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НАУКОВО-ПРАВОВИй ВИСНОВОК
про вiдповiднiсть принципам верховенства права, мiжнародно-правовим
зобов'язанням Укра.і.ни та нацiональному законодавству проскту Закону
Укра.і.ни «Про безпеку та якiсть донорсько.і. кровi та компонентiв кровi»

(номер, дата ресстрацi.і.: 3648 вiд 12.06.2020)

1. вступнА чАстинА

jаявнuк..

Громадська   органiзацiя   «Всеукра.і.нська   асоцiацiя   донорства   кровi   та
трансфузiйно.і. допомоги», 61052, м. Харкiв, вул. Велика Панасiвська 67, корп.
.іiт М1 тел. 337-85-01, е-mаil:Ьlооdukгаiпе mаil.соm

Завдання..

Експертне дослiдження про вiдповiднiсть принципам верховенства права,
мiжнародно-правовим зобов'язанням Укра.і.ни та нацiональному законодавству
про€кту   Закону   Укра.і.ни   «Про   безпеку   та   якiсть   донорсько.і.   кровi   та
комIIонентiв  кровi»  (номер,  дата  ре€страцi.і.:  3648  вiд  12.06.2020    р.)  та  щодо

ризикiв впровадження цього законопро€кту.



документu, наданi для експертного дослiдження..

1.  Проскт  Закону  Укра.і.ни  «Про  безпеку  та  якiсть  донорсько.і.  кровi  та
компонентiв кровi» (номер, дата ре€страцi.і.: 3648 вiд 12.06.2020 р.);

2.      Пояснювальна  записка  до  про€кту  Закону  Укра.і.ни  «Про  безпеку  та
якiсть донорсько.і. кровi та компонентiв кровi»;

3.      Порiвняльна  таблиця  до  про€кту  Закону  Укра.і.ни  «Про  безпеку  та
якiсть донорсько.і. кровi та компонентiв кровi»;

4.      Висновок Головного науково-експертного управлiння вiд 16.06.2020 р.
року до проскту Закону Укра.і.ни «Про безпеку та якiсть донорсько.і. кровi
та компонентiв кровi»;

5.      Неперсонiфiкованi  копi.і.  запитiв  медичних  закладiв  на  компоненти
донорсько.і. кровi на 6-ти сторiнках (додаток Б).

Норматuвно-правовi актu, u4о застосовуються в експертному дослiдженнi..

1.  Конституцiя Укра.і.ни] ;
2.  Основи законодавства Укра.і.ни про охорону здоров'я2;
3.  Закон Укра.і.ни «Про донорство кровi та .і-і. компонентiв» вiд 23.06.1995 р.

№239/95_вр3;
4.  Наказ   Мiнiстерства   охорони   здоров'я   Укра.і.ни   «Про   затвердження

Iнструкцi.і.    з    виготовлення,    використання    та    забезпечення    якостi
компонентiв кровi» вiд 17.12.2013 р. №1og34;

5.  ТWЕNТY-ЕIGНТН   wOBLD   HEALTH   АSSЕМВLY,   GЕNЕVА,   13-30
MAY  1975  WНА28.72  Utilization  and  supply  of human  Ьlооd  and  Ьlооd

ргоduсts (Резолюцiя Всесвiтнiо.і. Асамбле.і. охорони здоров'я, Женева,  13-
30 травня  1975 р.).

Науковi прщi та довiдкова лiтература, якi вuкорuстовуIоться в
експертному дослiдженнi:

1.   DеАпgе1is   V.  . Вгеdа  А.Тгепds   in  PlaSma  То11   Fгасtiопаtiоп  fог   Self
sufficiency      of      РlаSmа-Dегivеd      Меdiсiпа1      Ргоduсts      in      Itаlу.      URL:
httDs://WwW.kагgег.соm/Агtiс1едullТехt/496750.

`  URL: httрs://zаkОп.гаdа.gоv.uа,'``1аws/ShоW/254%D0%ВА/96-%l)0%В2%[.) 1 %80
: URL: hкрs://Zаkоіі.hеlр,'1аw/2801 -Х11
`-` URL: httрS://zаkоп2.гаdа.gоV.uа/lаwS/Shоw/3687-12
J URL:  : httDS://zаkоп,гаdа.Sюv.uа/lаws/Shоw/z0030-14



2.        Тhiеггу        Bumouf       Modem        Р1аSmа        Fгасtiопаtiоп.        URL:

±Ёрs:±дшzу_w.псЬi.п1m.пih.gрLv/ршс/агti_с1еS/РМС71_2±§42=
3.  Пашков  В.М.  Проблеми  донорства  кровi  та  .і-і.  компонентiв,  або

Iндетермiнiзм нацiонально.і. служби кровi. {[rои%эю#еGz4к ЛЛГЕjС4.  2018. № 50
Lщ. с.10-11.

4.   Гуторова  Н.О.,   Пашков  В.М.   Проблеми   правового  регулювання
донорства кровi та .і-і. компонентiв. Л4lеЭич#G ирсZGо. 2019;  1(23). С. 45-56.

5.   Фракционирование   плазмы  крови:   мировые   тенденции,  рынок  и
ситуация в Украине.  ФсZрл4аZіеб77€%ческсZя о7ирс7сль. Июнь. № 3  (74). 2019. С. 38 -
J6.

11. доСЛ1дНИЦЬКА ЧАСТИНА

Фактuчнi обставuнu:

16 червня 2020 року на сайтi Комiтету з питань здоров'я нацi.і., медично.і.
]опомоги та медичного  страхування Верховно.і. Ради  Укра.і.ни були викладенi
]окументи, що свiдчать про ресстрацiю  12 червня 2020 року в Верховнiй Радi
Укра.і.ни  проскту  Закону  Укра.і.ни  «Про  безпеку та якiсть  донорсько.і. кровi  та
компонентiв  кровi»   (номер,  дата  ре€страцi.і.:   3648   вiд   12.06.2020)  разом  iз
негативним    висновком    Головного    науково-експертного    управлiння    вiд
16.06.2020 р.

17  червня  2020  року  на  сайтi  ВРУ  була  викладена  iнформацiя  про
наявнiсть  протоколу  засiдання  Комiт:ету  з  питань  здоров'я  нацi.і.,  медично.і.
]опомоги  та  медичного  страхування  Верховно.і.  Ради  Укра.і.ни  щодо  цього
3аконопро€кту.

Комiтет   ухвалив   рiшення   рекомендувати   Верховнiй   Радi   Укра.і.ни
включити проект Закону Укра.і.ни  «Про  безпеку та якiсть донорсько.і. кровi  та
компонентiв   кровi»   (ре€стр.   № 3648)   до   Порядку   денного   третьо.і.   сесi.і.
Верховно.і.  Ради  Укра.і.ни  дев'ятого  скликання  та  за  результатами  розгляду  в
першому читаннi прийняти його за основу з урахуванням  пропозицi.і. Комiтету
щодо   необхiдностi   внесення   вiдповiдних   змiн   до   Закону   Укра.і.ни   «Про
]ержавно-приватне партнерство», що не були предметом розгляду в першому
читаннi,  вiдповiдно до частини першо.і. статтi  116  Регламенту Верховно.і. Ради
укра.1.ни.

Також Комiтет рекомендус Верховнiй Радi Укра.і.ни вiдповiдно до частини
]руго.і. статтi  116  Регламенту  Верховно.і. Ради  Укра.і.ни  скоротити  наполовину



•`трок подання суб'€ктами права законодавчо.і. iнiцiативи пропозицiй i поправок
при пiдготовцi цього законопроекту до другого читання.

Спiвдоповiдачем i3 зазначеного питання при розглядi його на пленарному
3асiданнi Верховно.і. Ради Укра.і.ни пропонусться визначити народного депутата
Укра.і.ни,  Голову  Комiтету  з  питань  здоров'я  нацi.і.,  медично.і.  допомоги  та
\1едичного страхування Радуцького Михайла Борисовича.

Суб'сктами  законодавчо.і.  iнiцiативи  щодо  Законопроекту  №   3648   с
народний   депутат   Стефанiшина   Ольга   Анатолi.і.вна,   Радуцький   Михайло
Борисович та iн.

Вiдповiдно     до     Пояснювально.і.     записки     головним     завданням
3аконопроекту № 3648 с iмплементацiя у законодавство Укра.і.ни, що регулюс
]iятіьнiсть служб кровi, положень таких директив:

1)дz4рек7иzt6сz ,Vр  2ОО2/98/€С Свропейського  Парламенту  та Ради  вiд  27
сiчня  2003  р.,  що  встановлюс  стандарти якостi  та безпеки збору,  тестування,
обробки,  зберiгання  та  розповсюдження  кровi  людини  та  .і-і.  компонентiв,  а
також вносить змiни до директиви № 2001/83/€С;

2)дзdреrки"Gсz j{ол4z.сZ.j. Jvg 2ОО4/33/СС вiд 22 березня 2004 р. про виконання
.lирективи  №   2002/98/(€С)   €вропейського  Парламенту  та  Ради   стосовно
певних технiчних вимог до кровi та .і-і. компонентiв;

З)директива   Комiсi.{   №   2005/62/СС   вiд   ЗО   вересня   2005   р.,   що
впроваджус  директиву  №  2002/98/СС  €вропейського  Парламенту  та  Ради
стосовно стандартiв та специфiкацiй Спiвтовариства щодо системи якостi для
}тстанов, що працюють з кров'ю;

4)директива   Комiсi.t   №   2005/61/СС   ±ід   ЗО   верес;няL   2005   р.,   тщо
впроваджус  директиву  №  2002/98/СС  €вропейського  Парламенту  та  Ради
стосовно вимог вiдстеження та повiдомлення про  серйознi  побiчнi реакцi.і. та
подi.l..

Заявник наголошус, що про€кт Закону Укра.і.ни «Про безпеку та якiсть
]онорсько.і.   кровi   та   компонентiв   кровi»   (номер   3648,   дата   ресстрацi.і.  -
12.06.2020), (далi -Законопроскт № 3648):

-   не   вiдповiда€   принципам   верховенства   права   та   нацiональному
законодавству Укра.і.ни ;
навмисне  спотворю€  суть  мiжнародних  актiв  м'якого  права,  а  саме
директив €С щодо донорства кровi;
створю€   сприятливi   умови   лише   для   дiяльностi   групи   компанiй
Вiорhаmа,  в  яку  входять  ТОВ  «Бiофарма  iнвест»,  ТОВ  «Бiофарма
плазма   iнвест»,   ТОВ   «БiОфарма   плазма»,   ТОВ   «ФЗ«   Бiофарма»



(основним   напрямом   дiяльностi   групи   компанiй   Biophama   с
фракцiонування плазми кровi);

-   при фракцiонуваннi плазми суб'сктами групи компанiй Вiорhагmа для
наступно.і.   .і-і.   промислово.і.   переробки,   яке   здiйснюсться   з   метою
отримання  прибутку,  на роботодавцiв  i  державний  бюджет  Укра.і.ни
покладаються  фiнансове  забезпечення  всiх  гарантiй  та  здiйснення
витрат, пов'язаних з компенсацiсю донорам за донацi.і., у тому числi в
разi втрати ними здоров'я;

-    фактично  запроваджу€ться  оплатна  здача  кровi  та  .і-і.  компонентiв,
зокрема плазми, що не вiдповiдас основним свропейським стандартам
прав людини у сферi бiомедицини;

-    масове   фракцiонування   плазми   та   .і-і.   промислова   заготiвля   для
подальшо.і.      промислово.і.      переробки      погiршать      забезпечення
компонентами   кровi   медичнi   заклади  та  залишать   поза  межами
правого  поля  комунальнi  заклади  служби  кровi,  якi  забезпечують
взяття,   тестування,   переробку   i   зберiгання  донорсько.і.  кровi   та  .і-і.
компонентiв;

-   заборона  передавати  на  переробку  за  кордон  надлишкiв  окремих
компонентiв  кровi  комунальними  закладами  служби  кровi  з  метою
отримання готових препаратiв кровi (що не виготовляються в Укра.і.нi)
погiршить    медикаментозне    забезпечення    пiдвiдомчих    медичних
установ i, як наслiдок, порушить права пацiснтiв на охорону здоров'я з
використанням ефективних лiкарських засобiв;

-   реалiзацiя      положень      Законопроскту      погiршить     забезпечення
препаратами  кровi  заклади ,охорони  здоров'я  шляхом  спотворення
конкуренцi.і. на ринку препаратiв кровi;

-   в  положеннях  Законопроекту  № 3648  кристься  за1роза  для  безпеки
кра.і.ни,  тому запровадження нових пiдходiв до донорства кровi та .і-і.
компонентiв потребус виважених рiшень, адже питання нацiонально.і.
безпеки Укра.і.ни € стратегiчним для держави.

Обгрунтування вuсновкiв

Аналiз  документiв  та  iнформацi.і.,  наданих  Заявником,  свiдчить  та
]оводить такi обставини:

Питання  правового  регулювання  донорства  кровi  та  .і-і.  компонентiв
належать  до  вельми  актуальних,  якi  розробляються  дослiдниками  в  рамках
проблематики прав людини у сферi охорони здоров'я, бiоетики та бiомедицини,
правового регулювання та охорони медично.і. дiяльностi тощо. При пiдготовцi



цього науково-правового висновку врахований багаторiчний досвiд наукових
дослiджень,  якi  проводились  в  Укра.і.нi  та  за  кордоном,  у  тому  числi  його
авторами,  та результати  яких  опублiкованi  у  наукових  статтях,  монографiях,
повiдомленнях тощо.

Згiдно зi ст. 428 Угоди про асоцiацiю мiж Укра.і.ною, з однiс.і. сторони, та
€вропейським  Союзом,  Свропейським  спiвтовариством  з  атомно.і.  енергi.і.  i
•і.хнiми державами-членами, з друго.і. сторони, Укра.і.на поступово наближус свос

3аконодавство      та   практику   до   принципiв   сZсфZ4Z.$   €С,   зокрема   у   сферi
iнфекцiйних  хвороб,  служб  кровi,  трансплантацi.і.  тканин  i  клiтин,  а  також
тютюну.  У  свою  чергу,  у  додатку  XLI  до  глави  22  «Громадське  здоров'я»
роздiлу V «Економiчне i галузеве спiвробiтництво» щодо служби кровi Укра.і.на
взяла на себе  зобов'язання  протягом  3  рокiв з  дати  набрання  чинностi  цiсю
Угодою впровадити положення вищезазначених директив €С.

1.  Незважаючи  на те,  що  Закон  Укра.і.ни  «Про  ратифiкацiю  Угоди  про
асоцiацiю   мiж   Укра.і.ною,   з   однi€.і.   сторони,   та   €вропейським   Союзом,
€вропейським спiвтовариством з атомно.і. енергi.і. i .і.хнiми державами-членами, з
]руго.і.  сторони»  набув  чинностi  27.09.2014  р.,  проте  Укра.і.на  й  дотепер  не
виконала сво.і. мiжнароднi зобов'язання щодо донорства кровi та .і-і. компонентiв
}- частинi наближення свого законодавство та практики до принципiв сZсqиz.s €С,
3окрема  у  сферi  iнфекцiйних  хвороб,  служб  кровi,  трансплантацi.і.  тканин  i
к.іiтин, а також тютюну. Окрiм негативного впливу на iмiдж нашо.і. кра.і.ни на
.\Iiжнароднiй аренi, така ситуацiя призводить до незабезпечення державою прав
пацiснтiв на якiсну та ефективну медичну допомогу.

Що проблему щодо служб кровi мав би вирiшити Законопро€кт № 3648,
ате його аналiз пОкаЗу€, що основниМ його меседжем с зл2oи7.6ля dОлорсbкоi.
^.ро6J.  ma!  i-j.  колсиоJIеJfиJ.б,  зокрема  плазми.  Так,  Преамбула  Законопроскту
.\-g 3648 визначас: «Цей Закон визначас стандарти безпеки та якостi донорсько.і.
кровi  та  компонентiв  кровi,,  регулюс  вiдносини,   пов'язанi  з  органiзацiсю
операц1й i3 заготiвлi  (видiлено авторами), ггестува,ння, переробки, збер1гг\ння,
розподiлу, реалiзацi.і. донорсько.і. кровi та компонентiв кровi ,... ». далi по тексту
3аконопроскту мова йде лише про заготiвлю, суть яко.і. зведена до подальшо.і.
промислово.і. переробки.

Як бачимо, йдеться про промислову заготiвлю окремих компонеIIтiв
кровi, зокрема плазми, в тому числi шляхом .і-і. фракцiонування.

Разом iз тим ст. 46 Основ законодавства Укра.і.ни про охорону здоров'я
передба"€ «Здавання кровi, .і-l компонентiв дпя пода]тьшого використання .iх
].ія    лiкування,    виготовлення    вiдповiдних    лiкарських    препаратiв    або
використання  в  наукових дослiдженнях  ...».  Частина  1  ст.  2  чинного  Закону



`-кра.і.ни «Про донорство кровi та .і-і. компонентiв» наголошу€: «донорство кровi
=з .і-і. компонентiв - добровiльний  акт  волевиявлення  людини,  що  поляга€  у
даваннi    кровi    абО    .tit    компонентiв    дпяL   податI`ьшого    безпосе;реlIнього
знкористання    .і.х    для    лiкування,    виготовлення    вiдповiдних    лiкарських
=:репаратiв   або    використання   у   наукових   дослiдженнях».   Як   наслiдок,
По.]оження  для  установи  переливання  кровi   (щодо  органiзацi.t  управлiння
:..ісіпемою якостi i безпеки донорсько.{ кровi та .Г{ компонентiв) , затверджене
--.зказом МОЗ Укра.tни вiд  14.12.2010 р. №  1  112 (п.1.1) тIизнfэ:чж зг[кт[ад с,тгужби

гчювi  як  спецiалiзований  заклад  охорони  здоров'я,  що  забезпечу€  бзяmmя,
=€стування,   переробку   i   зберiгання   донорсько.і.   кровi   та   .і-і.   компонентiв,
реалiзацiю .і.х та виготовлених з них препаратiв. Пункти 2.1. i 2.2. цього наказу
іЭактично дублюють вимоги ст.  15  чинного на сьогоднi Закону Укра.і.ни «Про
]Онорство  кровi  та  .і-і.  компонентiв».  Так,  вiдповiдно  до  п.   2.1.   «В3яmmя,
.1ереРОбКУ  i  зберiгання  донорсько.1.  кровi  та  .1-1.  кОмпонентiв,  реалiзацiю  .1.х  та
знготовлених з  них препаратiв здiйснюють  спецiалiзованi  установи  i  заклади
]ереливання кровi та вiдповiднi пiдроздiли закладiв охорони здоров'я . . .».

Термiнологiя,  що  запропонована розробниками  Законопро€кту № 3648,
також  суперечить  директивам  СС,  зокрема  пункту  19  Загальних  положень
Ш1рективи  № 2001/83/СС  €вропейського  Парламенту  та  Ради  €С  «Кодекс
Спiвтовариства  вiдносно  лiкарських  засобiв  (для  застосування  людиною)»,  в
якiй наголошено:

DIRECTIVE 2001/83ШС OF ТНЕ
EURopEAN рАRLIАмЕNт AND oF
ТНЕ COUNCIL of 6 NоVеmЬег 2001 оп

the Community code геlаtiпg to medicinal
гоduсts fог human use

Переклад поjlОжень (норм) директиви
2001/83/СС «Про Кодекс Спiвтовариства

щодо лiкарських засобiв, призначених для
споживання людиною»

( 19) The Community  епtiгеlу Suррогts
the еffогts of the Council of Еuгоре to

рюmоtе  vоluпtагу  unpaid  Ьlооd  and
pIaSma     dOnation     to     attain     Sе1f-
Sufficiency thгоughоut the Community
in the Supply of Ьlооd ргоduсts, and to
епSuге геSресt  fог ethical  ргiпсiрlеS  in
tгаdе    in    thегареutiс    SuЬstапсеS    of
human огigiп.

(19)   €С   повнiстю  пiдтримус  зусилля
Ради  Свропи  в  сприяннi  добровiльно.і.
беЗКОШТОВНdi  ЗдаЧi  КРОВi  Г\бо   ПЛГ\"m

для     того,     щоб     досягти     в     €С
самозабезпечення    щодо    постачання
препаратами кровi та для гарантування
дотримання   етичних   принципiв   при
торгiвлi  терапевтичними  субстанцiями
людського походження.

Вiдтак,  термiн  «заготiвля  донорсько.і. кровi  та .і-і. компонентiв  ...»  с
некоректним  та  таким,  що  суперечить  поняттям  та  термiнам  чинного
3аконодавством Укра.1.ни та .і-і. мiжнародно-правовими зобов'язаннями.



Зазначимо,  що  пункт  10  ст.   1  представленого  Законопро€кту  мiстить
тавтологiю, що не вiдповiдас правилам законодавчо.і. технiки. Оскiльки термiн
Эо#сz%я  (англ.  - с7о;€сzfz.о7с),  який  використовують розробники  проскту,  оз#сZчсz€
донорство, гFo "iст ггерNiша «донорство кровi та компонентiв кровi» можна
розтлумачити  у  такий  спосiб:  це  добровiльний  акт  людини,  що  поляга€  у
ЭО#ОрС77е6z.  КРОВi  Та  /  абО  КОМПОНеНтiВ  КРОвi  для  подальшого  вИКОРИСТаННЯ  .1.Х
• . .».

Хоча  в  Законопросктi  i  йде  мова  про  «суб'€ктiв  системи  кровi»,  якi
3дiйснюють  заготiвлю  кровi,  проте  в  контекстi  ст.  46  Основ  законодавства
Укра.і.ни про охорону здоров'я не зрозумiло, що це за суб'€кти i чи мають вони
повноваження   саме   на   взяття   кровi   та   .і-і.   компонентiв.   Бiльше   того,   в
3аконопросктi пропону€ться доповнити Закон Укра.і.ни «Про лiцензування видiв
господарсько.і.    дiяльностi»    таким    обов'язковим    видом    дiяльностi    для
.іiцензування, як заготiвля та тестування донорсько.і. кровi.

Тобто  Законопроскт  №  3648  не  регулюс  взагалi  правовiдносини,  що
виникають  саме  при  da6лIf#z.  /зdлwj)  кробj.  в  комунальних  або  державних
ЗаКЛадах служби кровi, ОСкiльКи йдеться лише про .1-1. 3л2ои;.6лю. Це означае, що
дiяльнiсть комунальних закладiв  служби кровi,  якi  здiйснюють  саме  взяття
кровi, цей Законопро€кт залишае поза правовим регулюванням.

ГГг[ким чином, системне тлумачення законодавства Украjlнu дозволя€

зробити вuсновок,  що  Законопро€кт №  3648  не  вiдповiда€ мiжнароднuм
зобов'язанням Украjlнu у цiй сферi, оскiлькu в його положеннях спотворена
сутнiсть   директив   €С   щодо   донорства   кровi.   Цей   Законопро€кт
спрямований   на   регулювання   господарсько.l   дiяльностi,       насамперед
<<суб'€ктiв,    ut,о    здiйснюють    заготiвлю    кровi     ...»    (статтi    15,    16
Законопро€кту) та/або «... заготiвлю плазми ...» (пунктu 29, 33 ст. 1, ч. 4
ст. 22 Законопро€кту). При цьому йдеться не про забезпечення медичних
закладiв Украjlнu донорською кров'ю та .tit компонентамu, а про промислову
-і:х заготiвлю (перш за все, плазми кровi)  з jvі,етою   подальшого  створення

препаратiв кровi та отрujуіання прuбутку.

11.   ВУперший   частинi   обгрунтування   висновкiв   доведено,    що   в
3аконопросктi  №  3648  мова  йде  про  регулювання  вiдносин  з  промислово.і.
3аготiвлi окремих компонентiв кровi, зокрема плазми, в тому числi шляхом .і-і.
фракцiонування.

Вика€ запитання: кому це вигiдно?
Вiдповiдь   дуже   проста.   Хоча   в   Укра.і.нi   станом   на   24.06.2020   р.

3аресстровано  тринадцять  видiв  препаратiв  кровi,  чотири  з  яких  iноземного



=іт\отження (додаток А), проте на територi.і. нашо.і. держави здiйсню€ дiяльнiсть
.=э! ше один завод-фракцiнатор.

За офiцiйною iнформацiсю групи компанiй Вiорhагmа, в 2019 р. в Укра.і.нi
зi±б.\-лося  вiдкриття  €диного  в  Схiднiй  Свропi  заводу-фракцiонатора  плазми
рLівi.  Перший  завод  BiOphama  запрацював  у  Бiлiй  Церквi  ще  в  2013  р.  У
=іанах Вiорhагmа переробляти  1  млн.  лiтрiв плазми,  це  5%  свiтового ринку,
:tч5то  майже  40  млрд.  дол.  США5.  Група компанiй  Вiорhагmа  об'сднус  ТОВ
\.Бiофарма iнвест»,  ТОВ  «Бiофарма плазма iнвест»,  ТОВ  «Бiофарма плазма»,
ТОВ  «ФЗ  «Бiофарма».  Основним  завданням  групи  компанiй  Вiорhагmа  €
фракцiонування  плазми  кровi  шляхом  видiлення  з  допомогою  фiзичних  i
`:.`{iчних   процесiв   бiлкiв6.   Потужнiсть   переробки   першо.і.   черги   заводу-
і±іі?акцiонатора складас 250 тис. л. донорсько.і. плазми кровi щороку. Iнвестицi.і. у
=эГ1 проскт склали 75 млн. дол. США. Завод-фракцiнатор задовольня€ потреби в
=гзпаратах   кровi   таких   кра.і.н,   як   Бiлорусь,   Казахстан,   Вiрменiя,   Грузiя,
}-3бекистан, Таджикистан тощо. Перспективними ринками збуту е також кра.і.ни
.іфрики, Iндiя, Iндонезiя, В'€тнам, Бангладеш та iн.

Зрозумiло,   що   виконання   таких   планiв   потребус   значно.і.   кiлькостi
гі-іі.\Iпонентiв кровi, зокрема плазми.

Вже   на   сьогоднi    в    Укра.і.нi    здiйснюють    дiяльнiсть   такi    суб'скти
=і\-подарювання,  як  ТОВ  «днiпропетровський  обласний  центр  заготiвлi  та
=ереробки   плазми   «днiпро-Плазма»,   ТОВ   «Харкiвський   обласний   цешр
3iiготiвлi  та  переробки  плазми  «Харкiв-Плазма»,  ТОВ  «Сумський  обласний
=энтр служби кровi», ТОВ «Черкаси-Плазма» тощо, основним завданням яких €
``а.\1е «донорство плазми»7. Цими суб'сктами всупереч чинному законодавству
`-кра.і.ни  (ст.   15   Закону  Укра.і.ни  «Про  донорство  кровi  та  .і-і.  компонентiв)
S]iГIснюеться  заготiвля  плазми  кровi.  При   цьому  аналiз  потреб  медичних
-iiк.іадiв  свiдчить,   що  для  лiкування  пацi€нтiв  в  Укра.і.нi   iснус  потреба  у

=овному асортиментi компонентiв кровi (додаток Б).
Вiдповiдно  до  адаптовано.і.  клiнiчно.і.  настанови  «Клiнiчне  застосування

:`:о.\Iпонентiв  та  препаратiв  з  донорсько.і.  кровi»  (2017)  до  компонентiв  кровi

':.- Біл1й цЕркв1 зАпрАцювАв новий зАвод з ФрАкцюнувАння плАзми кров1. Бц NЕWS.

=Ё:_с-пеWs.соm.uа^kопоmikЫitещ/3588-u-Ьilii-tsегkvi-zаргаt_$_iu_уаv-поvуi-ZаVоd-Z-fгаktsiощ_аLщ±•  Фракционирование  1шазмы  крови:  мировые  тенденции,  рынок  и  ситуация  в  Украине.  «Фармацевтическая

:`т?асль», июнь № 3 (74) 2019. С. 38 -46



належить терапевтично використовувана складова частина кровi  (еритроцити,
лейкоцити,   тромбоцити,   плазма),   яка   може   бути   приготована   рiзними
способами   i   призначена   для   переливання8.   Наприклад,   за   iнформацiсю
держаудiтслужби Закарпатсько.і. областi9,  при перевiрцi  комунально.і. установи
«Закарпатська станцiя переливання кровi» було встановлено, що на теперiшнiй
час в ЗОСПК виготовляються такi продукти донорсы{о.і. кровi:

- консервована донорська кров;
- консервована кров лейкофiльтрована;
- еритроцити;
- еритроцити вiдмитi;
• еритроцити у додатковому розчинi (завись еритроцитiв);
- концентрат тромбоцитiв, отриманих методом аферезу;
-тромбоцити, вiдновленi з дози кровi;
- плазма свiжозаморожена;
- плазма заморожена для виробництва препаратiв кровi;
- крiопреципiтат заморожений.
Варто   зазначити,   що   вищезазначенi   суб'скти   приватного   права,   якi

зilГ!.\Iаються  збОрОм  дОнорськО.1.  плазми  з  наСтупною  .1-1.  реалiзацiСю  саме  На
заво]-фракцiнатор  групи компанiй Вiорhагmа[°,  були заснованi,  в тому числi
L``обами, пов'язаними з групою компанiй  Вiорhагmа.

Так, наприклад, ТОВ «днiпропетровський обласний центр заготiвлi та
переробки  плазми  «днiпро-Плазма»  (далi  -  скорочено  ТОВ  «дОЦЗ1Ш
ічШПРО-ПЛАЗМА»)  вiдповiдно  до  СдР"  мае  такий  перелiк  засновникiв
іі `.часникiв)  юридично.і.  особи  (з  указiвкою  на  частку  кожного  i3  засновникiв
л:`часникiв):

-  Товариство  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  «Б1ОФАРМА-ПЛАЗМА-
ПВЕСТ»;  Код  СдРПОУ  засновника:  39183285;  Адреса  засновника:   09100,
hLI.і.вська обл., мiсто Бiла Церква, ВУЛИЦЯ КИ1.ВСЬКА, будинок 37

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 13 000,00;
- Сфименко К.О., Ки.і.вська обл., м. Бiла Церква, вул.  Лугова, 47; Розмiр

знеску до статутного фонду (грн.): 0,00, (кiнцевий бенефiцiарний власник);

Т_-RL : ±пвs±±±dеs±gLо_v.uа/wр-сопtепt/uрl_Qаs:!s42Q±2Щ_Лm  tгапsf.Ddf

\}диторський  звiт  за  результатами  державного  Фiнl=ЁЕБББlго  аудиту  виконання  департаментом  охорони
:=Lіров'я  Закарпатсько.і.  ОдА  бюджетно.і.  програми  «Створення  банкiв  кровi  та  .і-і.  компонентiв»  за  перiод  з
•Ё::2п°е:zнР[ОКпУр::о3зL.:j:.2з%[§еРз;i:.т:;а8kиUЪLjм:::g:;:::::F:;±g=g:{:::g::gg:g#±g::=;:::;g::i::=::;З±rздоров'я

-.. `ра.і.ни  стосовно  виконання  покладених  на  нього  завдань  i  функцiй  з  органiзацi.].  заготiвлi   i  переробки

=\Jн9рсько.і. кровi в Укра.і.нi,  забезпечення економiчно ефективного  i  якiсного задоволення внутрiшнiх  потреб i

=:::::gЁЁ;ЁЁ:;±g§;;§ЁЁ±±z::iЁатів       кров1       №       Е               13       UШ



-Хмельницький  В.1.,  м.  Ки.і.в,  вул  Вишгородська,  45-А,  кв.151,  Розмiр

}-]о статутного фонду (грн.): 0,00 (кiнцевий бенефiцiарний власник);
-   ТОВ   «МЕдАКС»,   Код   СдРПОУ   засновника:   42828080,   Адреса
вника:   49106,   днiпропетровська  обл.,   мiсто   днiпро,   Шевченкiвський
L. вул.  Сiчеславська набережна, б. 27; Розмiр внеску до статутного фонду
I:  3000,00;

-  ТОВ  «Меддiкал  1нвест  Груп»,  код  СдРПОУ  засновника  41883643,
ЛLЕFеі`а     засновника:      49106,     днiпропетровська     обл.,      мiсто     днiпро,
Шзченкiвський  район,  вул.  Андрiя  Фабра,  б.15,  кв.  3-А;  Розмiр  внеску  до
шзг.`тного фонду (грн.): 4000,00;

Розмiр   статутного   капiталу   ТОВ    «дОЦЗПП   «дН1ПРО-ПЛАЗМА»
" ,JJ0`00 грн.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ТОВ «Харкiвський обласний
-тр  3аготiвлi  та  переробки  плазми  «Харкiв-Плазма»  (далi  -  скорочено  ТОВ
-`іі=іЦ3ПП ХАРК1В-ПЛАЗМА») вiдповiдно до €дР" мас такий перелiк засновникiв
і.}--:а``никiв)  юридично.і.  особи  (з  указiвкою  на  частку  кожного  i3  засновникiв
іэт=.эсникiВ):

-  Товариство  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  «Б1ОФАРМА-ПЛАЗМА-
ШВЕСТ»;  Код  СдРПОУ  засновника:   39183285;   Адреса  засновника:   09100,
Н±!Твська обл., мiсто Бiла Церква, ВУШЩЯ КИ1.ВСЬКА, будинок 37

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 20 000,00;
- €фименко К.О., Ки.і.вська обл., м. Бiла Церква, вул. Лугова, 47; Розмiр

ЕЕэску до статутного фонду (грн.): 0.00, (кiнцевий бенефiцiарний власник);
-Хмельницький  В.1.,  м.  Ки.і.в,  вул  Вишгородська,  45-А,  кв.151,  Розмiр

шэску до статутного фонду (грн.): 0.00 (кiнцевий бенефiцiарний власник).
Розмiр    статутного    капiталу    ТОВ    «ХОЦЗПП    ХАРК1В-ПЛАЗМА»

=,,:, ,)00'00 1рн.

Товариство   з   обмеженою   вiдповiдальнiстю   «Сумський   обласний
ннтр служби кровi» (далi -скорочено ТОВ «СОЦСК»), вiдповiдно €дР]3 ма€
тзкий перелiк засновникiв (учасникiв) юридично.і. особи (з указiвкою на частку
Iіі-;h-ного i3 засновникiв (учасникiв):

-  Сумська  обласна  рада,  КОд  СдРПОУ  засновника:  23826636,  Розмiр
знеску   до   статутного   фонду   (грн.):   320244.23    (кiнцевий   бенефiцiарний
ilасник);

-  €фименко  К.С.  Ки.і.вська обл.,  м.  Бiла Церква  вул.  Лугова,  47,  Розмiр
знеску до статутного фонду (грн.): 0.00 (кiнцевий бенефiцiарний власник);



-ТОВ  «Бiофарма-Плазма-Iнвест»,  Код  €дРПОУ  засновника:  39183285,
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 960 732,77;

-   Нiобера   1нвестментс   Лiмiтед,   Хмельницький   В.1.,   м.   Ки.і.в,   вул
Вишгородська,  45-А,  кв.151,  Розмiр  внеску  до  статутного  фонду  (грн.):  0.00
t кiнцевий бенефiцiарний власник).

Розмiр статутного капiталу ТОВ «СОЦСК» 1 280 977,00 грн.
Згiдно з висновком держаудитслужби внаслiдок того, що ТОВ «Бiофарма

П.1азма»  €  €диним  виробником  розчину  альбумiну  людини-10%  на  ринку,
`1аючи на сьогоднi  необхiднi дозволи та лiцензi.і. для  виробництва препаратiв
г`тtовi людини, вiдбулося значне зростання цiни на розчин альбумiну людини-
: 0°/o.  Установлено, що згiдно з калькуляцi€ю ЗОСПК вартiсть за 1 л. препарату
iіьбумiну, виготовленого установою, становила у 2018 рiк -3,5 тис. грн. При
шьому  в  закладах  охорони  здоров'я  препарат  при  необхiдностi  надавався
`ворим  безоплатно,  оскiльки  виготовлявся  за рахунок  держави.  Проведеним
]ослiдженням установлено, що вартiсть 1 л. препарату на ринку (в аптеках) на
``ьогоднi  становить   11,6  тис.   грн,  що  в  три  рази  дорожче,  нiж  виробляла
3ОСПК. А це свiдчить про те, що для громадян-хворих втрачена можливiсть
=ридбання   альбумiну-10%   у   закладах   охорони   здоров'я   безкоштовно,   а
=р11дбання в аптецi подекуди життсво необхiдного препарату с дуже дорогим[4.

Необхiдно  зауважити,  що  такий  сценарiй  розвитку  подiй  у  свiтi  не  с
=-=,іівнм, адже вiн обговорювався ще у  1975  р.  на Всесвiтнiй Асамбле.і. охорони
3=с`ров'я  в  Женевi  (13-30  травня  1975  р.),  про  що  була  винесена  вiдповiдна
Рэ3о.іюцiя, яка свiдчила про стурбованiсть щодо дiяльностi приватних фiрм у
==робi створення комерцiйних проектiв збору кровi в кра.і.нах, що розвиваються.
Вi!с.іовлюсться   також   серйозна   стурбованiсть   з   приводу   того,   що   така
iя.іьнiсть може заважати ефективностi нацiональних служб переливання кровi.

ГГа;ким чишом, на пiдставi вищевикладеного jvіожна стверджуватu, що

3аконопро€кт  №_ 3648    створю€  спрuятлuвi  уміови  для  дiяльностi  лц!4!4±g.
ф+пu  компанiй  Вiорhагта,  в  яку  входять  ТОВ  «Бiофарма  iнвест»,  ТОВ
•Бiофарма   плазма   iнвест»,   ТОВ   «Бiофа[рма   плаз]vіа»   та   ТОВ   «ФЗ
•Б.1офарма»  -  власника  €дuного  в  Схiднiй  €вропi  завода-фраIщiонатора
-]аз.мu кровi, iгноруючu тим самим негативний свiтовuй досвiд, у  тому
•uс:]i   викладений   у   Резолюцijl   Всесвiтньdt   Асамблеi   охорони   здоров'я,
IХенева,13-30 травня 1975 р.).

-  .\}]иторський  звiт  за  результатами  державного  фjнансового  аудиту  виконання  департаментом  охорони

:=,:іров'я  Закарпатсько.і.  ОдА  бюджетно.і.  програми  «Створення  банкiв  кровi  та  .і-і.  компонентiв»  за  перiОд  з
.     I:і 1.2017 року по 31.12.2018 року.  С. 27. URL:  httр://dkі.s.kmu.gоv.uа,Jkгu/dоссаtаlоg/dосііmепt?id=153330



111.     Роздiл  V  Законопроскту  № 3648  декларус  права  донорiв  кровi,
i=-:=i.і. та пiльги для донорiв. На перший погляд, задекларованi права та пiльги

но не вiдрiзняються вiд тих прав, гарантiй та пiльг, що задекларованi в
гіічому Законi Укра.і.ни «Про донорство кровi та .і-і. компонентiв» (Роздiл 11).

}' 3аконопросктi № 3648 (статтi 18-21) мова йде i про:
-   вiдшкодування  заподiяно.і.  здоров'ю  шкоди  у  зв'язку  з  донорством

кровi та / або компонентiв кровi;
-   компенсацi.і.  донорам   кровi   та  /  або   компонентiв   кровi   витрати,

пов'язанi з донорством;
-   вiдшкодування  шкоди,  заподiяно.і.  йому  ушкодженням  здоров'я  у

зв'язку з  виконанням донорсько.і. функцi.і.,  з урахуванням додаткових
витрат   на   лікування,   посилене   харчування   та   на   інші   заходи,
спрямованi на його соцiально-трудову та професiйну реабiлiтацiю;

-    iнвалiднiсть   донора,   що   настала   у   зв'язку   з   виконанням   ним
донорсько.і.    функцi.і.,    прирiвнюсться    до    iнвалiдностi    внаслiдок
трудового калiцтва чи професiйного захворювання;

-   у  разi  смертi  донора,  що  настала  внаслiдок  виконання  донорсько.і.

функцi.і.,  членам  сiм"і. померлого, якi  перебували  на його утриманнi,
призначасться пенсiя у зв'язку з втратою годувальника;

-   донори  кровi  звiльня€ться  вiд  роботи  на  пiдприсмствi,  в  установi,
органiзацi.і.  незалежно  вiд  форм  власностi,  зi  збереженням  за  нею
середнього   заробiтку   за   рахунок   коштiв   власника   вiдповiдного
пiдприемства, установи, органiзацi.і., або уповноваженого органу;

-   Почеснi донори Укра.і.ни мають право на отримання надбавки до пенсi.і.
у розмiрi  10  вiдсоткiв  вiд затвердженого  прожиткового  мiнiмуму на
одну особу в розрахунку на мiсяць.

3да€ться,  тут  немас  принципових  новел,  але  у  чинному  законодавствi
±іося про пiльги та компенсацi.і. донорам, якi здавали кров та .і-і. компоненти у
кржавних та комунальних спецiалiзованих установах i закладах переливання
=`івi` тобто суб'сктах господарювання, метою дiяльностi яких не с отримання
=i]б}'тку.   У   Законопро€ктi   №   3648   мова  йде   про   те,   що   держава  ма€
іФ,::ч:ансувати  пiльги  та  компенсацi.і. донорам,  якi  здiйснили  здачу  кровi  будь-
гі-Lі.\Iу  суб'скту,  у  тому  числi  приватного  права,  якi  здiйснюють  заготiвлю
=_=i3\Iи  для  подальшого  виробництва  препаратiв  кровi  з  метою  отримання
=гнбуткiв, а фактично -групi компанiй Вiорhаmа.



Так.  за  висновком  АГС  «Совiсть»]5,  у  Сумськiй  областi  за  сприяння
]внх осiб МОЗ Укра.і.ни i Сумсько.і. ОдА вiдбулося корупцiйно-рейдерське

=іення комунального закладу «Сумський ОЦСК», створення на його базi
•іСОЦСК»  i  перетворення  його  в  ферму  з  протизаконно.і.  заготiвлi  i
Еання на ПрАТ «Бiофарма» сировини (донорсько.і. плазми), для переробки

=:1-спорту,     здешевлено.і.    за    рахунок     безпiдставно.і.,     багатомiльйонно.і.
iа.Iьно.і.  протиправно.і.   бюджетно.і.   пiдтримки   витратними   матерiалами

`i±ними для заготiвлi.
3гi]но   з   матерiалами   вищезазначено.і.   громадсько.і.   органiзацi.і.   ТОВ

СіЦСК» здiйснюс активну роботу тiльки i3 забору плазми кровi у мешканцiв i
i  .\1.  Шостка,  здiйснюючи  при  цьому агресивну маркетингову полiтику,
перед рекламну i цiнову. При цьому нiяко.і. участi в забезпеченнi потреб

miL~i:евIIх   лiкарняно-профiлактичних   закладiв    на    бере.    Всю    заготовлену
|пш5ьLірську плазму вiдвантажу€ на «Бiофарму».  Крiм того,  не  маючи  статусу
ірЕржавного   або   комунального   закладу,   протизаконно   видас   довiдки
|"орам, на пiдставi яких вони отриму1оть компенсацi.I. вiд роботодавцiв.

Наслiдком  цього  стало  значне  погiршення  стану  забезпечення  потреб
mкрни  здоров'я  Сумсько.і.  областi  в  компонентах  i  препаратах  кровi,  .і.х
-п=ч`рожчання в медзакладах областi i зростання витрат бюджету на закупiвлю
шЕепаратiв  кровi.  Крiм  того,  це  змушу€  громадян,  в  тому  числi  безоплатних
ігЕ=L`рiв,    закуповувати    препарати    кровi    в    аптечнiй    мережi    (за   значно
зЕз;шеним) цiнам.

Найбiльш резонансною в Законопро€ктi №3648 с норма, що встановлюс
ш=атнiсть  донорства  плазми,  що,  власне,  й  поясню€  використання  термiна
`нізi-отiвлЯ».

Так,  ч.  7  ст.  22  Законопроскту №  3648  встановлю€:  «Зл2оиі.6ля илo3лGи
|ія  фращiонування  може  здiйснюватuся  з  виплатою  донору  грошовdl
-:нпенсацiji,    максимально     допустимий    розмiр     яко.t    вuзнача€ться
-жтралі]нuм  органом  вuконавчо.l  владu,  що  забезпечу€  формування  та
гIалiзу€ державну полiтuку у сферi охорони здоров'я».

Разом iз тим запровадження оплатностi донорства кровi та .і-і. компонентiв
ч~.. геречить мiжнародним зобов 'язанням Укра.і.ни.

Загальна декларацiя прав людини (ООН, 194&), Конвенцiя про захист прав
.л .-..- гіj!t#и z. ос#о6o7солоэfс#zж сGобоЭ (Рада Свропи,1950) виходять iз безперечностi

=г`-спертнi  пропозицi.і.  за  результатами  кромадсько.і.  експертизи  дiяльностi  Мiнiстерства  охорони  здоров'я-.. `=зТш1  стосовно  виконання   покладених  на  нього  завдань  i  функцiй  з  органiзацi.і.  заготiвлi  i  переробки

m=-,`ірсько.і. кровi в Укра.і.нi, забезпечення економiчно ефективного i якiсного задоволення внутрiшнiх потреб i
IL-_.Lі ьних         обсягiв         експорту         препаратiв         кровi         №         Е         -          13.         С.         44.         URL:
т    sо\Jist.огg/img/соmmоп/сопtепt/fіlеS/l.3.10/l.Ddf



гідностi кожно.і. людини та необхiдностi захисту людсько.і. гiдностi з

!tі.j. иро ирсZ6о люЭzt#и mo бz.оLMеЭи#и#j; (Рада Свропи,  1997). Вiдповiдiо до

=Ержави.

Ш  основоположнi принципи отримали подальший розвиток у jГо#бе#2іz.i.
3L+хіі:.у прав i гiдно`стi людини щодо застосування бiологi.{ та медици;и:

н  1  статтi  1  Сторони цi€.і. Конвенцi.і. захищають гiднiсть i тотожнiсть всiх
э!   та   гарантують   кожнiй   особi   -   без   дискримiнацi.і.  -  повагу   до   .і-і.
:ор1\-аності та iнших прав i основних свобод щодо застосування бiологi.і. та
]{ни.  Стаття  21  «Заборона  отримання  фiнансово.і.  вигоди»  мiстить  чiтку
•:  «Тiло  людини  та  його  частини  як  такi  не  повиннi  бути  джерелом
!ання   фiнансово.і.   вигоди».   Укра.і.на   пiдписала   Конвенцiю   про   права
ні.1  i  бiомедицину  22  березня  2002  р.,  але  й  дотепер  .і-і.  не  рати-фiкувала.
[  і3 тим станом на  15 лютого 2020 р.  цю Конвенцiю вже ратифiкували i

в    дiю    28    кра.і.н-членiв    Ради    Свропи`6.    1..і.    положення    широко
=овуються в рiшеннях Свропейського Суду з прав людини[7, а тому с всi

Iави розглядати .і-і. як €вропейський стандарт у цiй сферi.
Рекоуенда?iя` №  R  (95)   14  Комiтету  Мiнiстрiв  Ради  Свропи  щодо

.:ту здо_р_:в:я донорiв та реципi€нтiв у  сферi трансфуз{{ кроёi (схв*ена
1тетом Мiнiстрiв  12 жовтня 1995 р.) наголошу€ на принципi безоплатного,

jпФLівiльного донорства кровi.
ЛЦр=зщі' до цi€.і. Рекомендацi.і.:

фdсi]   of

РОз'яснення щодо цього принципу надасться у

Еuгоре.    RЕСОММЕN-'ПLlТI0N   No.   R   (95)   14   0F   ТНЕ

СD.`I.`IIТТЕЕ   OF   MINISTERS   ТО
ш:`IвЕR      SтАтЕS      oN      тнЕ
mOTECTION    OF    HEALTH    OF'ю.`-оRS AND RЕсIрIЕNтS IN тнЕ

_+RЕА  oF  вLооD   тRАNSFUSIоN
u±Шорtеd      Ьу     the      Committee      of
mis.егS  Оп  12  ОсtоЬег  1995  at  the
st5.th     m.ееtiпg     of    the     МiпistегS'

Appendix to Recommendation
. R (95)  14 А. Ethical ргiпсiрlеS

Рекомендацiя  Ng  R  (95)  14
Мiнiстрiв Ради €вропи щодо захисту
здоров'я   донорiв   та   реципiснтiв   у
сферi    трансфузi.і.    кровi    (схвалена
КОмiтетом    Мiнiстрiв    12    жовтня
1995 р.)

додаток до рекомендацi.і. № R
(95)  14
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tЕ`    m.сое.iпt/СоЕRМРuЬliсСоmmопSеагсhsегviсеS/Disр1ауDСТМСопtепt?dосumепtld=09000016804dао51
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А. Етичнi принципи
1.    The    donation    of   Ь1ооd,

ог  сеl1ulаг  components  Should
``-ith   the   ethical   ргiпсiр1е   of

поп-геmuпегаtеd   donation
1е  to  а11  геmоVаl,  gгаftiпg  and

ntation of human suЬStапсеS.

:.    Donation    is    сопSidегеа

Стаття 1.  доНорстВо  КрОвi,
або    клiтинних    компонентiв   мае
здiйснюватися        вiдповiдно       до
етичних  принципiв  добровiльностi,
безоплатностi        донорства,        яке
застосовусться        до        будь-якого
в ид ал е н ня          і          тр анс плантац i.і.
субстанцiй людського походження.
Статтi    2.    донорство вважа€ться

and  поп-геmuпегаtеd  if the
±i\'еS  Ьlооd,  р1аSmа  ог  се11ulаг
іепts of his ог hег oWn fгее Will

гзі`еіvеS  по payment  fог it,  еithег
k  г`Огm  of caSh  ог in  kind which

Ье   сопSidегеd   а   SuЬStitutе   fог

:`.   This  would  iпс1udе  time   off
othег than that геаSопаЬ1у needed

'_hе    donation    and   tгаVе1.    Smаl1

ге fге Shment s               and
гuгSеmепts  of  diгесt  tгаVеl   coSts
``оmраtiЬlе   With  vоluпtагу,   поп-
Lпегаtеd dопаtiоп.

добровiльним   якщо   людина   здас
кров,       плазму       або       клітинні
компоненти   за   власною,   вiльною
волею i не отриму€ жодно.і. оплати за
це  а  нi  в  грошовiй,  а  нi  в  iншiй
формi,    яка    могла    б    вважатися
заміною    грошей,    зокрема    iнше
звiльнення       вiд      роботи,       нiж
об1рунтовано     необхiднiстю     для
донорства    i    пере.і.зду.     Маленькi
сувенiри,      закуски      або      напо.і.,
необхiднi   для   вiдновлення   сил,   а
також       вiдшкодування       прямих
транспортних  витрат  с  прийнятним
для    добровiльного,    безоплатного
донорства.

Принцип добровiльного, безоплатного донорства мiститься i в д#реки2Z6j
`_ 98/СС   Свропе`йського  парла]vіенту  та  Ради  вiд   27   сiчня  2ЬЬ;  р.,   що

=.+3:овлю€   стандар_т  яуостi   та  безпеки  збору,   тестування,   о+броб;и,J

=:.:ання та розподiлу людсько.t кровi та .Гt сіUіадових, а та;ож вн;сит;ь змi;иШ  7!{реки%Gи  2ОО//8З/€С  (далi  -  директива  2002/98/СС),  яку  Укра.і.на  ма-ё
h=іе.\Iентувати в рамках виконання сво.і.х зобов'язань згiдно iз додатком XLI

=  "ВvИ  22  У3:дu  про_асоцiацiю  мiж  Укра.{ною,  з  однi€.{  сторонu,  та
€_тэпей`ським  Союзом,  Свропейськш  спiвщовариством  з  атомно.;  ен;ргt;--iЁz=---`.{іі державаjvіи-членами, з iншо.t сторони+9 .

1               _    _ _ _____''-         _`,.`,`,`,„`,         -JJJ.,\,1J\,J'L,JJ'J\г,LVJ--Lівариством      з      атомно.і.     енергi.і.     i      .і.хнiми     державами-членами,      з      iншо.і.     сторони.      URL:
шпR    Zаkоп.гаdа.gov.uаЛаwS/shоw/984  011#п2807

-..-- іі]а   про   асоцiацiю   мiж   Укра1.ною,   з   однiс.і.   сторони,   та   Свропейським   Союзом,   Свропейським

Г-.`RJ]ПИГТ`ПП7М           г}           агг`^` ,гт^...          ^,.^__:...          :           ..        .



Таь-.   вiдповiдно   до   п.   23   Преамбули:   «добровiльне   та   безоплатне
кровi с фактором, що може сприяти високим стандартам безпечностi

:з  .і-і.  компонентiв,  i,  вiдповiдно,  охоронi  здоров'я  людини.  Необхiдно
•вати   зусилля   Ради   €вропи   у   цiй   галузi,   а   також   вживати   всiх

их заходiв для заохочення добровiльного i безоплатного донорства за
іLігою  відповідних  заходів  та  інiцiатив,  а  також  шляхом  забезпечення
ння донором бiльшого суспiльного визнання, що тим самим збiльшить
з6езпечення.   Необхiдно   взяти  до  уваги   означення  добровiльного  та
=атного донорства, запропоноване Радою €вропи».
].іректuва  2001/83/С;С  «Про  Кодекс  Спiвтовариства  щодо  лiкарських
-:€` призначених для споживання людиною» (дал1 -дирек"ваL 2001|8З|еС)

пL  : t) Преамбули зазнача€, що «Спiвтовариство повнiстю пiдтриму€ зусилля
Свропи в сприяннi добровiльно.і. безкоштовно.і. здачi кровi або плазми для
щоб   дося1ти   в   Спiвтовариствi   самозабезпечення   щодо   постачання
ітами  крові  та  для  гарантування  дотримання  етичних  принципiв  при
i терапевтичними субстанцiями людського походження».

Таким  чином,  принцип  вiльного  i  безоплатного  донорства  кровi  та  .і-і.
]нентiв   закрiплений   як   в   директивi   2002/98/€С,   так   i   в   директивi
S3ЕС.   При   цьому   остання   посила€ться   також   i   на   необхiднiсть
г}-вання  дотримання  етичних  принципів  при  торгівля  терапевтичними
інцiями людського походження.
Стаття 20 директиви 2002/98/СС мас назву «добровiльна та безоплатна
iя   кровi».   Частина   1    цiс.і.   Статтi   вказу€:   «держави-члени   вживають

5\iтних заходiв для заохочення добровiльно.і. та  безоплатно.і. донацi.і. кровi
3збезпечення максимально можливого отримання кровi та .і-і. компонентiв з

]онацiй».  Вiдповiдно до ч.  2 цi€.і. статтi:  «держави-члени подають звiти
сi.і.   щодо   цих   заходiв   через   два   роки   пiсля   набуття   чинностi   цiсю

дЩ*ктивою та кожнi три роки потому. На основi цих звiтiв Комiсiя iнформус
'tЬL`пейський Парламент i Раду про будь-якi  необхiднi  подальшi заходи,  якi
ш±з п.іану€ здiйснювати на рiвнi Спiвтовариства».

1з    викладеного    виплива€,    що    директива    2002/98/€С    не    лише,
ш.-іі]жуючись  з  позицiсю  Ради  €вропи,  визнас  в  якостi  стандарту  у  сферi
jНОрства кровi та .1-1. комПОнеНтiв принцИп добровiльно.1. i безОплатНО.1. дОНацi.1., а
Е   .іэредбача€   поступове   його   впровадження   в   законодавство   i   практику
С=:втовариства, запроваджуючи систему монiторингу такого впровадження.

На  виконання  ч.  2  ст.  20  директиви  2002/98/СС  держави-члени  СС  з
=,становленою    періодичністю    звітують    про    запровадження    принципу
бЕгзі`п.іатно.і.   добровiльно.і.  донацi.і.   кровi.   Так,   зокрема,   Робоtf#й   dокj;7ие"
пф==.:оналу     Свропейсько.{     комiсi:{,     який     супроводжував     Звiт     Комiсi:{



F.Вп%еой::,К.:М„У^.:.:^f :.:.:е_::У,  ?адi, Свропейському економiчному i соцiальному-.:0::Т.е:^У[ :, f рмпi~теп:у^ _р_е:_i:нi: про виконання iиректив 2oo2і'9; ;ё;,-iЧ;;;%3
СС=:2^:^0.5~/.:^::_:С`и2005/62/СС,присвяченийреа;iзацi.{пр;;;;;;о~б~;:ві:;:::гJо

• т::_З::.:::_::Г.о^^д.о:^олр:~т~ва кровi людини i ;омпоне;тiLв  кiэв;:  =е;;;.;;:';;гUо
l.г_:р~:_ктивою2002/98/.СС_прозапровадженнястандартiвLя;;;т;-вГ-i:з;;:;Ч;лuя
-::_ору., тестування, обробкu, зберiгання i розподiлу кiовi лю;;;; i-;;;;:;е;;;в
-ггові  та  внесення  змiн
viL`тить таку iнформацiю:

соммISSIоN

Эо  дирек7ииби  2ОО//83  /€С  (Брюссель,  21.04.2016),

SтАFF     WоRкING
ТСUЦРN.Т оп_ the implementation of•.г:г  рг!псiр!е  of vоlтtаку  cmd uпра;d
ijnation fог  human  Ьlооd  ауіd ilood
:-.тііропепts   as  fЬгеsееп  in  Diгесtiуе
:-\ГГ'_,|.98/ЕС.  оп _ setting   Stапdагds   of
.€.Lзliлу  cmd  safety  f;ог  the  соllесtiой,
-j±::iпg,     ргосеssiпg,      stогаgе      and
i=sтгiЬutiоп of human Ьlооd ind Ьlооd
.-:,:іропепts   and  amending  Diгесtivе
= .-.-. I1'83/ЕС          Accompanying          the
i:.:..ітепt Rерогt f iom the с;гтissiоп
•і:_   [hе    Еигореап    Рагliатепt,    the
С -,.. іпсil,  the  Еигореап  Economic  and
Sсj+iаl  Committee  and  the  Committee
ку :!пе  Regions  оп  the  implementation

Ч.?i_і.е_сtiwеs  2002/98/ЕС,  2004/33/ЕС,
=`:.-.I5  ,61/РС    рпd   2005/62/ЕС    setting

=з:`]аг?s.  оf_  quality   and   sаf;еtу  f;г
Е:тп Plood and Ьlооd сотр;п;пt;.
В+А5S.еls,    21.4.2016,    Swd/2016/0130

1 I-\IрLЕмЕNтАтIоN
m_\-сIрLЕ

oF  тнЕ
oF    vоLUNтАRY

Р обочий         доку]vіент
СвропейськЫ    комiсi.{,    при;вячен;й
р_еалiзацi.t  принципу   добровiльного   i
бле%д%гауТНОГtО     код::оО%%:в      КкРрОоВвtt,

передбаченого   директивою   20-02/98
/СС  пf!о  запровадження  стандартiв
якостi      в      безпеки      для      збору,
тестування,   обробкu,   зберiгання   i

персоналу

розподiлу кровi людини i компонентiв
к_р_о_вj ,р?_а _внесення зjvіiн до директиви
2д°о°к]у/:3еfСтСу.             звt#ПРОВ-ОдКоемНZГс:t

С~вропеqському    парламенту,     Радi,
Свр?пейському       економi;ному      .l
соцi.аль.ному   комiтету   i   Комiтету
рлелгi_о_:i_в_. _про    виконання    дuрект;в
2002/98/СС,  2004/33 /СС,  2005-/61  / ЕС
и   2005/62   /СС,   що   встановлюють
стандарти  якостi   та   безпечностi
кр_овi людини i ко]vіпонентiв кровi
(.5_РРF_С3ЛЬ,                                        2-1.04.2o і 6,

SWD/201 6/0130,
2. 1МПЛЕМЕНТАЦ1Я принципу
доБРОВ1ЛЬНОЁ      I      БЕЗКОШ-

]  .-    ``.(\IISSЮN  STAFF  WОRКING  DО(ЧUМЕNТ  оп  tlіе  implementatjon  of the  ргiпсiрЬ  of vоluпtагу

m_нэ.ііddоі]аtiоjіfоі-IіumаііЫооdапdЬlооdсоmропепtsаSfогсsесIіiпDiгссtl.vс2002/98/F,С`опSеttiііg
gШіi.-JSоГqіIаНVаіИSаkфfогthесоlIесtiоп,tеsliпg.рі.осеssiііg,StогаgеаіШdistі.iЬuliопоfhііmаііЬIооd
шс  `  ``Н  components  and  amending  Diі.есti\tе  20(}l/83/F,С  Ассtшірап},'iпg  the  dt>сumепt  Rерt>п  fгt"  the
цЕг -Sslllп to tlle F,uгорсап  Ра|.liаmс|1t`  thc С.оuпсil,1hс  ГJ-.uгорl`ап  Г,l`опоmiс а|Ш  SociaI  С`оmmjttсе а1Ш the
1-=і--"  of the  RegjonS  оп  tlіе  imрjеmепt€,іti"і  {tf DjгесіivеS  2()02/98/ЕС`  2()()4,;З3,;[;С,  20()5,,'''6LJLС  аікi
=Н  :--=  F.С`   Sеt{ing   Stапdагds   of  quа!itу   and   Sаt.еt},    f`t"   hіmіап   ЬIооd   а1Ш   ЫОоd   соmропепts.   URI,:
hп=`     `.г-Iех.сuгора.еіV'1сgаl~оп{і`ш'сп/ТХТ/?uгi=СF,LЕХ:5201 бSСО ] 30



L1-рАID DоNАтIоN   0F
AND           вLооD

_\-ЕNтS
=1.       Lеgis!а$ivе      ргоvisiоms,

es   and    poEicieS   соmсеFпiшg

:  .1.  РI.оvisiопs  ап,d  guidelineS
П:Э   и{  паfit>паI   level   and  thеiі'

Fтiпсiрlе  of  VUD of Ьlооd  and
components  is  гесоgпisеd  in  а11
г    StаtеS,    аlЬеit    епfогсеd    to
t dеgгееS. The 1агgе mаjогitу of
г    StateS    (25)    and    NогWау
i that VUD of human Ь1ооd and
``оmропепts  WаS. mапdаtогу  in
соuпtгу.     Due     to     divегgепt

etat i ons         of        the         tem
фtогу",  it haS to Ье noted that in
Lif theSe  25  МеmЬег  StаtеS,  the
з1       1еgа1       ргоVisiопS       гаthег

Егаgе"  VUD.  Оп the оthег hапd,
D  may  Ье  the  common ргасtiсе  ог

1.\.   гесоmmепdеd   also   in   thoSe
Ь€г      StateS      (СZесh      RерuЬ1iс,

[L:зпiа,  and  United  Кiпgdоm)  and
htenstein   Which   герогtеd   that   it
not 1еgа11у mапdаtеd.

mteen МеmЬег StateS haVe
tieS   fог   iпfгiпgеmепts   of  thеiг
ative  ргоvisiопs  геlаtеd  to  VUD

•::ооd  and  Ь1ооd  components  (АТ,

вG, сY, ЕЕ, ЕL, ЕS, FI, FR, нR,
LU,  №,  рт,  Rо,  SЕ'  Uк).  тhе

of the репа1tiеS,  the  actionS  fог
ch they аге defined and the регsопS

m ъ`-hоm they аге impoSed (hоSрitаl ог
'цmJрапу mапаgегS,  1еgа1 регSопS  Such

ТОВНОЁдОНШ кров1 (VUD) I
компонЕнт1в кров1

2.1. ЗакоIюдавчi положення,
керiвнi принципи i полiтика щодо
донацiй

2.1.1.Положеннятакерiвнi
принципи щодо VUD на
нацiональному рiвнi та .tх
застосування
Принщп  VUD  кровi  Г компонентiв
кровi    визнаний    в   ycix    державах-
членах, хоча i застосовуеться в рiзнiй
ллZZ7z..    Переважна    бiльшiсть   держав-
членiв (25) i Норвегi.і. повiдомили, що
VUD   кровi   людини   i   компонентiв
кровi  е  обов'язковим  в  .і.х  кра.і.нi.  У
зв'язку з рiзним тлумаченням термiну
«обов'язковий»  слiд  зазначити,  що  в
деяких     з     цих     25     держав-членiв
нацiональнi      правовi      положення
скорiше «заохочують» ВУд. З iншого
боку,   VUD   може   бути   звичайною
практикою         або         наполегливо
рекомендуватися      також      в      тих
державах-членах  (Чеська  Республiка,
Литва   i   Сполучене   Королiвство)   i
Лiхтенштейн,  якi  повiдомили,  що  це
не було юридично встановлено.
Сiмнадцять держав-членів  визначили
покар ання       з а      порушення      .tх
законодавчих        положень ,        що
стосуються VUD кровi i компонентiв
кробZ. (АТ, ВЕ, ВG, СУ, ЕЕ, ЕL, ЕS, FI,
FR, гR' 1т, LU, NL, рт, Rо, SЕ, Uк).
Характер  покарань,  дi.і.,  за  якi  вони
визначенi,   i   особи,   до   яких   вони
застосовуються   (керiвники   лiкарень
або компанiй,юридичнi особи, такi як



ьсБmitа1S and   companieS
-L+LLаl )  Vагу  among  theSe  МеmЬег

Fог iпStапсе, thеге аге penalties
сml:`і`tiпg Ьlооd without conSent of
dL"пог  ог  fог  taking  рагt  in  Ь1ооd

:юпS   to   make   financial   gаiп.
е.    МеmЬег    StateS    alloW    the

`mtiоп of Suрегvisiпg  ЬоdiеS,  fог
:е      to      геVоkе      ог      SuSpend
isаtіопS,17 МеmЬег StateS haVe

f-іпеS  With  maximum  amounts
ELR 62  to  25  million  еuгоS  and

_`!€mЬег StateS а1lоW imргisопmепt
=z:`imum tems fгоm Six months to

:.-еагS.    So    fаг,    попе    of   theSe
і-.:аS haS еVег Ьееп imроSеd.

.\IеmЬег   StateS герогtеd  taking
Lіпаl    mеаSuгеS    to    епSuге    that
±опS   аге   vо1uпtагу   and   unpaid
вG'  сZ,  ЕЕ,  FI,  FR,  Lт,  рL,

і.  .+11  of them  examine  ог  inSpect
-Lіsіпg mаtегiа1 ргоvidеd Ьу Ьlооd

[ishmепts,    соl1есtiоп    SiteS    and
nj     dопог     aSSOciationS     (Нуегs,

ite  iпfогmаtiОп  еtс.).  1п  аdditiоп,
CZech    RерuЬ1iс    and    Romania
э  that  the  ргiпсiрlе  of  VUD  is
геsресtеd  fог imрогtеd  Ьlооd  and
:оmропепts.    1п    Вulgагiа    and
miа,  ргоfеSsiопаls  аге  tгаiпеd  to
t illegal and fгаudulепt асtivitiеS.

лiкарнi  i компанi.і.  або іншi  особи),
розрізняються у цих державах-членах.
Наприклад, iснують покарання за збiр
кровi бе3 згоди донора або за участь в
угодах    з    кров'ю    для    отримання
фiнансово.і.      вигоди.       Одинадцять
держав-членiв  дозволяють  втручання
контролюючих   органiв,   наприклад,
для  відкликання   або  призупинення
дозволiв,            17           держав-членiв
встановили штрафи з максимальними
сумами вiд 62 до 25 мiльйонiв свро, а
10         держав-членiв         допускають
позбавлення   волi    на   максимальнi
термiни  вiд  шести  мiсяцiв  до  п'яти
рокiв. Поки що жодне з цих покарань
не було накладено.
дев'ять державLчленiв    повiдомили
г1.ро вжиття додаткових заходiв для
з:б:зпечення того,  щоб донацi.{ були
д_об~ро_в:льнuми  i  безоплатниjvіи  (ТЗЕ,
вG,  сZ, ЕЕ,  FI, FR, Lт, рL, Rо). всi
вони     вивчають     або     перевiряють
рекламнi   матерiали,   що   надаються
установами  кровi,  мiсцями  збору  та
асоцiацiями  донорiв  кровi  (листiвки,
iнформацiя  на  веб-сайтi  тощо).  Крiм
того,   Чеська  Республiка  та  Румунiя
забезпечують  дотримання  принципу
VUD  щодо  iмпортовано.і.  кровi  i  .і-і.
компонентiв.   У   Болгарi.і.   i   Румунi.і.
фахiвцiв         навчають         виявлення
незаконних i

.і.татностi донацiй кровi та компонентiв кровi

шахрайських дiй.

Як видно iз представленого документу, всi держави-члени €С визнають
себе   в  якостi   обов'язкового   додержання   принципу  добровiльностi   i

lіПТЯТ`Ші`nгт`:    ттлттлтт:.u_   _.._   _

як такого, що встановлений_  _7   -_   l```L`+JJ.vJJJJ.,JIJ'1JqLтивою  2001/83/СС.  Бiльше  того,   17  держав-членiв  СС  запровадили  в
IТС)П[гтд    г`r`т,^,,____  _

___     --`~    _`+l1JJUJJqдг1JLJд    JjшLінальне законодавство кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення цього



в `іежах яко.і. передбачене кримiнальне покарання у видi позбавлення
- 5 рокiв або штраф до 62 млн. свро. Окремими кра.і.нами-членами €С

з~jh-IIваються  додаткові  заходи  для  перевiрки  дотримання  принципу
іьностi i безоплатностi донацiй кровi та компонентiв кровi.

Ш пiтставi викладеного слiд зробити такий висновок:
-ро3робнuкu Законопро€кту № 3648 запровадили нор]vіu, якi сприяють

ншм  фiнансовuм порушенням iз  боку  державного  бюджету, адже
несе  витрат  на  задекларованi  пiльгu  та  гарантiй  для  донорiв

а  так само  на  виробнщтво  препаратiв  кровi  суб'€ктамu групи
iй Вiорhагта з метою отримання останнiмu прuбуткiв. Крiм того,
ються   додатковi   витрати   на   роботодавцiв,   що   пов'язанi   з

саu,i€ю   донорам   плаз]vіu   за   додатковий   вuхiднuй   та   середню
t'-Y гшату'`

-водночас розробники Законопро€кту № 3648 проiгнорувалu:
1)      принцип безоплатностi донщiй кровi та.Лl компонентiв, який €

одним  стандартом, що грунту€ться на повазi до людсько.l гiдностl
-€кIпi  того,  що  тiло  людини  та  його  частини  не  повuннi  бути

то.\і отримання фiнансово.l вuгодu;
:)       указаний  принцип  передбачений  в  п.  23  Преамбули  i  ст.  20

иви   2002/98/€С,   яку   Украjlна   ма€   iмплеjvіентуватu   в   рамках
ання своjЖ зобов'язань згiдно iз додатком XLI до глави 22 Угоди про
uiю  мiж  Украjlною,  з  однidl  сторонu,  та  €вропейськuм  Союзоjvі,
ейським  спiвтоварuством  з  атомндit  енергК  i  .iхнiмu  державамu-
чu, з друго.t сторонu;
3)      зазначена  дuректuва,  ухвалена  у  2002  р.,  хоча  i  не  мiстuть
атuвнdl норми щодо обов'язковостi для держав-членiв €С здiйснення
кровi та .йt компонентiв лиіие на безоплатнiй основi, але в ч. 2 ст. 20

±Е±новлю€ постiйно  дiючу  систему  монiторuнгу  стану  впровадження
ю прuнцuпу;

4)      як свiдчать результати такого монiторuнгу, опрuлюдненi у 2016
п- принцип безоплатностi здачi кровi та .йl компонентiв вuзна€ться всiма
gПа:`іu-членамu €С, хоча i застосову€ться в рiзнiй мiрi,.

5)      обов'язковiсть  затаденого  директивою  2002/98/€С  принципу
піатностi   донорства   кровi   та  .йl   компонентiв   пiдтверджу€ться

егi€ю, полiтulюю €С, а також реалiзацi€ю цiёil полiтuкu починаючи з
'Э р. й дотепер;

6)      в   Украjlнi   принцип   безоплатностi   донорства   кровi   та   .Ёl
онентiв ма€ бути iмплементованuй в нацiональне законодавство як

народний стандо[рт у сферi прав людuнu, натомiсть, запровадження



oI здачi кровi та .й{ компонентiв суперечить мiжнародно-правовuм
я[3анням наut,о.{ державu.
1\-.  Вимоги,  що  викладенi  у  ст.  23   Законопроскту  №  3648  i  що  с

ними умови стосовно вивезення донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв за
Ъ-кра.і.ни у разi надання гуманiтарно.і. допомоги у випадках надзвичайних
iii   3а   рiшенням   Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   за   умови   повного
вчення ними потреб охорони здоров'я населення Укра.і.ни, мiстять в собi
эості, які також заслуховують уваги.

Гзh-.  розробники  Законопро€кту  № 3648  передбачили  у  ч.  1  цi€.і.  статтi
зiсть вивезення за межi Укра.і.ни донорсько.і. кровi та компонентiв кровi за
iя`I Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни за умови:

- повного забезпечення ними потреб охорони здоров'я населення Укра.і.ни
:. ра3i надання гуманiтарно.і. допомоги у випадках надзвичайних ситуацiй;
-  ].ія  виготовлення  з  них  препаратiв  кровi  на  умовах  контрактного
іннцтва  з  обов'язковим  поверненням  в  Укра.і.ну  вироблених  препаратiв
:. разi вiдсутностi в Укра.і.нi функцiонуючих виробничих потужностей.
Причому навiть за наявностi всiх цих умов процедура настiльки скjlадна,

Е знконання нiяк не сприяс забезпеченню пацiснтiв доступними, якiс[Iими
-еь:іивними ліками.

Тобто  комунальнi  спецiалiзованi  установи  i  заклади  переливан1-1я  кровi
]ть  можливiсть  направити  залишки  компонентiв  кровi  до  iноземI-Iих
евтичних  виробникiв,  препарати  яких  заресстрованi  в  Укра.і.нi  для  .і.х

аь:іного виробництва, зокрема (додаток А):
-  Кедрiон С.П.А (Iталiя) виробник препарату Альбумiн людини (200 мг.);
-    Октафарма    (Австрiя)    виробник    препарату    Альбунорм    20%    та

' норм 25%
- КАМАдА LTD (1зра.і.ль) виробник препарату Ребiнолiн Iмуноглобулiн
`абiчний людини.
Хоча органи фiнансового контролю (як зазначалося вище) звертали увагу,

наслiдок того, що ТОВ «Бiофарма Плазма» € сдиним виробником розчину
;:.`Iiну л1одини-10°/о на ринку,  вiдбулося значне зростання цiни на розчин
•`іiнулюдини-10%наринку2'.
Вiдіювiдно  до  ст.  23  Законопро€кту  фактично  скасовуються  будь-якi

>-ji\-ення на експорт препаратiв кровi з Укра.і.ни.  Тобто в цьому випадку не
`[iсце дозвiльний тип регулювання, а можуть встановлюватися обмеження
настаI-Iнi не чiтко визначених подiй, без установлення будь-яких критерi.].в,

ЯL  і=, :порський  звiт  за  результатами  державного  фiнансового  аудиту  виконання  департаментом  охорони

--5-,q  3акарпатсько1  ОдА  бюджетно1  програми  «Створення  банкiв  кровi  та  .і-і.  компонентiв»  за  перiод  з
m  +Т    =.:і17 року по 31.122018 року. С. 27. URL:  httр://dkгS,kmu.яоV.uа/kгu/dоссаtа|оg/dОсumепt?id=15333О



о-лLіивлюс застосування обмежень.
Таh-а  ситуацiя  створюс  безпiдставнi  переваги  для  лише  однiс.і.  групи

i-{. надаючи .і.м фактично монопольнi права на виготовлення препаратiв
н кровi укра.і.нських донорiв, що неминуче призведе до монопольного
ння цiн на цi препарати.

-_+~.-А{е,    заготiвля     плазми    суб'€ктамu    приватного     права,     що

оковано  пов'язаннi  з  групою  компанiй  Вiорhагта,  для  подальшо.i
товd[ переробкu:

- погiршuть забезпечення ко]vl,понентамu кровi медичних закладiв та
1іть поза межами правого поля комунальнi заклади служби кровi, якi
чують взяття, тестування, переробку i зберiгання донорськdl кровi

-g.ю.`іпонентiв.,
-+ 3в'язку i3 запровадженням складно.l дозвiльноjl процедури передачi на

кч за кордон надлuшкiв окремих компонентiв кровi комунальними
оами  служби  кровi  з  метою  отримання  готових  препаратiв  кровi
гпься монопольнi переваги лише однiй компанйl, яка працю€ в Украjiнi.

становище знuіму€ конкуренцiю та неминуче призведе до монопольного
ення  цiн  на  препарати  кровi  та,  як  наслiдок,  поруuшті,  права

тiв на охорону здоров'я.

висновок
На пiдставi викладеного слiд зробити такi висновки:
1. Законопроскт № 3648:
1)  не  вiдповiдас  мiжнародним  зобов'язанням  Укра.1.ни,  оскiльки  в

® положеннях спотворено сутIiiсть директив €С щодо донорства кровi
о`I   запровадження   термiнiв,   якi   передбачають   не   забезпечення
чних  закладiв  компонентами  кровi,  а  промислову  заготiвлю  таких

понентiв   (перш   за   все   плазми)   з   метою   подальшого   створення
аратiв кровi та отримання прибутку;
2) фактично створюс сприятливi умови лише для дiяльностi  групи

панiй   Вiорhагmа,   в   яку   входять   ТОВ   «БiОфарма   iнвест»,   ТОВ
арма плазма iнвест», ТОВ «Бiофарма плазма», ТОВ «ФЗ «Бiофарма»

-],асника сдиного в Схiднiй €вропi заводу-фракцiонатора плазми кровi,
р}.ючи тим самим негативний свiтовий досвiд, викладений ще у 1975 р.

РезогIюцi.]. Всесвiтньо.]. Асамбле.і. охорони здоров'я  (Женева,  13-30 травня
5  р.);

З)  призведе до  фiнансових  порушень,  оскiльки  передбачас  витрати
iв державного бюджету на фiнансове забезпечення передбачених пiльг

гарантiй для  донорiв  плазми,  що  використовусться  для  виробництва



•.репаратiв    кровi    суб'сктами    групи    компанiй    Вiорhагmа    з    метою

L.тримання    прибуткiв,    а    також    покладас    додатковi    витрати    на
роботодавцiв, що пов'язанi з компенсацiсю донорам плазми за додатковий
шIiдний та середню заробiтну плату

2. Положення Законопроскту № 3648 не врахову1оть те, що:
1)   принцип   безоплатностi   донацiй   кровi   та   .1-1.   компонентiв   с

h.народним  стандартом, який IJрунтусться на повазi до людсько.1. гiдностi
• аспектi того, що тiло людини та його частини не повиннi бути джерелом
•тримання фiнансово.I. вигоди;

2)  вказаний  принцип  передбачений  у  п.  23  Преамбули  i  ст.  20
дрективи   2002/98/€С,   яку   Укра.і.на   мас   iмплементувати   в   рамках
шL-онання сво.і.х зобов'язань згiдно iз додатком XLI до глави 22 Угоди про
-цiацiю  мiж  Укра.і.ною,  з  однiс.і.  сторони,  та  Свропейським  Союзом,
'€вропейським  спiвтовариством  з  атомно.1.  енергi.I.  i  .I.хнiми  державами-
+]іенами, з друго.1. сторони;

З)   зазначена   директива,   ухвалена   у   2002   р.,   хоча   i   не   мiстить
imеративно.і. норми щодо обов'язковостi для держав,членiв €С здiйснення
Фр.`' кровi та .і-1. компонентiв лише на безоплатнiй основi, але в ч. 2 ст. 20
Imновлю€  постiйно  дiючу  систему  монiторингу  стану  впровадження
шШго принципу;

4) як  свiдчать  результати  такого  монiторингу,  оприлIодненi  у  2016
mi. принцип безоплатностi здачi кровi та .1-1. компонентiв визнасться всiма
шрТнами-членами €С, хоча i застосовусться в рiзнiй мiрi;

5)   обов'язковiсть   закладеного  директивою   20-02'/98/€С   принципу
п.татностi    донорства    кровi    та   '.1-1.    компонентiв    пiдтверджусться
тегiсю, полiтикою СС, а також реалiзацiсю цiс.I. полiтики починаючи з
року й дотепер;
6) в Укра.I.нi принцип безоплатностi донорства кровi та .1-1. компонентiв

1мплементований в нацiональне законодавство як мiжнародний
арт у сферi  прав людини,  натомiсть, запровадження  оплатно.1. здачi

"i та .і-1. компонентiв суперечить мiжнароднопправовим зобов'язанням
ОТ держави.
3.  Заготiвля  плазми  суб'сктами  приватного  права,  що  прямо  чи
редковано пов'язаннi з групою компанiй Вiорhагmа, для подальшо.і.

чгIслово.і.переробки:
1) погiршить забезпечення компонентами кровi медичних закладiв та

ш11ть  поза  межами  правого поля  комунальнi заклади служби кровi,
` _ ~_  _ _ _ _  _3аоезпечують
i та .1-і. компонентiв;

взяття,  тестування,  переробку  i  зберiгання  донорсько.1.



2)  у  зв'язку  зi  складIIо1о  дозвiлыIою  гIроцедурою  зробить  фактично
ожливим   передачу   на   переробку   за   кордон   надлишкiв   окремих
понеIIтiв   кровi   комуналы1ими   закладами   сjlужби   кровi   з   метою
іі`Iання  готових  препаратiв кровi, що знищить конкуренцiю на  ринку
паратiв   кровi   та   погiршить   медикаментоз1Iе   забезпечення   закладiв
они здоров'я i, як наслiдок, приведе до порушення  прав пацiснтiв  на
ону здоров'я  шляхом застосування доступних, якiсних та ефективних
рських засобiв.

Вищезаз[Iачене 1Iадас пiдставу для висновку, Iцо Законопрос`кт № 3648
вi]повiдас  принципу  верховеIIства  права,  мiжIіародним  зобов'язанI]ям

•і.ни та IIацiolталыIому законодавству Укра.і.пи.

IV. дАн1 про ЕкспЕрт1в

Г.`торова   Наталiя   ОлексаIIдрiвна,  доктор  юридичних  наук,   професор,
э\Iiк    НАПрН    Укра.і.ни,    завiдувач    Лабораторi.і.    дослiдження    проблем
і:і:-iально.і.   безпеки   у   сферi    громадського   здоров'я    Науково-дослiдного
т}ту вивчення  проблем злочиннрстi, iменi академiка В.В.Сташиса НАПрН

Еzг
"'                                      '.`,;/ _-
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Торгiвельне найменування
Мiжнародне

непатентоване
найменування

Форма
випуску

склад
(дiючi)

Фармакот
ерапевти
чна група

Заявник
назва

укра.,'нсь
ою

_.мIн-БIоФАрмА Аlьumiп розчин для iнф 1 мл преп Кров i спо тов "Бlо

_.м'н-БюФАрмА Аlьumiп РОЗЧИН дЛЯ iНф 1 мл преп Кров i спо тов "Б'о

.. М I Н Л ЮдИ Н И 200 Г/Л АIьumiп РО3ЧИН дЛЯ iНф у 1000 мл Кровозамi кедрiон
+орм 20 % АIьumiп розчин для iнф 1000 мл р

рм 25 % АIьumiп РО3ЧИН дЛЯ  iНф 1000 мл р
Кровоспо октафар
Кровоспо октафар

-лоБулін-Біолік ImmuпоgIоЬuliпS, по розчин для iн'е 1,5 мл (1 Iмуноглоб пАт "ФА
-,іоБулін-БIолік для внутрішньовЕнн |mmuпоg|оЬuliпS, по розчин для iн'е 1 мл преп |муноглоб пАт "ФА
-.іоБулін АнтирАБIчний (кінський) RаЬiеS immuпоg|оЬu РО3ЧИН дЛЯ  iН`€ 1 мл lмун
-,-оБулін АнтирАБIчний (кIнський) RаЬiеs immuпоgIоЬu розчин для iн'е 1 мл Iмун

Iмуноглоб пАт "ФА
|муноглоб Ат " Бlол I

•-.- ОБУЛIН АНТИРЕЗУС Rh0 (D) ЛЮдИНИ Апti-D (гh)  immunogl РО3ЧИН дЛЯ iН'е 1 ампула (
Г.-ОБУЛ|Н АНТИРЕЗУС Rh0 (D) ЛЮдИНИ Апti-D (гh)  immunogI розчин для iн'€ 1 ампула (

Специфiчн тов "Бlо
Специфiчн тов „БIо

Iг.-оБулін людини нормАльний -БIОФ ImmuпоgIоЬuliпS, по ро3чин для iн'е 1 мл пре
-н імуноглоБулIн АнтирАБічний лю RаЬiеS immuпоgIоЬu розчин для iн'е 1 МЛ РОЗЧ

|МУНОГЛОб тов "БIо
Iмунологi неопроб



Заявник:
кра',`на

Заявник:
адреса

Виробник 1:
назва

укра.і.нською

номер
Ре€страцiйного

посвiдчення

дата
початку

дiт

укра.,'на, 0тов "БIоФАрмА укра','на UА|Т58]5|О1/01 ######## ######## Звичайний
укра`,'на, 0тов "БIоФАрмА укра`,`на UА/Т58]5/ГП|ГJ2 ######## ######## Звичайний
італiя, ЛокКедрiон С.п.А. UАN58]6|О1|СJ1 ######## ######## Звичайний
оберлаер Октафарма Фар Австрiя UА/Т]7ГJЗ|01/01 ######## ######## Звичайний
оберлаер Октафарма Фар Австрiя UА|Т]7ГJЗ|ГЛN2 ######## ######## Звичайний
Харкiвськ пАт "ФАрмстАн укра',`на UА|Т6ТJ9|О1/О1 ######## необмеже
хАркIвсь пАт "ФАрмстАн укратна UА/16391/01/01 ########

|мунобiологiч
########

харкiвськ пАт "ФАрмстАн укратна UА/15930/О1/01 ########
|мунобiологiч

необмеже'БюлI
Харкiвськ Ат "БIолIк" укратна UАі15930/01/01 ########

lмунобiологiч
необмеже |мунобiологiч

укра','на, 0тов "БIоФАрмА укратна UА,/13033/01/01 ######## необмеже lмунобiологiч
"БIоФ укра.,`на укра.,'на, 0тов "Б'оФАрмА УкраТна       ЁUА,,і'13033/01/02 ######## необмеже |МУНОбiОЛОГiЧ
"БlоФ укра.,'на укра',`на, 0тов "БIоФАрмА укратна UА,' 15902/01/01 ######## необмеже Iмунобiологiч

канада 599 Сендч кАмАдА лтд. lзратль UА,,,Гі5778,J'01,,''01*####### ########
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