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Шановний пане Розенко! 

 
Цим листом ми хотіли б звернути Вашу увагу на три гранти у сфері туберкульозу (ТБ) та ВІЛ, 
надані Глобальним Фондом для реалізації програм в Україні, що впроваджуються трьома 
Основними реципієнтами – Альянсом громадського здоров’я, Мережею людей, що живуть з 
ВІЛ, та Українським центром контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України 

(УЦКС) – та наголосити на важливості виконання умов надання цих грантів. 

 
Як Вам відомо, загальна сума трьох зазначених грантів становить 134 млн доларів США, які 
було надано на період 2015-2017 років. Разом із національними та міжнародними 
партнерами ми доклали зусиль задля того, щоб узгодити зазначені вище гранти із 
національними програмами/стратегіями з питань ТБ та ВІЛ-інфекції в Україні. Таким 

чином, оскільки усі три гранти спрямовані на зменшення захворюваності та смертності від ТБ 
та ВІЛ в Україні, вони повністю узгоджені із Національним планом боротьби з ВІЛ/СНІД на 
2014-2018 роки. З огляду на те, що зазначені вище документи є взаємодоповнюючими, 
національна програма та, відповідно, гранти передбачають поступовий перехід програм з 
профілактики та лікування ТБ та ВІЛ-інфекції на державне фінансування. На підтвердження 
цього до документів, підписаних у рамках грантових угод, було включено низку умов, що 
мають обов’язкову юридичну силу. Для інформації додаємо до цього листа підтвердження 

щодо надання усіх трьох грантів. 

 
Однією з умов, що містяться у грантових угодах, передбачено, що Уряд України має 
поступово переводити на державне фінансування лікування пацієнтів, які отримують 
метадонову замісну терапію (ЗТ), починаючи з 2016 року. Враховуючи фінансові складності, у 
2015 році у якості виключення ми дозволили використання грошей, заощаджених у ході 
виконання грантів, для забезпечення безперервного лікування для близько 9 000 пацієнтів. 

Таке виключення дозволить надавати відповідні послуги до кінця першого кварталу 2017 
року. Починаючи з другого кварталу 2017 року, грант ГФ покриватиме лише 2 300 пацієнтів, 
у той час як Уряд України має взяти на себе лікування близько 7 000 пацієнтів, які наразі 
отримують послуги ЗТ, а також нестиме відповідальність за виконання національного 
показника, який, у свою чергу, передбачає надання послуг ЗТ 17 593 споживачам ін’єкційних 
наркотиків. 

 
Ми хотіли б підкреслити, що зазначена вище умова також стосується програм профілактики 
та лікування ТБ/ВІЛ та дає право зменшити загальну суму фінансування, наданого Україні, 
на 15%, що дорівнює 27 млн доларів США. 
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Ми хотіли б просити Вашої підтримки у наданні ГФ офіційних доказів щодо намірів 

виконання зазначених вище умов шляхом демонстрації виділення Урядом України коштів 
на програму ЗТ якомога скоріше, але не пізніше листопада-грудня 2016 року. 
Неспроможність виконання умов, передбачених підтвердженнями про надання грантів, 
призведе до обов’язку ГФ зменшити зазначену вище загальну суму, виділену країні, та 
відмовити у використанні таких коштів. 

 
Ми дуже сподіваємося скоро отримати Вашу відповідь та з нетерпінням чекаємо на нашу 
зустріч протягом тижня, починаючи з 12 вересня 2016 року. 

 
Також ми хотіли б висловити нашу щиру вдячність за зусилля, які Уряд України докладає 
задля реалізації грантів Глобального фонду та боротьби з ТБ/ВІЛ у країні. 

 
З повагою, 
 
Підпис [Георгій Сакварелідзе] 

 

Георгій Сакварелідзе 

Старший портфоліо менеджер 
Глобального фонду для регіону 
Східної Європи та Центральної Азії  
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