
Про звіт комісії щодо моніторингу цін на ліки  

в аптечних пунктах, які розміщуються в орендованих приміщеннях комунальної 

власності міста 

Враховуючи  численні  скарги мешканців щодо високого рівня цін на медичні 

препарати в аптеках та аптечних пунктах, які розміщені в закладах охорони здоров’я 

міста, розпорядженням міського голови від 02.03.2017р.  № 116-р  було створено робочу 

групу, якій доручено здійснити моніторинг та узагальнення цін на медикаменти в аптеках 

і аптечних пунктах суб’єктів господарської діяльності, які орендують нежитлові 

приміщення комунальної власності міста. 

Станом на 01.04.2017р. між виконавчим комітетом міської ради та фізичними і 

юридичними особами укладено 29 договорів оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності міста для використання під аптеки та аптечні пункти загальною площею 821,24 

кв.м. Сумарний розмір орендної плати згідно з зазначеними договорами оренди становить 

53,5 тис.грн/міс. Середній розмір орендної плати за 1 кв.м становить 65,0 грн. 

В структурі суб’єктів господарювання, які орендують комунальне майно для 

розміщення аптек та аптечних пунктів найбільш питому вагу займають заклади мережі 

ТОВ «Іва-Фарм» - 41,4% (12 договорів), КП «Обласний аптечний склад» - 10,3% (3 

договори), ТОВ «Бук» та ПП «В.М.» - по 6,8% (2 договори). 

Найбільша кількість договорів укладена на приміщення, розташовані в МКПБ та 

ОПЦ за адресою: вул. Чорновола, 49 (9 ДО - 31%), МП №2 на вул. Довгій, 42 (4 ДО – 

13,7%), МКЛ№1 (вул.Матейка, 34) та ЦМКЛ (вул. Г. Мазепи, 114) (по 3 ДО – 10,3%). 

Робочою групою було проведено моніторинг цін на  44 найменування лікарських 

препаратів.   За результатами здійсненого моніторингу робочою групою опрацьовано і 

проведено узагальнення цін на зазначений перелік лікарських препаратів, які відображено 

у зведеній таблиці про ціни на лікарські препарати в аптеках та аптечних пунктах 

суб’єктів господарської діяльності, які орендують комунальне майно, а також наведено 

середній розмір цін на аналогічні лікарські препарати в інших аптеках. 

Як бачимо, встановити чітку закономірність у динаміці ціноутворення в аптеках 

міста  досить складно,  в даних таблиці ми спостерігаємо  зміни вартості  різних ліків в 

різних аптеках. 

 
Загалом середній рівень цін на медичні препарати в аптеках та аптечних пунктах, які 

розміщуються в орендованих приміщеннях комунальної форми власності на момент 

проведення моніторингу не перевищували середній розмір цін на аналогічні препарати в 

інших аптеках, окрім деяких препаратів (АЦЦ, анальгін, корвалмент, кратал, гліцисед, 

тридуктан, тіотриазолін, фармазолін, панкреатин, но-шпа). Однак, навіть на ці препарати 

відсоток перевищення ціни в більшості випадків був невисокий і становив від 0,6% до 

12,6%. І тільки на такі препарати як біле вугілля та клопідогрель перевищення ціни 
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становило 35,67% та 26,84% відповідно. За словами лікарів та пацієнтів закладів 

охорони здоров’я, в яких орендуються приміщення для розміщення аптек та аптечних 

пунктів, ситуація зі зниження цін на ліки склалась саме після створення робочої групи. 

Відсоток зниження цін в різних аптечних закладах склав від 5% до 20% на різні категорії 

медпрепаратів. 

 
Зважаючи на те, що Івано-Франківською міською радою встановлено орендну ставку 

для розміщення аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків, що реалізують готові ліки в 

розмірі 8%, в порівнянні з орендною ставкою на аналогічний вид діяльності встановлений 

Івано-Франківською обласною радою (ставка 30%), робочою групою було рекомендовано: 

 

1. Департаменту комунальних ресурсів при продовженні терміну дії договорів оренди 

приміщень комунальної форми власності, які використовуються під аптеки, 

опрацьовувати питання доцільності такого продовження з тими суб’єктами 

господарської діяльності, в яких рівень цін є вищим в порівнянні із цінами на ліки 

в аптеках, аптечних пунктах, які розташовані у приміщеннях, що не належать до 

комунальної власності міста; 

2. Департаменту комунальних ресурсів опрацювати питання коригування розміру 

орендної ставки для розміщення аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків, що 

реалізують готові ліки; 

3. Створену розпорядженням міського голови №116-р від 02.03.2017 робочу групу 

зробити постійно діючою, з метою здійснення подальшого моніторингу цін в 

аптеках, аптечних пунктах суб’єктів господарської діяльності, які розташовані у 

приміщеннях, що належать до комунальної власності міста на довільно визначений 

перелік лікарських препаратів.  

 

 


