
 
  
 

 

До уваги 
Компанія: 

Печаєва Валерія Костянтиновича, Президента Об’єднання 
Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної      
промисловості 

Вих. №: 
Дата 

835 
29.11.2017 

Від: Костіна Іллі, партнера 
Щодо: Запрошення до інформаційного партнерства 

 
 

Шановний пане Печаєв! 
 

Від імені організаційного комітету ми запрошуємо Вас до інформаційного партнерства в рамках            
конференції "Охорона здоров'я та фармацевтика - 2018. Прогнози та очікування". 
 
Ми традиційно зацікавлені в максимально повному освітленні заходу по Вашій аудиторії. Вибір засобів             
(інформаційна розсилка, публікація на веб-ресурсі, в групі на Facebook та інше) - на Ваш розсуд. 
 
Пакет послуг з боку організатора заходу: 

● Надання статусу Інформаційного партнера 
● Розміщення логотипу в рекламних макетах у ЗМІ інформаційних партнерів заходу (за умови            

можливості внесення змін в макет в тому або іншому виданні на момент досягнення             
відповідної домовленості) 

● Розміщення логотипу з активним посиланням Інформаційного партнера на сайті Організатора          
(l-a.com.ua) на сторінці заходу з моменту досягнення відповідних домовленостей (або          
підписання договору / меморандуму) 

● Можливість поширення (розкладки) рекламних 
● матеріалів (рекламний буклет, екземпляри видання і т.д.) Інформаційного партнера на заході 
● Розміщення рекламного банера Інформаційного партнера на заході 
● Акредитація на захід представника Інформаційного партнера (1 чол.). 

Пакет послуг з боку інформаційного партнера: 

● Розміщення в друкованій версії видання повнокольорових рекламних макетів з анонсом заходу           
згідно затвердженого Сторонами медіаплану 

● Розміщення банера заходи на сайті Інформаційного партнера з посиланням на офіційний сайт            
заходу 

● Розсилка анонса заходу по базах підписників інформаційного партнера 
● Розміщення матеріалів за підсумками проведення заходу 
● Анонсування заходу на сторінках Інформаційного партнера в соціальних мережах 

 
Також ми готові надати Вам та Вашим членам 20% знижку. 
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Конференція «Охорона здоров'я та фармацевтика - 2018. Прогнози та очікування» - це щорічний захід              
для представників фармацевтичної галузі, сфокусований на регуляторних аспектах фармацевтичного         
бізнесу та інших юридичних тенденціях фармацевтичного ринку. 
  
У конференції візьмуть участь понад 150 представників фармацевтичних компаній, професійних          
асоціацій, профільних засобів масової інформації, регуляторів галузі та інших учасників          
фармацевтичного ринку. 
 
З попередньою програмою заходу Ви можете ознайомитися в додатку до цього листа. Додаткову             
інформацію про конференцію Ви зможете отримати у Наталії Дугінової, голови оргкомітету, за            
тел. +380 50 397 70 17, duginova@l-a.com.ua. 

Додаток: Програма Конференції (4 арк.). 

 

 З повагою 

 

 Партнер  

 
 

І.П. Костін 
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Додаток  до листа № 869 від 29.11.2017 

 

ПРОГРАМА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  
"ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА ФАРМАЦЕВТИКА - 2018. 

ПРОГНОЗИ ТА ОЧІКУВАННЯ" 
13-14 грудня, 2017 

 RAMADA ENCORE KIEV. Kiev Ball Room 
 

ДЕНЬ ПЕРШИЙ, 13 ГРУДНЯ 
 

РЕЄСТРАЦІЯ. ВІТАЛЬНА КАВА 
09.00 - 09.45 

 
-- 1 -- 

МЕДИЧНА РЕФОРМА: ПЕРЕБУДОВА ГАЛУЗІ І СВІДОМОСТІ 
09.45 - 11.15 
Модератори: 

Дмитро Алешко, партнер ЮК "Правовий Альянс" 
Марина Бучма, Government Affairs Director at Teva Pharmaceuticals Ukraine 

Учасники дискусії: 

● Павло Ковтонюк, заступник Міністра охорони здоров'я України 
● Ірина Сисоєнко, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я 
● Тетяна Думенко, директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" 
● Ярослава Августинович, головний лікар, Комунальний заклад Васильківської районної ради 

«Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
● Олексій Бабич, генеральний директор, Dila 
● Ольга Льос, завідувач Глевахівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

 
КАВА-ПАУЗА 
11.15 - 11.30

 
-- 2 -- 

МІЖНАРОДНІ ЗАКУПІВЛІ: ШЛЯХ В 2018 РІК 
11.30 - 13.00 
Модератори: 

Гелена Студзінська, Specialty Care Lead, Delta Medical 
Віталій Гордієнко, директор AbbVie Biopharmaceuticals GmbH 

Учасники дискусії: 

● Ектор Кастро, старший технічний директор, Management Sciences for Health 
● Олег Гудим, начальник юридичного відділу, Delta Medical 
● Володимир Редько, виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних ліків «АПРАД» 
● Тетяна Коротченко, представник Crown Agents в Україні 
● Анатолій Труханов, менеджер з розвитку тендерного бізнесу «Тева Україна» 

 
 

https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/dmitro-alesko/
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● Представник United Nations Development Programme - уточнюється 

  
 

ОБІД 
13.00 - 14.00  

 
-- 3 -- 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І РЕІМБУРСАЦІЯ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ 
14.00 - 15.30 
Модератори: 

Володимир Ігнатов, Виконавчий директор Асоціації представників міжнародних фармацевтичних 
виробників AIPM Ukraine, Голова представництва IPSEN Pharma в Україні та Молдові 

Наталія Сергієнко, Виконавчий директор комітету з охорони здоров'я, Європейська Бізнес Асоціація 

Учасники дискусії 

● Роман Ілик, заступник Міністра охорони здоров'я України 
● Тарас Лясковський, начальник управління фармацевтичною діяльності та якості 

фармацевтичної продукції 
● Олександра Олещук, голова Експертного комітету з відбору та використання основних 

лікарських засобів 
● Уаніта Фолмсбі, керівник проекту SAFEMed, Managment Sciences for Health 
● Дмитро Алешко, партнер ЮК "Правовий Альянс" 
● Оксана Лебега, консультант World learning USAID з питань планування, впровадження та 

оцінки національного переліку основних лікарських засобів 

 
 

КЕЛИХ  ШАМПАНСЬКОГО 
15.30 - 16.00 

 
-- 4 -- 

СПІВРОБІТНИЦТВО З АПТЕЧНИМИ МЕРЕЖАМИ: НА ПОРОЗІ ЗМІН 
 

16.00 -16.40 
Модератори: 

Андрій Горбатенко, адвокат, асоційований партнер ЮК «Правовий Альянс»,й 
Наталія Ольберт-Синько, директор Be—it Health&Social Impact 

Учасники дискусії 

● Світлана Панаіотіді, Державний Уповноважений Антимонопольного комітету України 

-- 5 -- 

ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВІД ЛІДЕРІВ ДУМОК 
16.40 -18.00 

Модератори: 

Ілля Костін, адвокат, партнер ЮК «Правовий Альянс», патентний повірений 
Кшиштоф Сєдлєцькі, експерт ринку 

 

 
 

https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/dmitro-alesko/
https://www.legalalliance.com.ua/komanda/andrej-gorbatenko/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/illya-kostin/


 
 

5 

Учасники дискусії 

● Ірина Горлова, генеральний директор SMD 
● Євген Заїка, Регіональний Директор Acino Group (Switzerland) в СНД, Генеральний директор 

ТОВ «Фарма Старт» 
● Георгій Вікторов, Голова Представництва Abbott Laboratories Gmbh. в Україні 
● Тетяна Печаєва, генеральний директор групи компаній «Лекхім» 

 

ДЕНЬ ДРУГИЙ, 14 ГРУДНЯ 
 

На другий день заходу заплановано шість практичних майстер-класів і кейс-стаді, які пройдуть у 
форматі паралельних сесій: 

 
 

Зала Prague Зала Delhi 
 

 
09.00 - 10.00   Кава-пауза 
 
10.00 - 11.30 

Конкуренція на фармринку. Нові віяння 

Експерти: 

Андрій Горбатенко, асоційований партнер ЮК 
"Правовий Альянс" 
 
Лідія Санжаровська, старший юрист ЮК 
"Правовий Альянс" 

В програмі: 

▪ Типові вимоги до вертикальних 
узгоджених дій 

▪ Нові підходи АМКУ в рамках 
розслідування у відношенні договорів 
дистрибуції 

▪ Договори з аптеками 
▪ Практика України VS Практика ЄС. 

Знижки. Звіти. Обмеження 
 

10.00 - 11.30 

Регулювання ринку медичних виробів 

Експерти: 

Дар'я Бондаренко, виконавчий директор, AMOMD 
 
Павло Харчик, президент, AMOMD 
 

В програмі: 

▪ Регуляторна політика обігу медичних 
виробів в 2017; 

▪ Нагляд і контроль за медичними 
виробами: помилки 2017 - плани на 2018. 
Мораторій на перевірки у 2018 році; 

▪ Важливі положення нових Директив ЄС по 
медичних виробів, їх вплив на українські 
технічні регламенти; 

▪ Прогноз змін в нормативно-правовому 
забезпеченні ринку медичних виробів на 
2018 рік. 
 

 
11:30-12:00   Кава-пауза 
 
12.00 - 13.30 12.00 - 13.30 

Нацперелік. Заповнення заявки 

 
 

https://www.legalalliance.com.ua/ukr/konkurencia-na-farmrinku-novi-vianna/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/andrij-gorbatenko/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/lidia-sanzarovska/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/reguluvanna-rinku-medicnih-virobiv/
https://www.legalalliance.com.ua/nacperecen-zapolnenie-zaavki/
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Закупівлі в електронній системі PROZORRO. 
Практика оскарження закупівель в АМКУ. 

Експерт: 

Олександр Бондар, старший юрист ЮК 
"Правовий Альянс" 

В програмі: 

▪ Загальне розуміння системи закупівель 
PROZORRO. 

▪ Специфіка участі в торгах відповідно до 
Закону України «Про державні закупівлі». 
Надпорогові і допорогові торги. 
Підготовка пропозиції. Виконання окремих 
вимог тендерної документації. 

▪ Процедури закупівлі. Відкриті торги як 
основна процедура закупівлі. 

▪ Переговорна процедура. 
▪ Порядок оскарження. 
▪ Кваліфікаційні критерії відбору учасників. 

Помилки і зловживання. 
▪ Класичні приклади встановлення 

дискримінаційних умов. Практика АМКУ. 
 
 

Експерти: 

Оксана Лебега, консультант World learning USAID 
з питань планування, впровадження та оцінки 
Національного переліку основних лікарських 
засобів 
 
Дмитро Алешко, партнер ЮК "Правовий Альянс" 
 
 
 

 
13.30 – 14.00    Кава-пауза 
 
14.00 - 15.30 

Digital Promotion лікарських засобів: нереальні 
можливості / можливі реальності 

Експерти: 

Олексій Бежевець, партнер ЮК "Правовий 
Альянс" 
Андрій Горбатенко, асоційований партнер ЮК 
"Правовий Альянс" 
Лідія Санжаровська, старший юрист ЮК 
"Правовий Альянс" 

В програмі: 

▪ Сайт компанії: грані можливого. 
▪ Незалежні інформаційні портали та 

власні лендінги. Можливості та приклади 
активностей. Межі етики та 
винахідливості.  

▪ Робота з форумами, блогерами та іншими 
лідерами думок. 

▪ Соціальні, освітні, розважальні та карткові 
програми. 

14.00 - 15.30 

Інтелектуальна власність. Як не втратити, а 
заробити 
 

Експерти: 

Ілля Костін, партнер, адвокат, патентний 
повірений ЮК "Правовий Альянс" 
Наталія Лавренова, радник ЮК "Правовий 
Альянс" 
Віталій Савчук, старший юрист ЮК "Правовий 
Альянс" 
 

В програмі:: 

▪ Інтелектуальна власність: чому зараз 
важливіше, ніж раніше. Зростання 
кількості кейсів в умовах зростаючої 
конкуренції. 

▪ Патенти (зокрема, патентний троллінг) і 
торгові марки. 

 
 

https://www.legalalliance.com.ua/ukr/zakupivli-v-elektronnij-sistemi-prozorro-praktika-oskarzenna-zakupivel-v-amku/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/zakupivli-v-elektronnij-sistemi-prozorro-praktika-oskarzenna-zakupivel-v-amku/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/oleksandr-bondar/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/dmitro-alesko/
https://www.legalalliance.com.ua/digital-promotion-lekarstvennyh-sredstv-nerealnye-vozmoznostivozmoznye-realnosti/
https://www.legalalliance.com.ua/digital-promotion-lekarstvennyh-sredstv-nerealnye-vozmoznostivozmoznye-realnosti/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/oleksij-bezevec/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/andrij-gorbatenko/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/lidia-sanzarovska/
https://www.legalalliance.com.ua/intellektualnaa-sobstvennost-kak-ne-poterat-a-zarabotat/
https://www.legalalliance.com.ua/intellektualnaa-sobstvennost-kak-ne-poterat-a-zarabotat/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/illya-kostin/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/natalia-lavrenova/
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/komanda/vitalij-savcuk/
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 ▪ Доменне ім'я як спосіб захисту торгової 
марки, доменні спори. 

 
 

 
 


