 
діалізу перевищує 35 відсотків та значно переважає частку конкурентів.  

(10) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Ковельському МРТМО 

для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «KAWASUMI 

LABORATORIES, INC.», «Haidylena for Advanced Medical Industries», 
«ASAHI KASEI KURARAY MEDICAL CO., LTD», «SUNDER 

BIOMEDICAL TECH CO., LTD», ТзОВ «НПО «Нефрон» та «Bellco S.P.A.» 

на загальну суму 1 637,4 тис. грн. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,350 тис. грн. 
2014 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «Bellco S.P.A», 
«B.Braun Medical», «KAWASUMI LABORATORIES, INC.», ТзОВ «НПО 
«Нефрон» на загальну суму 3 339,6 тис. грн.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,664 тис. грн. 
2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «Bellco S.P.A», 
«KAWASUMI LABORATORIES, INC.» та «Farmasol Tibbi Urunler San. Ve 

Tic.A.S.» на загальну суму 4 474,7 тис. грн.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,162 тис. грн. 

(11) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 89,7 відсотка; 
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2014 → 2015 роки – 75 відсотків. 
(12) Частка витратних матеріалів для обладнання виробництва компанії 

«Bellco S.P.A.» у Ковельському МРТМО у 2013 році не визначена, а в 

2014 − 2015 роках частка витратних матеріалів компанії «Bellco S.P.A.» 
перевищує  35 відсотків та значно переважає частку конкурентів. 

(13) У територіальних межах Волинської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «Аllmed Medical GmbH». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4.3. Дніпропетровська область 

(1) У територіальних межах Дніпропетровської області медичну допомогу 
хворим на ХНН надають заклади охорони здоров’я: Дніпропетровська 
обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова (далі – Дніпропетровська 
обласна лікарня), Дніпродзержинська міська лікарня № 7  

(далі – Дніпродзержинська лікарня № 7), Криворізька міська клінічна 
лікарня № 2 (далі – Криворізька лікарня № 2), Павлоградська міська 
лікарня № 4 (далі –  Павлоградська лікарня № 4). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарнях 
Дніпропетровської області методом гемодіалізу:  

у Дніпропетровській обласній лікарні:  
2013 рік – 120 осіб, яким проведено 18 690 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 120 осіб, яким проведено 18 720 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 111 осіб, яким проведено 12 987 процедур гемодіалізу.  
У Дніпродзержинській  лікарні № 7: 

2014 рік *– 24 особи, яким проведено 1 533 процедури гемодіалізу; 

2015 рік *– 27 осіб, яким проведено 2 800 процедур гемодіалізу. 
______________ 
*Нефрологічне відділення  є структурним підрозділом Дніпродзержинської міської 
лікарні № 7 з 01.08.2014. 
 

У Криворізькій лікарні № 2: 

2014 рік* – 48 осіб, яким проведено 6 904 процедури гемодіалізу; 

2015 рік*– 48 осіб, яким проведено 5 674 процедури гемодіалізу. 
_____________ 
*Нефрологічне відділення  є структурним підрозділом Криворізької лікарні № 2  з  
01.08.2014. 

 

У Павлоградській лікарні № 4: 

2015 рік* – 14 осіб, яким проведено 1 251 процедуру гемодіалізу. 

_____________ 
*Відділення гемодіалізу працює з 01.04.2015. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 
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(4) Дніпропетровська обласна лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Дніпропетровській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95, Innova 
21 100 % 21 

(5 міс.) 
100 %   

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008S 
  21 

(7 міс.) 
100 % 21 100 % 

Отже, у 2013 році частка обладнання для гемодіалізу виробництва компанії 
«GAMBRO АВ» у Дніпропетровській обласній лікарні  становила                     
100 відсотків, тобто в зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє 
обладнання для гемодіалізу інших виробників. 

З 01.01.2014 до 31.05.2014 (5 міс.) частка обладнання для гемодіалізу 

виробництва компанії «GAMBRO АВ» становила 100 відсотків, тобто в цей 
період у зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників.  

З 01.06.2014 до 31.12.2014 (7 міс.) частка обладнання для гемодіалізу 

виробництва компанії «Fresenius Medical Care» становила 100 відсотків, 
тобто в цей період у зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє 
обладнання для гемодіалізу інших  виробників. 

У 2015 році частка обладнання для гемодіалізу виробництва компанії 
«Fresenius Medical Care» у Дніпропетровській обласній лікарні становила 

100 відсотків, тобто в зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє 
обладнання для гемодіалізу інших  виробників. 

(5) Дніпродзержинська  лікарня № 7:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Дніпродзержинській  лікарні № 7 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Bellco S.P.A.» 

Formula 
  6 85,7 % 6 75 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
  1 14,3 % 2 25 % 

ВСЬОГО   7 100 % 8 100 % 
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Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Bellco S.P.A.» у 
Дніпродзержинській лікарні № 7 значно переважає частку обладнання 
конкурентів.  

(6) Криворізька лікарня № 2:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Криворізькій лікарні № 2 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 
  10 76,9 % 10 66,7 % 

«GAMBRO АВ» 

АК-95 
  3 23,1 % 3 20 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
    2 13,3 % 

ВСЬОГО:   13 100 % 15 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» 

у Криворізькій лікарні № 2 значно переважає частку обладнання 
конкурентів. 

 

(7) Павлоградська лікарня № 4:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Павлоградській лікарні № 4 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
    4 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «B. Braun Medical» у 
Павлоградській лікарні № 4  становить 100 відсотків, тобто в зазначеному 
закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших 
виробників. 

 



 45 

(8) Дніпропетровська область у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Дніпропетровській області 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95, Innova 
21 100 % 

24 
(5 міс.) 

3 
(7 міс.) 

58,5 % 
(5 міс.) 

7,3 % 
(7 міс) 

3 6,2 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 
  

10 
(5 міс.) 

31 
(7 міс.) 

24,4 % 
(5 міс.) 

75,6 % 
(7 міс.) 

31 64,6 % 

«Bellco S.P.A.» 

Formula 
  6 14,7 % 6 12,5 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
  1 2,4 % 8 16,7 % 

ВСЬОГО по області: 21 100 % 41 100 % 48 100 % 

Отже, на ринку обладнання для гемодіалізу в територіальних межах 
Дніпропетровської області: 
протягом 2013 року та 5 місяців 2014 року (з 01.01.2014 до 31.05.2014) 
домінує обладнання виробництва компанії «GAMBRO AB»; 

протягом 7 місяців 2014 року (з 01.06.2014 до 31.12.2014) та 2015 року 
домінує  обладнання виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

Витратні матеріали 

(9) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Дніпропетровській 
обласній лікарні для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» на 
суму 8 834,10 тис. грн, що становить 99,7 відсотка суми коштів, виділених 
на придбання витратних матеріалів; 

компанії «Imuna Pharm» − на суму 25,50 тис. грн, що становить 0,3 відсотка 
суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,474 тис. грн. 

 

2014 рік: 

з 01.01.2014 до 31.05.2014 придбано витратних матеріалів виробництва 
компанії «GAMBRO АВ» на суму 3 437,35 тис. грн, що становить 100 
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відсотків суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів у цей 
період. 
Середня вартість витратних матеріалів (протягом 5 місяців) для проведення 
однієї процедури гемодіалізу становила 0,441 тис. грн. 
З 01.06.2014 до 31.12.2014 придбано витратних матеріалів виробництва 
компанії «Fresenius Medical Care» на суму 9 831,37 тис. грн, що становить 

100 відсотків суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів у 
цей період. 
Середня вартість витратних матеріалів (протягом 7 місяців) для проведення 
однієї процедури гемодіалізу становить 0,900 тис. грн. 

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 17 098,71 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,317 тис. грн. 

(10) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки  (5 міс.) – приросту не відбулось (відбулось несуттєве 
зниження вартості); 
2013 → 2014 роки  (7 міс.) –  89,9 відсотка; 

2014 (7 міс.) → 2015 роки – 46,3 відсотка. 

(11) У 2013 році частка витратних матеріалів виробництва компанії 
«GAMBRO АВ» для обладнання компанії «GAMBRO AB» у 

Дніпропетровській обласній лікарні значно переважає частку 
конкурентів.  
Частка витратних матеріалів компанії «GAMBRO АВ» з 01.01.2014 до 
31.05.2014 для обладнання компанії «GAMBRO АВ» у 

Дніпропетровській обласній лікарні  становить 100 відсотків, тобто в 
цей період у зазначеному закладі охорони здоров'я не 
використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу інших  
виробників. 

Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» з 01.06.2014 до 31.12.2014 для обладнання компанії «Fresenius 

Medical Care» у Дніпропетровській обласній лікарні  становить 
100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі охорони здоров'я 
не використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу інших  
виробників. 
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Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» у 2015 році для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у 

Дніпропетровській обласній лікарні  становить 100 відсотків, тобто в 
цей період у зазначеному закладі охорони здоров'я не 
використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу інших  
виробників. 

(12) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Дніпродзержинській  
лікарні № 7 для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» на 
суму 710,37 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,463 тис. грн. 

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» на 
суму 3 212,03 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, виділених 
на витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,147 тис. грн. 

(13) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2014 → 2015 роки – 147,7 відсотка. 

(14) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» 

для обладнання компанії «Bellco S.P.A.» та «B. Braun Medical» у 

Дніпродзержинській  лікарні № 7 становить 100 відсотків, тобто в цей 
період у зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  
витратні матеріали для гемодіалізу інших  виробників.  

(15) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Криворізькій лікарні 
№ 2 для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 2 776,56 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,402 тис. грн. 
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2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 6 170,88 тис. грн, що становить 91,7 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів. 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» на 
суму 561,16 тис. грн, що становить 8,3 відсотка суми коштів, виділених на 

придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,186 тис. грн. 

(16) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2014 → 2015 роки – 295 відсотків. 

(17) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical Care», «GAMBRO 

AB» та «B.Braun Medical» у Криворізькій лікарні № 2  перевищує                          
35 відсотків та значно перевищує частку конкурентів.  

(18) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Павлоградській лікарні 
№ 4 для проведення процедури гемодіалізу у 2015 році придбано витратних 

матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» на суму 1 648,34 

тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, виділених на витратні 
матеріали.   

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,318 тис. грн. 

(19) Частка витратних матеріалів компанії «B.Braun Medical» для 
обладнання компанії «B. Braun Medical» у Павлоградській лікарні № 4 

становить 100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі 
охорони здоров'я не використовувалися  витратні матеріали для 
гемодіалізу інших  виробників.  

(20) Отже, протягом 2013 року та 5 місяців 2014 року (з 01.01.2014 до 
31.05.2014) у територіальних межах Дніпропетровської області 
домінують  витратні матеріали  виробництва компанії «GAMBRO AB»; 

протягом 7 місяців 2014 року (з 01.06.2014 до 31.12.2014) та 2015 року в 
територіальних межах Дніпропетровської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care». 

Повернутися до змісту 
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4.4. Донецька область 

(1) У територіальних межах Донецької області медичну допомогу хворим на 
ХНН надають заклади охорони здоров’я: Краматорська міська лікарня № 1 

(далі – Краматорська лікарня) та Сателітний центр діалізу Маріупольської  
міської лікарні № 1 (далі – Маріупольський сателітний центр). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарнях 
Донецької області методом гемодіалізу:  

у Краматорській лікарні:  
2013 рік – 40 осіб, яким проведено 3 842 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 69 осіб, яким проведено 3 895 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 78 осіб, яким проведено 5 219 процедур гемодіалізу. 
У Маріупольському сателітному центрі: 
2013 рік – 47 осіб, яким проведено 5 843 процедури гемодіалізу; 
2014 рік – 81 особа, яким проведено 7 193 процедури гемодіалізу; 

2015 рік – 77 осіб, яким проведено 7 825 процедур гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Краматорська лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) 
кожного з виробників у Краматорській лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

Innova 
5 83,3 % 6 85,7 % 6 85,7 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL X 
1 16,7 % 1 14,3 % 1 14,3 % 

ВСЬОГО: 6 100 % 7 100 % 7 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу виробництва компанії 
«GAMBRO АВ» у Краматорській лікарні  значно переважає частку 
конкурентів. 
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(5) Маріупольський сателітний центр:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного з 
виробників у Маріупольському сателітному центрі 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

AK-200 Ultra S, Innova 
9 100 % 9 100 % 9 90 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL X 
    1 10 % 

ВСЬОГО: 9 100 % 9 100 % 10 100 % 

Отже, у 2013 − 2014 роках частка обладнання для гемодіалізу 
виробництва компанії «GAMBRO АВ» у Маріупольському сателітному 
центрі становить 100 відсотків, тобто в зазначеному закладі охорони 
здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших виробників, а в 

2015 році частка обладнання для гемодіалізу виробництва компанії 
«GAMBRO AB» значно перевищує частку обладнання конкурента. 

(6) Донецька область у цілому: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного з 
виробників у Донецькій області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

AK-200 Ultra S, Innova 
14 93 % 15 94 % 15 88 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL X 
1 7 % 1 6 % 2 12 % 

ВСЬОГО по області: 15 100 % 16 100 % 17 100 % 

Отже, у територіальних межах Донецької області домінує обладнання  
виробництва компанії «GAMBRO АВ» із часткою більше 35 відсотків.  
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Витратні матеріали 

(7) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Краматорській лікарні 
для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 
2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «GAMBRO АВ» 
(діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж порошковий для 
гемодіалізу), «MTN Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний) та 
«Nipro Corporation» (голки фістульні) на загальну суму 3 068,54 тис. грн. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,800 тис. грн.  
2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «GAMBRO АВ» 
(діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж порошковий для 
гемодіалізу), «MTN Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний) та 
«Nipro Corporation» (голки фістульні) на загальну суму 4 246,47 тис. грн. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,090 тис. грн.  
2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компаній «GAMBRO АВ» 
(діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж порошковий для 
гемодіалізу), «MTN Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний), «Nipro 

Corporation» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж порошковий 
для гемодіалізу) та «Аllmed Medical GmbH» (кровопровідні магістралі) на 
загальну суму 11 335,8 тис. грн. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 2,171 тис. грн. 

(8) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 37,0 відсотків; 
2014 → 2015 роки – 99,2 відсотка. 

(9) Отже, у 2013 − 2014 роках частка витратних матеріалів виробництва 

компанії «GAMBRO AB» для обладнання компаній «GAMBRO AB» та 
«Nipro Corporation» у Краматорській лікарні значно переважає частку 
конкурентів;  
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у 2015 році частка витратних матеріалів компаній «GAMBRO AB» та 
«Nipro Corporation» для обладнання компаній «GAMBRO AB» та «Nipro 
Corporation» у Краматорській лікарні  значно переважає частку 
конкурентів.  

(10) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Маріупольському 
сателітному центрі для проведення процедури гемодіалізу 
використовувались витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 
2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» на 
суму 1 475,2 тис. грн, що становить 93,63 відсотка суми коштів, виділених 

на витратні матеріали. 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Аllmed Medical 

GmbH» на суму 100,3 тис. грн, що становить 6,37 відсотка суми коштів, 
виділених на витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,270 тис. грн.  
 

2014 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Bellco S.P.A» на 
суму 1 950,0 тис. грн, що становить 50,8 відсотка суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Аllmed Medical 

GmbH» на суму 472,0 тис. грн, що становить 12,3 відсотка суми коштів, 
виділених на витратні матеріали. 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «B. Braun Medical» на 
суму 633,0 тис. грн, що становить 16,5 відсотка суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «SUNDER  B» на 
суму 119,0 тис. грн, що становить 3,1 відсотка суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Іmuna Pharm» на 
суму 86,02 тис. грн, що становить 2,2 відсотка суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «F.M.S.p» на суму 
440,0 тис. грн, що становить 11,5 відсотка суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «HAIDYLEN» на 
суму 130,0 тис. грн, що становить 3,4 відсотка суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 
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Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» на 
суму 6,0 тис. грн, що становить 0,2 відсотка суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,533 тис. грн. 

 

2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Аllmed Medical 

GmbH» на суму 9 083,4 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на витратні матеріалі. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,160 тис. грн. 

(11) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 97,4 відсотка; 
2014 → 2015 роки – 117,7 відсотка. 

(12) Отже, у 2013 році частка витратних матеріалів виробництва  компанії 
«GAMBRO AB» для обладнання компаній «GAMBRO AB» у 

Маріупольському сателітному центрі  значно переважає частку 
конкурента; 

у 2014 році частка витратних матеріалів виробництва компанії «Bellco 
S.p.A» для обладнання компанії «GAMBRO AB» у Маріупольському 
сателітному центрі значно переважає  частку конкурентів; 
у 2015 році частка витратних матеріалів виробництва компанії «Аllmed 

Medical GmbH» для обладнання компаній «GAMBRO AB» та «Nipro 
Corporation» у Маріупольському сателітному центрі  становить                  
100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі охорони здоров'я 
не використовувалися  витратні матеріали для гемодіалізу інших  
виробників. 

(13) Отже, у 2013 − 2014 роках у територіальних межах Донецької області 
домінують витратні матеріали  виробництва компанії «GAMBRO АВ»;  
у 2015 році у територіальних межах Донецької області домінують 
витратні матеріали виробництва компанії «Аllmed Medical GmbH». 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4.5. Житомирська область 

(1) У територіальних межах Житомирської області медичну допомогу хворим 
на ХНН надає один заклад охорони здоров’я – Житомирська обласна 
клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарні методом 
гемодіалізу:  

2013 рік – 197 осіб, яким проведено 26 004 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 193 особи, яким проведено 26 111 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 196 осіб, яким проведено 19 567 процедур гемодіалізу.  

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості в межах Житомирської області обладнанням  для 
гемодіалізу в розрізі виробників у відсотковому співвідношенні така: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Житомирській області 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95S, Innova 
36 100 % 35 62,5 % 33 60 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
  17 30,4 % 19 34,5 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL X 
  4 7,1 % 3 5,5 % 

ВСЬОГО по області: 36 100 % 56 100 % 55 100 % 

Отже, у 2013 році частка обладнання для гемодіалізу виробництва 

компанії «GAMBRO AB» у територіальних межах Житомирської 
області становить  100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному 
закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших  
виробників; 
у 2014 році  у територіальних межах Житомирської області домінує  
обладнання виробництва компанії «GAMBRO AB»  та значно переважає 

частку обладнання конкурентів; 

у 2015 році у територіальних межах Житомирської області домінує  
обладнання виробництва компанії «GAMBRO AB». Разом з цим у цей 
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період спостерігається тенденція до зменшення частки обладнання 
виробництва компанії «GAMBRO AB» за рахунок обладнання 
виробництва компанії «B. Braun Medical». 
Витратні матеріали 

(4) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Житомирській обласній 
клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського для проведення процедури 
гемодіалізу використовувались витратні матеріали виробництва компанії 
«GAMBRO АВ» та компанії «B. Braun Medical», а саме:  

2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» на 
суму 13 887,00 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,530 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» на 
суму 19 742,10 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,756 тис. грн. 

2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «B. Braun Medical» на 
суму 16 337,80 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,835 тис. грн.  

(5) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 42,7 відсотка; 

2014 → 2015 роки – 10,5 відсотка. 

(6) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» у 
2013 році для обладнання компанії «GAMBRO АВ» у Житомирській 
обласній клінічній лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського становить 
100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі охорони здоров'я 
не використовувалися  витратні матеріали для гемодіалізу інших  
виробників.  
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Частка витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» у 
2014 році для обладнання компанії «GAMBRO АВ», «B. Braun Medical» 

та «Nipro Corporation» у Житомирській обласній клінічній лікарні   
ім. О.Ф. Гербачевського становить 100 відсотків, тобто в цей період у 

зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

Частка витратних матеріалів виробництва компанії «B. Braun Medical» 

у 2015 році для обладнання компаній «GAMBRO АВ», «B. Braun 

Medical» та «Nipro Corporation» у Житомирській обласній клінічній 
лікарні   ім. О.Ф. Гербачевського становить  100 відсотків, тобто в цей 
період у зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  
витратні матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

(7) Отже, у 2013 − 2014 роках у територіальних межах Житомирської 
області частка витратних матеріалів  виробництва компанії «GAMBRO 
AB» становить 100 відсотків;  
у 2015 році частка витратних матеріалів  виробництва компанії                    
«B. Braun Medical»  становить 100 відсотків. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4.6. Закарпатська область 

(1) У територіальних межах Закарпатської області медична допомога хворим на 
ХНН надається на базі відділення нефрології та програмного гемодіалізу 
Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака, у складі якого 
функціонують шість сателітних відділень амбулаторного гемодіалізу у 
віддалених районах області.  

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися методом 
гемодіалізу:  

2013 рік – 198 осіб, яким проведено 23 879 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 223 особи, яким проведено 26 380 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 219 осіб, яким проведено 20 184 процедури гемодіалізу.  

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості в межах Закарпатської області обладнанням  для 
гемодіалізу в розрізі виробників у відсотковому співвідношенні така: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Закарпатській області 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95S, Innova, 

AK-200 Ultra S, AK100  

46 100 % 40 87 % 33 73,3 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL X, SURDIAL 55 

Plus  

  6 13 % 12 26,7 % 

ВСЬОГО по області: 46 100 % 46 100 % 55 100 % 

Отже, у територіальних межах Закарпатської області домінує 
обладнання  виробництва компанії «GAMBRO АВ». 

Витратні матеріали 

(4) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Закарпатській області 
для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компанії «Allmed Medical GmbH» та компанії «Nipro 

Corporation», а саме:  
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2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Allmed Medical 

GmbH» на суму 13 778,00 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,580 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Allmed Medical 

GmbH» та компанії «Nipro Corporation» на суму 21 809,0 тис. грн*  

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,827 тис. грн. 

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Allmed Medical 

GmbH» та компанії «Nipro Corporation» на суму 35 145,0 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,741 тис. грн.  
________________ 
*Надана лікарнею інформація не дозволяє виокремити суми коштів, витрачених на 
придбання витратних матеріалів щодо кожного виробника окремо. 

 

(5) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 42,6 відсотка; 

2014 → 2015 роки – 110,6 відсотка. 

(6) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Allmed Medical 

GmbH» у 2013 році для обладнання компанії «GAMBRO АВ» у 

Закарпатській області становить 100 відсотків, тобто в цей період у 

зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4.7. Запорізька область 

(1) У територіальних межах Запорізької області медичну допомогу хворим на 

ХНН надають заклади охорони здоров’я: Запорізька обласна клінічна 
лікарня (далі – Запорізька обласна лікарня), Запорізька  міська клінічна 
лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги (далі – Запорізька 
лікарня швидкої медичної допомоги), Запорізька міська лікарня № 7  

(далі – Запорізька лікарня № 7), Бердянське територіальне медичне 
об’єднання (далі – Бердянське ТМО), Мелітопольське територіальне 
медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів 
лікування та швидкої медичної допомоги» (далі – Мелітопольська 
багатопрофільна лікарня), Запорізька міська багатопрофільна  дитяча 

лікарня № 5 (далі – Запорізька дитяча лікарня № 5). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарнях 
Запорізької області методом гемодіалізу:  

у Запорізькій обласній лікарні:  
2013 рік – 233 особи, яким проведено 24 046 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 237 осіб, яким проведено 24 697 процедур гемодіалізу;  

2015 рік – 284 особи, яким проведено 18 285 процедур гемодіалізу. 

У Запорізькій лікарні швидкої медичної допомоги: 

2013 рік – 106 осіб, яким проведено 3 698 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 76 осіб, яким проведено 3 890 процедур гемодіалізу;  

2015 рік – 91 особа, яким проведено 2 936 процедур гемодіалізу.  

У Запорізькій лікарні № 7: 
2013 рік – 57 осіб, яким проведено 6 963 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 70 осіб, яким проведено 8 623 процедури гемодіалізу;  

2015 року – 95 осіб, яким проведено 7 333 процедури гемодіалізу. 

У Бердянському ТМО: 

2013 рік – 26 осіб, яким проведено 1 488 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 37 осіб, яким проведено 2 028 процедур гемодіалізу;  

2015 рік – 37 осіб, яким проведено 1 660 процедур гемодіалізу. 

У Мелітопольській багатопрофільній лікарні: 
2013 рік – 32 особи, яким проведено 3 279 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 33 особи, яким проведено 3 594 процедури гемодіалізу;  

2015 рік – 29 осіб, яким проведено 2 527 процедур гемодіалізу. 
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У Запорізькій дитячій лікарні № 5: 

2013 рік – 33 особи, яким проведено 3 591 процедуру гемодіалізу; 

2014 рік – 35 осіб, яким проведено 3 286 процедур гемодіалізу;  

2015 рік – 35 осіб, яким проведено 2 662 процедури гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Запорізька  обласна лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 

 з виробників у Запорізькій обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008S 
18 100 % 18 100 % 18 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«Fresenius Medical Care» у Запорізькій обласній лікарні становить 100 
відсотків, тобто в зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє 
обладнання для гемодіалізу інших виробників. 

(5) Запорізька лікарня швидкої медичної допомоги: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 

 з виробників у Запорізькій лікарні швидкої медичної 
допомоги 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008S 
4 100 % 4 100 % 4 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«Fresenius Medical Care» у Запорізькій лікарні швидкої медичної 
допомоги  становить 100 відсотків, тобто в зазначеному закладі охорони 
здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших виробників. 

 



 61 

(6) Запорізька лікарня № 7:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Запорізькій лікарні № 7 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 4008В, 
4008Е 

9 100 % 13 100 % 13 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«Fresenius Medical Care» у Запорізькій лікарні № 7 становить                
100 відсотків, тобто в зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє 
обладнання для гемодіалізу інших виробників.  
 

(7) Бердянське ТМО:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) 
кожного з виробників у Бердянському ТМО 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 

plus 

5 100 % 5 62,5 % 5 62,5 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
  2 25 % 2 25 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial  
  1 12,5 % 1 12,5 % 

ВСЬОГО: 5 100 % 8 100 % 8 100 % 

Отже, у 2013 році частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius 

Medical Care» у Бердянському ТМО становить 100 відсотків, тобто у цей 
період  у зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників, а в 2014 − 2015 роках значно перевищує 
частку обладнання конкурентів. 
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(8) Мелітопольська багатопрофільна лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного з 
виробників у Мелітопільській багатопрофільній 

лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008S  
5 71,5 % 5 55,6 % 5 55,6 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
2 28,5 % 4 44,4 % 4 44,4 % 

ВСЬОГО 7 100 % 9 100 % 9 100 % 

Отже, у 2013 році частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius 

Medical Care» у Мелітопольській багатопрофільній лікарні значно 
перевищує частку обладнання конкурента. У 2014 − 2015 роках частка 
обладнання компанії «Fresenius Medical Care» несуттєво відрізняється від 
частки обладнання виробництва компанії «B. Braun Medical».   

Запорізька дитяча лікарня № 5:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників  

у Запорізькій дитячій  лікарні № 5 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 4008В, 
4008Е, 5008S plus  

8 100 % 8 100 % 8 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«Fresenius Medical Care» у Запорізькій дитячій лікарні № 5 становить 
100 відсотків, тобто в зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє 
обладнання для гемодіалізу інших виробників. 
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(9) Запорізька область в цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Запорізькій області 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 4008В, 
4008Е, 5008S, 5008S plus 

49 96 % 53 88,4 % 53 88,4 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
2 4 % 6 10 % 6 10 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial   
- - 1 1,6 % 1 1,6 % 

ВСЬОГО по області: 51 100 % 60 100 % 60 100 % 

Отже, у територіальних межах Запорізької області домінує обладнання  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

Витратні матеріали 

(10) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Запорізькій обласній 
лікарні для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній: 

 

 2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 12 905,96 тис. грн, що становить 96,4 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів; 

компанії «Nipro Corporation» − на суму 485,00 тис. грн, що становить 
3,6 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,557 тис. грн. 

 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 15 823,52 тис. грн, що становить 96,3 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів; 
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компанії «Nipro Corporation» на суму 614,00 тис. грн, що становить 
3,7 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,666 тис. грн. 

 

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 20 780,00 тис. грн, що становить 97,1 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів; 

компанії «Nipro Corporation» на суму 629,00 тис. грн, що становить 
2,9 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,171 тис. грн. 

(11) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 19,6 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 75,9 відсотка. 

(12) Отже, частка витратних матеріалів компанії «Fresenius Medical Care» у 
2013 − 2015 роках для обладнання компанії «Fresenius Medical Care»  у 

Запорізькій обласній лікарні  значно переважає частку конкурента.  

(13) За інформацією, отриманою під час дослідження від Запорізької  лікарні 
швидкої медичної допомоги, для проведення процедури гемодіалізу 
використовувались витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care»: 

2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів на суму 18 92,62 тис. грн виробництва 
компанії «Fresenius Medical Care», що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,512 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів на суму 2 117,37 тис. грн виробництва 
компанії «Fresenius Medical Care», що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,544 тис. грн. 
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2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів на суму 3 318,16 тис. грн виробництва 
компанії «Fresenius Medical Care», що становить  100 відсотків суми коштів, 
виділених на витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,130 тис. грн. 

(14) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 6,3 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 107,8 відсотка. 
Частка витратних матеріалів компанії «Fresenius Medical Care»  для 
обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у Запорізькій   лікарні 
швидкої медичної допомоги становить 100 відсотків, тобто в цей період 
в зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

(15) За інформацією, отриманою під час дослідження від Запорізької лікарні 
№ 7, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care»: 

2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів на суму 3 736,76 тис. грн, що становить 

 100 відсотків суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,537 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів на суму 5 349,94 тис. грн, що становить 

 100 відсотків суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,620 тис. грн. 

 

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів на суму 8 415,04 тис. грн, що становить 

100 відсотків суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,148 тис. грн. 
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(16) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 15,5 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 85,2 відсотка. 

(17) Частка витратних матеріалів компанії «Fresenius Medical Care»  для 
обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у Запорізькій   лікарні 
№ 7 становить 100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі 
охорони здоров'я не використовувалися  витратні матеріали для 
гемодіалізу інших  виробників. 

(18) За інформацією, отриманою під час дослідження від Бердянського ТМО, 

для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 753,30 тис. грн, що становить 79,13 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів; 

компаній «Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd.» і «Sunder Biomedical Tech. 

Co., Ltd.» − на суму 198,70 тис. грн, що становить 20,87 відсотка суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,640 тис. грн. 
у 2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 253,7 тис. грн, що становить 26,3  відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів; 

компанії «Nipro Corporation» − на суму 3,90 тис. грн, що становить 
0,4 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів; 

компанії «B.Braun Medical» − на суму 708,3 тис. грн, що становить 
73,3 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,476 тис. грн. 
2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 717,70 тис. грн, що становить 37,4 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів; 
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компанії «B.Braun Medical» − на суму 1 201,7 тис. грн, що становить 
62,6 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,156 тис. грн. 

(19) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – приросту не відбулось (відбулось зниження вартості); 
2014 → 2015 роки – 142,9 відсотка. 

(20) У 2013 році частка витратних матеріалів виробництва компанії 
«Fresenius Medical Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical 

Care» у Бердянського ТМО значно переважає частку конкурентів. 

У 2014 − 2015 роках  частка витратних матеріалів виробництва 

компанії «B.Braun Medical» для обладнання компанії «B.Braun Medical» 
у Бердянського ТМО значно переважає частку конкурентів. 

(21) За інформацією, отриманою під час дослідження від Мелітопольської 
багатопрофільної лікарні, для проведення процедури гемодіалізу 
використовувались витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

 

у 2013 році: 
Витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care» − на 
суму 183,5 тис. грн, що становить 10,8 відсотка суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів; 
компанії «B.Braun Medical» − на суму 1 518,7 тис. грн, що становить 
89,2 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 0,519 тис. грн. 

у 2014 році: 
Витратні матеріали виробництва компанії «B.Braun Medical» − на суму 
2 473,6 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів.  
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 0,688 тис. грн. 
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у 2015 році: 
Витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care» − на 
суму 245,40 тис. грн, що становить 5,5 відсотка суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів; 
компанії «B.Braun Medical» − на суму 4 178,10 тис. грн, що становить 
94,5 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 1,750 тис. грн. 

(22) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 32,6 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 154,4 відсотка. 

(23) У 2013 та 2015 роках частка витратних матеріалів виробництва 
компанії «B.Braun Medical» для обладнання компанії «B.Braun Medical» 
у Мелітопольській  багатопрофільній лікарні значно переважає частку 
конкурента; 
у 2014 році частка витратних матеріалів компанії «B.Braun Medical»          
для обладнання компанії «B.Braun Medical» у Мелітопольській  
багатопрофільній  лікарні становить 100 відсотків, тобто в цей період у 

зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

(24) За інформацією, отриманою під час дослідження від Запорізької дитячої 
лікарні № 5, для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care». 
у 2013 році: 
На загальну суму 2 165,78 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів.  
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 0,603 тис. грн. 

 

у 2014 році: 
На загальну суму 1 808,06 тис. грн, що становить 100 відсотків суми         
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 0,550 тис. грн. 
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у 2015 році: 
На загальну суму 2 520,82 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів.  
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 0,947 тис. грн. 

(25) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – приросту не відбулось (відбулось зниження вартості); 
2014  → 2015 роки – 72,2 відсотка. 

(26) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care»  для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у Запорізькій  
дитячій лікарні № 5 становить 100 відсотків, тобто в цей період у 

зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників 

(27) У територіальних межах Запорізької області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 



 70 

4. 8.. Івано-Франківська область 

(1) У територіальних межах Івано-Франківської області медичну допомогу 
хворим на ХНН надають заклади охорони здоров’я: Івано-Франківська 

обласна клінічна лікарня (далі – Івано-Франківська обласна лікарня), 

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня (далі – Івано-

Франківська міська лікарня), центральна районна лікарня Калуського 
району (далі – Калуська ЦРЛ), центральна районна лікарня Коломийського 
району  (далі – Коломийська ЦРЛ), центральна районна лікарня 
Косівського району  (далі – Косівська ЦРЛ), центральна районна лікарня 
Надвірнянського району (далі – Надвірнянська ЦРЛ), центральна районна 
лікарня Рогатинського району  (далі – Рогатинська ЦРЛ). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які пройшли лікування в 
лікарнях Івано-Франківської області методом гемодіалізу:  

в Івано-Франківській обласній лікарні:  
2013 рік – 112 осіб, яким проведено 18 077 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 107 осіб, яким проведено 17 204 процедури гемодіалізу;  

2015 рік – 114 осіб, яким проведено 13 472 процедури гемодіалізу. 

В Івано-Франківській міській лікарні:  
2013 рік – 53 особи, яким проведено 4 926 процедур гемодіалізу;  

2014 рік – 62 особи, яким проведено 6 257 процедур гемодіалізу;  

2015 рік – 57 осіб, яким проведено 4 664 процедури гемодіалізу. 
У Калуській ЦРЛ:    
2013 рік – 64 особи, яким проведено 8 950 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 76 осіб, яким проведено 10 486 процедур гемодіалізу;  

2015 рік – 74 особи, яким проведено 7 583 процедури гемодіалізу. 
У Коломийській ЦРЛ:  
2013 рік – 42 особи, яким проведено 5 471 процедуру гемодіалізу; 

2014 рік – 46 осіб, яким проведено 5 814 процедур гемодіалізу;  

2015 рік – 48 осіб, яким проведено 4 725 процедур гемодіалізу. 
У Косівській ЦРЛ:  
2013 рік – 14 осіб, яким проведено 1 872 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 16 осіб, яким проведено 2 016 процедур гемодіалізу;  

2015 рік – 20 осіб, яким проведено 2 160 процедур гемодіалізу. 
У Надвірнянській ЦРЛ: 
2013 рік – 18 осіб, яким проведено 1 485 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 23 особи, яким проведено 2 981 процедуру гемодіалізу;  
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2015 рік – 23 особи, яким проведено 2 219 процедур гемодіалізу. 
У Рогатинській ЦРЛ:  
2013 рік – 18 осіб, яким проведено 2 564 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 16 осіб, яким проведено 2 492 процедури гемодіалізу;  

2015 рік – 17 осіб, яким проведено 1 508 процедур гемодіалізу.  

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Івано-Франківська  обласна лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників в Івано-Франківській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO AB» 

АК 200 Ultra S, АК 95S, 
INNOVA, АК-200, АК-95 

25 92,6 % 20 90,9 % 19 79,2 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial Х  
2 7,4 % 2 9,1 % 5 20,8 % 

ВСЬОГО 27 100 % 22 100 % 24 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу виробництва 

компанії «GAMBRO AB» в Івано-Франківській обласній лікарні  значно 
переважає частку обладнання конкурента.  

(5) Івано-Франківська міська лікарня: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників в Івано-Франківській міській лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO AB» 

INNOVA  
6 100 % 7 100 % 7 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу виробництва 

компанії «GAMBRO AB» в Івано-Франківській міській лікарні 
становить 100 відсотків, тобто в зазначеному закладі охорони здоров'я 
відсутнє обладнання для гемодіалізу інших виробників. 
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(6) Калуська ЦРЛ: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Калуській ЦРЛ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO AB» 

INNOVA 
10 100 % 14 100 % 14 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«GAMBRO AB» у Калуській ЦРЛ становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників. 

(7) Коломийська ЦРЛ: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Коломийській ЦРЛ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO AB» 

INNOVA 
8 100 % 8 100 % 11 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«GAMBRO AB» у Коломийській ЦРЛ становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників. 

(8) Косівська ЦРЛ: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Косівській ЦРЛ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO AB» 

INNOVA 
4 100 % 4 100 % 4 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«GAMBRO AB» у Косівській ЦРЛ становить 100 відсотків, тобто в 
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зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників. 

(9) Надвірнянська ЦРЛ:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Надвірнянській ЦРЛ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO AB» 

INNOVA 
4 100 % 5 100 % 5 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«GAMBRO AB» у Надвірнянській ЦРЛ становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників. 

(10) Рогатинська ЦРЛ:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Рогатинській ЦРЛ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO AB» 

INNOVA 
4 100 % 4 100 % 4 100 % 

Отже, у 2013 − 2015 роках частка обладнання для гемодіалізу компанії 
«GAMBRO AB» у Рогатинській ЦРЛ становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників. 
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(11) Івано-Франківська область в цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників в Івано-Франківській області 
2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO AB» 

INNOVA 
61 96,9 % 62 96,9 % 64 92,8 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial Х  
2 3,1% 2 3,1% 5 7,2 % 

ВСЬОГО по області: 63 100 % 64 100 % 69 100 % 

У територіальних межах Івано-Франківської області домінує 
обладнання  виробництва компанії «GAMBRO AB».  

Витратні матеріали 

(12) Вказані вище заклади охорони здоров’я самостійно не закуповують 
витратних матеріалів для проведення процедури гемодіалізу, а відповідно до 
наказу Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації вони щомісячно розподіляються між усіма 
закладами охорони здоров’я Івано-Франківської області відповідно до 
кількості хворих та діалізів. 

(13) За інформацією, наданою Комітету, у закладах охорони здоров’я Івано-

Франківської області використовуються витратні матеріали виробництва 
компанії «Allmed Medical GmbH» (діалізатори, картриджі, фістульні голки 
тощо) та компанії «Imuna Pharm» (розчини для гемодіалізу тощо), а саме: 

2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу на загальну суму           
21 412,38 тис. грн.*  

Загальна кількість процедур гемодіалізу закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської області становила 43 345. 

Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 0,494 тис. грн.* 

2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу на загальну суму 
37 028,52 тис. грн.* 
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Загальна кількість процедур гемодіалізу закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської області становила 47 250. 

Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 0,784 тис. грн.* 

2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу на загальну суму 
54 803,27 тис. грн.* 

Загальна кількість процедур гемодіалізу закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської області становила 36 331. 

Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 1,509 тис. грн.*  
_________________________ 

*Надана закладами охорони здоров'я Івано-Франківської області інформація не дозволяє 
виокремити суми коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів, щодо 
кожного виробника окремо. 

 

(14) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 59 відсотків; 
2014  → 2015 роки – 92,5 відсотка. 

(15) Частка витратних матеріалів компанії «Allmed Medical GmbH»  для 
обладнання компаній «GAMBRO AB» та «Nipro Corporation»  у 
закладах охорони здоров’я Івано-Франківської області є домінуючою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4.9. Київська область 

(1) У територіальних межах Київської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає три заклади охорони здоров’я – Київська обласна клінічна 
лікарня (далі – Київська обласна лікарня), Білоцерківська міська лікарня 

№ 2 (далі – Білоцерківська лікарня № 2), Васильківська центральна 
районна лікарня (далі – Васильківська ЦРЛ). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарнях 
Київської області методом гемодіалізу:  

у Київській обласній лікарні: 
2013 рік – 335 осіб, яким проведено 13 091 процедуру гемодіалізу; 

2014 рік – 204 особи, яким проведено 13 525 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 209 осіб, яким проведено 13 175 процедур гемодіалізу.  

У Білоцерківській лікарні № 2: 

2013 рік – 94 особи, яким проведено 11 343 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 123 особи, яким проведено 14 353 процедури гемодіалізу; 

2015 рік – 132 особи, яким проведено 13 128 процедур гемодіалізу.  

У Васильківській ЦРЛ: 
2013 рік – 27 осіб, яким проведено 2 888 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 22 особи, яким проведено 2 487 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 26 осіб, яким проведено 1 736 процедур гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості в межах Київської області обладнанням  для 
гемодіалізу в розрізі виробників у відсотковому співвідношенні щодо 
кожного із закладів охорони здоров’я та області в цілому наступна. 

(4) Київська обласна лікарня: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Київській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 
15 100 % 15 100 % 15 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» 

у Київській обласній лікарні становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників.  
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(5) Білоцерківська лікарня № 2: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Білоцерківській лікарні № 2 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 
22 100 % 22 100 % 22 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» 

у Білоцерківській лікарні № 2 становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників.  

(6) Васильківська ЦРЛ: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Васильківській ЦРЛ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«B.Braun Medical» 

Dialong+ 
6 100 % 6 100 % 6 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «B.Braun Medical» у 
Васильківській ЦРЛ становить 100 відсотків, тобто в зазначеному 
закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших 
виробників.  

(7) Київська область у цілому: 

Назва виробника та модель Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Київській області 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 
37 86 % 37 86 % 37 86 % 

«B.Braun Medical» 

Dialong+ 
6 14 % 6 14 % 6 14 % 

BСЬОГО по області 43 100 % 43 100 % 43 100 % 
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У територіальних межах Київської області домінує обладнання  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

Витратні матеріали 

(8) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Київській обласній 
лікарні для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care», а саме: 

2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 8 901,90 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,680 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 10 606,90 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,780 тис. грн; 
2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 11 322,70 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,860 тис. грн. 

(9) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки –  14,7 відсотка; 

2014  → 2015 роки –   10,3 відсотка. 

(10) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care»  для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у Київській 
обласній лікарні становить 100 відсотків, тобто в цей період у 

зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 
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(11) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Білоцерківській 
лікарні № 2 для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care», а саме: 

2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 7 720,20 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,680 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 11 979,90 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,830 тис. грн. 

2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 18 344,50 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,400 тис. грн. 
Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки –  22,1 відсотка; 

2014  → 2015 роки –   68,7 відсотка. 

(12) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у 

Білоцерківській лікарні № 2 становить 100 відсотків, тобто в цей період 
у зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників.  

(13) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Васильківській ЦРЛ 

для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компанії «B.Braun Medical», а саме: 
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2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» на 
суму 1 581,90 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,550 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» на 
суму 1 604,10 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,640 тис. грн. 

2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» на 
суму 2 792,60 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,610 тис. грн. 

(14) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки –  16,4 відсотка; 
2014  → 2015 роки –  151,6 відсотка. 

(15) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» 
для обладнання компанії «B.Braun Medical» у Білоцерківській лікарні 
№ 2 становить 100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі 
охорони здоров'я не використовувалися  витратні матеріали для 
гемодіалізу інших  виробників.  

(16) У територіальних межах Київської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

 

Повернутися до змісту 
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4.10. Місто Київ 

(1) У територіальних межах міста Києва медичну допомогу хворим на ХНН 

надають заклади охорони здоров’я: Київська міська клінічна лікарня № 3 
(далі – Київська лікарня № 3), Київська міська клінічна лікарня № 5  
(далі – Київська лікарня  № 5), Олександрівська клінічна лікарня  
(далі – Олександрівська лікарня), Київська міська дитяча клінічна лікарня 
№ 1 (далі – Київська дитяча лікарня № 1), Київська дитяча клінічна 
лікарня № 6 (далі – Київська дитяча лікарня № 6). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які пройшли лікування в 
лікарнях міста Києва методом гемодіалізу:  

у Київській лікарні № 3:  

2013 рік – 296 осіб, яким проведено 24 198 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 316 осіб, яким проведено 26 327 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 274 особи, яким проведено 20 349 процедур гемодіалізу.  

У Київській лікарні № 5: 

2013 рік – 29 осіб, яким проведено 1 144 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 46 осіб, яким проведено 5 003 процедури гемодіалізу; 

2015 рік – 48 осіб, яким проведено 4 179 процедур гемодіалізу. 

В  Олександрівській лікарні: 
2013 рік – 127 осіб, яким проведено 12 567 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 139 осіб, яким проведено 12 446 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 120 осіб, яким проведено 9 586 процедур гемодіалізу.  

У  Київській дитячій лікарні № 1: 

2013 рік – 61 особа, яким проведено 6 867 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 55 осіб, яким проведено 7 309 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 58 осіб, яким проведено 5 786 процедур гемодіалізу.  

У  Київській дитячій лікарні № 6: 

2013 рік – 57 осіб, яким проведено 3 980 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 67 осіб, яким проведено 4 874 процедури гемодіалізу; 

2015 рік – 55 осіб, яким проведено 3 861 процедуру гемодіалізу.  

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 
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(4) Київська лікарня № 3:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Київській  лікарні № 3 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

Innova, Artis 
34 89,5 % 34 89,5 % 34 68 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008 
3 7,9 % 3 7,9 % 3 6 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial 
1 2,6 % 1 2,6 % 1 2 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
    12 24 % 

ВСЬОГО 38 100 % 38 100 % 50 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «GAMBRO АВ» у 
Київській лікарні № 3 значно переважає частку обладнання конкурентів.  

(5) Київська лікарня № 5:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Київській лікарні № 5 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
8 100% 8 100% 8 100% 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «B. Braun Medical» у 
Київській лікарні № 5 становить 100 відсотків, тобто в зазначеному 
закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших 
виробників. 

(6) Олександрівська лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників в Олександрівській лікарні  

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

AK-95, АК-95S,  AK-200, 

INNOVA, ARTIS  

32 100 % 32 100 % 32 100 % 
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Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «GAMBRO AB» в 

Олександрівській лікарні становить 100 відсотків, тобто в зазначеному 
закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших 
виробників. 

(7) Київська дитяча лікарня № 1:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Київській дитячій лікарні № 1 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

INNOVA  
13 100 % 13 100 % 13 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «GAMBRO AB» у 
Київській дитячій лікарні № 1  становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників. 

 

(8) Київська дитяча лікарня № 6: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників  

у Київській дитячій лікарні № 6 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Nipro Corporation» 

Surdial 55 plus 
8 61,6 % 8 61,6 % 8 61,6 % 

«GAMBRO АВ» 

INNOVA 
2 15,3 % 2 15,3 % 2 15,3 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008 
3 23,1 % 3 23,1 % 3 23,1 % 

ВСЬОГО 13 100 % 13 100 % 13 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Nipro Corporation» у 
Київській дитячій лікарні № 6 значно переважає частку обладнання 
конкурентів.  
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(9) Місто Київ у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у м. Києві 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95S, INNOVA, AK-200, 

AK-95 

81 77,9 % 81 77,9 % 81 69,9 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008 
6 5,8 % 6 5,8 % 6 5,2 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial, Surdial 55 plus 
9 8,7 % 9 8,7 % 9 7,8 % 

«B. Braun Medical» 

Dialong+ 
8 7,6 % 8 7,6 % 20 17,1 % 

ВСЬОГО по м. Києву 104 10 0% 104 100 % 116 100 % 

У територіальних межах міста Києва домінує обладнання  виробництва 
компанії «GAMBRO AB».   

Витратні матеріали 

(10) За інформацією, отриманою від Департаменту охорони здоров’я 
Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська держава 
адміністрація), за кошти місцевого бюджету протягом 2013 – 2015 років для 
всіх зазначених закладів охорони здоров’я м. Києва, як правило, 
проводились закупівлі комплектів витратних матеріалів для проведення 
однієї процедури гемодіалізу (далі – Комплект). 

(11) Комплект включає в себе: капілярний діалізатор різної площі, кровопровідну 
магістраль до діалізатора, фістульну голку венозну, фістульну голку 
артеріальну, рідкий концентрат кислотного компоненту та  порошковий 
картридж основного компоненту. 

(12) Комплект здебільшого складається з витратних матеріалів різних виробників 
витратних матеріалів, зокрема: «GAMBRO АВ», «Nipro Corporation» та 
«MTN Neubrandenburg GmbH» або «Imuna Pharm». 

(13) Також в окремих випадках проводились закупівлі витратних матеріалів 
конкретних виробників, зокрема: виробництва компанії «Allmed Medical 
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GmbH» – діалізатори, «B.Braun Medical» – рідкий концентрат кислотного 
компоненту тощо. 

(14) У закладах охорони здоров’я міста Києва Комітетом було обраховано 
середню вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу без виокремлення суми коштів, витрачених на придбання 
витратних матеріалів щодо кожного виробника окремо. 

(15) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Київській лікарні № 3 

для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 15 143,10 тис. грн.  

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,626 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 16 613,5 тис. грн.  

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,631 тис. грн. 

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 35 668,1 тис. грн.  

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,753 тис. грн. 

(16) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки  – 0,8 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 177,9 відсотка. 

(17) Частка витратних матеріалів компанії «GAMBRO АВ» для обладнання 
компанії «GAMBRO AB» у Київській лікарні № 3  значно переважає 

частку конкурентів.  

(18) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Київській лікарні  № 5 

для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 
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2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 792,6 тис. грн.  

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,693 тис. грн. 
Крім того, у лікарню надходила благодійна допомога від ТОВ «Медікал 
Б.БН» – витратні матеріали для гемодіалізу виробництва компанії «B. Braun 

Medical» на загальну суму 25 696,9 тис. грн. 
При визначенні середньої вартості витратних матеріалів не врахована 
благодійна допомога  від  ТОВ «Медікал Б.БН». 
2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 2 848,5 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,569 тис. грн. 
Крім того, у лікарню надходила благодійна допомога від ТОВ «Медікал 
Б.БН» – витратні матеріали для гемодіалізу виробництва компанії «B.Braun 

Medical» на загальну суму 1 653,3 тис. грн. 
При визначенні середньої вартості витратних матеріалів не врахована 
благодійна допомога  від  ТОВ «Медікал Б.БН». 

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 5 829,0 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,395 тис. грн. 

(19) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – приросту не відбулось (відбулось зниження вартості); 
2014 → 2015 роки – 145,2 відсотка. 

(20) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical» 

для обладнання компанії «B.Braun Medical» у Київській лікарні № 5 

значно переважає частку конкурентів.  
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(21) За інформацією, отриманою під час дослідження, в Олександрівській 

лікарні для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 6 359,5 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,506 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 7 554,5 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,607 тис. грн. 

2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 15 661,0 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,634 тис. грн. 

(22) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 20 відсотків; 
2014 → 2015 роки – 169,2 відсотка. 

(23) Частка витратних матеріалів компанії «GAMBRO АВ» для обладнання 
компанії «GAMBRO AB» в Олександрівській лікарні  значно переважає 

частку конкурентів.  

(24) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Київській дитячій 

лікарні № 1 для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму  5 085,2 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,741 тис. грн. 
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2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму 3 219,1  тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,440 тис. грн. 
Крім того, у лікарню надходила гуманітарна допомога уряду Грузії 
(діалізатори, катетери з голками), вартості якої не наведено. 
2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму  10 928,7 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,889 тис. грн. 

(25) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – приросту не відбулось (відбулось зниження вартості); 
2014 → 2015 роки – 329,4 відсотка. 

(26) Частка витратних матеріалів компанії «GAMBRO АВ» для обладнання 
компанії «GAMBRO AB» у Київській дитячій  лікарні № 1 значно 
переважає частку конкурентів.  

(27) За інформацією, отриманою під час дослідження від Київської дитячої  
лікарні № 6,  для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму  1 747,9 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,439 тис. грн. 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму  3 267,9 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,671 тис. грн. 

Крім того, у лікарню надходила гуманітарна допомога уряду Грузії 
(діалізатори,  магістралі, катетери з голками), вартості якої не наведено. 
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2015 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва різних компаній на загальну 
суму  6 508,2 тис. грн. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,686 тис. грн. 

(28) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 52,9 відсотка; 
2014 → 2015 роки – 151,3 відсотка. 

(29) Частку витратних матеріалів окремої компанії у Київській дитячій  

лікарні № 1  встановити не вбачається можливим.  

(30) У територіальних межах міста Києва домінують витратні матеріали 
виробництва компанії «GAMBRO AB».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4.11. Кіровоградська область 

(1) У територіальних межах Кіровоградської області медичну допомогу хворим 
на ХНН надає один заклад охорони здоров’я – Кіровоградська  обласна 
лікарня. 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в закладі охорони 
здоров’я методом гемодіалізу:  

2013 рік – 88 осіб, яким проведено 9 624 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 111 осіб, яким проведено 11 417 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 134 особи, яким проведено 12 550 процедур гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості в межах Кіровоградської області обладнанням  
для гемодіалізу в розрізі виробників у відсотковому співвідношенні 
наступна. 

(4) Кіровоградська обласна лікарня: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Кіровоградській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 
16 100 % 16 100 % 16 100 % 

У територіальних межах Кіровоградської  області домінує обладнання  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care».   

Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Кіровоградській 
обласній лікарні для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care», а саме: 

2013 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 6 361,35 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,660 тис. грн. 



 91 

2014 рік: 

Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 6 956,71 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,610 тис. грн. 
2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» на суму 13 918,04 тис. грн (100 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів). 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,110 тис. грн. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – приросту не відбулось (відбулось несуттєве зниження 
вартості); 
2014 → 2015 роки –  82 відсотки. 

(7) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care»  для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у 

Кіровоградській обласній лікарні становить 100 відсотків, тобто в цей 
період у зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  
витратні матеріали для гемодіалізу інших  виробників.  

(8) У територіальних межах Кіровоградської  області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

 

 

Повернутися до змісту 
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4.12. Луганська область 

(1) У територіальних межах Луганської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає два заклади охорони здоров’я: Луганська  обласна клінічна 
лікарня (далі – Луганська обласна лікарня) та Сєвєродонецька міська 
багатопрофільна лікарня (далі – Сєвєродонецька міська лікарня). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарнях 
Луганської області методом гемодіалізу:  

у Луганській обласній лікарні: 
2015 рік – 25 осіб, яким проведено 2 035 процедур гемодіалізу: 
 

У Сєвєродонецькій  міській лікарні: 
2015 рік* – 10 осіб, яким проведено 434 процедури гемодіалізу. 
_______________ 

*Надати інформацію за період  2013 − 2014 років лікарні не мають 
можливості у зв’язку з тим, що дані залишилися в обласній лікарні                   
м. Луганська, яка на цей час окупована незаконними збройними 
формуваннями та знаходиться на території, не підконтрольній Уряду 
України. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного  із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Луганська обласна лікарня: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Луганській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

Innova 
    4 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «GAMBRO АВ» у 2015 

році  у Луганській обласній лікарні  становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників. 
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(5) Сєвєродонецька міська лікарня: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Сєвєродонецькій міській лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 
    3 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» в 
2015 році у Сєвєродонецькій міській лікарні  становить 100 відсотків, 
тобто в зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 

гемодіалізу інших виробників. 

(6) Луганська область у цілому: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Луганській області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

Innova 

    4 57,1 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 

    3 42,9 % 

ВСЬОГО по області     7 100 % 

Отже, у 2015 році у територіальних межах Луганської області присутнє 

обладнання  виробництва компанії «GAMBRO AB» та компанії 
«Fresenius Medical Care».   

Витратні матеріали 

(7) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Луганській обласній 
лікарні для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компаній «Аllmed Medical GmbH» та «MTN 

Neubrandenburg GmbH», а саме: 

2015 рік: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії  «Аllmed Medical 

GmbH» та «MTN Neubrandenburg GmbH» на загальну суму 1 928,02 тис. грн. 
Придбано витратних матеріалів компанії «Аllmed Medical GmbH» на суму 
1 659,15 тис. грн, що становить 86 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів.  
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Придбано витратних матеріалів компанії «MTN Neubrandenburg GmbH» на 
суму 268,87 тис. грн, що становить 14 відсотків суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,948 тис. грн. 

(8) У 2015 році частка витратних матеріалів виробництва компанії «Аllmed 

Medical GmbH» для обладнання компанії «GAMBRO АВ» у Луганській 
обласній лікарні значно переважає частку конкурента.  

(9) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Сєвєродонецькій 
міській лікарні для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care» та «Nipro 

Corporation», а саме: 

у 2015 році: 
Придбано витратних матеріалів виробництва компанії  «Fresenius Medical 

Care» та «Nipro Corporation» на загальну суму 550,7 тис. грн. 
Придбано витратних матеріалів лише компанії «Fresenius Medical Care» 

(діалізатори низькопоточні, кровопровідні магістралі, фільтри діалізної 
рідини, сухий лужний компонент для бікарбонатного діалізу) на суму 
386,0 тис. грн, що становить 70,1 відсотка суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів.  
Придбано витратних матеріалів двох компаній «Fresenius Medical Care» та 
«Nipro Corporation» (діалізатори високопоточні, діалізні фістульні голки) на 
суму 164,7 тис. грн, що становить 29,9 відсотка суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,269 тис. грн. 

(10) У 2015 році частка витратних матеріалів виробництва компанії 
«Fresenius Medical Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical 

Care» у Сєвєродонецькій міській лікарні значно переважає частку 
конкурента.    

У 2015 році у територіальних межах Луганської області домінують 
витратні матеріали виробництва  компанії «Аllmed Medical GmbH».  

Повернутися до змісту 
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4. 13. Львівська область 

(1) У територіальних межах Львівської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надають заклади охорони здоров’я: Львівська обласна клінічна лікарня 
(далі – Львівська обласна лікарня) та Західноукраїнський спеціалізований 
дитячий медичний центр (далі – Західноукраїнський СДМЦ). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарнях 
Львівської області методом гемодіалізу:  

у Львівській обласній лікарні:  
2013 рік – 400 осіб, яким проведено 44 012 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 423 особи, яким проведено 46 410 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 420 осіб, яким проведено 46 318 процедур гемодіалізу.  

У Західноукраїнському СДМЦ: 
2013 рік – 5 осіб, яким проведено 720 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 6 осіб, яким проведено 864 процедури гемодіалізу; 

2015 рік – 5 осіб, яким проведено 720 процедур гемодіалізу. 
Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Львівська обласна лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Львівській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-200, Innova 
43 82,7 % 43 41 % 43 41 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S 5008S 
9 17,3 % 61 59 % 61 59 % 

ВСЬОГО 52 100 % 104 100 % 104 100 % 

Отже, у 2013 році частка обладнання для гемодіалізу компанії «GAMBRO 

AB» у Львівській обласній лікарні значно переважає частку обладнання 
«Fresenius Medical Care».  У 2014 – 2015 роках частка обладнання для 
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гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» зросла та перевищила  
частку обладнання «GAMBRO АВ». 
Лікарня зазначила, що у 2014 році була отримана гуманітарна допомога (52 
апарати для гемодіалізу 5008S компанії «Fresenius Medical Care»), а 
21.07.2015 було списано 25 одиниць обладнання. 

(5) Західноукраїнський СДМЦ:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Західноукраїнському СДМЦ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-200 Ultra S, Innova 
5 100 % 5 100 % 5 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «GAMBRO AB» у 
Західноукраїнському СДМЦ становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників. 

(6) Львівська область у цілому:  

Назва виробника та модель 
Кількість одиниць обладнання та частка (%)  

кожного з виробників у Львівській області 
2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-200 Ultra S, АК-200, 

Innova 

48 84,2 % 48 44 % 48 44 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS, 5008S 
9 15,8 % 61 56 % 61 56 % 

ВСЬОГО по області: 57 100 % 109 100 % 109 100 % 

У 2013 році у територіальних межах Львівської області домінує 
обладнання виробництва компанії «GAMBRO АВ». 

У 2014 − 2015 роках у територіальних межах Львівської області частка 
обладнання для гемодіалізу «Fresenius Medical Care» стала переважати 
частку обладнання компанії «GAMBRO AB». 
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Витратні матеріали 

(7) За інформацією, отриманою під час дослідження від Львівської обласної 
лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу на загальну суму  
21 600,14  тис. грн.*  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,491 тис. грн. 
2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу на загальну суму 
19 441,23 тис. грн.*  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,419 тис. грн. 
2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали для гемодіалізу на загальну суму 
11 997,14 тис. грн.*  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,259 тис. грн. 
______________ 
* Надана Львівською обласною лікарнею інформація не дозволяє виокремити суми 
коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів, щодо кожного виробника 
окремо. 

(8) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – приросту не відбулось (відбулось несуттєве зниження 
вартості); 
2014 → 2015 роки – приросту не відбулось (відбулось зниження вартості). 

(9) За інформацією, отриманою під час дослідження від Західноукраїнського 
СДМЦ для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компанії «Аllmed Medical GmbH», а саме: 

2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Аllmed 

Medical GmbH» на суму 529,05 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
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Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,735 тис. грн. 
2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Аllmed 

Medical GmbH» на суму 802,48 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,929 тис. грн. 
2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Аllmed 

Medical GmbH» на суму 446,71 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 

гемодіалізу становила 0,620 тис. грн. 
(10) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 

процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 38,9 відсотка; 
2014 → 2015 роки – приросту не відбулось (відбулось зниження вартості). 

(11) Частка витратних матеріалів компанії «Аllmed Medical GmbH» для 
обладнання компанії «GAMBRO AB» у Західноукраїнському СДМЦ 

становить 100 відсотків.  
(12) У 2013 − 2014 роках у територіальних межах Львівської області 

домінують витратні матеріали виробництва компанії «Аllmed Medical 

GmbH», а в 2015 році домінують витратні матеріали виробництва  
компанії «Fresenius Medical Care». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4. 14. Миколаївська область 

(1) У територіальних межах Миколаївської області медичну допомогу хворим 
на ХНН надає Миколаївська обласна лікарня. 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в Миколаївській 
обласній лікарні методом гемодіалізу:   

2013 рік – 130 осіб, яким проведено 16 879 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 137 осіб яким проведено 18 448 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 140 осіб, яким проведено 14 592 процедури гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Миколаївська область ву цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного з 
виробників у Миколаївській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008S, 5008S 
24 100 % 24 100 % 24 100 % 

У територіальних межах Миколаївської області домінує обладнання  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження від  Миколаївської 
обласної лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care», а саме: 

2013 рік: 

На суму 11 029,50 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,653 тис. грн; 
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у 2014 рік: 

На суму 16 653,9 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,903 тис. грн. 

2015 рік: 

На суму 29 615,1 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 2,03 тис. грн. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки   –  38,2 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 124,8 відсотка. 

(7) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у 

Миколаївській обласній лікарні  становить 100 відсотків, тобто в цей 
період у зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  
витратні матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

(8) У територіальних межах Миколаївської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4.15. Одеська область 

(1) У територіальних межах Одеської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надають заклади охорони здоров’я: Одеська обласна клінічна лікарня 

(далі – Одеська обласна лікарня), Одеська міська клінічна лікарня № 10 
(далі – Одеська міська лікарня № 10), Дунайська басейнова лікарня на 
водному транспорті (далі – Дунайська басейнова лікарня) (м. Ізмаїл, 
Одеська обл.). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарнях 
Одеської області методом гемодіалізу:  

в Одеській обласній лікарні:  
2013 рік – 118 осіб, яким проведено 16 644 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 122 особи, яким проведено 17 946 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 114 осіб, яким проведено 12 084  процедури гемодіалізу. 
У Одеській міській лікарні № 10: 

2013 рік – 76 осіб, яким проведено 11 327 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 84 особи, яким проведено 11 772 процедури гемодіалізу; 

2015 рік – 84 особи, яким проведено 9 654 процедури гемодіалізу. 
У  Дунайській басейновій лікарні: 
2013 рік – 38 осіб, яким проведено 4 399 процедур гемодіалізу;  

2014 рік – 38 осіб, яким проведено 5 545 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 38 осіб, яким проведено 3 816 процедур гемодіалізу. 
Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні по кожному із закладів охорони здоров’я та 
області в цілому наступна. 

(4) Одеська обласна лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників в Одеській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008Е/ВСD/SN, 

4008S, 5008S 

54 100 % 54 100 % 54 100 % 

Частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» в 

Одеській обласній лікарні  становить 100 відсотків, тобто в зазначеному 
закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших 
виробників.  
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(5) Одеська міська лікарня № 10: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників в Одеській міській лікарні № 10 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

5008S 
21 100% 21 100% 21 100% 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» 

в Одеській міській лікарні № 10  становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників.  

(6) Дунайська басейнова лікарня: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників в Дунайській басейновій лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008, 5008 
7 70 % 11 78,6 % 11 78,6 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL 
3 30 % 3 21,4 % 3 21,4 % 

ВСЬОГО 10 100 % 14 100 % 14 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» 

в Дунайській басейновій лікарні переважає частку конкурента.  

(7) Одеська область в цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників в Одеській  області 
2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008Е/ВСD/SN, 

4008S, 5008S, 4008, 5008 

82 96,5 % 86 96,6 % 86 96,6 % 

«Nipro Corporation» 

SURDIAL  
3 3,5 % 3 3,4 % 3 3,4 % 

ВСЬОГО по області: 85 100 % 89 100% 89 100 % 
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У територіальних межах Одеської області домінує обладнання  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

Витратні матеріали 

(8) За інформацією, отриманою під час дослідження від Одеської обласної 
лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва: 

2013 рік: 

Компанії «Fresenius Medical Care» − на суму 12 879,32 тис. грн, що 
становить 98,8 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних 
матеріалів;  

компанії «MTN Neubrandenburg GmbH» − на суму 155,09 тис. грн, що 
становить 1,2 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних 
матеріалів. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила  0,783 тис. грн. 

2014 рік: 

Компанії «Fresenius Medical Care» − на суму  23 614,52 тис. грн, що 
становить 100 відсотків суми коштів, виділених на придбання витратних 
матеріалів.  
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 1,316 тис. грн. 

2015 рік: 

Компанії «Fresenius Medical Care» − на суму  46 484,46 тис. грн, що 
становить 100 відсотків суми коштів, виділених на придбання витратних 
матеріалів.  
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 3,847 тис. грн. 

(9) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 68,1 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 192,3 відсотка. 

(10) Частка витратних матеріалів виробництва  компанії «Fresenius Medical 

Care» у 2013 році для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» в 

Одеській обласній лікарні значно переважає частку конкурента.  
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Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» у 2014 − 2015 роках для обладнання компанії «Fresenius Medical 

Care» в Одеській обласній лікарні  становить 100 відсотків, тобто в цей 
період у зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  
витратні матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

(11) За інформацією, отриманою під час дослідження від Одеської міської 
лікарні № 10, для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали на загальну суму 10 062,0 тис. грн, з 
них: 
компанії «Fresenius Medical Care» − на суму  9 775,8 тис. грн, що становить  
97,2 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів; 
компанії «Nipro Corporation» − на суму 286,2 тис. грн, що становить 2,8 
відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,888 тис. грн. 
2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали на загальну суму 12 222,7 тис. грн, а 
саме: 
компанії «Fresenius Medical Care» − на суму 11 873,5 тис. грн, що становить 
97,1 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів; 
компанії «Nipro Corporation»» − на суму 349,2 тис. грн, що становить 2,9 
відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,038 тис. грн 

2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали на загальну суму 17 136,4 тис. грн, а 
саме: 
компанії «Fresenius Medical Care» − на суму 16 637,9 тис. грн, що становить 
97,1 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів;  
компанії «Nipro Corporation» − на суму 498,5 тис. грн, що становить  2,9 
відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,775 тис. грн. 
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(12) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 16,9 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 71 відсотків. 

(13) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» в Одеській 
міській  лікарні № 10 значно переважає частку конкурента. 

(14) За інформацією, отриманою під час дослідження від Дунайської басейнової 
лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матері, з них: 

             2013 рік: 

          Використовувалися витратні матеріали на загальну суму 3 200,514 тис. грн, з 
них: 

компанії «Fresenius Medical Care» − на суму 2 979,37 тис. грн, що становить 
93,1 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів; 
компанії «Nipro Corporation» − на суму 224,14 тис. грн, що становить 6,9 
відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,73 тис. грн. 

2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 4 795,11 тис. грн, що становить  100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 0,865 тис. грн. 

2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 6 780,03 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 
Вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури гемодіалізу 
становила 1,777 тис. грн. 

(15) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 
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2013 → 2014 роки – 18,5 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 105,4 відсотка. 

(16) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» у 2013 році для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» в 

Дунайській басейновій лікарні  переважає частку конкурента.  

Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 
Care» у 2014 − 2015 роках для обладнання компанії «Fresenius Medical 
Care» у Дунайській басейновій лікарні становить 100 відсотків, тобто в 
цей період в зазначеному закладі охорони здоров'я не 
використовувалися  витратні матеріали для гемодіалізу інших  
виробників. 

(17) У територіальних межах Одеської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4. 16. Полтавська область 

(1) У територіальних межах Полтавської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського  
(далі –  Полтавська обласна лікарня). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в Полтавській 
обласній лікарні методом гемодіалізу:  
2013 рік – 110 осіб, яким проведено 12 884 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 113 осіб, яким проведено 13 777 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 117 осіб, яким проведено 11 078 процедур гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Полтавська область у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Полтавській області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«B.Braun Medical» 

Dialog+ 
29 100 % 29 100 % 29 100 % 

У територіальних межах Полтавської області домінує обладнання  
виробництва компанії «B.Braun Medical».  

Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження від Полтавської обласної 
лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компанії «B. Braun Medical», а саме: 

2013 рік: 

На суму 8 162,1 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, виділених 
на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,630 тис. грн. 
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2014 рік: 

На суму 8 927,0 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, виділених 
на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,650 тис. грн. 
2015 рік: 

На суму 22 664,06 тис. грн, що становить 100 відсотків суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 2,05 тис. грн. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 3,2 відсотка; 
2014 → 2015 роки – 215,4 відсотка. 

(7) Частка витратних матеріалів  для гемодіалізу виробництва компанії 
«B.Braun Medical» у Полтавській обласній лікарні становить 100 
відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі охорони здоров'я не 
використовувалися  витратні матеріали для гемодіалізу інших  
виробників. 

(8) У територіальних межах Полтавської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «B.Braun Medical».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4. 17. Рівненська область 

(1) У територіальних межах Рівненської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає Рівненська обласна клінічна лікарня (далі – Рівненська обласна 
лікарня). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в Рівненській 

обласній лікарні методом гемодіалізу:   

2013 рік – 177 осіб, яким проведено 15 190 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 198 осіб, яким проведено 18 070 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 173 особи, яким проведено 13 203 процедури гемодіалізу. 
Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Рівненська область у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного 
з виробників у Рівненській області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

Artis 
25 96,2 % 25 96,2 % 27 96,5 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial X 
1 3,8 % 1 3,8 % 1 3,5 % 

ВСЬОГО 26 100 % 26 100 % 28 100 % 

У територіальних межах Рівненської області домінує обладнання  
виробництва компанії «GAMBRO AB».  

Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження від Рівненської обласної 
лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Компаній «GAMBRO АВ» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж 
порошковий), «Nipro Corporation» (для компанії «GAMBRO АВ») (голки 
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фістульні) та «MTH Neubrandenburg GmbH» або «Imuna Pharm» (концентрат 
гемодіалізний)  − на загальну суму 6 331,46 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,417 тис. грн. 

2014 рік: 

Компаній «GAMBRO АВ» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж 
порошковий), «Nipro Corporation» (для компанії «GAMBRO АВ») (голки 
фістульні) та «MTH Neubrandenburg GmbH» або «Imuna Pharm» (концентрат 
гемодіалізний) − на загальну суму 11 955,37 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,662 тис. грн. 

2015 рік: 

Компаній «GAMBRO АВ» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж 
порошковий), «Nipro Corporation» (для компанії «GAMBRO АВ») (голки 
фістульні, кровопровідні магістралі) та «MTH Neubrandenburg GmbH» або 
«Imuna Pharm» (концентрат гемодіалізний) − на загальну суму 
27 956,34 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 2,117 тис. грн. 
____________________ 
*Надана Рівненською обласною лікарнею інформація не дозволяє виокремити суми 
коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів, щодо кожного виробника 
окремо). 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки   –  58,8 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 219,8 відсотка. 

(7) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» 
для обладнання компанії «GAMBRO AB» у Рівненській обласній 
лікарні значно переважає частку конкурентів.  

(8) У територіальних межах Рівненської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «GAMBRO AB».  

 

 

Повернутися до змісту 
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4.18. Сумська область 

(1) У територіальних межах Сумської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надають заклади охорони здоров’я: Сумська обласна клінічна лікарня 

(далі – Сумська обласна лікарня), Сумська міська клінічна лікарня № 5  

(далі – Сумська міська лікарня № 5), Глухівська центральна районна 
лікарня (далі – Глухівська ЦРЛ), Конотопська центральна районна лікарня 
ім. академіка М. Давидова (далі – Конотопська ЦРЛ). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в лікарнях 
Сумської області методом гемодіалізу:  

в Сумській обласній лікарні:  
2013 рік – 86 осіб, яким проведено 10 500 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 97 осіб, яким проведено 10 257 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 85 осіб, яким проведено 7 457 процедур гемодіалізу; 

в Сумській міській лікарні № 5:  

2013 рік –  55 осіб, яким проведено 7 817 процедур гемодіалізу; 

2014 рік –  64 особи,  яким проведено 8 143 процедури гемодіалізу; 

2015 рік –  68 осіб, яким проведено 6 591 процедуру гемодіалізу; 

в Глухівській ЦРЛ:    

2013 рік –  2 особи, яким проведено 10 процедур гемодіалізу; 

2014 рік –  24 особи, яким проведено 2 348 процедур гемодіалізу; 

2015 рік –  28 осіб, яким проведено 2 549 процедур гемодіалізу; 

в Конотопській ЦРЛ:  

2015 рік* – 25 осіб,  яким проведено 1 773 процедури гемодіалізу;  

______________________________ 

*Інформація надається тільки за підсумками 2015 року, оскільки відділення було 
відкрито 13.03.2015.  
 

 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 
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(4) Сумська обласна лікарня:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Сумській обласній лікарні 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008S 
11 100 % 12 100 % 13 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» 

в Сумській обласній лікарні  становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників.  

(5) Сумська міська  лікарня № 5:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Сумській міській  лікарні № 5 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care»  

FRESENIUS 5008S 
14 100 % 14 100 % 13 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» 

в Сумській міській лікарні № 5  становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників.  

(6) Глухівська ЦРЛ:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Глухівській ЦРЛ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 5008S 
5 100 % 6 100 % 7 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care»  

в Глухівській ЦРЛ становить 100 відсотків, тобто в зазначеному закладі 
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охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших 
виробників.  

(7) Конотопська ЦРЛ:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Конотопській ЦРЛ 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care»  

FRESENIUS 5008S 
- - - - 5 100 % 

Отже, частка обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» 

в Конотопській ЦРЛ  становить 100 відсотків, тобто в зазначеному 
закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для гемодіалізу інших 
виробників. 

(8) Сумська область у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  
кожного з виробників у Сумській області 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care»  

FRESENIUS 5008S 
30 100 % 32 100 % 38 100 % 

ВСЬОГО по області: 30 100 % 32 100 % 38 100 % 

У територіальних межах Сумській області домінує обладнання  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care» із часткою більше 35 
відсотків. 

Витратні матеріали 

(9) За інформацією, отриманою під час дослідження від Сумської обласної 
лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 
2013 рік: 

Використовувались витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 5 828,75 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
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Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,555 тис. грн. 

2014 рік: 
Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: «Fresenius 

Medical Care» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж фільтра 
тощо), ТОВ «Юрія-Фарм», ВАТ «Фармак», ЗАТ «Дарница» тощо (розчин 
для ін’єкцій, розчин для інфузій тощо) на загальну суму 8 271,11 тис. грн. 
Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму  7 751,40 тис. грн, що становить 93,72 відсотка суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Використовувалися витратні матеріали виробництва  інших компаній на 
суму  519,71 тис. грн, що становить 6,28 відсотка суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,806 тис. грн. 

2015 рік: 
Закуповувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж фільтра тощо) та 
компаній ТОВ «Юрія-Фарм», ПрАТ «Індар», «ГлаксоВеллком Продакшн» 
(розчин для ін’єкцій, розчин для інфузій) на загальну суму 
10 043,45 тис. грн. 
Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 9 852,98 тис. грн, що становить 98,1 відсотка суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Використовувалися витратні матеріали виробництва інших компаній на 
суму  190,47 тис. грн, що становить 1,9 відсотка суми коштів, виділених на 
придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,347 тис. грн. 

(10) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 45,2 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 67,1 відсотка. 

(11) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» у 2013 році для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» в 

Сумській обласній лікарні  становить  100 відсотків, тобто в цей період у 
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зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» у 2014 − 2015 роках  для обладнання компанії «Fresenius Medical 

Care» в Сумській обласній лікарні  значно переважає  частку 
конкурентів.  

(12) За інформацією, отриманою під час дослідження від Сумської міської 
лікарні № 5, для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 
2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 4 906,8 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,628 тис. грн. 

2014 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: «Fresenius 

Medical Care» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж фільтра 
тощо) та компанії «B. Braun Medical» (голка артеріальна та венозна) на 

загальну суму 7 027,1 тис. грн. 
Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 7 000,3 тис. грн, що становить 97,4 відсотка суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «B. Braun 

Medical»» на суму 26,8 тис. грн, що становить 2,6 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів; 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,863 тис. грн. 

2015 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: «Fresenius 

Medical Care» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж фільтра 
тощо) та компанії «B. Braun Medical»» (голка артеріальна та венозна) на 

загальну суму 10 431,2 тис. грн. 
Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 10 232,6 тис. грн, що становить 98,1 відсотка суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
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Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «B. Braun 

Medical»» на суму 198,6 тис. грн, що становить 1,9 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,583 тис. грн.  

(13) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 37,4 відсотка; 

2014 → 2015 роки – 83,4 відсотка. 

(14) У 2013 році частка витратних матеріалів виробництва компанії 
«Fresenius Medical Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical 

Care» у Сумській міській  лікарні № 5 становить 100 відсотків, тобто в 
цей період у зазначеному закладі охорони здоров'я не 
використовувалися  витратні матеріали для гемодіалізу інших  
виробників.  

У 2014 − 2015 роках частка витратних матеріалів виробництва  
компанії «Fresenius Medical Care» для обладнання компанії «Fresenius 

Medical Care» в Сумській міській  лікарні № 5 значно переважає  частку 
конкурентів.  

(15) За інформацією, отриманою під час дослідження від Глухівської ЦРЛ, для 
проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні матеріали 
виробництва компанії «Fresenius Medical Care», а саме: 

2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 36,34 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 3,66 тис. грн. 
2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 2 642,34 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,125 тис. грн.  
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2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 4 090,11 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,605 тис. грн. 

(16) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – приросту не відбулось (відбулось зниження вартості); 
2014 → 2015 роки – 42,7 відсотка. 

(17) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» в Глухівській 
ЦРЛ становить  100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі 
охорони здоров'я не використовувалися  витратні матеріали для 
гемодіалізу інших  виробників.  

(18) За інформацією, отриманою під час дослідження від Конотопської ЦРЛ, 

для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care», а саме: 

2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 1 762,9 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,994 тис. грн. 

(19) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» в Конотопській  
ЦРЛ становить 100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному закладі 
охорони здоров'я не використовувалися  витратні матеріали для 
гемодіалізу інших  виробників.  

(20) У територіальних межах Сумській області домінують  витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

 

Повернутися до змісту 
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4. 19. Тернопільська область 

(1) У територіальних межах Тернопільської області медичну допомогу хворим 
на ХНН надає Тернопільська університетська лікарня. 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в Тернопільській 
університетській лікарні:   
2013 рік – 166 осіб, яким проведено 20 383 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 179 осіб, яким проведено 21 135 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 157 осіб, яким проведено 18 823 процедури гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Тернопільська область у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%) кожного з 
виробників у Тернопільській області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95, Innova 
29 93,6 % 29 85,3 % 29 72,5 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial X 
2 6,4 % 5 14,7 % 11 27,5 % 

ВСЬОГО по області: 31 100 % 34 100 % 40 100 % 

У територіальних межах Тернопільської області домінує обладнання  
виробництва компанії «GAMBRO AB».  

Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження, від Тернопільської 
університетської лікарні, для проведення процедури гемодіалізу 
використовувались витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: 
«GAMBRO АВ» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж 
порошковий), «Nipro Corporation» (голки фістульні, ультрафільтри) та 
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«MTH Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний) на загальну суму 
12 787,91 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,627 тис. грн. 

2014 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній 
«GAMBRO АВ» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж 
порошковий), «Nipro Corporation» (діалізатори, кровопровідні магістралі, 
голки фістульні), «MTH Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний), 
«Аllmed Medical GmbH» (діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж 
для діалізу) на загальну суму 17 106,33 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,809 тис. грн. 

2015 рік: 
Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній «Nipro 

Corporation» (діалізатори, кровопровідні магістралі, голки фістульні, 
ультрафільтр), «MTH Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний), 
«Аllmed Medical GmbH» (кровопровідні магістралі, голки фістульні, 
картридж для діалізу) на загальну суму 14 709,02 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,280 тис. грн. 
_____________________ 

*Надана Тернопільською університетською  лікарнею інформація не дозволяє 
виокремити суми коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів, щодо 

кожного виробника окремо. 

 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки – 29 відсотків; 
2014 → 2015 роки – 58,2 відсотка. 

(7) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» 

для обладнання компаній «GAMBRO AB» та «Nipro Corporation» у 

Тернопільській університетській лікарні значно переважає частку 
конкурентів.  
У територіальних межах Тернопільської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «GAMBRO AB».  

 

Повернутися до змісту 
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4.20. Харківська  область 

(1) У територіальних межах Харківської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала 
(далі –  Центр нефрології). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які пройшли лікування в Центрі 
нефрології:  
2013 рік – 278 осіб, яким проведено 30 650 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 302 особи,  яким проведено 30 800 процедур гемодіалізу; 

2015 рік – 281 особа, яким проведено 24 247 процедур гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Харківська область у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Харківській області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care»  

FRESENIUS 5008S 
28 100 % 28 100 % 28 100 % 

У територіальних межах Харківської області, домінує обладнання  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження від Центру нефрології, 
для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care», а саме: 

2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 14 455,1 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
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Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,472 тис. грн. 

2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 41 438,0 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,345 тис. грн. 

2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 41 207,1 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,699 тис. грн. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки  – 185 відсотків; 
2014 → 2015 роки – 26,3 відсотка. 

(7) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» в Центрі 
нефрології  становить 100 відсотків, тобто в цей період у зазначеному 
закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні матеріали для 
гемодіалізу інших  виробників. 

(8) У територіальних межах Харківської області домінують витратні 
матеріали   виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4. 21. Херсонська область 

(1) У територіальних межах Херсонської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає Херсонська обласна клінічна лікарня (далі – Херсонська 
обласна лікарня). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в Херсонській 
обласній лікарні методом гемодіалізу:   

2014 рік * –  101 особа, яким проведено 11 794 процедури гемодіалізу; 

2015 рік *–  103 особи, яким проведено 11 166 процедур гемодіалізу. 

_______________________ 

*Інформація надається тільки за підсумками 2014 та 2015 років, оскільки нефрологічне 
відділення було відкрито 01.03.2014.  

 

 

Обладнання  

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Херсонська область у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Херсонській області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95, Innova 
- - 10 43,5 % 10 43,5 % 

«Bellco S.P.A» 

Formula 2000 plus 
- - 13 56,5 % 13 56,5 % 

ВСЬОГО по області   23 100 % 23 100 % 

У 2014 − 2015 роках у територіальних межах Херсонської області частки 
обладнання для гемодіалізу виробництва компанії «Bellco S.P.A» та  
компанії «GAMBRO AB» переважають. 
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Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження від  Херсонської обласної 
лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2014 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: «Bellco 

S.P.A» (діалізатори, картридж бікарбонат натрію для гемодіалізу), «Sunder 

Biomedical Tech» (кровопровідні магістралі, голки фістульні), «ТОВ НПО 
«Нефрон» (кислотний компонент), «GAMBRO АВ» (діалізатори, 
кровопровідні магістралі, картридж порошковий), «Nipro Corporation» 

(голки фістульні) та «Іmuna Pharm» (концентрат діалізний) на загальну суму 
8 802,2 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,747 тис. грн. 

2015 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: «Bellco 

S.P.A» (діалізатори, картридж бікарбонат натрію для гемодіалізу), «F.M.S. 

p.» (кровопровідні магістралі), «Farmasol Tibbi Urunler San» (кислотний 
бікарбонатний розчин), «GAMBRO АВ» (голки фістульні, діалізатори) та 
«Nipro Corporation» (голки фістульні, концентрат діалізний, картридж 
порошковий) на загальну суму 9 589,8 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,859 тис. грн. 
____________________ 

*Надана Херсонською обласною лікарнею  інформація не дозволяє виокремити суми 
коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів, щодо кожного виробника 
окремо 

. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2014 → 2015 роки – 15 відсотків. 
 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4. 22. Хмельницька область 

(1) У територіальних межах Хмельницької області медичну допомогу хворим 
на ХНН надає Хмельницька обласна лікарня. 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які пройшли лікування в 
Хмельницькій обласній лікарні методом гемодіалізу: 

2013 рік –  201 особа, яким проведено 28 185 процедур гемодіалізу; 

2014 рік –  206 особи, яким проведено 30 516 процедур гемодіалізу; 
2015 рік – 210 осіб, яким проведено 26 043 процедури гемодіалізу. 

Обладнання  

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Хмельницька область у цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Хмельницькій області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

АК-95, Innova 
22 66,7 % 22 66,7 % 28 62,2 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS  
11 33,3 % 11 33,3 % 11 24,5 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial X 
- - - - 6 13,3 % 

ВСЬОГО по області 33 100 % 33  100 % 45 100 % 

У територіальних межах Хмельницької області домінує обладнання  
виробництва компанії «GAMBRO AB».  

Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження від  Хмельницької 
обласної лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва різних компаній, а саме: 
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2013 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: «Аllmed 

Medical GmbH», «MTH Neubrandenburg GmbH», «Nipro Corporation», 
«Shibuya Kogyo Co.,Ltd», «GAMBRO АВ» та «Іmuna Pharm» на загальну 
суму 10 778,50 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,382 тис. грн. 

2014 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: «Аllmed 

Medical GmbH», «MTH Neubrandenburg GmbH», «Nipro Corporation», 
«Shibuya Kogyo Co.,Ltd», «GAMBRO АВ» та «Іmuna Pharm» на загальну 
суму 9 344,20 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,306 тис. грн. 

2015 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: «Аllmed 

Medical GmbH», «MTH Neubrandenburg GmbH», «Nipro Corporation», 
«Shibuya Kogyo Co.,Ltd», «GAMBRO АВ» та «Іmuna Pharm» на загальну 
суму 41 945,81 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,611 тис. грн. 
____________________ 

*Надана Хмельницькою обласною лікарнею  інформація не дозволяє виокремити суми 
коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів, щодо кожного виробника 
окремо. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки –  приросту не відбулось (відбулось зниження вартості); 
2014 → 2015 роки – 426,5 відсотка. 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4. 23. Черкаська  область 

(1) У територіальних межах Черкаської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає Черкаська обласна лікарня (з філіями лікарні в м. Звенигородка 
та м. Умань) (далі – Черкаська обласна лікарня). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалисяя в Черкаській 
обласній лікарні методом гемодіалізу:  

2013 рік – 160 осіб, яким проведено 18 092 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 200 осіб, яким проведено 21 471 процедуру гемодіалізу; 

2015 рік – 192 особи, яким проведено 16 818 процедур гемодіалізу.  

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Черкаська область у цілому*: 

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників  у Черкаській області в цілому* 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

Artis, Innova 
26 76,5 % 26 74,3 % 26 74,3 % 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008 
7* 20,6 %* 8* 22,9 %* 8* 22,9 %* 

«Nipro Corporation» 

Surdial X 
1 2,9 % 1 2,8 % 1 2,8 % 

ВСЬОГО по області  34 100 % 35 100 % 35 100 % 

У територіальних межах Черкаської області домінує обладнання  
виробництва компанії «GAMBRO AB».  

___________________________________ 

*У розрахунку частки обладнання для гемодіалізу компанії «Fresenius Medical Care» не 
враховано обладнання, що знаходиться в експлуатації  в Діалізному  медичному центрі 
«Фрезеніус Медікал Кер Україна». 
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Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Черкаській обласній 
лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній, а саме: 

2013 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: 
«GAMBRO АВ» (діалізатор, кровопровідні магістралі, картридж 
порошковий), «Fresenius Medical Care» (діалізатор, кровопровідні магістралі, 
голки фістульні, бікарбонатний концентрат, фільтр), «Nipro Corporation» 

(голка фістульна) та «MTH Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний) 
на загальну суму 10 054,47 тис. грн. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,556 тис. грн. 

2014 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: 
«GAMBRO АВ» (діалізатор, кровопровідні магістралі, картридж 
порошковий), «Fresenius Medical Care» (діалізатор, кровопровідні магістралі, 
голки фістульні, бікарбонатний концентрат, фільтр), «Nipro Corporation» 

(голка фістульна) та «MTH Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний) 

на загальну суму  15 786,68 тис. грн.* 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,735 тис. грн. 

2015 рік: 

Закуповувалися витратні матеріали виробництва різних компаній: 
«GAMBRO АВ» (діалізатор, кровопровідні магістралі, картридж 
порошковий), «Fresenius Medical Care» (діалізатор, кровопровідні магістралі, 
голки фістульні, бікарбонатний концентрат, фільтр), «Nipro Corporation» 
(діалізатор, голка фістульна, картридж натрію бікарбонату для гемодіалізу) 

та «MTH Neubrandenburg GmbH» (концентрат діалізний) на загальну суму 
28 220,09 тис. грн. 
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,678 тис. грн. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки   – 32,2 відсотка; 
2014  → 2015 роки – 128,3 відсотка. 
У територіальних межах Черкаської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «GAMBRO AB» із часткою більше  35 
відсотків. 
 

 Повернутися до змісту 
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4.24.  Чернівецька  область 

(1) У територіальних межах Чернівецької області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає Чернівецька обласна клінічна лікарня (далі – Чернівецька 
обласна лікарня). 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в Чернівецькій 
обласній лікарні методом гемодіалізу:   

2013 рік – 98 осіб, яким проведено 8 693 процедури гемодіалізу; 

2014 рік – 121 особа, яким проведено 11 194 процедури гемодіалізу; 

2015 рік – 112 осіб, яким проведено 8 403 процедури гемодіалізу. 

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі виробників 
у відсотковому співвідношенні по закладу охорони здоров’я та області в 
цілому наступна. 

(4) Чернівецька область в цілому:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Чернівецькій області в цілому 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«Fresenius Medical Care» 

FRESENIUS 4008, 4008S, 

5008S 

17 100 % 17 100 % 17 100 % 

У територіальних межах Чернівецької області домінує обладнання  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження від  Чернівецької 
обласної лікарні, для проведення процедури гемодіалізу використовувались 
витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care», а саме: 

2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 5 014,6 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  



 129 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,577 тис. грн. 

2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 9 335,67 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,834тис. грн. 

2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 

Medical Care» на суму 8 948,93 тис. грн, що становить 100 відсотків суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,065 тис. грн. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки   –  44,5  відсотка; 
2014  → 2015 роки – 27,7 відсотка. 

(7) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «Fresenius Medical 

Care» для обладнання компанії «Fresenius Medical Care» у Чернівецькій 
обласній лікарні  становить 100 відсотків, тобто в цей період у 

зазначеному закладі охорони здоров'я не використовувалися  витратні 
матеріали для гемодіалізу інших  виробників. 

(8) У територіальних межах Чернівецької області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «Fresenius Medical Care».  

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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4.25. Чернігівська  область 

(1) У територіальних межах Чернігівської області медичну допомогу хворим на 
ХНН надає Чернігівська обласна лікарня. 

(2) Кількість хворих нефрологічного профілю, які лікувалися в Черкаській 
обласній лікарні методом гемодіалізу:  

2013 рік – 119 осіб, яким проведено 12 386 процедур гемодіалізу; 

2014 рік – 138 осіб, яким проведено 14 184 процедури гемодіалізу; 

2015 рік – 139 осіб, яким проведено 11 951 процедуру гемодіалізу.  

Обладнання 

(3) Структура забезпеченості обладнанням для гемодіалізу в розрізі  виробників 
у відсотковому співвідношенні щодо кожного із закладів охорони здоров’я 
та області в цілому наступна. 

(4) Чернігівська область у цілому*:  

Назва виробника та модель 

Кількість одиниць обладнання та частка (%)  кожного 
з виробників у Чернігівській області в цілому* 

2013 2014 2015 

штук відсоток штук відсоток штук відсоток 

«GAMBRO АВ» 

INNOVA, AK 95S, AK 200 

Ultra S 

26 100 % 26 96,3 % 26 96,3 % 

«Nipro Corporation» 

Surdial X 
- - 1 3,7% 1 3,7% 

ВСЬОГО по області: 26 100 % 27 100 % 27 100 % 

У 2013 році  частка обладнання для гемодіалізу компанії «GAMBRO 
AB» у Чернігівській обласній лікарні становить 100 відсотків, тобто в 
зазначеному закладі охорони здоров'я відсутнє обладнання для 
гемодіалізу інших виробників, а в 2014 − 2015 роках частка обладнання 
для гемодіалізу компанії «GAMBRO AB» значно переважає частку 
обладнання конкурента. 

_____________________ 
*При визначенні стану конкуренції на регіональному ринку обладнання для гемодіалізу в 
територіальних межах Чернігівської області не врахована кількість обладнання 
виробництва компанії «Fresenius Medical Care», що знаходиться в експлуатації  в 
Діалізному  медичному центрі «Фрезеніус Медікал Кер Україна». 
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Витратні матеріали 

(5) За інформацією, отриманою під час дослідження, у Чернігівській обласній 
лікарні для проведення процедури гемодіалізу використовувались витратні 
матеріали виробництва різних компаній: 
2013 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компаній «GAMBRO 

АВ», «Nipro Corporation» (для компанії «GAMBRO АВ») та «MTH 
Neubrandenburg GmbH» або «Іmuna Pharm» на загальну суму 
6 441,4 тис. грн.  

З них витратні матеріали виробництва компанії «GAMBRO АВ» 

(діалізатори, кровопровідні магістралі, сухий бікарбонат в картриджах) − на 
загальну суму 5 507,4 тис. грн, що становить 85,5 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів.  
Витратні матеріали виробництва компанії «MTH Neubrandenburg GmbH» 
або «Іmuna Pharm» (рідкий концентрат кислотного компоненту) − на 
загальну суму 734,4 тис. грн, що становить 11,4 відсотка суми коштів, 
виділених на придбання витратних матеріалів.  
Витратні матеріали виробництва компанії «Nipro Corporation»          

(голки фістульні) − на загальну суму 199,6 тис. грн, що становить 3,1 

відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,520 тис. грн. 

2014 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компаній «GAMBRO 

АВ», «Nipro Corporation», «MTH Neubrandenburg GmbH» або «Іmuna Pharm» 
та «B. Braun Medical» на загальну суму 11 709,6 тис. грн.  

З них витратні матеріали виробництва компанії «GAMBRO АВ» 

(діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж порошковий для 
гемодіалізу) − на суму 9 502,8 тис. грн, що становить 81,2 відсотка суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
З них витратні матеріали виробництва компанії «MTH Neubrandenburg 

GmbH» або «Іmuna Pharm» (концентрат діалізний) − на суму 1 631,6 

тис. грн, що становить 13,9 відсотка суми коштів, виділених на придбання 
витратних матеріалів.  
З них витратні матеріали виробництва компанії «Nipro Corporation»  (голки 
фістульні кровопровідні магістралі) − на суму 529,4 тис. грн, що становить 
4,5 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
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Витратні матеріали виробництва компанії «B. Braun Medical»  (гуманітарна 
допомога) − на суму 45,8 тис. грн, що становить 0,4 відсотка суми коштів на 
витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 0,826 тис. грн. 

2015 рік: 

Використовувалися витратні матеріали виробництва компаній «GAMBRO 

АВ», «Nipro Corporation», «MTH Neubrandenburg GmbH» та «Аllmed Medical 

GmbH» на загальну суму 21 942,9 тис. грн.  

З них витратні матеріали виробництва компанії «GAMBRO АВ» 

(діалізатори, кровопровідні магістралі, картридж порошковий для 
гемодіалізу) − на суму 14 523,7 тис. грн, що становить 66,2 відсотка суми 
коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
З них витратні матеріали виробництва компанії «MTH Neubrandenburg 
GmbH» (концентрат діалізний) − на суму 2 672,1 тис. грн, що становить 12,2 

відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних матеріалів.  
З них витратні матеріали виробництва компанії «Nipro Corporation»  (голки 
фістульні, кровопровідні магістралі) − на суму 4 271,8 тис. грн, що 
становить 19,4 відсотка суми коштів, виділених на придбання витратних 
матеріалів.  
Витратні матеріали виробництва компанії «Аllmed Medical GmbH»  − на 
суму 475,3 тис. грн, що становить 2,2 відсотка суми коштів, виділених на 
витратні матеріали. 

Середня вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури 
гемодіалізу становила 1,836 тис. грн. 

(6) Приріст середньої вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу становить: 

2013 → 2014 роки   – 58,9  відсотка; 
2014  → 2015 роки – 122,3 відсотка. 

(7) Частка витратних матеріалів виробництва компанії «GAMBRO АВ» 

для обладнання компанії «GAMBRO AB» у Чернігівській обласній 
лікарні значно переважає частку конкурентів. 

(8) У територіальних межах Чернігівської області домінують витратні 
матеріали виробництва компанії «GAMBRO AB».  

 

Повернутися до змісту 
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4.26. Загалом по Україні 

(1) За результатами дослідження ринків обладнання та витратних матеріалів 

встановлено:  

 

Назва 
області 

Об’єкт 
дослідження 

Найбільша частка обладнання та витратних матеріалів (стосовно 
компаній-виробників) в областях  України  

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1 22  3 4 5 

Вінницька 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

Волинська 
область 

ООббллааддннаанннняя  GAMBRO АВ «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» 

Дніпро-
петровська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» 

«GAMBRO АВ» 

«Fresenius Medical Care» 

«Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» 

«GAMBRO АВ» 

«Fresenius Medical Care» 

«Fresenius Medical Care» 

Донецька 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ»  «Allmed Medical GmbH» 

Жито- 
мирська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «B. Braun Medical» 

Закар- 
патська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» 
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    Продовження таблиці 
1 22  3 4 5 

Запорізька 
область 

ООббллааддннаанннняя  «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

Івано-
Франківська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» 

Київська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

м. Київ 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

Кіро- 
воградська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

Луганська 
область 

ООббллааддннаанннняя  — — 

«GAMBRO АВ» 

«Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

— — «Allmed Medical GmbH» 

Львівська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» 

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» «Fresenius Medical Care» 
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    Продовження таблиці 
1 22  3 4 5 

Мико- 
лаївська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

Одеська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

Полтавська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «B. Braun Medical» «B. Braun Medical» «B. Braun Medical» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«B. Braun Medical» «B. Braun Medical» «B. Braun Medical» 

Рівненська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

Сумська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

Терно- 
пільська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

Харківська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

Херсонська 
область 

ООббллааддннаанннняя  — 
«Bellco S.P.A.» «Bellco S.P.A.» 

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

— 

«Bellco S.P.A.» «Bellco S.P.A.» 

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

«Nipro  Corporation» «Nipro  Corporation» 
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    Закінчення таблиці 
1 22  3 4 5 

Хмель- 
ницька 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» «Allmed Medical GmbH» 

«Nipro  Corporation» «Nipro  Corporation» «Nipro  Corporation» 

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

Черкаська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

Чернівецька 
область 

ООббллааддннаанннняя  «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» «Fresenius Medical Care» 

Черні- 
гівська 
область 

ООббллааддннаанннняя  «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

ВВииттррааттнніі  
ммааттееррііааллии  

«GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» «GAMBRO АВ» 

 

 Отже, як вбачається з наведеного в таблиці, на загальнодержавних ринках 
обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу домінують обладнання 
та витратні матеріали виробництва компаній «Fresenius Medical Care» та 
«GAMBRO АВ», які постачають в лікарні України 
постачальники/імпортери (резиденти України).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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5. Поведінка основних учасників досліджуваних ринків обладнання для 
гемодіалізу 

(1) Як зазначалося вище, для надання допомоги хворим нефрологічного 
профілю в лікарнях Україні використовується обладнання для гемодіалізу 
чотирьох іноземних компаній-виробників: «Fresenius Medical Care» 
(Німеччина); «GAMBRO AB» (Швеція); «Nipro  Corporation» (Японія); 
«B. Braun Medical» (Німеччина). При цьому загалом по Україні домінує 
обладнання двох виробників: «Fresenius Medical Care» (Німеччина) та 

«GAMBRO AB» (Швеція), на яке припадає більше половини загального 
обсягу проведених процедур гемодіалізу.  

5.1. Постачання обладнання для гемодіалізу виробництва групи компаній 
«Fresenius Medical Care»  

(2) Основними (найбільшими) постачальниками обладнання для гемодіалізу в 
заклади охорони здоров'я нефрологічного профілю по регіонах України є: 

ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (м. Київ, Україна) та 
ТОВ «РЕНАРТ» (м. Київ, Україна).  

ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (м. Київ, Україна)  

(3) [інформація визначена суб’єктом господарювання як інформація з 
обмеженим доступом] 

 

(4) Згідно зі  Статутом ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна», товариство 
було створено з метою поширення, постачання та продажу медичного 
обладнання, здійснення медичного обслуговування, участі в тендерах, які 
стосуються  його господарської діяльності в Україні тощо. 
ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» здійснює діяльність у таких 
напрямах: 
 – медичне обладнання:  
дистрибуція, поставка та продаж медичного обладнання в найширшому 
сенсі, включаючи, але не обмежуючись, імпорт, купівлю, продаж та 
дистрибуцію фармацевтичних товарів, медичного обладнання, товарів 
одноразового вжитку та/або обладнання для гідротерапії; 
– медичне обслуговування:   
надання медичних послуг, зокрема лікування діалізом та інші послуги й 
лікування, що стосується гострої та/або хронічної недостатності нирок 
тощо;   
– торгівля і послуги:     
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торговельна діяльність, у т. ч. оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна; 
торгово-закупівельна та торгово-посередницька; оптова та роздрібна 

торгівля фармацевтичними продуктами та препаратами тощо.    

(5) Для виконання статутних завдань  ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» 
має право, зокрема: продавати і передавати іншим юридичним особам  та 
громадянам, набувати й одержувати від них, здавати і брати в оренду 
(лізинг), надавати й отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в 
позику будинки, квартири, споруди, транспортні засоби, земельні ділянки та 
інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, передавати з 
балансу на баланс; укладати договори та інші правочини від власного імені 
тощо. 

(6) ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна», як і всі інші підприємства  Групи 

компаній Fresenius, при здійсненні своєї господарської діяльності 
дотримуються принципів та правил, які викладені в:  

– Кодексі ділової поведінки (далі –  Кодекс); 

– Директиві компанії «Загальні засади. Керівні матеріали по співпраці з 
діловими партнерами у сфері охорони здоров'я, постачальниками та 
обслуговуючими організаціями. U 15» (далі – Директива); 

– Політиці відповідності: Протидія хабарництву та корупції  
(далі – Політика відповідності).  

(7) У змісті Кодекса сформовані основні стандарти та принципи ведення 
бізнесу Групою компаній Fresenius в галузі виробництва продукції та 
надання послуг з лікування пацієнтів з нирковою недостатністю, які 
включають, зокрема, стандарти згоди, такі як: якість клінічного догляду; 
пацієнти; методи виставлення рахунків; ведення записів та управління 
інформацією; державна реєстрація і звітність; конфіденційна і службова 
інформація; продаж і маркетинг; професійні та клієнтські відносини; 
антитраст і конкуренція; подарунки і розваги; робота з продавцями; кадрова 
політика і стандарт поведінки; безпека на робочому місці; інвестиції і 
внутрішня інформація; стосунки з урядовими органами; зовнішні відносини. 

(8) Так, зокрема, антитрастовим і конкуренційним стандартом Кодексу  
передбачено, що Група компаній Fresenius бере участь в активній, але 
справедливій конкуренції на ринку. Персонал Групи компаній Fresenius не 
повинен:  
- намагатися зменшувати або обмежувати конкуренцію виробів або 

послуг неналежними способами. Принципи, що лежать в основі 
антитрастових законів, гарантують, що фізична або юридична особа, 
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що придбаває товари або послуги на ринку, може вибирати з 
різноманітності виробів за конкурентними цінам без штучних 
обмежень. Конкуренція буде поставлена під загрозу, якщо 
підприємства застосовують незаконні методи угоди про ціни або 
розділу територій або списків клієнтів; 

- незаконно обговорювати або домовлятися з конкурентом, щоб 
встановлювати ціни або ділити території. 

(9) Стандарт Кодексу «Робота з продавцями» вимагає, що Група  компаній 
Fresenius повинна поводитися з усіма продавцями справедливо і професійно, 
поважати особисту або іншу конфіденційну інформацію, якою продавці 
діляться з Групою; розглядати усі ціни і пропозиції об’єктивно на основі 
співвідношення ціни і якості тощо. 

(10) Стандартом Кодексу «Продажі і маркетинг», зокрема, передбачено, що 
видача «винагороди» або будь-яке інше неправомірне стимулювання або 
спонукання лікаря або клієнта за направлення пацієнтів або за закупівлю 
виробів або послуг, суперечать закону і політиці Групи компаній Fresenius. 

Такі стимули можуть включати надмірні або неправильно оформлені 
знижки, безкоштовні послуги або устаткування, подарунки, списання, 
професійне просування, або оренду за ставками, нижчими від об’єктивної 
ринкової ціни тощо. 

(11) Директива регулює порядок співпраці з діловими партнерами компаній у 
сфері охорони здоров'я, постачальниками й обслуговуючими організаціями, 
надає інформацію про засади дозволеної поведінки в цьому середовищі. 

(12) Директивою, зокрема, визначено загальні принципи щодо співпраці з 

третіми сторонами, які засновані на нормативно-правових актах України. До 
таких загальних принципів відноситься в тому числі принцип розділення, 
згідно з яким операції з купівлі/продажу медичного устаткування, витратних 
матеріалів до нього, лікарських засобів або медичних послуг мають бути 
чітко і недвозначно відокремлені від інших операцій та будь-якого роду 
дарунків і пільг  (грошові та не грошові послуги, на які одержувач не має 
права, додаткові знижки, вигоди), що надаються партнерам. Операції з 

купівлі/продажу так само мають бути відокремлені від послуг, на які їх 
одержувач має право, наприклад, за Договором на надання консультаційних 
послуг. 

(13) Директива також містить положення про закупівлі – принципи й обмеження, 
в якому наведені загальні засади в роботі з постачальниками і зовнішніми 
обслуговуючими організаціями; норми щодо заборони на утиск інтересів 
постачальників та заборони на отримання вигоди для себе або третіх сторін; 
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принципи прийняття дарунків і запрошень; положення щодо 
документального оформлення рішень про закупівлі тощо.    

(14) Метою Політики відповідності є підтримання високого рівня професійних 
та етичних стандартів у проведенні бізнесу Групою компаній Fresenius у 
всіх країнах, де компанія працює та має інші ділові зв’язки.  

(15) Політика відповідності має розділ «Визначення термінів», який містить 
визначення поняття «об’єкт, який потенційно здатний направляти на 
лікування пацієнтів» – фізична або юридична особа, яка може направляти на 
лікування пацієнтів або іншим чином впливати на бізнес-компанії, в тому 
числі: лікарі, найближчі родичі лікарів, фельдшери, лікарні, будинки для 
осіб похилого віку, спеціалізовані лікарні, реабілітаційні центри, 
медперсонал або адміністратори. 

(16) Політика відповідності спрямована проти хабарництва чи корупції у будь-

яких формах, за участю державного чиновника та об’єкта, який потенційно 
здатний направляти на лікування пацієнтів.  

(17) Політикою відповідності встановлено, що співпраця Групи компаній 
Fresenius з третіми особами, компаніями або іншими особами, котрі 
виступають від імені або в інтересах Групи компаній Fresenius і є бізнес-

партнерами, становить підвищену небезпеку для компанії і тому прийнято 
окрему політику на дотримання правових норм ведення бізнесу з третіми 
особами. 

(18) Політикою відповідності також передбачено, що Група компаній Fresenius за 
деяких обставин може не нести відповідальності за неправомірні дії третіх 
осіб (такі обставини у змісті Політики відповідності не перелічені). 

(19) Група компаній Fresenius надала ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» 
певні повноваження. Так, згідно з довіреностями компанії «Fresenius Medical 
Care AG&Co.KGaA» від 11.04.2014 та компанії «Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH» від 10.03.2016, ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» 
уповноважено представляти інтереси цих компаній у будь-яких органах (у 

т. ч. державному підприємстві «Державний експертний центр Міністерства 
охорони здоров'я України», Держлікслужбі України, Центральній та 
регіональній лабораторіях з контролю якості лікарських засобів тощо) з 
правом підписання, подання та отримання всіх видів документів (у т. ч. 
контрактів, заяв, реєстраційних документів, рахунків, актів, ліцензій, 
експертних висновків тощо) стосовно реєстрації, сертифікації, ліцензування 

і контролю якості лікарських засобів та медичних приладів. 
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(20) Згідно із цими довіреностями, ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» є 
одержувачем усіх сертифікатів реєстрації, а компанія «Fresenius Medical 
Care AG&Co.KGaA» є власником усіх сертифікатів реєстрації медичних 
приладів компанії «Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA».  

 

(21) [інформація визначена суб’єктом господарювання як інформація з 
обмеженим доступом] 

(22) Також між ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (у договорі 
йменується як Компанія з надання послуг) та компанією «Fresenius 
Medical Care Deutschland GmbH» (у договорі йменується як Одержувач 
послуг) був укладений договір про надання послуг, який діє з 1 березня 
2012 року і містить фактичні домовленості, що існують між сторонами 
на цю дату. 

(23) Договором про надання послуг, зокрема, передбачено, що Одержувач 
послуг потребує допомоги і консультування на постійній основі у сферах, 
що включають, крім іншого, реєстрацію продукту, технічні послуги, 
управління клієнтською базою та розвиток бізнесу, що включає і 
маркетингову діяльність стосовно обох напрямів бізнесу, як торгівлі, так і у 
відповідних випадках надання медичних послуг. Компанія з надання послуг 
є центральною ланкою, що надає і координує багато корисних послуг у 
вищезазначених сферах для Групи компаній Fresenius, використовуючи свої 
власні ресурси, а також ресурси, наявні в інших компаніях Групи або у 
третьої сторони. 

(24) Тобто, ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» надає компанії 
«Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» широкий спектр послуг з 
просування товарів їх виробництва, у тому числі із залученням третьої 
сторони, та є центром координації всіх послуг, про які йде мова у 
договорах про надання  послуг. 

(25) ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» зазначило, що основним видом його 

діяльності є надання медичних послуг, а саме амбулаторне лікування хворих 
на ХНН методом гемодіалізу, у т. ч. у режимі онлайн-гемодіафільтрації. 
Реалізація зазначеного відбувалась наступним чином. 

(26) Відповідно до доручення Президента України від 03.04.2012 № 101/795 з 
метою розв’язання нагальних проблем із забезпечення лікування хворих 
методом гемодіалізу, головам Чернігівської та Черкаської обласних 
державних адміністрацій було доручено вжити в установленому порядку 
заходів щодо забезпечення у 2012 та наступних роках у повному обсязі 
фінансування з відповідних місцевих бюджетів послуг із гемодіалізу для 
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пацієнтів за відповідними медичними показаннями, врегулювання 
проблемних питань з іноземними інвесторами, які реалізують проекти зі 
створення діалізних центрів у Черкаській та Чернігівській областях. 

(27) На виконання доручення Президента України, між Чернігівською обласною 
державною адміністрацією (далі – Чернігівська ОДА) і ТОВ «Фрезеніус 
Медикал Кер Україна» 24 травня 2012 року був підписаний Меморандум 
про врегулювання проблемних питань з інвесторами, які реалізують проект 
зі створення діалізного центру в Чернігівській області (далі – Меморандум). 

(28) Метою цього Меморандуму є врегулювання проблемних питань з 
іноземними інвесторами зі створення діалізного центру в Чернігівській 
області, у частині надання медичної послуги хворим з хронічною хворобою 
нирок V ст., забезпечення рівноправного та справедливого доступу 
громадян до медичних послуг, усвідомлюючи необхідність наближення 
спеціалізованої медичної допомоги до населення і забезпечення її на рівні 
сучасних стандартів надання амбулаторної допомоги зазначеній категорії 
хворих. 

(29) Меморандум, зокрема, передбачає такі заходи співпраці: 
- Чернігівська ОДА здійснює організаційні заходи щодо створення в 
лікувально-профілактичних закладах області дієвої прозорої системи 
відбору та направлення хворих, які потребують надання спеціалізованої 
допомоги методом гемодіалізу відповідно до встановленого порядку; 
- ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» надає спеціалізовані медичні 
послуги хворим з хронічною хворобою нирок V ст. за рахунок коштів 
місцевого бюджету в межах видатків, передбачених на цю мету на 

відповідний рік, без будь-яких додаткових витрат від Чернігівської області 
тощо.  

(30) Меморандум передбачає, що Чернігівська ОДА і ТОВ «Фрезеніус Медикал 
Кер Україна» зобов’язуються укласти договір про надання медичних послуг 
(медичне амбулаторне лікування методом гемодіалізу) із встановленням 
вартості послуги. 

(31) За інформацією ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна», товариство 
виконує свої зобов’язання із забезпечення відповідними медичними 
послугами та/або витратними матеріалами пацієнтів на хронічну хворобу 
нирок, що знаходяться на лікуванні в Діалізних центрах «Фрезеніус» 
м. Черкаси та м. Чернігів. 

(32) [інформація визначена суб’єктом господарювання як інформація з 
обмеженим доступом] 
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(33) Наявна в Комітеті інформація свідчить, що ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер 
Україна» було укладено два договори дарування (обладнання для 
гемодіалізу) (від 09.10.2012 № К-086-12-М із Запорізькою дитячою лікарнею 

№ 5  та із Білоцерківською міською лікарнею № 2). 

(34) Умови  передачі та прийняття Дарунка, зокрема, такі: 

передача Дарунка у власність відбувається на безоплатній основі; вартість 
цього обладнання для гемодіалізу вказується  в змісті договору; 
обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття Дарунка на підставі 
договору відмовитися від нього, повідомивши про це Дарувальника у 
розумний строк за допомогою телеграфного, телетайпного, електронного 
або іншого технічного засобу зв’язку тощо; 

у разі невиконання або неналежного виконання договору Сторони несуть 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

(35) У Комітеті відсутня інформація про існування інших договорів дарування 
обладнання для гемодіалізу між ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» та 
закладами охорони здоров’я. 

(36) Також, наявна в Комітеті інформація містить договір оренди майна від 
03.04.2014 № R-006-14-M про надання ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер 
Україна» в оренду обладнання для гемодіалізу ТОВ «Ренарт», яке в 
подальшому через договори суборенди передає їх у лікарні, зокрема, 
Запорізьку лікарню № 7, Запорізьку обласну лікарню, Сумську обласну 
лікарню. 

(37) Разом з цим, за інформацією деяких комунальних закладів охорони здоров'я, 

постачання обладнання для гемодіалізу здійснювалось, зокрема,  таким 
чином: 
- між ними і ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» були укладені 

договори (копії яких не містяться в матеріалах дослідження): 
оренди майна з Криворізькою лікарнею № 2, Бердянським ТМО, 
Чернівецькою обласною лікарнею;  

дарування майна з Бердянським ТМО, Білоцерківською лікарнею № 2; 
- ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» надало благодійну допомогу 

Чернівецькій обласній лікарні; 
- у Миколаївську обласну лікарню безкоштовно  постачалося обладнання 

для гемодіалізу фірмою-виробником (групою компаній «Fresenius») для 
дооснащення та заміни старих моделей обладнання. 
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(38) Отже, ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» здійснює розвиток бізнесу 
групи компаній «Fresenius» шляхом розповсюдження обладнання для 
гемодіалізу в заклади охорони здоров’я Україні для їх подальшої 
експлуатації таким способом: 

- реалізація програм інвестування (Чернігівська та Черкаська 

області); 
- дарування (Запорізька та Київська області); 
- через третіх осіб шляхом надання їм обладнання для проведення 

процедур гемодіалізу в оренду (зокрема, Запорізька та Сумська 
області) для подальшої суборенди закладам охорони здоров’я.  

 

 

 

 

ТОВ «РЕНАРТ» (м. Київ, Україна) 

(39)  [інформація визначена суб’єктом господарювання як інформація з 
обмеженим доступом] 

(40) Компанія «Neomed Global s.r.o.» є найбільшим постачальником витратних 
матеріалів для гемодіалізу, який протягом трьох років поставляв продукцію  
ТОВ «Ренарт». 

(41) [інформація визначена суб’єктом господарювання як інформація з 
обмеженим доступом] 

(42) Протягом 2013 − 2015 років ТОВ «Ренарт» були укладені договори оренди 
обладнання, суборенди обладнання, безоплатного користування 
обладнанням з регіональними  комунальними закладами охорони здоров'я 
(далі наводимо приклади таких договорів). 

(43) Так, ТОВ «РЕНАРТ» (в договорі йменується Орендодавець) були укладені 
типові договори оренди майна, наприклад, із Сумською лікарнею № 5 від 
06.02.2013 № ОР-2/2013, Запорізькою обласною лікарнею, Білоцерківською 
лікарнею № 2 (в договорі йменуються Орендар).  

(44) Згідно із зазначеним договором, умови  передання майна в оренду, зокрема, 

такі: 
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- термін гарантії на майно становить 12 місяців з моменту введення його в 
експлуатацію; 

- гарантія Орендодавця не поширюється на загибель, пошкодження або 
інші дефекти майна, що виникли внаслідок неправильного або недбалого 
зберігання та користування майном після приймання його Орендарем; 

- вартість оренди – 3 (три) грн на рік; 

- майно, що орендується, може перейти у власність Орендаря після 
укладення відповідного договору, враховуючи вимоги Закону України 
«Про здійснення державних закупівель»; 

- Орендодавець зобов’язується здійснювати у разі необхідності ремонт 
майна та технічне обслуговування за умов, передбачених наступним: 

- у разі закінчення гарантійного терміну обслуговування обладнання, 
Орендар зобов’язується здійснювати за власний рахунок закупівлю 
запасних частин та замінних елементів для профілактичного 
обслуговування та поточного ремонту майна; при цьому роботи із 

сервісного обслуговування та ремонту предмета оренди здійснюється 
Орендодавцем безкоштовно. Орендар може прийняти рішення про 
необхідність закупівлі окремих частин/вузлів та/або розхідних матеріалів, 
що забезпечують функціонування майна, під час дії гарантійного 
терміну. Така закупівля повинна бути здійснена відповідно до вимог 
чинного законодавства України.  

(45) ТОВ «РЕНАРТ» (у договорі йменується Орендар) укладало типові 
договори суборенди майна з деякими комунальними закладами охорони 
здоров'я (у договорах іменуються Суборендар), зокрема: 
 Запорізькою лікарнею № 7 (договір  від 03.04.2014 № С-36/2014);  

 Запорізькою обласною лікарнею (договір від 01.06.2014 № С-55/2014);  

 Запорізькою лікарнею швидкої медичної допомоги (договір від 
 09.10.2013 № С-110/2013); 

 Сумською обласною лікарнею від 03.06.2014 № С-54/2014. 

(46) Такі договори укладались відповідно до п. 7.4 Договору оренди  майна від 
03.04.2014 № R-006-14-M, укладеного між ТОВ «РЕНАРТ» і 
ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (копія договору Комітету не 
надавалась). 

(47) Зміст договорів суборенди майна аналогічний із договорами оренди майна. 
Згідно з типовим договором суборенди майна, умови передання 
ТОВ «РЕНАРТ» обладнання для гемодіалізу в суборенду лікарням, зокрема, 
такі: 
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- майно передається у строкове платне користування, з можливим 
наступним переходом права власності на це майно. Суборендар повинен 
своєчасно сплачувати орендну (суборенду) плату в розмірі 1 чи 2 грн на 
рік; 

- майно, що передано в суборенду, переходить у власність Суборендаря 
після закінчення строку дії цього договору;  

- Орендар зобов’язується здійснювати в разі необхідності ремонт майна та 
технічне обслуговування за таких умов: 

- у разі закінчення гарантійного терміну обслуговування обладнання, 
Суборендар зобов’язується здійснювати за власний рахунок закупівлю 
запасних частин та замінних елементів для профілактичного 
обслуговування та поточного ремонту майна, при цьому роботи із 

сервісного обслуговування та ремонту предмета суборенди здійснюється 
Орендарем безкоштовно. Суборендар може прийняти рішення про 
необхідність закупівлі окремих частин/вузлів та/або розхідних матеріалів, 
що забезпечують функціонування майна, під час дії гарантійного 
терміну. Така закупівля повинна бути здійснена відповідно до вимог 
чинного законодавства України; 

- гарантія Орендодавця не поширюється на загибель, пошкодження або 
інші дефекти майна, що виникли внаслідок неправильного або недбалого 
зберігання та користування майном після приймання його Суборендарем; 

- термін гарантії на майно становить 12 місяців з моменту введення його в 
експлуатацію. 

(48) Отже, виходячи з умов договорів оренди/суборенди обладнання для 
гемодіалізу (розділ «Права та обов’язки орендаря/суборендаря») між 
ТОВ «РЕНАРТ» та лікарнями, після закінчення терміну гарантійного 
обслуговування (12 місяців з дати введення в експлуатацію), 
ТОВ «РЕНАРТ» продовжує безкоштовно надавати лікарні послуги з 
технічного сервісу наданого в оренду/суборенду обладнання для 
гемодіалізу. 

(49) ТОВ «РЕНАРТ» (у договорі йменується Дарувальник) укладало типові 
договори дарування майна з деякими комунальними закладами охорони 
здоров'я (у договорах іменуються Обдаровуваний), зокрема: 

від 21.01.2014 № Д-9/2015 із Запорізькою обласною лікарнею; 
від 12.02.2015 № Д-19/2013 та від 19.02.2013 № Д-22/2013 з Глухівською 
ЦРЛ;  
від 06.08.2015 № Д-71/2015 із Сумською обласною лікарнею; 
з Білоцерківською лікарнею № 2.   
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(50) Згідно з умовами такого типового договору дарування майна, зокрема: 

- передача Дарунка у власність відбувається на безоплатній основі; 
- усі витрати, пов’язані з передачею предмета дарування, несе 

Дарувальник; 

- у разі невиконання або неналежного виконання договору, Сторони несуть 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

(51) Типові договори дарування майна не містять умов щодо гарантійного та 
післягарантійного обслуговування обладнання для гемодіалізу, що 
подароване ТОВ «РЕНАРТ» закладам охорони здоров'я.  

(52) Інформація «обдаровуваних» закладів охорони здоров’я не містить копій 
договорів щодо гарантійного та/або сервісного обслуговування обладнання 
для гемодіалізу. 

(53) Протягом 2013 − 2015 років ТОВ «Ренарт» здійснювало реалізацію 
витратних матеріалів для гемодіалізу:  

(54) [інформація визначена суб’єктом господарювання як інформація з 
обмеженим доступом] 

(55)  У Київську обласну лікарню, Київську дитячу лікарню № 1, Білоцерківську 
міську лікарню № 2, Одеську обласну лікарню, Харківську обласну лікарню 
обладнання постачалося до 2012 року. 

(56) [інформація визначена суб’єктом господарювання як інформація з 
обмеженим доступом] 

(57) Протягом 2013 − 2015 років ТОВ «Ренарт» було найбільшим 
постачальником витратних матеріалів для проведення процедур 
гемодіалізу на обладнанні  виробництва компанії «Fresenius Medical 
Care Deutschland GmbH», яке було передано в оренду/суборенду або 
подаровано  закладам охорони здоров’я ТОВ «Ренарт». 

(58) Також постачання обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу  
виробництва компанії «Fresenius Medical Care» в заклади охорони здоров’я 
України здійснюються й іншими способами (крім зазначених вище): 

- за договорами дарування, укладеними з іншими суб’єктами 
господарювання та/або приватними особами (наприклад, 
Дніпропетровська область, Запорізька область (Бердянське ТМО), 
Київська область (Київська дитяча № 6), Львівська область); 



 148 

- безоплатне користування обладнанням через інших суб’єктів 
господарювання (один договір між ТОВ «Медикалгрупп-Україна» та  
Бердянським ТМО Запорізької області; 

- благодійна/гуманітарна допомога (наприклад, Дніпропетровська 
область (Криворізька лікарня № 2), Запорізька область (Бердянське 
ТМО), Київська область (Київська дитяча лікарня № 6), Львівська 
область); 

- централізовані поставки від регіональних Департаментів охорони 
здоров'я обласних/міських державних адміністрацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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5.2. Постачання обладнання для гемодіалізу виробництва групи 
компаній «GAMBRO АВ» 

(59) Основними (найбільшими) постачальниками обладнання для гемодіалізу в 
заклади охорони здоров'я нефрологічного профілю по регіонах України є: 

Медичне спільне підприємство ТОВ «Гамбрамед» (м. Київ, Україна)  
(далі – МСП ТОВ «Гамбрамед») і ТОВ «Діалсервіс» (м. Київ, Україна).  

МСП у формі ТОВ «Гамбрамед» (м. Київ, Україна)5
  

(60) За інформацією, отриманою від МСП ТОВ «Гамбрамед», товариство не 
пов’язане відносинами контролю з будь-якими суб’єктами господарювання 
– резидентами  та нерезидентами України (юридичними та фізичними 
особами) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції». 

(61) Згідно з наявною в Комітеті інформацією: 

- МСП ТОВ «Гамбрамед» постачає в лікарні України обладнання для 
гемодіалізу та витратні матеріали для цього обладнання на підставі 
контрактів з компанією «Gambra East s.r.o.» та компанією «International 

Medical Investment Corporation s.r.o.»; 

- МСП ТОВ «Гамбромед» постачає в лікарні України обладнання для 
гемодіалізу виробництва компанії «Nipro  Corporation» (Японія) на 
підставі договорів безкоштовного використання та оренди обладнання; 

- МСП ТОВ «Гамбрамед» розповсюджує обладнання та витратні 
матеріали виробництва компанії «Gambra East s.r.o.» (Чехія) в Україні 
на підставі Контракту технічного сервісу; 

- МСП ТОВ «Гамбрамед» закуповує запчастини для ремонту обладнання 
для гемодіалізу на підставі контракту з компанією «Nipro Europe NV» 
(Бельгія).  

(62) 16.01.2012 між компанією «Gambra East s.r.o.» (Чехія) (у Контракті 
йменується Продавець) та МСП ТОВ «Гамбрамед» (у Контракті йменується 
Покупець) було підписано Контракт № GAM2012 (далі – Контракт), 

відповідно до якого протягом 2013 – 2015 років МСП ТОВ «Гамбрамед» 
                                                 
5
 Вимога Комітету від 11.01.2016 № 142-29/04-87 до ТОВ «Гамбрамед» про надання інформації  

містить стандартні застереження щодо порядку подання Комітету інформації з обмеженим 
доступом. 
Інформація, надана ТОВ «Гамбрамед» листом від 26.02.2016 № 6 (вх. Комітету від 29.02.2016 
№ 8-126/1924) на зазначену вимогу Комітету, не містить обмежень щодо конфедіційності 
поданої інформації. 
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закуповувало у компанії «Gambra East s.r.o.» обладнання та запасні частини 
до обладнання для гемодіалізу. Опис товарів, кількість, ціни, умови 
постачання й умови оплати вказуються у Специфікаціях (Доповненнях) до 
Контракту. 

(63) Пунктом 4 Контракту визначено, що загальна вартість поставки за цим 
Контрактом − не менше ніж 5 000 000,00 доларів США. Загальна вартість 
Контракту може бути змінена за згодою сторін, з подальшим оформленням у 
вигляді додаткової угоди до цього Контракту. 

(64) Якість товарів, що продаються відповідно до цього Контракту, 
контролюється технічними умовами Виробничого заводу. Продавець 
гарантує якісну та нормальну роботу товарів упродовж 12 місяців від дати 
запуску обладнання в дію, але не пізніше 18 місяців від дати постачання, за 
умови, що товари використовуються відповідно до інструкцій Продавця з 

монтажу, введення в експлуатацію і використання. 

(65) Згідно з доповненнями до Контракту, компанія «Gambra East s.r.o.» також  
продає ТОВ «Гамбрамед» з метою наступної передачі в оренду медичним 
закладам таке обладнання для гемодіалізу: системи для гемодіалізу 
INNOVA, системи підготовки води для діалізного лікування CWP-WRO, 

системи для діалізу Artis, апарат зворотного осмосу WRO 300. 

(66) Аналіз цін поставок за цим Контрактом свідчить, що протягом 2013 − 2014 

років компанія «Gambra East s.r.o.» (Чехія) залишала сталою ціну (у доларах 
США) за одиницю товару обладнання для гемодіалізу, а саме: систему для 
гемодіалізу INNOVA, систему підготовки води для діалізного лікування 
CWP-WRO, систему для діалізу Artis, апарат зворотного осмосу WRO 300, 

(67) Між компанією «Gambra East s.r.o.» (Чехія) та МСП ТОВ «Гамбрамед» був 
підписаний Контракт технічного сервісу від 02.10.2013 № GAM2013  

(далі –  Контракт технічного сервісу). Відповідно до Контракту технічного 
сервісу МСП ТОВ «Гамбрамед» зобов’язується забезпечувати та 
підтримувати наявність необхідних ресурсів для надання послуг зі 
встановлення, введення в дію та загального обслуговування гемодіалізного 
обладнання в медичних закладах України, в яких використовується 
гемодіалізна продукція, що постачається в Україну  компанією «Gambra East 

s.r.o.». Такі послуги повинні бути високоякісними та відповідати стандартам 
і практиці галузі. 

(68) Умови технічного сервісу за контрактом, зокрема, такі: 
 повна вартість надання послуг з технічного сервісу становить 

1 000 000 доларів США;  
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 умови та суми оплати за  технічні послуги узгоджуються сторонами.  

(69) Між компанією «International Medical Investment Corporation s.r.o.»  

(далі – компанія «IMIC») (Чехія) та МСП ТОВ «Гамбрамед» був 
підписаний контракт від 01.11.2013 № IMGM2013-2 (далі – Контракт 

IMGM2013-2), предметом якого, зокрема, є: продаж компанією «IMIC» та 
купівля МСП ТОВ «Гамбрамед» виробів медичного призначення й 

обладнання для гемодіалізу. 

(70) Пунктом 4 Контракту IMGM2013-2 визначено, що загальна вартість 
поставки за цим Контрактом − не менше ніж 1 000 000,00 доларів США.  

(71) Умовами Контракту IMGM2013-2 встановлено, що компанія «IMIC» 
гарантує якісну та нормальну роботу товарів упродовж 12 місяців від дати 
запуску обладнання в дію, але не пізніше 18 місяців від дати постачання, за 
умови, що товари використовуються відповідно до інструкцій компанії 
«IMIC» з монтажу, введення в експлуатацію й використання.  

(72) Аналіз цін поставок компанії «IMIC» за Контрактом свідчить, що в         
2013 − 2015 роках ціна (у доларах США) за одиницю товару обладнання для 
гемодіалізу та всі витратні матеріали залишалася сталою. 

(73) 5 грудня 2013 року між компанією «Nipro Europe NV» (Бельгія) та МСП 
ТОВ «Гамбрамед» був підписаний контракт № NIPGAM (далі – Контракт 
NIPGAM), предметом якого, зокрема, є: продаж компанією «Nipro 

Corporation» та купівля МСП ТОВ «Гамбрамед» запчастин для 
обслуговування обладнання для гемодіалізу виробництва компанії «Nipro 

Corporation» в медичних закладах України, або компанія «Nipro Europe NV» 
постачає запчастини для гарантійного ремонту безкоштовно. Пунктом 3 
Контракту NIPGAM визначено, що загальна вартість поставки за цим 
Контрактом − не менше ніж 1 000 000,00 доларів США.  

(74) Також, за інформацією МСП ТОВ «Гамбрамед», товариство у 2015 році 
підписало типові договори купівлі-продажу медичних виробів з деякими 
суб’єктами господарювання,  зокрема, з:  
- ТОВ «Діалсервіс» від 02.06.2015 № 325 БД (далі – Договір № 325 БД); 

- ТОВ «А-СЕПТ» від 03.06.2015 № 030615 (далі – Договір № 030615). 

(75) Предметом зазначених Договорів, зокрема, є продаж МСП 
ТОВ «Гамбрамед» та купівля ТОВ «Діалсервіс» і ТОВ «А-СЕПТ» виробів 
медичного призначення з метою їх подальшого постачання 
ТОВ «Діалсервіс» і ТОВ «А-СЕПТ» до лікувально-профілактичних установ 
України. Відповідно до цих договорів: 
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- МСП ТОВ «Гамбрамед»  повністю відповідає за усі податки, збори, 
ліцензійні платежі та інші платежі, що сплачуються до моменту 
доставки товарів ТОВ «Діалсервіс» і ТОВ «А-СЕПТ»; 

- МСП ТОВ «Гамбрамед» надає ТОВ «Діалсервіс» і ТОВ «А-СЕПТ» на 
товари, які постачає, свідоцтва про державну реєстрацію Міністерства 
охорони здоров’я України; 

- ціни на товар встановлюються в національній валюті України та можуть 
змінюватися відповідно до зміни цін заводів-виробників, а також 
пропорційно до коливань курсу валют. Ціни на товар можуть 
коригуватися у зв’язку зі змінами чинного податкового та митного 
законодавства України. 

 

(76) Так, у рамках цих договорів, у 2015 році МСП ТОВ «Гамбрамед» 
реалізувало витратні матеріали для гемодіалізу:  
ТОВ «Діалсервіс» – на суму 3 835,69 тис. грн; 
ТОВ «А-Септ» – на суму 199,0 тис. грн. 

(77) Крім цього, матеріали дослідження свідчать, що у 2013 році МСП 
ТОВ «Гамбрамед» реалізувало витратних матеріалів для гемодіалізу 
ТОВ «Румед» на суму 397,9 тис. грн. 

(78) Також протягом 2013 − 2015 років МСП ТОВ «Гамбрамед» здійснювало 
реалізацію витратних матеріалів для гемодіалізу:  
- регіональним комунальним закладам охорони здоров'я, зокрема: 

Маріупольській міській лікарні № 1, Краматорській міській лікарні № 1, 

Горлівській міській лікарні № 2, Хмельницькій обласній лікарні, 
Коломийській ЦРЛ тощо; 

- іншим суб’єктам господарювання, зокрема: Хмельницькому 
регіональному Благодійному фонду «Зміцнення громад»,                        
Благодійному фонду «Захист медико-соціальних інтересів працівників і 
сприяння діяльності установ», Керченській портовій лікарні на водному 
транспорті тощо. 

 

(79) Матеріали дослідження свідчать, що МСП ТОВ «Гамбрамед»                 
розповсюджує в Україні обладнання для гемодіалізу виробництва групи 
компаній «Gambra» та компанії «IMIC» шляхом укладання із закладами 
охорони здоров’я договорів таких типів: 
- оренди обладнання;  
- безоплатного користування медичним обладнанням. 
 

(80) Наявна в Комітеті інформація свідчить, що МСП ТОВ «Гамбрамед»         
(у договорі йменується Орендодавець), зокрема, укладало типові договори  
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оренди обладнання з деякими комунальними закладами охорони здоров'я (в 
договорах  іменуються Орендар): 
- від 08.02.2013 № 02/2013/КМДЛ із Київською дитячою лікарнею № 1; 

від 23.12.2013 № 57/2013/КЛМ із Коломийською ЦРЛ; 
- б/д № 45/2013/УЖГ-SX, від 15.01.2013 № 04/2013/РХВ, від 26.06.2013 
№ 36/2013/УЖГ, від 19.12.2013 № 44/2013/ТЧВ, від 18.02.2014 
№ 47/2014/УЖГ-НП55 із Закарпатською обласною лікарнею; 
- від 03.01.2013 № 20/2013/КМКЛ, від 03.01.2013, від 08.02.2013 
№ 02/2013/КМДЛ, від 18.12.2013 № 54/2013/КМКЛ-SX, від 10.01.2014 
№ 03/2014/КМКЛ, від 10.01.2014 № 203/2014/КМКЛ та від 25.06.2014 
№ 69/2014/КМКЛ  із Київською міською лікарнею № 3; 
- від 14.01.2013 № 16/2013/НДВ, від 01.07.2014 № 70/2014/НДВ із 
Надвірнянською ЦРЛ; 
- від 17.04.2012 № 12/12 та від 10.09.2014 № 72/2014/І-Ф/INN/2 із Івано-

Франківською міською лікарнею. 
 

(81) Умови типового договору передання МСП ТОВ «Гамбрамед» закладам 
охорони здоров’я майна в оренду, зокрема, такі: 
- обладнання повинно відповідати вимогам, що висуваються до 

експлуатації медичного обладнання; 
- обладнання не може бути здане Орендарем у суборенду; 
- Орендар бере на себе за цим договором відповідальність за шкоду 

(збиток), яку може бути заподіяно обладнанню, оскільки на Орендареві  
лежить відповідальність за належний технічний стан орендованого 
обладнання, дотримання вимог техніки безпеки впродовж усього 
періоду оренди, починаючи з моменту передачі Орендодавцем 
обладнання Орендарю  на виконання умов цього договору;  

- Орендодавець зобов’язаний передати Орендарю разом з обладнанням 
його приналежності та документи: технічну документацію, інструкції з 

експлуатації, свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України;  
- Орендодавець зобов’язаний надати гарантійні зобов’язання строком на 

12 місяців. У разі порушення Орендарем правил експлуатації 
обладнання, порушення режимів енергопостачання та водопостачання, 
температурного та кліматичного режиму приміщень, в яких 
експлуатується обладнання, відповідальність за вихід обладнання з ладу 
несе Орендар. Вартість сервісних комплектів і вартість робіт із 
сервісного обслуговування сплачує Орендар – на умовах договору 
технічного обслуговування та ремонту, укладеного між Сторонами; 

- Орендар зобов’язаний нести витрати, які виникають у зв’язку з 
експлуатацією обладнання, у т. ч. на оплату технічного обслуговування, 
ремонту та придбання матеріалів, потреба в яких виникає в процесі 
експлуатації, згідно з положеннями та настановами технічної 



 154 

документації виробника обладнання; підтримувати обладнання в 
справному технічному та експлуатаційному стані.  

 

(82) З іншими комунальними закладами охорони здоров'я (у договорах 
іменуються Користувач) МСП ТОВ «Гамбрамед» (у договорах іменується 
Позичальник), зокрема, було укладено договори безоплатного користування 
медичним обладнанням: 

- від 01.01.2015 № 004-БК/2015/НДВ із Надвірнянською ЦРЛ; 
- від 27.02.2015 № 027-БК/2015/УЖГ із Закарпатською обласною лікарнею; 
- від 08.07.2015 № 039-БК/2015/КМКЛ3 із Київською міською лікарнею             
№ 3; 
- від 01.11.2013 № 43/2013/МРЛ, від 23.01.2014 № 43/2014/МРЛ, від 
01.01.2015 № 020-БК/2015/МРЛ та від 17.04.2015 № 030-БК/2015/МРЛ  із 
Маріупольською міською лікарнею № 1; 
- від 03.08.2015 № 042-БК/2015/РВН із Рівненською обласною  лікарнею; 
- від 02.01.2015 № 003-БК/2015/ХМНЛ, від 27.05.2015 № 034-

БК/2015/ХМНЛ, від 08.09.2015 № 046-БК/2015/ХМНЛ та від 14.09.2015             
№ 047-БК/2015/ХМЛН  із Хмельницькою обласною лікарнею; 
- від 27.02.2015 № 027-БК/2015/УЖГ, від 10.09.2015 № 044-БК/2015/УЖГ із 
Закарпатською обласною лікарнею; 
- від 01.01.2015 № 021-БК/2015/КМКЛЗ із Київською міською лікарнею № 3.  

(83) Умови типових договорів безоплатного користування медичного 
обладнання, зокрема, такі: 

- за цим договором Позичальник продовжує право Користувача на 
безоплатне тимчасове користування медичним обладнанням,  а 
Користувач приймає зазначене обладнання у тимчасове користування 
за призначенням; 

- Користувач зобов’язується: використовувати отримане обладнання  
відповідно до умов цього договору виключно за його прямим 
призначенням, а також підтримувати обладнання в справному 
технічному та експлуатаційному стані; відшкодувати Позичальнику 
збитки, які спричинені в результаті втрати або пошкодження 
обладнання, якщо ця втрата або пошкодження настали в результаті 
обставин, за які Користувач несе відповідальність,  у зв’язку з чинним 
законодавством або/та умовами цього Договору; 

- Позичальник має право призупинити дію цього договору у випадку 
порушення Користувачем умов договору, шляхом заборони доступу та 
користування обладнанням, а при фіксації порушень цього договору з 
боку Користувача - відмовитися від цього договору (розірвати) у 
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випадках, коли Користувач: не виконує обов'язків з підтримання 
обладнання у належному працездатному стані; не проявляє необхідної 
турботи про схоронність обладнання, його технічну справність: не 
забезпечує безпеку та експлуатацію обладнання відповідно до 
зазначених у технічній документації виробника вимог; значно 

погіршує стан обладнання шляхом невиконання, неналежного 
виконання та/або несвоєчасного виконання регламентних робіт, 
рекомендованих виробником, чи іншим способом; без згоди 
Позичальника надає обладнання в користування третім особам; 
відмовляється компенсувати шкоду, заподіяну Користувачем та/або 
третіми особами; не повідомляє в письмовій формі про аварійний стан 
обладнання та/або про потребу здійснення ремонту обладнання 
впродовж 10 робочих днів після того, як трапилася аварія і обладнання 
вийшло з ладу; не використовує за призначенням обладнання, що 
знаходиться у працездатному стані, впродовж більш ніж 20 (двадцять) 
календарних днів; використовує на цьому обладнанні витратні 
матеріали, які, на думку Позичальника, не відповідають вимогам 
щодо якості чи інших суттєвих параметрів; 

- Позичальник має право також вимагати відшкодування збитків у 
випадках, коли ним будуть встановлені факти використання 
обладнання, яке не відповідає умовам цього договору або не за 
відповідним призначенням. 

(84) За наявною в Комітеті інформацією, одним із способів розширення 
території, яка знаходиться під впливом постачальників обладнання 
виробництва групи компанії «Gambra» та компанії «IMIC» в Україні, є 
укладання Меморандумів з органами місцевої влади. Відбувається зазначене 
наступним чином. 

(85) Протягом 2013 – 2015 років лікування хворих методом гемодіалізу 
здійснювалось у лікарнях нефрологічного профілю Запорізької області (6 
закладів охорони здоров'я комунальної форми власності) на обладнанні 
виробництва компанії «Фрезеніус», постачальником якого в більшості 
випадків було ТОВ «Ренарт». 

(86) Разом з цим у січні 2016 року між МСП ТОВ «Гамбрамед» та Запорізькою 
обласною державною адміністрацією було укладено Меморандум щодо 
реалізації спільного проекту про покращення надання допомоги хворим на 
хронічну ниркову недостатність (далі – Меморандум). 

(87) Підписанням Меморандуму Сторони засвідчили, зокрема, що:  
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- діють на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах і 
мають наміри спрямувати зусилля на ефективну співпрацю щодо 
задоволення потреб населення в наданні найсучаснішого лікування 
методом гемодіалізу та поліпшення стандартів життя хворих з 
хронічною нирковою хворобою; 

- МСП ТОВ «Гамбрамед» має намір надати в безкоштовне користування 
медичним закладам Запорізької області та м. Запоріжжя обладнання для 
гемодіалізу та системи очищення води в кількості відповідно до потреб; 

- МСП ТОВ «Гамбрамед» у подальшому планує оновлення відділень 
гемодіалізу обладнанням у міру потреби (в т. ч його постачання та 
монтаж, гарантійне та післягарантійне обслуговування, методологічну 
підтримку тощо); 

- МСП ТОВ «Гамбрамед»  планує забезпечувати підтримку належного 
технічного стану медичного й інженерного устаткування, що 
використовується у відділеннях для процедур гемодіалізу, та своєчасне 
проведення профілактичних заходів, відповідно до встановлених вимог 
інженерно-технічного складу відділень; 

- Меморандум є передумовою і підставою для укладання, якщо Сторони 
визнають за необхідне, договорів між МСП ТОВ «Гамбрамед» та 
медичними закладами Запорізької області й м. Запоріжжя щодо спільної 
діяльності. 

 

(88) Отже, відповідно до Меморандуму, є передумови вважати, що в 
подальшому в лікарнях Запорізької області буде встановлюватися 
обладнання виробництва групи компаній «GAMBRO AB».  

 

(89) Враховуючи вищевикладене, МСП ТОВ «Гамбрамед» здійснює постачання 
обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу  в заклади охорони 
здоров’я України таким способом: 

- через третіх осіб (здебільшого ТОВ «Діалсервіс», ТОВ «А-СЕПТ») 
шляхом продажу їм обладнання для гемодіалізу, з метою подальшого 
постачання цими суб’єктами господарювання до лікувально-

профілактичних установ України; 
- надання обладнання для гемодіалізу в оренду (зокрема, Закарпатська 

область,  Івано-Франківська область,  м. Київ); 
- надання обладнання в безоплатне користування (зокрема, Донецька, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька області та   
м. Київ); 

- через укладення угод з місцевими органами влади щодо забезпечення 
передачі в безкоштовне користування медичним закладам обладнання 
для гемодіалізу. 
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ТОВ «Діалсервіс» (м. Київ, Україна)6
  

(90) За інформацією, отриманою від ТОВ «Діалсервіс», товариство не пов’язане 
відносинами контролю з будь-якими суб’єктами господарювання – 

резидентами та нерезидентами України (юридичними та фізичними 
особами) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції».  

(91) Згідно з наявною в Комітеті інформацією, ТОВ «Діалсервіс» постачає в 
лікарні України обладнання для гемодіалізу та витратні матеріали для цього 
обладнання на підставі: 
- контрактів з компанією «Gambra East s.r.o.» та компанією «International 

Medical Investment Corporation s.r.o.»; 

- контрактів з компанією «Gambra East s.r.o.» та компанією «International 
Medical Investment Corporation s.r.o.»; 

- договорів купівлі-продажу з МСП ТОВ «Гамбрамед» та 
ТОВ «УКРМЕДІАЛ». 

(92) 10.01.2012 між компанією «Gambra East s.r.o.» (Чехія) (у Контракті 
йменується Продавець) і ТОВ «Діалсервіс» (у Контракті йменується 
Покупець) було підписано Контракт № DS2012 (зі змінами та 
доповненнями) (далі –  Контракт з «Gambra East s.r.o.»), предметом якого 
є продаж компанією «Gambra East s.r.o.» та купівля ТОВ «Діалсервіс» 
обладнання та виробів медичного призначення для гемодіалізу [зокрема, 
витратних матеріалів для гемодіалізу (діалізаторів, кровопровідних 
магістралей, фістульних голок тощо)]. 

(93) Пунктом 4 цього Контракту визначено, що загальна вартість поставки за 
цим Контрактом − не менше ніж 10 000 000,00 доларів США. 

(94) Відповідно до умов контракту: 
якість товарів, що продаються відповідно до цього Контракту, відповідає  
технічним умовам Виробника. Продавець гарантує якісну та нормальну 
роботу товарів упродовж 12 місяців від дати запуску обладнання в дію, але 
не пізніше 18 місяців від дати постачання, за умови, що товари 

                                                 
6
 Вимога Комітету до ТОВ «Діалсервіс» від 11.01.2016 № 142-29/04-86 про надання інформації  

містить стандартні застереження щодо порядку подання  Комітету інформації з обмеженим 
доступом. 
Інформація, надана ТОВ «Діалсервіс» листом  від 09.02.2016 № 09/02-01 (вх. Комітету № 8-

126/1186 від 09.02.2016) на зазначену вимогу Комітету, не містить обмежень щодо 
конфіденційності поданої інформації 
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використовуються відповідно до інструкцій  виробника з монтажу, введення 

в експлуатацію й використання. 

 

(95) Під час аналізу специфікацій до Контракту встановлено вартість поставок: 
2013 рік – 12 000,31 тис. дол. США; 
2014 рік – 6 428,19 тис. дол. США;    
2015 рік – 0,99 тис. дол. США. 
 

(96) Аналіз цін поставок витратних матеріалів (у доларах США) за  Контрактом з 
«Gambra East s.r.o.» свідчить про таке: 

- у 2014 році порівняно з 2013 роком  ціна  за одиницю товару (у доларах 
США) майже на всі витратні матеріали була зменшена компанією 
«Gambra East s.r.o.» (Чехія) на 13 – 20 відсотків; 

- у 2015 році порівняно з 2014 роком ціна за одиницю товару (у доларах 
США) майже на всі витратні матеріали була зменшена компанією 
«Gambra East s.r.o.» (Чехія) у середньому на 20 відсотків. 

(97) У 2015 році між компанією «International Medical Investment Corporation 
s.r.o.» (далі – компанія «IMIC») (Чехія) і ТОВ «Діалсервіс» був підписаний 
контракт від 10.06.2015 № IMIC 06-15 (далі – Контракт IMIC 06-15), 

предметом якого є продаж компанією «IMIC» та купівля ТОВ «Діалсервіс» 
виробів медичного призначення та обладнання для гемодіалізу. 

(98) Пунктом 4 Контракту IMIC 06-15 визначено, що загальна вартість поставки 
за цим Контрактом − не менше ніж 10 000 000,00 євро. Під час аналізу 
специфікацій до Контракту встановлено вартість поставок у 2015 році − 

3 186,67 тис.євро 

(99) Відповідно до умов цього Контракту IMIC 06-15, компанія «IMIC» гарантує 
якісну та нормальну роботу товарів упродовж 12 місяців від дати введення 

обладнання в дію, але не пізніше 18 місяців від дати постачання, за умови, 
що товари використовуються відповідно до інструкцій компанії «IMIC» з 

монтажу, введення в експлуатацію і використання.  

(100) 01.06.2012 між ТОВ «УКРМЕДІАЛ» (м. Луцьк) і ТОВ «Діалсервіс»  
укладено  Договір № 7Д (далі – Договір № 7Д), предметом якого є продаж 
ТОВ «УКРМЕДІАЛ» та купівля ТОВ «Діалсервіс» виробів медичного 
призначення для гемодіалізу. 

(101) Пунктом 2 Договору № 7Д визначено, зокрема, що ціни на товар можуть 
змінюватися на момент оплати відповідно до зміни цін заводів-виробників, а 
також пропорційно до коливань курсів валют. Ціни на товар можуть 
коригуватись у зв’язку зі змінами чинного податкового, митного 
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законодавства України. Загальну суму цього Договору буде становити  сума 

накладних. 

(102) За інформацією ТОВ «Діалсервіс», товариство закуповувало обладнання та 
витратні матеріали для гемодіалізу у ТОВ «УКРМЕДІАЛ»:  
2013 рік: на суму – 17 189,47 тис. грн;  

2014 рік: на суму – 12 183,96 тис. грн; 
2015 рік: на суму – 23 981,18 тис. грн. 

(103) Також, як зазначалося вище, у 2015 році між ТОВ «Діалсервіс» та МСП ТОВ 
«Гамбрамед» підписано договір від 02.06.2015 № 325 БД (далі – Договір 
№ 7Д), предметом якого є продаж  МСП ТОВ «Гамбрамед» та купівля  
ТОВ «Діалсервіс» медичних виробів для гемодіалізу з метою їх подальшого 
постачання ТОВ «Діалсервіс» до лікувально-профілактичних установ 
України. 

(104) Згідно з аналізом специфікацій до Договору № 7Д, вартість закупівлі 
ТОВ «Діалсервіс» витратних матеріалів для гемодіалізу у МСП 
ТОВ «Гамбрамед» у 2015 році  становила 3 835,69 тис. грн. 

(105) Матеріали дослідження свідчать, що протягом 2013 – 2015 років 
ТОВ «Діалсервіс» постачало обладнання для гемодіалізу в заклади охорони 
здоров’я України  шляхом укладання типових договорів таких типів: 
- оренди обладнання (більшість);  
- безоплатного користування медичним обладнанням (у матеріалах 

дослідження міститься один договір). 
 

(106) Так, матеріали дослідження свідчать, що ТОВ «Діалсервіс» (у договорі 
йменується Орендодавець) були укладені типові договори оренди майна з 
окремими регіональними закладами охорони здоров'я (у договорах 
йменуються Орендар), зокрема: від 18.12.2013 № 02-О/КВ та від 02.01.2015 
№ 06-О/КВ з Київською міською лікарнею № 3; від 03.08.2015 № 07-О/РВ з 
Рівненською обласною лікарнею; від 09.11.2015 № 08-О/ІФ з 
Надвірнянською ЦРЛ; з Вінницькою обласною лікарнею; з Житомирською 
обласною лікарнею. 
 

(107) Умови  передання майна в оренду за типовим договором оренди майна, 

зокрема, такі: 
- обладнання не може бути здане Орендарем у суборенду; 
- Орендодавець зобов’язаний надати гарантійні зобов’язання терміном 

на 12 місяців. У разі порушення Орендарем правил експлуатації 
обладнання, порушення режимів енергопостачання та водопостачання, 
температурного та кліматичного режиму приміщень, в яких 



 160 

експлуатується обладнання, відповідальність за вихід обладнання з 
ладу несе Орендар. Вартість сервісних комплектів і вартість робіт із 
сервісного обслуговування сплачує Орендар – на умовах договору 
технічного обслуговування та ремонту, укладеного між Сторонами; 

- у разі настання випадків, коли Орендар користується обладнанням з 
порушенням своїх зобов’язань згідно з умовами Договору чи 
використовує обладнання не за призначенням; не повідомляє в 
письмовій формі про аварійний стан обладнання та/або про потребу 
здійснення ремонту обладнання впродовж 10 робочих днів після того, 
як трапилася аварія і воно вийшло з ладу; не вживає необхідних 

заходів щодо схоронності взятого в оренду обладнання, його технічної 
справності та безпеки використання відповідно до вимог зберігання та 
експлуатації обладнання, зазначених у технічній документації 
виробника, Орендар зобов’язаний нести витрати, які виникають у 
зв’язку з експлуатацією обладнання, у т. ч. на оплату технічного 
обслуговування, ремонту, та придбання матеріалів, потреба в яких 
виникає в процесі експлуатації, згідно з положеннями та настановами 
технічної документації виробника обладнання.    

(108) Наявна в Комітеті інформація свідчить, що ТОВ «Діалсервіс» (у договорі 
йменується Позичальник) укладений договір безоплатного користування 
медичним обладнанням від 22.12.2014 № 001-БК/2014/INN/ЛГН з 
Луганською обласною лікарнею (у договорі йменується Користувач), 
ринкова вартість всього обладнання, що надається в безоплатне 
користування, становить 1 200 540,00 грн. 

(109) Відповідно до умов типового договору безоплатного користування 

медичним обладнанням, Користувач зобов’язується: 

 використовувати отримане обладнання  відповідно до умов цього 

договору виключно за його прямим призначенням, а також 
підтримувати обладнання у справному технічному та експлуатаційному 
стані;  

 забезпечити використання на обладнанні витратних матеріалів, які 
рекомендовані виробником обладнання відповідно до керівництва з 
експлуатації, а також витратних матеріалів згідно з письмовим 
погодженням з Позичальником; 

 з моменту передачі обладнання Позичальником Користувачу згідно з 
актом передачі обладнання, на Користувачі лежить   відповідальність за 
схоронність і цілісність обладнання, взятого у користання.   

 

(110) Протягом 2013 – 2015 років ТОВ «Діалсервіс» здійснювало     реалізацію 
витратних матеріалів для гемодіалізу:  



 161 

- регіональним комунальним закладам охорони здоров'я, зокрема:  
Херсонському обласному госпіталю інвалідів та ветеранів війни, 
Тернопільській університетській лікарні, Вінницькій обласній лікарні, 
Черкаській обласній лікарні, Інституту нефрології Національної академії 
медичних наук України, Чернігівській обласній лікарні, клінічній лікарні 
«Феофанія», Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАДИТ», 
Краматорській міській лікарні № 1, Маріупольській міській лікарні № 1, 
Рівненській обласній лікарні тощо; 

- іншим суб’єктам господарювання, зокрема: ТОВ «А’СТА», ТОВ 
«Лікфарм»,  ТОВ «Євафарм», Благодійній організації «Благодійний фонд 
«Культурно-економічного та духовного розвитку «Кедр», Благодійному 
фонду «Крила надії», Благодійному фонду «Лікарі без кордонів - 

Бельгія», Благодійному фонду «Скарбниця Надії».   
 

(111) Протягом 2014 року ТОВ «Діалсервіс» брало участь у таких державних 
соціальних програмах: 
 бюджетна програма: КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів 

окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру», у рамках якої у 2014 році поставлено витратних матеріалів 

для гемодіалізу на загальну  суму 284,38 тис. грн. 
 бюджетна програма: КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних       

заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру» на виконання заходу Загальнодержавної 
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» за напрямом «Централізована закупівля медикаментів та 
виробів медичного призначення для дитячого діалізу». У рамках 
зазначеної програми, у 2014 році  ТОВ «Діалсервіс»  постачало 

обладнання та витратні матеріали для гемодіалізу закладам охорони 
здоров'я на суму 646,33 тис. грн.    

(112) Політика, якою керувалось/керується ТОВ «Діалсервіс» під час просування 
обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу на ринках України 
протягом 2013 – 2015 років, полягає в участі у процедурах державних 
закупівель обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу, а також  їх 
продаж іншим суб’єктам господарювання (не замовникам процедур 
державних закупівель) відповідно їх замовлень та укладених договорів.     

 

Повернутися до змісту 
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 5.3. Постачання обладнання для гемодіалізу виробництва компаній 
«B.Braun»  

(113) Згідно з наявною в Комітеті інформацією, обладнання та витратні матеріали 
для гемодіалізу виробництва компанії «B.Braun» постачаються в такі лікарні 
України, зокрема: Полтавську обласну лікарню, Ковельське МТМО, 
Дніпродзержинську лікарню № 7,  Павлоградську міську лікарню № 4, 

Маріупольський сателітний центр, Житомирську обласну клінічну лікарню, 

Бердянське ТМО, Васильківську ЦРЛ, Київську лікарню № 5, Полтавську 
обласну лікарню, Сумську обласну лікарню.  

 

(114) Основними постачальниками обладнання та витратних матеріалів для 
гемодіалізу виробництва компанії «B.Braun» є: ТОВ «Індекс» і                                 
ТОВ «Медикалгруп-Україна». 

 

(115) Постачання обладнання здійснюється  на  підставі договорів оренди з 
регіональними комунальними закладами охорони здоров'я. 

(116) 01.10.2004 між Полтавською обласною лікарнею (у договорі йменується 
Орендар) і ТОВ «Індекс» (у договорі йменується Орендодавець) було 
підписано Договір № 15 (далі –  Договір оренди), предметом якого є: 
передача у тимчасове користування (оренду) медичного обладнання (згідно 
з додатками: гемодіалізна машина Dialog тип 710707/G, гемодіалізний 
апарат Dialog тип 710707/G, включаючи опції: держак бікарбонатного 
картриджу). Цей договір діє з моменту його підписання до 31 грудня 
2010 року, з подальшою пролонгацією.  

(117) Сума орендної плати за Договором оренди становить 1,0 грн щомісяця за 
кожну одиницю обладнання.  

(118) Умови  передання майна в оренду за Договором оренди обладнання, 

зокрема, такі: 
 обладнання, що передається, залишається у власності Орендодавця, не 

підлягає даруванню, передачі у лізинг та суборенду. Орендар не має 
права без попередньої письмової згоди Орендодавця передавати будь-

які права або обов’язки за цим Договором третіх особі; 
 Орендодавець зобов’язаний здійснювати технічне та сервісне 

обслуговування обладнання під час всього періоду дії цього Договору. 
Всі технічні та сервісні роботи виконуються уповноваженим 
представником Орендодавця або персоналом Орендаря, який має 
узгодження від Орендодавця на технічні та сервісні роботи; 
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 Орендодавець має право: щорічно здійснювати інвентаризацію 
переданого в оренду обладнання; тимчасово вилучати орендоване 
обладнання в Орендаря у зв’язку з необхідністю сервісного 
обслуговування обладнання, повідомивши про це Орендаря за тиждень; 

 Орендар зобов’язується: утримувати обладнання в належному 
технічному стані і повній справності, під час експлуатації обладнання 
дотримуватися інструкцій Орендодавця стосовно догляду  та 
використання, встановлених правил техніки безпеки, протипожежних, 
санітарних та інших норм; у разі необхідності проведення будь-якого 
ремонту обладнання (у т. ч. при наявності будь-яких пошкоджень 
обладнання) негайно повідомити про це Орендодавця протягом однієї 
доби;   

 Орендодавець має право розірвати цей Договір і вилучити обладнання в 
односторонньому порядку в разі, якщо обладнання не використовується 
Орендарем за цільовим призначенням згідно з умовами цього Договору 
або в разі використання розхідних матеріалів не Орендодавця. 

(119) 01.04.2015 між Полтавською обласною лікарнею (у договорі йменується 
Орендар) і ТОВ «Індекс» (у договорі йменується Орендодавець) підписано 
Договір № 01-01/15 (далі –  Договір оренди), предметом якого є передача у 
строкове (строком на один рік) платне користування гемодіалізного 
обладнання (згідно зі Специфікацією: гемодіалізні апарати Dialog+, 

установки фільтраційні автоматичні для очищення води НР-1000, насосні 
станції Ecojet 3,6 куб.м/год. тощо). 

(120) Балансова вартість гемодіалізного  обладнання на момент його передавання 
становить 2318547,23 грн. 

(121) Умови  передання майна в оренду за Договором оренди обладнання, 

зокрема, такі: 

 обладнання не може бути здане Орендарем в суборенду; 
 Орендодавець зобов’язаний за власний рахунок здійснити ремонт 

приміщення, де буде встановлено обладнання; монтаж та встановлення 
обладнання; навчання персоналу Орендаря правилам ефективного й 
безпечного користування обладнанням; 

 упродовж усього терміну користування, починаючи з моменту передачі 
обладнання, за власний рахунок забезпечувати його працездатність: 
своєчасно проводити діагностику, сервісне обслуговування, необхідні 
профілактичні та ремонтні роботи. Всі технічні та сервісні роботи 
виконує уповноважений представник Орендодавця або персонал 
Орендаря, який має узгодження від Орендодавця на технічні та сервісні 
роботи; 
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 Орендар зобов’язується: за власний рахунок отримати необхідні 
дозволи щодо медичної діяльності на момент встановлення обладнання; 
упродовж усього терміну користування обладнанням використовувати 
виключно витратні матеріали, дозволені до використання виробником 
обладнання та Орендодавцем; 

 Орендодавець має право розірвати цей Договір і вилучити обладнання в 
односторонньому порядку в разі, якщо обладнання не використовується 
Орендарем за цільовим призначенням згідно з умовами цього Договору 
або Орендар порушує свої обов’язки, передбачені цим Договором.       

(122) 20.03.2013 між Полтавською обласною лікарнею (у договорі йменується 
Покупець) і ТОВ «Індекс» (у договорі йменується Постачальник) укладено 
договір поставки № 135, предметом якого є постачання  Покупцеві товарів, 
зазначених у Специфікації (а саме: діалізаторів                          
низькопроникних різного розміру, кровопровідних магістралей, голок 
фістульних, картриджів сухого бікарбонатного концентрату, рідкого 
концентрату  виробництва компанії «B.Braun»). 

(123) Загальна вартість поставок витратних матеріалів у 2013 році, згідно із 

зазначеним договором,   становила 6 876 910,0 грн. 

(124) 26.03.2014 між Полтавською обласною лікарнею (у договорі йменується 
Покупець) і ТОВ «Індекс» (у договорі йменується Постачальник)  укладено 
договір поставки № 73 (з додатковими Угодами), предметом якого є 
постачання  Покупцеві товарів, зазначених у Специфікаціях (витратних 
матеріалів для гемодіалізу виробництва компанії «B.Braun»). 

(125) 13.11.2014 між Полтавською обласною лікарнею (у договорі іменується 
Покупець) та ТОВ «Індекс» (у договорі іменується Постачальник)  укладено 
договір поставки № 162/11 (з додатковими Угодами), предметом якого є 
постачання  Покупцеві товарів, зазначених у Специфікаціях (витратних 
матеріалів для гемодіалізу виробництва компанії «B.Braun»). 

(126) Загальна вартість поставок витратних матеріалів для гемодіалізу у         
2014 році, згідно із зазначеними договорами,   становила 7 571 566,8 грн. 

(127) 14.04.2015 між Полтавською обласною лікарнею (у договорі йменується 
Покупець) і ТОВ «Індекс» (у Договорі йменується Постачальник)  укладено 
договір поставки № 73/4 (з додатковими Угодами), предметом якого є 
постачання  Покупцеві товарів, зазначених у Специфікаціях (витратних 
матеріалів для гемодіалізу виробництва компанії «B.Braun»). 
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(128) 30.10.2015 між Полтавською обласною лікарнею (у договорі йменується 
Покупець) і ТОВ «Індекс» (у договорі йменується Постачальник) укладено 
договір поставки № 253/11 (з додатковими Угодами), предметом якого є 
постачання  Покупцеві товарів, зазначених у Специфікаціях (витратних 
матеріалів для гемодіалізу виробництва компанії «B.Braun»). 

(129)  Загальна вартість поставок витратних матеріалів для гемодіалізу у             
2015 році ,згідно із зазначеними договорами,   становила   22 368 774,42 грн. 

(130) Аналіз цін поставок витратних матеріалів (у доларах США) за  Договорами 
договорами між Полтавською обласною лікарнею (у договорі йменується 
Покупець) і ТОВ «Індекс»  свідчить про таке: 

- у 2014 році порівняно з 2013 роком  ціна  за одиницю товару (у грн), 

майже на всі витратні матеріали була збільшена на 41 − 131 відсоток; 

- у 2015 році порівняно з 2014 роком ціна за одиницю товару (у грн), 

майже на всі витратні матеріали була збільшена на 39 − 79 відсотків. 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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5.4. Аналіз вартості витратних матеріалів для проведення однієї 
процедури гемодіалізу 

 

(131) Під час проведення дослідження Комітетом здійснено порівняльний аналіз 
вартості витратних матеріалів, необхідних для проведення однієї процедури 
гемодіалізу по всіх областях України в розрізі закладів охорони здоров’я, які 
надають таку медичну допомогу. 

(132) Враховуючи, що, зазвичай, в одному закладі охорони здоров’я можуть 
знаходитись апарати для гемодіалізу різних виробників, різних модифікацій, 
та беручи до уваги неможливість закладів охорони здоров’я надати  
Комітету достовірну інформацію про вартість комплекту витратних 
матеріалів (та виключну складову комплекту), необхідних для проведення 
процедури гемодіалізу на конкретному обладнанні, наведені нижче дані 
щодо середньої вартості витратних матеріалів міститимуть певну похибку. 
Разом із цим навіть такий узагальнений підхід дозволяє зрозуміти 
теперішню ситуацію щодо витрачання закладами охорони здоров’я коштів 
для забезпечення надання медичної допомоги хворим на ХНН V стадії 
протягом 2013  − 2015 років.  

(133) Порівняльний аналіз середньої вартості закупівлі витратних матеріалів для 

проведення однієї процедури гемодіалізу проводився в розрізі відповідності 
виробника обладнання та виробника витратних матеріалів, а саме: 

- закупівля витратних матеріалів у комплектах виключно виробництва  
виробника обладнання (оригінальні витратні матеріали); 

- закупівля витратних матеріалів у комплектах виробництва різних 
виробників (сумісних з наявним у лікарні обладнанням). 

 

(134) Аналіз середньої вартості закупівлі закладами охорони здоров’я витратних 
матеріалів виробництва компанії «FRESENIUS Medical Care», необхідних 

для проведення однієї процедури гемодіалізу на обладнанні  виробництва 
компанії «FRESENIUS Medical Care» (на прикладі окремих лікарень): 
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Заклад охорони 
здоров’я 

(місце розташування) 

Наявне 
обладнання для 

проведення 
гемодіалізу, 

кількість якого 
в лікарні є 

домінуючою 

Постачальник 
витратних 
матеріалів 

Середня вартість витратних матеріалів для 
проведення однієї процедури гемодіалізу  

та приріст  до попереднього періоду 

2013 2014 

 

2015 

 

ва
рт

іс
ть

 

(т
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. г
рн

) 
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іс
т,

 %
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рт
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ть
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) 
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іс
т,

 %
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рт

іс
ть

 

(т
ис

. г
рн

. 

пр
ир

іс
т,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дніпропетровська 
обласна клінічна 
лікарня 
ім. І.І. Мечникова  
(м. Дніпро) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

5008S  

(з 01.06.2014) 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

—*
  

 

0,900 

(01.06.1

4 – 

31.12.14

) 

 1,317 46,3 

Міська клінічна 
лікарня екстреної та 
швидкої медичної 
допомоги 
м. Запоріжжя 

(м. Запоріжжя) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

5008S 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

ТОВ «ТТВ-

Дом» ЛТД 

0,512  0,544 6,3 1,130 107,8 

Міська лікарня № 7 

(м. Запоріжжя) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

4008S, 4008В, 
4008Е 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

ТОВ «ТТВ-

Дом» ЛТД 

0,537  0,620 15,5 1,148 85,2 

Запорізька міська 
багатопрофільна 
дитяча лікарня № 5  

(м. Запоріжжя) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

4008S, 4008В, 
4008Е, 5008S 

plus 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

0,603  0,550 -8,8 0,947 72,2 

Київська обласна 
клінічна лікарня  
(м. Київ) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

4008S, 5008S 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

0,680  0,780 14,7 0,860 10,3 

Білоцерківська 
міська лікарня № 2  
(м. Біла Церква, 
Київська обл.) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

4008S, 5008S 

ТОВ 

«РЕНАРТ» 
0,680  0,830 22,1 1,400 68,7 

Кіровоградська 
обласна лікарня 
(м. Кропивницький) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

4008S, 5008S 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

0,660  —*
  1,110  

*Здійснювалась закупівля витратних матеріалів,  сумісних з наявним у лікарні 
обладнанням. 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Миколаївська 
обласна лікарня  
(м. Миколаїв) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

4008S, 5008S 

ТОВ «ТТВ-

Дом» ЛТД 
0,653  0,903 38,2 2,030 124,8 

Одеська обласна 
клінічна лікарня 

(м. Одеса) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

4008Е/ВСD/S, 

4008S, 5008S 

ТОВ «ТТВ-

Дом» ЛТД 
—*

  1,316 68,1 3,847 192,3 

Сумська обласна 
клінічна лікарня  
(м. Суми) 

«FRESENIUS 
Medical Care» 

FRESENIUS 

5008S 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

0,555  —*
  —*

  

Сумська міська 
клінічна лікарня 
№ 5 (м. Суми) 

«Fresenius 

Medical Care» 

FRESENIUS 

5008S 

ТОВ 
«Медична 
компанія 
Медікус» 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

0,628  —*
  —*

  

Глухівська 
центральна районна 
лікарня  
(м. Глухів,  
Сумська обл.) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

5008S 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

—*
  1,125  1,605 42,7 

Конотопська 
центральна районна 
лікарня 
ім. академіка 
М. Давидова 
(м. Конотоп,   
Сумська обл.) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

5008S 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

—*
  —*

  0,994  

Обласний клінічний 
центр урології і 
нефрології  
 ім. В.І. Шаповала 
(м. Харків) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

5008S 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

0,472  1,345 185 1,699 26,3 

Чернівецька 
обласна клінічна 
лікарня 

(м. Чернівці) 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

4008, 4008S, 

5008S 

ТОВ 
«РЕНАРТ» 

0,577  0,834 44,5 1,065 27,7 

*Здійснювалась закупівля витратних матеріалів,  сумісних з наявним у лікарні обладнанням.    

(135) Різниця між мінімальною і максимальною середньою вартістю витратних 
матеріалів на одну процедуру гемодіалізу становить: 
у 2013 році  – до 30 відсотків; 
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у 2014 році – до 70 відсотків; 

у 2015 році – до 77 відсотків. 
(136) За умови схожості умов постачання витратних матеріалів виробництва 

компанії «Fresenius Medical Care» та однотипності наявного в лікарнях 
обладнання виробництва компанії «Fresenius Medical Care» має місце: 
– наявність суттєвих відхилень показників середньої вартості витратних 

матеріалів, необхідних для проведення однієї процедури гемодіалізу; 

– відсутність схожості динаміки темпів приросту вартості витратних 
матеріалів, необхідних для проведення однієї процедури гемодіалізу. 

 

(137) Аналіз середньої вартості закупівлі закладами охорони здоров’я витратних 
матеріалів переважно виробництва компанії «GAMBRO АВ», необхідних 
для проведення однієї процедури гемодіалізу на обладнанні  виробництва 
компанії «GAMBRO АВ» (на прикладі окремих лікарень): 

 

Заклад охорони 
здоров’я 

(місце розташування) 

Наявне 
обладнання 

для 
проведення 
гемодіалізу, 

кількість 
якого в лікарні 
є домінуючою 

Постачальник 
витратних 
матеріалів 

Середня вартість витратних матеріалів для 
проведення однієї процедури гемодіалізу та 

приріст до попереднього періоду 

2013 2014 
2015 

 

ва
рт

іс
ть
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. г
рн

) 
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іс
т,

 %
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. г
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) 
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ир

іс
т,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Центрі нефрології та 
діалізу обласної клінічної 
лікарні  
ім. М.І. Пирогова 

(м. Вінниця) 

«GAMBRO 

АВ» 

АК-95S,  

AK-200 Ultra, 

Innova, ARTIS 

ТОВ 
«Діалсервіс» 

0,598  0,600 0,33 1,995 232,0 

Дніпропетровська 
обласна клінічна лікарня 
ім. І.І. Мечникова  
(м. Дніпро) 

«GAMBRO 

АВ» 

АК-95, Innova 

ТОВ 
«Діалсервіс» 

0,474  

 

 

0,441 

(5 міс 
01.01.14 - 

31.05.14) 

- 6,96 —*
  

Житомирська обласна 
клінічна лікарня 
ім. О.Ф. Гербачевсько-го 

(м. Житомир) 

«GAMBRO 

АВ» 

АК-95S, Innova 

ТОВ 
«Діалсервіс» 

0,530  0,756 42,64 —*
  

Рівненська обласна 
лікарня  

«GAMBRO 

АВ» 

ARTIS 

ТОВ 
«Діалсервіс» 

0,417  

 

0,662 

 

58,80 2,117 219,8 

Тернопільська 
університетська лікарня 

«GAMBRO 

АВ» 

АК-95, Innova 

ТОВ 
«Діалсервіс» 

0,627  —*
  —*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чернігівська обласна 
лікарня 

«GAMBRO 

АВ» 

АК-95S,  

AK-200 Ultra, 

Innova,  

ТОВ 
«Діалсервіс» 

0,520  0,826 58,9 1,836 122,3 

*Здійснювалась закупівля витратних матеріалів,  сумісних із наявним у лікарні 
обладнанням. 

   

 

(138) Різниця між мінімальною та максимальною середньою вартістю витратних 
матеріалів компанії «GAMBRO АВ»  становить: 
у 2013 році  – до 50 відсотків; 

у 2014 році – до 87 відсотків; 

у 2015 році – до 15 відсотків. 
 

(139) За  умови схожості умов постачання витратних матеріалів виробництва 
компанії «GAMBRO АВ» та однотипності наявного в лікарнях обладнання 
виробництва компанії «GAMBRO АВ» для проведення однієї процедури 
гемодіалізу має місце: 
– наявність відхилень показників середньої вартості витратних матеріалів, 

необхідних для проведення однієї процедури гемодіалізу; 

– відсутність схожості динаміки темпів приросту вартості витратних 
матеріалів (у 2014 році порівняно з 2013), необхідних для проведення 
однієї процедури гемодіалізу. 

(140) Аналіз середньої вартості закупівлі закладами охорони здоров’я витратних 
матеріалів виробництва компанії «B.Braun Medical», необхідних для 
проведення однієї процедури гемодіалізу на обладнанні виробництва 
компанії «B.Braun Medical» (на прикладі окремих лікарень): 

Заклад охорони 
здоров’я 

(місце 
розташування) 

Наявне 
обладнання 

для 
проведення 
гемодіалізу, 

кількість 
якого в 

лікарні є 
домінуючим 

Постачальник 
витратних 
матеріалів 

Середня вартість витратних матеріалів для 
проведення однієї процедури гемодіалізу та 

приріст  до попереднього періоду 

2013 2014 2015 

ва
рт

іс
ть
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рн

) 

пр
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іс
т,

 %
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рт
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ть
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 %
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(т
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. г
рн

) 

пр
ир

іс
т,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Павлоградська 
міська лікарня 
№ 4 

(м. Павлоград, 
Дніпропетров-

ська обл.) 

«B. Braun 

Medical» 

Dialog+ 

ТОВ «МЕДІКАЛ 

ГРУП-УКРАЇНА» 

Через Департамент 
охорони здоров’я  
Дніпропетровської  
ОДА 

—*
  —*

  1,318  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Васильківська 
центральна 
районна лікарня  
(м. Васильків,  
Київська область) 

«B. Braun 

Medical» 

Dialog+ 

ТОВ «Індекс» 0,550  0,640 
16,

4 
1,610 151,6 

Полтавська 
обласна клінічна 
лікарня 
ім. Скліфосовсь-

кого (м. Полтава) 

«B. Braun 

Medical» 
Dialog+ 

ТОВ «Індекс» 0,630  0,650 3,2 2,050 215,4 

*Здійснювалась закупівля витратних матеріалів,  сумісних із наявним у 
лікарні обладнанням. 

    

(141) Різниця між мінімальною і максимальною середньою вартістю витратних 
матеріалів виробництва компанії «B.Braun»  становить: 
у 2013 році  – до 12 відсотків; 
у 2014 році – до 1,5 відсотка; 
у 2015 році – до 35 відсотків. 

(142) За  умови схожості умов постачання витратних матеріалів виробництва 
компанії «B.Braun Medical» та однотипності наявного в лікарнях обладнання 
виробництва компанії «B.Braun Medical» має місце: 
– наявність суттєвих відхилень показників середньої вартості витратних 

матеріалів у 2015 році, необхідних для проведення однієї процедури 
гемодіалізу; 

– відсутність схожості динаміки темпів приросту вартості витратних 
матеріалів у 2015 році порівняно з 2014, необхідних для проведення 
однієї процедури гемодіалізу. 

(143) Аналіз середньої вартості закупівлі закладами охорони здоров’я витратних 
матеріалів виробництва різних присутніх на ринках України виробників для 
проведення однієї процедури гемодіалізу на наявному в лікарні обладнанні: 

Заклад 
охорони 
здоров’я 

(місце 
розташування) 

Наявне  в 
лікарні 

обладнання 
для 

проведення 
гемодіалізу 

Постачальник 
витратних 
матеріалів 

Середня вартість витратних матеріалів для 
проведення однієї процедури гемодіалізу та 

приріст  до попереднього періоду 

2013 2014 2015 
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рт
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ть
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%
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%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ковельське 
міськрайонне 
територіальне 
медичне 
об’єднання 
(м. Ковель, 
Волинська обл.) 

«Bellco S.P.A.» 

Formula 2000-

double pump, 

Formula Plus 

у 2013 році: 
ТОВ «РУМЕД»; 

у 2014 році: 
«Лізоформ 
Медікал» і  
ТзОВ 
«Волиньфармім

0,350  0,664 89,7 1,162 75,0 
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пекс»; 

у 2015 році: 

ТОВ 
«Госпітальний 
менеджмент» 

Краматорська 
міська лікарня 
№ 1 (м. Крама-

торськ, 

Донецька обл..) 

«GAMBRO 

АВ» 

Innova 

«Nipro 
Corporation» 

SURDIAL X 

ТОВ 
«Діалсервіс» 

—  

1,090 

 

 

 

 

 

 

37,0 2,171 99,2 

Сателітний 
центр діалізу 
Маріупольської 
міської лікарні 
№ 1 

(м. Маріуполь, 
Донецька обл.) 

«GAMBRO 

АВ» 

AK-200 Ultra S, 

Innova 

«Nipro 
Corporation» 

SURDIAL X 

у 2013 році: 
ТОВ «РУМЕД»; 

у 2014 році: 
ТОВ «А’СТА» 
через 
департамент 
охорони 
здоров’я 
Донецької 
ОДА; 

у 2015 році: 
ТОВ 
«Діалсервіс», 
ТОВ «А-СЕПТ» 

0,270  0,533 97,4 1,160 117,7 

Одеська міська 
клінічна лікарня 
№ 10  

(м. Одеса) 
 

 

«Fresenius 

Medical Care» 

FRESENIUS 

5008S 

ТОВ «ТТВ-

Дом» ЛТД 
0,888  1,038 16,9 1,775 71,0 

Херсонська 
обласна 
клінічна лікарня  
(м. Херсон) 

«GAMBRO  

АВ» 

АК-95, Innova 

«Bellco S.Р.A» 
Formula 2000 

plus 

у 2014 році: 
ТОВ «Лізоформ 
Медікал», 
ТОВ 
«Діалсервіс»; 

у 2015 році: 
ТОВ 
«Госпітальний 
менеджмент», 
ТОВ 
«Діалсервіс» 

-  0,747  0,859 15,0 

Хмельницька 
обласна лікарня 
(м. Хмельниць-

кий) 

«GAMBRO  

АВ» 

АК-95, Innova 

«Fresenius 
Medical Care» 

FRESENIUS 

«Nipro 

Corporation» 

urdial X 

ТОВ «РУМЕД» 0,382  0,306 -19,9 1,611 426,5 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
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(144) Різниця між мінімальною і максимальною середньою вартістю витратних 
матеріалів, необхідних для проведення однієї процедури гемодіалізу 

становить: 
у 2013 році – до 69 відсотків; 

у 2014 році – до 72 відсотків; 

у 2015 році – до 60 відсотків. 
 

(145) За умови відмінності умов постачання витратних матеріалів (різні 
виробники, постачальники), які сумісні з наявним у лікарнях обладнанням, 

має місце: 
– наявність відхилень показників середньої вартості витратних 

матеріалів; 

– відсутність схожості динаміки темпів приросту вартості витратних 
матеріалів. 

 

(146) Аналіз найбільшої та найменшої середньої вартості закупівлі закладами 
охорони здоров’я витратних матеріалів за  умови схожості умов постачання 
витратних матеріалів різних виробників до наявного в лікарнях обладнання 

(на прикладі окремих лікарень), а саме: 
 

2013 рік: 
найменші ціни: 
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання (м. Ковель, 
Волинська обл.) (наявне обладнання: «Bellco S.P.A.» Formula 2000-double 

pump, Formula Plus) – 0,350 тис. грн; 
Хмельницька обласна лікарня (м. Хмельницький) (наявне обладнання:  

«GAMBRO АВ» АК-95, Innova,  «Fresenius Medical Care»  FRESENIUS,  
«Nipro Corporation» Surdial X) – 0,382 тис. грн; 
Рівненська обласна клінічна лікарня (м. Рівне) (наявне обладнання:  

«GAMBRO АВ» Аrtis, «Nipro Corporation» Surdial X) – 0,417 тис. грн; 
найбільші ціни: 
Київська обласна клінічна лікарня (м. Київ) (наявне обладнання – «Fresenius 
Medical Care» FRESENIUS 4008S, 5008S) – 0,680 тис. грн; 
Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського (м. Полтава) 
(наявне обладнання – «B. Braun Medical» Dialog+ ) – 0,630 тис. грн; 
Одеська обласна клінічна лікарня (м. Одеса) (наявне обладнання: «Fresenius 

Medical Care» FRESENIUS  4008Е/ВСD/SN, 4008S, 5008S) – 0,783 тис. грн; 
Одеська міська клінічна лікарня № 10 (м. Одеса) (наявне обладнання – 

«Fresenius Medical Care» FRESENIUS 5008S) – 0,888 тис. грн. 
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2014 рік: 
найменші ціни: 
Центрі нефрології та діалізу обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 
(м. Вінниця) (наявне обладнання: «GAMBRO АВ» АК-95S, АК-200 Ultra, 

Innova, ARTIS ) – 0,600 тис. грн; 
Міська лікарня № 7 (м. Запоріжжя) (наявне обладнання: «Fresenius Medical 
Care» FRESENIUS 4008S, 4008В, 4008Е) – 0,620 тис. грн; 
Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського (м. Полтава) 
(наявне обладнання – «B. Braun Medical» Dialog+ ) – 0,650 тис. грн; 
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання (м. Ковель, 
Волинська обл.) (наявне обладнання: «Bellco S.P.A.» Formula 2000-double 

pump, Formula Plus) – 0,664 тис. грн; 
найбільші ціни: 
Краматорська міська лікарня № 1 (м. Краматорськ, Донецька обл.) (наявне 
обладнання: «GAMBRO АВ» Innova, «Nipro Corporation» SURDIAL X) – 

1,090 тис. грн; 
Одеська обласна клінічна лікарня (м. Одеса) (наявне обладнання: «Fresenius 

Medical Care» FRESENIUS  4008Е/ВСD/SN, 4008S, 5008S) – 1,316 тис. грн; 
Обласний  клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала 

(м. Харків) (наявне обладнання - «Fresenius Medical Care» FRESENIUS 

5008S) – 1,345 тис. грн. 

 

2015 рік: 
найменші ціни: 
Київська обласна клінічна лікарня (м. Київ) (наявне обладнання: «Fresenius 
Medical Care» FRESENIUS 4008S, 5008S) – 0,860 тис. грн; 
Херсонська обласна клінічна лікарня (м. Херсон) (наявне обладнання:  

«GAMBRO АВ» АК-95, Innova, «Bellco S.P.A.» Formula 2000 plus) – 

0,859 тис. грн; 
Чернівецька обласна клінічна лікарня (м. Чернівці) (наявне обладнання:  

«Fresenius Medical Care» FRESENIUS 4008S, 5008S) – 1,065 тис. грн; 
 

найбільші ціни: 
Центрі нефрології та діалізу обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 
(м. Вінниця) (наявне обладнання: «GAMBRO АВ» АК-95S, АК-200 Ultra, 

Innova, ARTIS ) – 1,995 тис. грн; 
Миколаївська обласна лікарня (м. Миколаїв) (наявне обладнання: «Fresenius 
Medical Care» FRESENIUS 4008S, 5008S) – 2,030 тис. грн; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
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Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського (м. Полтава) 
(наявне обладнання – «B. Braun Medical» Dialog+ ) – 2,050 тис. грн. 

 

(147) Отже, наведений у цьому розділі аналіз вартості закупівлі витратних 
матеріалів, необхідних для проведення однієї процедури гемодіалізу на 
наявному в лікарні обладнанні засвідчив, що всі лікарні витрачають різні 
суми коштів на закупівлю витратних матеріалів, необхідних для проведення 
однієї процедури гемодіалізу, як у разі схожості умов такого постачання, так 
і в разі їх відмінності. 

 

 

 

 

 

 

Повернутися до змісту 
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6. Заходи з адвокатування конкуренції, вжиті органами Комітету за 
результатами дослідження ринків обладнання та витратних матеріалів 
для гемодіалізу 

(1) У зв’язку з наявністю проблеми закупівлі витратних матеріалів для 
гемодіалізу за державні кошти, Антимонопольним комітетом України в 

межах  повноважень проводиться постійна робота з пошуку шляхів  
вирішення цих проблем державного масштабу. Метою цієї діяльності 
Комітету є забезпечення конкурентних засад при організації надання 
медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність V стадії при 
обов’язковому забезпеченні інтересів пацієнтів.  

(2) Так, у 2014 році Антимонопольним комітетом України були направлені 
листи до Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України, 
Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України, Прем'єр-

міністру України, Адміністрації Президента України тощо, в яких 
висвітлювались зазначені проблемні питання. 

(3) У січні 2015 року Антимонопольним комітетом України було ініційоване 
проведення круглого столу для пошуку шляхів вирішення питань надання 
медичної допомоги з гемодіалізу та здійснення державних закупівель у цій 
сфері. Під час зазначеного заходу, на який були запрошені представники 
МОЗ України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

учасники ринку, представники громадськості та інших зацікавлених сторін, 
було наголошено, зокрема, що закупівлі проводяться на регіональному рівні, 
а уповноваженими на це органами, а саме – МОЗ України та Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, не розроблені методичні 
рекомендації або примірні медико-технічні вимоги, які б дозволяли 

запобігати дискримінаційним підходам під час формування тендерної 
документації на закупівлю витратних матеріалів для гемодіалізу, сприяли б 
усуненню умов, що створюють підстави для оскаржень, та забезпечили б 
належну якість надання послуг громадянам, які цього потребують. 

(4) У зв'язку з невирішенням зазначених питань Антимонопольний комітет 
України у березні 2016 року провів аналогічний захід, присвячений пошуку 
шляхів вирішення проблемних питань здійснення державних закупівель у 
цій сфері. 

(5) Також, за ініціативи Антимонопольного комітету України, у квітні 2016 
року була створена робоча  група з вирішення проблем, що виникли на  
ринках обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу, закупівля яких 
проводиться за кошти державного та/або місцевих бюджетів (далі – Робоча 
група), до   складу якої   увійшли   народні   депутати  України, 
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представники МОЗ України, закладів охорони здоров'я, що здійснюють 
діяльність з медичної  допомоги  хворим  нефрологічного профілю, 
профільних інститутів, громадських організацій, постачальників обладнання 
та витратних матеріалів для гемодіалізу. За результатами роботи цієї 
Робочої групи було окреслено ряд питань, вирішення яких може позитивно 
вплинути на ситуацію, що склалася на ринках обладнання та витратних 
матеріалів гемодіалізу. 

(6) Однією з головних проблем, що існує на зазначених ринках, є 
недосконалість наявної нормативно-правової бази, розробником якої є МОЗ 
України, відсутність єдиної фахової думки МОЗ України  щодо стандартних 
підходів до визначення та формування предмета закупівлі (медична послуга, 
витратні матеріали, комплект з обладнання, медикаментів та витратних 
матеріалів тощо) при здійсненні процедур гемодіалізу за державні кошти. 

(7) Враховуючи пропозиції учасників Робочої групи та з метою розвитку дієвої 
конкуренції на ринках обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу, 

було прийнято рішення про надсилання Антимонопольним комітетом 
України ініціативних листів до Президента України П.О. Порошенка та 
Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана, в яких були внесені  пропозиції 
щодо надання відповідних доручень МОЗ України та Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі, а саме:  
Міністерству охорони здоров’я України розробити нормативно-правові акти, 
зокрема:  
 щодо визначення поняття, що насамперед є процедурою гемодіалізу - 

«медична послуга», «медична допомога», «медичне обслуговування» та 

про їх взаємозв’язок під час проведення відповідних медичних процедур; 

 щодо визначення переліків медичних послуг/медичної 
допомоги/медичного обслуговування, необхідних для проведення 
процедур гемодіалізу/перитонеального діалізу та відповідно переліків 
стандартних операційних процедур у рамках відповідних переліків; 

 Методичні рекомендації щодо особливостей формування предмета 
закупівель  (витратні матеріали, комплекти, медичні послуги) для 
уніфікації та стандартизації проведення процедур закупівлі для 
гемодіалізу/перитонеального діалізу всіма учасниками ринку; 

Міністерству охорони здоров’я України та Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі розробити нормативно-правові акти щодо 
запровадження: 

- єдиного діалізного простору в Україні (фінансування лікування пацієнта 
незалежно від місця його проживання та місця проведення процедури 
гемодіалізу), забезпечивши рівність усіх суб’єктів господарювання 
(незалежно від форми власності, організаційно-правової форми) при наданні 
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медичних послуг з проведення процедур гемодіалізу/перитонеального 
діалізу; 

- референтного ціноутворення на медичні послуги для процедур 
гемодіалізу/перитонеального діалізу та передбачати відкриті реєстри 
референтних цін на послугу; 

- віднесення витрат на лікування гемодіалізом до «захищених» статей 
бюджету в разі введення медичної послуги; 
- методики розрахунку вартості медичних послуг з проведення процедур 
перитонеального діалізу. 

 

(8) Крім цього, враховуючи те, що реалізація зазначених вище пропозицій 
потребуватиме тривалого часу, а нагальність забезпечення хворих належним 
лікуванням – це щоденна потреба, Комітетом також були внесені 
пропозиції: 
надати відповідне доручення МОЗ України та Міністерству економічного 
розвитку та торгівлі України в межах повноважень розробити та затвердити 

Особливий порядок закупівлі витратних матеріалів для гемодіалізу та 
перитонеального діалізу. 

(9) Кабінет Міністрів України у відповідь на звернення Комітету надав 
доручення від 22.06.2016 № 21660/2/1-16 МОЗ України, Міністерству 
фінансів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, 
разом з Комітетом,   утворити   спільну  робочу  групу  щодо напрацювання 
конкретних пропозицій стосовно вирішення питання забезпечення хворих 
нефрологічного профілю витратними матеріалами для гемодіалізу. 

(10) Незважаючи на соціальну важливість питання, МОЗ України не вжило 
дієвих заходів щодо практичного вирішення проблемних питань, пов’язаних 
із закупівлями витратних матеріалів для гемодіалізу за державні кошти. 
Тому 21 лютого 2016 року Комітетом надіслано листи до Адміністрації 
Президента України та Кабінету Міністрів України з проханням  надати 
доручення МОЗ України щодо врегулювання зазначених вище проблемних 
питань. 

(11) На серпень 2017 року МОЗ України формально була створена робоча група, 
але фактичного напрацювання шляхів вирішення проблемних питань 
закупівлі витратних матеріалів для гемодіалізу та перитонеального діалізу 
не відбувалось (протягом року з моменту надання доручення Кабінету 
Міністрів України, МОЗ України було проведено одну робочу зустріч у 
серпні 2017 року). Повернутися до змісту 
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7. Висновки за результатами дослідження регіональних ринків 
обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу 

(1) Нормативно-правове регулювання питань щодо організації та забезпечення 
у сфері лікування хворих нефрологічного профілю в Україні здійснює 
МОЗ України.  

(2) Процедура гемодіалізу є медичною допомогою та надається хворим на ХНН 
V стадії на безоплатній основі.  

(3) Надання медичної допомоги хворим на ХНН V стадії в Україні здійснюється 
за місцем проживання осіб за рахунок коштів державного та/або місцевих 
бюджетів у структурних підрозділах обласних, міських, районних, 
міжрайонних центрів нефрології та діалізу. 

(4) Відповідно до розпорядчих документів МОЗ України, Державна установа 

«Інститут нефрології Національної академії медичних наук України» веде 
Національний реєстр хворих на ХНН, який містить інформацію щодо 
кількості хворих, які перебувають на обліку структурних підрозділів з 
охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій на кінець 
кожного року станом на 1 січня звітного року.  

(5) Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у Державному 
бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 березня 2011 року № 298, головним розпорядником бюджетних 
коштів та відповідальним виконавцем програм є МОЗ України.  

(6) Департаменти й головні управління охорони здоров'я обласних та Київської 
міської держадміністрацій (територіальні органи охорони здоров'я), заклади 
охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України 
(підпорядковані установи), є розпорядниками бюджетних коштів нижчого 
рівня. 

(7) Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня забезпечують подання МОЗ 
України заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти у визначені 
ним строки, а МОЗ України здійснює контроль за своєчасністю, 
достовірністю та змістом поданих заявок.  
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(8) За наявною в Комітеті інформацією, з 2009 року виділення державних 
коштів на придбання обладнання для гемодіалізу припинено. 

(9) Щорічне виділення коштів на закупівлю витратних матеріалів і послуг для 
лікування хворих методом гемодіалізу передбачається Бюджетною 
програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру».  

(10) Заклади охорони здоров’я, з огляду на наявне в лікарні обладнання, 

формують заявки на закупівлю необхідних їм витратних матеріалів для 
гемодіалізу та: 

- беруть самостійно участь у закупівлях (у разі їх визначення 
розпорядниками коштів нижчого рівня); 

– або передають їх розпоряднику бюджетних коштів та/або розпоряднику 
коштів місцевого бюджетів, а потім, після проведення останніми 
процедур закупівель, централізовано отримують витратні матеріали. 

(11) Закупівля витратних матеріалів, необхідних для проведення процедур 
гемодіалізу на наявному в лікарні обладнанні, здійснюється  за результатами 
процедур  державних закупівель, де учасником може бути будь-яка особа, 
яка подала тендерну пропозицію незалежно від місця провадження своєї 
господарської діяльності.  

(12) Усі медичні вироби для  гемодіалізу – обладнання та витратні матеріали – в 
Україні не виробляються. Україна є імпортозалежною державою в частині 
забезпечення медичними виробами для гемодіалізу.  

(13) Ринки обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу є 
загальнодержавними. 

(14) В Україні обладнання та витратні матеріали для гемодіалізу представлено 
п’ятьома іноземними виробниками: «GAMBRO AB» (Швеція), «Fresenius 
Medical Care» (Німеччина), «B. Braun Medical» (Німеччина), «Nipro  
Corporation» (Японія), «Bellco S.P.A.» (Італія), серед яких більшість одиниць 
обладнання належить компаніям «GAMBRO AB» (Швеція) та «FRESENIUS 
Medical Care» (Німеччина), які через відповідних суб’єктів господарювання 
(резидентів України) постачають обладнання та витратні матеріали  
закладам охорони здоров’я по всіх регіонах України. 
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(15) У розрізі областей України ситуація має такий вигляд: 

 Обладнання та витратні матеріали виробництва компанії «GAMBRO 
 AB» домінують (за наявністю) у закладах охорони здоров’я в таких 

 областях України:  

- Вінницькій  протягом 2013 – 2015 років (через постачальників: 
ТОВ «Діалсервіс», ТОВ «Румед»); 

- Волинській протягом 2013 – 2015 років (через постачальників: 
ТОВ «Сучасні медичні системи», ТОВ «Лізоформ Медікал», 

ТОВ «Волиньфармімпекс», ТОВ «Госпітальний менеджмент»);  
- Дніпропетровській за підсумками 2013 року та 5 місяців 2014 року (з 

01.01.2014 до 31.05.2014) (через постачальника – ТОВ «Діалсервіс»);  
- Донецькій протягом 2013 – 2015 років (через постачальників: 

ТОВ «Діалсервіс», ОВ «Румед», ТОВ «А-Септ»);  
- Житомирській протягом 2013 – 2015 років (через постачальника – 

ТОВ «Діалсервіс»); 
- Закарпатській протягом 2013 – 2015 років  (через централізовані поставки 

Управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної 
адміністрації); 

- Івано-Франківській протягом 2013 – 2015 років (через постачальника – 

МСП ТОВ «Гамбрамед»); 
- Львівській (за підсумками 2013 року) (через постачальника – 

ТОВ «Румед»);  
- Рівненській протягом 2013 – 2015 років (через постачальника – 

ТОВ «Діалсервіс»); 
- Тернопільській протягом 2013 – 2015 років (через постачальників – 

ТОВ «Діалсервіс», ТОВ «Румед», ТОВ «Укрпрофмед»); 
- Хмельницькій протягом 2013 – 2015 років (через постачальника – 

ТОВ «Румед»), 
- Черкаській протягом 2013 – 2015 років (через постачальника – 

ТОВ «Діалсервіс»); 
- Чернігівській протягом 2013 – 2015 років (через постачальника  –

ТОВ «Діалсервіс»);  
- м. Києві протягом 2013 – 2015 років (через постачальників: 

ТОВ «Діалсервіс», ТОВ «Допомога-1», ТОВ «Діавіта»). 
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Обладнання та витратні матеріали виробництва компанії «Fresenius 
Medical Care» домінують (за наявністю) у закладах охорони здоров’я таких 
областей: 

- Дніпропетровської за підсумками 7 місяців 2014 року (з 01.06.2014 до 
31.12.2014 та 2015 року (через постачальника − ТОВ «Ренарт»);  

- Запорізької протягом 2013 – 2015 років (через постачальника − 

ТОВ «Ренарт»);  
- Київської протягом 2013 – 2015 років (через постачальника 

ТОВ «Ренарт» та через централізовані поставки Департаменту охорони 
здоров'я Київської обласної державної адміністрації);   

- Кіровоградської протягом 2013 – 2015 років (через постачальника 
ТОВ «Ренарт»);  

- Миколаївської протягом 2013 – 2015 років (через постачальника 
СУНП ТОВ «ТТВ-Дом»);  

- Одеської протягом 2013 – 2015 років (через постачальників: 
ТОВ «Нефромед», СУНП ТОВ «ТТВ-Дом»);  

- Сумської протягом 2013 – 2015 років (через постачальників: 
ТОВ «Ренарт», ТОВ «Медична компанія «Медікус», ТОВ «Медікалгруп-

Україна», ПрАТ «Індар», ТОВ «Юрія Фарм», ТОВ «БаДМ» та 
централізовані поставки від Управління охорони здоров'я Сумської 
обласної державної адміністрації);  

- Харківської протягом 2013 – 2015 років (через постачальника: 
ТОВ «Ренарт»);  

- Чернівецької протягом 2013 – 2015 років (через постачальника: 
ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»). 

Обладнання та витратні матеріали виробництва компанії «B.Braun 
Medical» домінують (за  наявністю) у закладах охорони здоров’я 
Полтавської області протягом 2013 – 2015 років (через постачальника 
ТОВ «Індекс»). 

Обладнання та витратні матеріали виробництва компаній «GAMBRO 
AB» та «Fresenius Medical Care»  домінують (за наявністю) у закладах 
охорони здоров’я таких областей: 
- Львівської протягом 2014 – 2015 років (через постачальників: ТОВ «Лінк-

Медитал», ТОВ «Румед»);   
- Луганської протягом 2013 – 2015 років (через постачальників: 

ТОВ «Ренарт», ТОВ «Румед»).   
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Обладнання та витратні матеріали виробництва компаній «GAMBRO 

AB» та «B. Braun Medical» домінують (за наявністю) у закладах охорони 
здоров’я в Житомирській області (за підсумками 2015 року) (через 
постачальника ТОВ «Діалсервіс» та централізоване постачання 
Комунальною установою «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»). 
Обладнання та витратні матеріали виробництва компаній «Bellco 

S.P.A.» та «GAMBRO AB» домінують (за  наявністю) у закладах охорони 
здоров’я в Херсонської області протягом 2013 – 2015 років (через 
постачальників: ТОВ «Діалсервіс», ТОВ «Лізоформ медикал», 
ТОВ «Госпітальний менеджмент»).  

(16) Протягом 2013 – 2015 років компанії «GAMBRO AB» і «Fresenius Medical 
Care» (а також всі інші представлені на ринку України виробники 
обладнання) просувають в Україні обладнання для гемодіалізу власного 
виробництва, застосовуючи схожі маркетингові підходи. 

(17)  Механізм забезпечення закладів охорони здоров’я обладнанням для 
гемодіалізу такий: постачання відбувається за договорами благодійної 
допомоги, безоплатного користування, оренди, суборенди, укладеними між 
постачальниками обладнання (резидентами України) та закладами охорони 
здоров’я тощо.   

(18) Аналіз договорів, за якими обладнання постачається в лікарні, та договорів 
технічного або сервісного післягарантійного обслуговування обладнання, 
що укладаються між постачальником обладнання та лікарнею, засвідчив, що 
вони можуть містити умови, які на практиці призводять до встановлення  
контролю постачальниками обладнання за формуванням закладами охорони 
здоров’я потреби у витратних матеріалах саме тих виробників, чиє 
обладнання є в лікарні, без врахування принципу взаємозамінності 
витратних матеріалів у межах кожного з типів. А отже, може відбуватись  
контроль виробників/постачальників обладнання за похідним від цього 
обладнання товаром – витратними матеріалами. Це, зокрема, стосується 
вимог щодо закупівлі витратних матеріалів, які рекомендовані виробником 
обладнання (зокрема, компанії «GAMBRO AB») згідно з керівництвом з 
експлуатації, та необхідності письмового погодження з постачальником 
обладнання. У разі виконання зазначених умов договорів, заклади охорони 
здоров’я мають безкоштовно отримувати від постачальника обладнання 
послуги із сервісного обслуговування та ремонту обладнання 
позагарантійного строку обслуговування. 
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(19) Отже, постачальники обладнання можуть мати важелі впливу на 
формування замовником предмета закупівлі  –  витратних матеріалів для 
гемодіалізу. 

(20) Наявні в Україні на теперішній час умови поставки обладнання для 
гемодіалізу мають певні позитивні та негативні наслідки: 

- до позитивних можна віднести стабільність забезпечення лікарень 
обладнанням, що створює умови для надання безперервної медичної 
допомоги хворим на ХНН V стадії;  

- до негативних – компанії «GAMBRO AB» та «Fresenius Medical Care», 

досягнувши суттєвого домінування на загальнодержавному ринку через 
договірні відносини з лікарнями щодо безкоштовного постачання 
обладнання для гемодіалізу, фактично отримали майже по всіх регіонах 
України нові ринки збуту витратних матеріалів для гемодіалізу власного 
виробництва, та маючи можливість нарощувати обсяги постачання 

обладнання власного виробництва в лікарні, можуть встановлювати 

бар’єри вступу на ринок витратних матеріалів для інших виробників 
аналогічних (еквівалентних) медичних виробів (витратних матеріалів), 
що сумісні з наявним у лікарні обладнанням. 

(21) Отже, конкуренція між виробниками витратних матеріалів для гемодіалізу, 
зокрема, відбувається шляхом отримання можливості постачати лікарням на 
безкоштовній основі обладнання для гемодіалізу, що в подальшому 
забезпечуватиме постійний збут витратних матеріалів власного 
виробництва.  

(22) За інформацією лікарень, постачальників обладнання та витратних 
матеріалів для гемодіалізу, на теперішній час у лікарнях знаходяться 
апарати для гемодіалізу «штучна нирка» двох типів:  

- без функції гемодіафільтрації різних виробників, які є взаємозамінними в 
межах цього типу; 

- з функцією гемодіафільтрації різних виробників, які є взаємозамінними в 
межах цього типу. 

(23) За інформацією лікарень, кожен із цих типів обладнання (без функції 
гемодіафільтрації та з функцією гемодіафільтрації) не є взаємозамінним 



 185 

поза межами відповідних типів апаратів, оскільки ці типи апаратів мають 
різне призначення, технічні характеристики тощо.  

(24) Витратні матеріали для гемодіалізу різних виробників у межах кожного 
типу можуть бути взаємозамінними лише за умови: 
- діалізатори → тотожності їх основних характеристик; 

- кровопровідні магістралі → сумісності з певною моделлю апарата; 

- фістульні голки (артеріальні та венозні окремо) → аналогічного 
 діаметру; 
- сухий бікарбонатнимй концентрат → сумісності з певною моделлю 
 апарата та тотожності ваги бікарбонату, що міститься в певній формі; 
- рідкий гемодіалізний концентрат → однакового значення розведення 
 та тотожності значень концентрації іонів у готовому діалізуючому 
 розчині; 
- засоби для обробки та дезінфекції апаратів → сумісності їх фізико-

 хімічних властивостей з конкретною моделлю апарата. 

Разом із цим є окремі витратні матеріали, зокрема ультрафільтри 
діалізуючого розчину, які не є взаємозамінними в розрізі різних виробників, 
оскільки кожен із них виробляє ультрафільтри, які сумісні з певними 
моделями апаратів для гемодіалізу тільки їх власного виробництва. 

(25) Наведені вище твердження щодо питань взаємозамінності та сумісності  
витратних матеріалів для гемодіалізу базуються виключно на вимогах, 
встановлених виробниками та постачальниками обладнання, думках з 
окремих питань МОЗ України (наприклад, на запити Постійно діючої 
адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у 
сфері державних закупівель), Державної установи «Інститут 
нефрології НАМН України» та на практичному досвіді закладів охорони 
здоров'я нефрологічного профілю.  

 

(26) За інформацією Державної установи «Інститут нефрології Національної 
академії медичних наук України», лікарні України забезпечені  обладнанням 
для проведення гемодіалізу різних виробників, різноманітних видів, типів і 
модифікацій, що на практиці може створювати певні ускладнення  для 
персоналу лікарень у частині експлуатації обладнання під час надання 
медичної допомоги, та при формуванні лікарнею заявок на закупівлю за 
державні кошти необхідних для наявного в лікарні обладнання витратних 
матеріалів, оскільки наявність у замовника апаратів для гемодіалізу кількох 
моделей різних виробників практично унеможливлює точне визначення 
кількості процедур, які будуть проведені на кожному типі апарата протягом 
року. 
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(27) Враховуючи наведене, вплив постачальників обладнання на формування 
попиту на певні  витратні матеріали є цілком можливим, оскільки відсутні 
будь-які стандарти, що встановлюють вимоги до технічних умов 
експлуатації медичних виробів для гемодіалізу, нормативно-правові або 
інші документи, які визначають питання взаємозамінності та сумісності 
кожного з типів витратних матеріалів до певного обладнання.  

 

(28) За результатами дослідження встановлено, що конкуренція на ринках 
витратних матеріалів для гемодіалізу насамперед відбувається шляхом 
отримання можливості постачати лікарням на підставі різних, наведених у 
звіті, договорів обладнання для гемодіалізу, що в подальшому 
забезпечуватиме постійний збут витратних матеріалів власного 
виробництва. 

 

(29) Відповідно така ситуація призводить  до викривлення конкуренції на ринках 
витратних матеріалів, даючи можливість окремим суб’єктам 
господарювання фактично визначати умови обороту витратних матеріалів 
на ринку та встановлювати бар’єри вступу на ринки витратних матеріалів 
для інших виробників аналогічних (еквівалентних) витратних матеріалів. 

(30) Методичні рекомендації або технічні вимоги щодо формування тендерної 
документації саме для закупівлі витратних матеріалів для проведення 
процедур гемодіалізу не розроблялись і не затверджувались. 

(31)  Комітетом здійснено порівняльний аналіз вартості витратних матеріалів, 
необхідних для проведення однієї процедури гемодіалізу по всіх областях 
України в розрізі закладів охорони здоров’я, які надають таку медичну 
допомогу, який засвідчив певні розбіжності у вартості витратних матеріалів, 
необхідних для проведення однієї процедури (як по областях України, так і 
по лікарнях у межах однієї області),  навіть за умови експлуатації 
однакового обладнання та однакових витратних матеріалів. (Враховуючи, що 
зазвичай  в одному закладі охорони здоров’я можуть знаходитись апарати 
для гемодіалізу різних виробників, різних модифікацій, та беручи до уваги 
неможливість закладів охорони здоров’я надати Комітету достовірну 

інформацію про вартість комплекту витратних матеріалів (та виключну 
складову комплекту), необхідних для проведення процедури гемодіалізу на 
конкретному обладнанні, Комітет допускає наявність певної похибки при 
здійсненні таких розрахунків.)  
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(32) А отже, відсутність стандартних підходів може призводити до витрачання  
лікарнями різних сум коштів на закупівлю витратних матеріалів, необхідних 
для проведення однієї процедури гемодіалізу. 

(33) До 01.07.2015 введення в обіг медичних виробів починалось з їх державної 
реєстрації, яку здійснювала Держлікслужба. 

(34) З 01.07.2015, відповідно до норм Технічного регламенту щодо медичних 
виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від         

2 жовтня 2013 року № 753, для всіх виробів медичного призначення, замість 
державної реєстрації, обов’язковими для застосування стали процедури 
оцінки відповідності, які проводять органи з оцінки відповідності. 

(35) Відповідно до цієї постанови, для тих медичних виробів, які пройшли 
державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та 
виробів медичного призначення та були введені в обіг до дати обов’язкового 
застосування технічного регламенту, дозволяється надавати такі вироби на 
ринку до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати 
введення в обіг без проходження процедури оцінки відповідності.   

(36) Відповідно до Технічного регламенту щодо медичних виробів, введення в 
обіг та/або в експлуатацію медичних виробів дозволяється тільки в разі, 
коли вони повністю відповідають вимогам цього Технічного регламенту, за 
умови належного постачання, встановлення, технічного обслуговування та 
застосування їх за призначенням.   

(37) Ані Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного 
призначення лікарських засобів, що вже втратив чинність (але дія свідоцтва 

ще триває п’ять років), ані чинні норми Технічного регламенту щодо 
медичних виробів не передбачали(ють) на етапі реєстрації/оцінки 
відповідності медичного виробу обов’язкову наявність стандартів, технічних 
умов експлуатації медичних виробів, які для забезпечення необхідного 
ефекту лікування за призначенням не застосовуються самостійно, а тільки в 
поєднанні з іншими медичними виробами. Так, до таких медичних виробів 
належить обладнання для проведення процедур гемодіалізу, які призначені 
для проведення медичної процедури, виконання якої неможливо здійснити 

без витратних матеріалів, які є сумісними із цим обладнанням.  
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(38) На теперішній час стосовно медичних виробів, необхідних для проведення 
процедури гемодіалізу, не затверджено національних стандартів, які б 
відповідали європейським гармонізованим стандартам та  застосування яких 
сприймалося б як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного 
регламенту.  

(39) А отже, на теперішній час питання визначення сумісності, взаємозамінності, 
еквівалентності обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу 

залишається поза увагою держави та повністю знаходиться під контролем 
виробників обладнання та витратних матеріалів, що не сприяє розвитку 
конкуренції на ринках витратних матеріалів для гемодіалізу. 

(40) Отже, заклади охорони здоров’я формують заявки на закупівлю необхідних 
їм витратних матеріалів (предмет закупівлі) виходячи із: 

- наявного в лікарні обладнання; 

 - інструкції, керівництва щодо його експлуатації; 
 - умов договорів з постачальниками обладнання (оренди/суборенди, 

дарування, безоплатного користування) ; 

 - умов договорів технічного/сервісного обслуговування обладнання; 

 - кількості закріплених за кожною лікарнею хворих на ХНН V стадії; 
 розрахунку кількості процедур гемодіалізу.  

(41) Найчастіше розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня формують 
предмет закупівлі: 

- об’єднуючи в один лот декілька позицій щодо комплектів витратних 
матеріалів до обладнань, які мають різні техніко-експлуатаційні 
характеристики; 

- об'єднуючи в один лот конкурентну продукцію з продукцією, яка 
виробляється лише одним виробником;  
- деталізуючи медико-технічні вимоги та/або встановлюючи необґрунтовані 
вимоги до техніко-експлуатаційних характеристик у технічній специфікації, 
яка є складовою частиною тендерної документації.   

(42) Такі дії фактично призводять до закупівлі витратних матеріалів конкретного 
виробника, нівелюючи конкуренцію під час торгів щодо тих витратних 
матеріалів, де конкуренція є можливою завдяки наявності на ринку України 
витратних матеріалів різних виробників аналогічних товарів. 
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(43) Зазначена ситуація призводить до того, що до Комітету як органу 
оскарження щорічно надходять численні скарги суб’єктів господарювання 
щодо порушення замовниками порядку проведення процедур закупівель 
витратних матеріалів для гемодіалізу за державні кошти. Так: 

- у 2015 році Комітетом розглянута 21 скарга щодо зазначеного питання, 
7 скарг задоволено (зобов’язано замовника внести зміни до документації), 
відмовлено в задоволенні 11 скарг; 

- у 2016 році Комітетом розглянута 61 скарга, з яких 40 скарг задоволено (за 
результатами розгляду однієї скарги замовника зобов’язано відмінити 
торги), у задоволенні 19 скарг відмовлено. 

(44) Закупівля витратних матеріалів для гемодіалізу проводиться здебільшого 
шляхом відкритих торгів. Така процедура передбачає наявність конкуренції 
на відповідних ринках.  

(45) Така процедура застосовується для всіх видів, типів, модифікацій 
обладнання різних виробників та наявності чи відсутності гарантійного 
терміну обслуговування обладнання. 

(46) Разом із цим існують різні варіанти: 

- є обладнання, техніко-експлуатаційні та медико-технологічні 
характеристики якого допускають можливість застосування витратних 
матеріалів, аналогічних (еквівалентних) оригінальним;  

- є обладнання, техніко-експлуатаційні та медико-технологічні 
характеристики якого допускають можливість застосування тільки 
оригінальних до обладнання витратних матеріалів; 

- є умови, коли обладнання знаходиться на гарантійному обслуговуванні і 
виробник має право вимагати його експлуатації тільки із встановленим 
виробником переліком витратних матеріалів.   

(47) За умов наявності стандартів, технічних та медико-технологічних умов 
експлуатації кожного з видів/типів/модифікацій обладнання, затверджених 
відповідними уповноваженими органами влади, було б  можливо визначити, 

на яких ринках витратних матеріалів можлива конкуренція, а на яких − ні.  

(48) На теперішній час закупівля витратних матеріалів здійснюється за цінами, 
встановленими виробниками обладнання. Порівняння вартості таких 
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медичних виробів в Україні із цінами в інших державах, зокрема, 
референтне ціноутворення, законодавством не передбачено. 

(49) За умов існування референтного ціноутворення на медичні вироби для 
гемодіалізу, був би можливим розвиток дієвої конкуренції на відповідних 
товарних ринках, що в результаті може призвести до балансу таких 
складових, як якість – ціна – ефективність та безпека лікування хворих на 
ХНН V стадії методом гемодіалізу. 

(50) Комітет вважає, що лише комплексний підхід та об’єднання зусиль у межах 
повноважень Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 
МОЗ України, Держлікслужби, Антимонопольного комітету України, 
експертних установ, уповноважених органів відповідності надасть 
можливість розробити та запровадити чітки й прозорі підходи до організації 
надання медичної допомоги хворим на ХНН V стадії методом гемодіалізу, 
що створить підґрунтя для розвитку дієвої конкуренції на ринках витратних 
матеріалів для гемодіалізу, проведення закупівель за державні кошти з 
дотриманням основних принципів закупівель та захистить інтереси 
пацієнтів. 

 

 

 

Повернутися до змісту 


