
Медіа-моніторинг новин про заходи до Всесвітнього дня боротьби з ТБ, які відбулися у 

Парламенті 22 березня 2018 року  

Заходи, організовані до Всесвітнього дня боротьби з ТБ у Парламенті, привернули увагу ЗМІ 

та громадськості до проблеми туберкульозу в Україні, а також до важливості об’єднання 

зусиль державних, міжнародних та громадських організацій і спільнот у подоланні епідемії. 

Понад 60 популярних національних та місцевих ЗМІ висвітлили в ефірі та на сторінках своїх 

видань фотовиставку «Туберкульоз очима пацієнтів», Круглий стіл для консультацій з 

зацікавленими сторонами щодо участі України у Нараді високого рівня з питань 

туберкульозу Генеральної Асамблеї ООН, брифінг та підсвітку будівлі Верховної Ради України 

в рамках акції «Хай засяє світ, вільний від ТБ». 

Верховну Раду "перефарбували" у 

червоне на честь дня боротьби з 

туберкульозом 

Верховну Раду "перефарбували" у 

червоне на честь дня боротьби з 

туберкульозом. Напередодні на 

парламенті увімкнули тривожну 

підсвітку. Щороку туберкульоз 

забирає життя майже півмільйона 

людей у світі. А Україна - серед 

лідерів за поширенням вірусу, а 

надто його найтяжчих форм, 

стійких до ліків. У нас епідемію 

сухот фіксують уже 10 років 

поспіль. Випуск ТСН.Ранок за 23 

березня 2018 року 

 

До Дня боротьби з 

туберкульозом будівлю 

Верховної Ради підсвітили 

червоним кольором 

Увечері 22 березня будівлю 

Верховної Ради в Києві 

підсвітили червоним 

кольором. Червоне 

підсвічування приурочили до 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом. Крім того, у 

верхній частині будівлі Ради 

з'явився напис "Здолаємо 

туберкульоз разом". 

https://www.youtube.com/watch?v=eBXC1CCRmlU
https://www.youtube.com/watch?v=eBXC1CCRmlU
https://www.youtube.com/watch?v=eBXC1CCRmlU
https://ua.112.ua/suspilstvo/do-dnia-borotby-z-tuberkulozom-budivliu-verkhovnoi-rady-pidsvityly-chervonym-kolorom-438606.html
https://ua.112.ua/suspilstvo/do-dnia-borotby-z-tuberkulozom-budivliu-verkhovnoi-rady-pidsvityly-chervonym-kolorom-438606.html
https://ua.112.ua/suspilstvo/do-dnia-borotby-z-tuberkulozom-budivliu-verkhovnoi-rady-pidsvityly-chervonym-kolorom-438606.html
https://ua.112.ua/suspilstvo/do-dnia-borotby-z-tuberkulozom-budivliu-verkhovnoi-rady-pidsvityly-chervonym-kolorom-438606.html


Парламент долучився до відзначення 

Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом   

Український парламент вперше долучився до 

відзначення Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом. Аби привернути увагу у 

кулуарах Ради відкрили фотовиставку, а стіни 

Парламенту підсвітили червоним кольором. 

"Це важливо напередодні і обговорень по 

бюджету, щоб українська медицина, яка 

сьогодні реформується, могла велику увагу 

звернути і на цю проблему. І, відповідно, ми, 

як Верховна рада України, передбачили 

кошти і ні лікування, і на профілактику, і на 

опікування над цією проблемою", – 

прокоментував голова Верховної Ради 

України Андрій Парубій.  

 

 

Верховну раду підсвітили червоним у знак боротьби з туберкульозом 

 

https://24tv.ua/parlament_doluchivsya_do_vidznachennya_vsesvitnogo_dnya_borotbi_z_tuberkulozom_n942833
https://24tv.ua/parlament_doluchivsya_do_vidznachennya_vsesvitnogo_dnya_borotbi_z_tuberkulozom_n942833
https://www.youtube.com/watch?v=jMCKywI9DEg


Верховну Раду підсвітили 

червоним світлом 

Верховну Раду підсвітили 

червоним світлом. 

Звичайно це можна 

зрозуміти символічно з 

огляду на небезпеку, яка 

була нависла над 

будівлями в урядовому 

кварталі. Проте, це лише 

один із заходів, 

присвячених 

Міжнародному дню 

туберкульозу, який буде 

відзначатися в суботу. 

Випуск ТСН.19:30 за 22 

березня 2018 року 

 

 

 

Подолати туберкульоз разом 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCWeDHAAjdw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=uCWeDHAAjdw&feature=share
https://vikna.stb.ua/ua/episode/podolati-tuberkuloz-razom/


Верховну Раду підсвітили 

червоним світлом на честь Дня 

боротьби з туберкульозом 

 Увесь світ відзначатиме цей 

день у суботу 24 березня. 

Щороку сухоти забирають 

життя майже півмільйона 

людей у світі. А Україна - серед 

лідерів за поширенням 

туберкульозу.  

ТСН 23.03.18, 12:00 

 

 

 

 

Верховну Раду 

підсвітили червоним 

кольором до 

Всесвітнього дня 

боротьби із 

туберкульозом  

 Будівлю Верховної 

Ради України підсвітили 

червоним кольором і 

гаслом «Подолаємо 

туберкульоз разом». 

Подія приурочена до 

всесвітнього Дня 

боротьби із хворобою. 

Під час акції міністр 

охорони здоров’я 

України Уляна Супрун 

повідомила, що за 

даними МОЗ в країні 32,5 тисяч осіб, що хворіють на сухоти. Двадцять дві тисячі із них довідалися 

про діагноз у 2017 році. У 2018 році Україна змогла забезпечити ліками на 100% всіх пацієнтів: 

було виділено 650 млн гривень. Однак, залишаються і ті, хто досі не діагностований. Туберкульоз 

може стати контрольованою в Україні хворобою вже до 2021 року, вважають у МОЗ. 26 вересня 

Україна візьме участь в Нараді високого рівня Генасамблеї ООН з метою ухвалення політичної 

декларації держав щодо подолання туберкульозу у світі до 2030 року. Наразі тези України до 

декларації ще не були ухвалені, про це повідомив під час заходу народний депутат України від 

«Самопомочі» Сергій Кіраль. 

https://tsn.ua/video/video-novini/verhovnu-radu-pidsvitili-chervonim-svitlom-na-chest-dnya-borotbi-z-tuberkulozom.html
https://tsn.ua/video/video-novini/verhovnu-radu-pidsvitili-chervonim-svitlom-na-chest-dnya-borotbi-z-tuberkulozom.html
https://tsn.ua/video/video-novini/verhovnu-radu-pidsvitili-chervonim-svitlom-na-chest-dnya-borotbi-z-tuberkulozom.html
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29118916.html
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29118916.html
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29118916.html
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29118916.html
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29118916.html
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29118916.html


Здание Верховной Рады окрасили в 

красный цвет 

22 марта здание Верховной Рады 

Украины было подсвечено красным 

цветом, в рамках всемирной акции 

"Пусть засияет мир, свободный от 

туберкулеза". 

На стенах парламента появился 

призыв "Преодолеем туберкулез 

вместе" - в знак объединения 

усилий государственных и 

общественных организаций в 

борьбе с туберкулезом. 

 

 

 

 

 

 

Будівлю ВР підсвітили 

червоним кольором 

Український парламент 

засяяв червоним 

кольором. Будівлю 

підсвітили напередодні 

Всесвітнього дня 

боротьби з 

туберкульозом. 

Активісти і чиновники 

розраховують, що за два 

роки цю хворобу в 

Україні вдасться взяти 

під контроль. 

 

 

 

 

http://podrobnosti.ua/2232505-zdanie-verhovnoj-rady-okrasili-v-krasnyj-tsvet-foto.html
http://podrobnosti.ua/2232505-zdanie-verhovnoj-rady-okrasili-v-krasnyj-tsvet-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=BTwpKbIa59g&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=BTwpKbIa59g&app=desktop


Верховну Раду "перефарбували" у 

червоне на честь дня боротьби з 

туберкульозом 

Напередодні на парламенті 

увімкнули тривожну підсвітку. 

Щороку туберкульоз забирає 

життя майже півмільйона людей у 

світі. А Україна - серед лідерів за 

поширенням вірусу, а надто його 

найтяжчих форм, стійких до ліків. 

У нас епідемію сухот фіксують уже 

10 років поспіль. 

 

 

 Верховну Раду 

підсвітили червоним 

У четвер, 22 

березня, ввечері 

будівлю Верховної 

Ради підсвітили 

червоним світлом, 

повідомляє ТСН. 

Відзначається, що 

червоне 

підсвічування 

приурочене до Дня 

боротьби з 

туберкульозом. 

Також у верхній 

частині будівлі 

окремо світиться 

гасло "Переможемо 

туберкульоз разом". 

 

 

 

 

 

https://www.unian.ua/multimedia/video/news/10009820-verhovnuyu-radu-perekrasili-v-krasnoe-v-chest-dnya-borby-s-tuberkulezom.html
https://www.unian.ua/multimedia/video/news/10009820-verhovnuyu-radu-perekrasili-v-krasnoe-v-chest-dnya-borby-s-tuberkulezom.html
https://www.unian.ua/multimedia/video/news/10009820-verhovnuyu-radu-perekrasili-v-krasnoe-v-chest-dnya-borby-s-tuberkulezom.html
https://ua.korrespondent.net/city/kiev/3953974-verkhovnu-radu-pidsvityly-chervonym
https://ua.korrespondent.net/city/kiev/3953974-verkhovnu-radu-pidsvityly-chervonym


 Верховная Рада озарилась кроваво-

красным светом  

Цель кампании – привлечение внимания 

мирового сообщества к актуальной 

проблеме заболевания в Украине. 

Впервые международная 

информационная кампания по случаю 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

проводится в Украине на самом высоком 

уровне. Акция «Пусть засияет мир, 

свободный от туберкулеза» (Light up the 

world for TB) основана международным 

партнерством «Остановим туберкулез» и 

проводится в этом году под лозунгом 

«Ищем лидеров для освобождения мира 

от туберкулеза. Вы можете творить 

историю. Преодолеем туберкулез 

вместе». 

 

 

 

 Верховну Раду підсвітили червоним 

світлом 

Червоне підсвічування приурочене 

до Дня боротьби з туберкульозом 

У четвер ввечері, 22 березня, 

будівлю Верховної Ради підсвітили 

червоним світлом. 

Відзначається, що червоне 

підсвічування приурочене до Дня 

боротьби з туберкульозом. 

 

 

 

 

 

https://comments.ua/society/615080-verhovnaya-rada-ozarilas-krovavo-krasnim.html
https://comments.ua/society/615080-verhovnaya-rada-ozarilas-krovavo-krasnim.html
https://glavcom.ua/news/verhovnu-radu-pidsvitili-chervonim-svitlom-483385.html
https://glavcom.ua/news/verhovnu-radu-pidsvitili-chervonim-svitlom-483385.html


Верховная Рада Украины 

окрасилась в багровые тона 

Вечером в четверг, 22 марта, 

здание украинского парламента 

было подсвечено красным в 

рамках всемирной акции 

«Пусть засияет мир, свободный 

от туберкулеза». 

Кроме того, на стенах здания 

Рады появился призыв 

«Победим туберкулез вместе». 

По информации пресс-службы 

парламента, акции 

предшествовал круглый стол 

для выработки рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, 

которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

Рада "почервоніла" на знак 

боротьби з туберкульозом  

У четвер, 22 березня, будівлю 

Верховної Ради України 

підсвітили червоним світлом в 

межах акції "Хай засяє світ, 

вільний від туберкульозу". 

Про це повідомляє 

кореспондент Укрінформу. 

Вперше міжнародна 

інформаційна кампанія з 

нагоди Всесвітнього дня 

боротьби з ТБ проводиться в 

Україні на найвищому рівні. 

Акція «Хай засяє світ, вільний 

від туберкульозу» ("Light up the 

world for TB") започаткована 

міжнародним партнерством 

«Зупинимо туберкульоз» та 

проводиться в цьому році під 

гаслом «Шукаємо лідерів для 

звільнення світу від 

туберкульозу. Ви можете 

творити історію. Подолаємо 

туберкульоз разомТБ». 

http://fakty.ua/262388-verhovnaya-rada-ukrainy-okrasilas-v-bagrovye-tona-foto
http://fakty.ua/262388-verhovnaya-rada-ukrainy-okrasilas-v-bagrovye-tona-foto
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2427398-rada-pocervonila-na-znak-borotbi-z-tuberkulozom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2427398-rada-pocervonila-na-znak-borotbi-z-tuberkulozom.html


Україна долучилася до 

міжнародної акції «Хай засяє 

світ, вільний від туберкульозу»: 

будівлю Верховної Ради 

підсвітили червоним кольором  

22 березня, напередодні 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом, будівлю 

Верховної Ради України 

підсвітили червоним світлом, а 

на стінах парламенту з’явився 

заклик “Подолаємо 

туберкульоз разом”. Таким 

чином наша країна долучилася 

до міжнародної акції «Хай засяє 

світ, вільний від туберкульозу» 

("Light up the world for TB"), що 

започаткована партнерством 

«Зупинимо туберкульоз» ("Stop 

TB Partnership"). В Україні ця 

інформаційна кампанія на знак 

об’єднання зусиль державних, 

громадських та міжнародних 

організацій у боротьбі з 

туберкульозом вперше проводиться на високому політичному рівні і цьогоріч відбувається під гаслом 

«Шукаємо лідерів для звільнення світу від туберкульозу. Ви можете творити історію. Подолаємо ТБ». 

Відкриття тематичної фотовиставки у парламенті України відбулося за участі Голови Верховної Ради 

України Андрія Парубія. 

Як зазначив під час відкриття народний депутат, голова Парламентської платформи боротьби з 

туберкульозом Сергій Кіраль, «напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом Верховна Рада 

відкрита для подій, які можуть актуалізувати проблему туберкульозу та привернути до неї увагу широкої 

громадськості». 

 

Брифінг у Верховній Раді до Всесвітнього дня 

боротьби з ТБ 

Учасники брифінгу: 

Народний депутат Сергій Кіраль 

Народний депутат Олексій Кириченко 

Активістка Ольга Клименко 

 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/156295.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/156295.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/156295.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/156295.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/156295.html
https://www.youtube.com/watch?v=J164QvT844o
https://www.youtube.com/watch?v=J164QvT844o


Верховная Рада засветилась 

красным цветом 

Верховную Раду Украины 

подсветили красным цветом по 

случаю Дня борьбы с туберкулезом. 

На самом верху здания 

размещается надпись "Победим 

туберкулез вместе". Об этом 22 

марта сообщили ТСН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переможемо туберкульоз 

разом: Верховну Раду 

підсвітили криваво-червоним 

світлом 

У четвер, 22 березня, ввечері 

будівлю українського 

парламенту підсвітили 

червоним світлом. У верхній 

частині будівлі окремо 

світиться гасло «Переможемо 

туберкульоз разом» 

Про це повідомляє 

comments.ua. 

Відзначається, що червоне 

підсвічування приурочена до 

Дня боротьби з 

туберкульозом. 

 

https://kp.ua/politics/604089-verkhovnaia-rada-zasvetylas-krasnym-tsvetom
https://kp.ua/politics/604089-verkhovnaia-rada-zasvetylas-krasnym-tsvetom
http://uazmi.org/news/post/cuXWRvov8HcwB1UaMzUQse
http://uazmi.org/news/post/cuXWRvov8HcwB1UaMzUQse
http://uazmi.org/news/post/cuXWRvov8HcwB1UaMzUQse
http://uazmi.org/news/post/cuXWRvov8HcwB1UaMzUQse


World TB Day in Ukraine 

Ukraine lights up its Parliament building 
in red to mark the united efforts in 
response to tuberculosis 

On 22 March 2018, on the eve of the 
World Tuberculosis (TB) Day, the 
Ukrainian Parliament building was lit up 
in red, with a message “End Tuberculosis 
Together” appearing on its walls. This is 
how our country joined the international 
campaign “Light up the world for TB” 
launched by the Stop TB Partnership. In 
Ukraine, this awareness-raising 
campaign to mark the united efforts of 
governmental, non-governmental and 
international organizations in response 
to tuberculosis is for the first time held 
at such a high political level. The theme 
of this year’s World TB Day is 
“Wanted: Leaders for a TB-free 
world. You can make history. End TB.” 

  

 

 

 

 

 

Будівлю Верховної Ради підсвітили 

червоним кольором 

На честь Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом увечері 22 березня 

будівлю українського парламенту 

підсвітили червоним кольором. 

Увечері 22 березня будівлю Верховної 

Ради в Києві підсвітили червоним 

світлом. Фото на своїй сторінці у 

Facebook оприлюднила народний 

депутат від "Самопомочі" Олена Сотник. 

Червоне підсвічування приурочили до 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом. Окрім того, у верхній 

частині будівлі Ради з'явився напис 

"Подолаємо туберкульоз разом". 

https://www.globaltbcaucus.org/single-post/2018/03/28/World-TB-Day-in-Ukraine
http://gordonua.com/ukr/news/society/budivlju-verhovnoji-radi-zabarvilosja-v-chervonij-kolir-237932.html
http://gordonua.com/ukr/news/society/budivlju-verhovnoji-radi-zabarvilosja-v-chervonij-kolir-237932.html


Кривавий монстр: 

Верховну Раду 

перефарбували під 

покровом ночі 

У суботу, 24 березня, світ 

відзначає Міжнародний 

день боротьби з 

туберкульозом. В Україні 

інформаційна кампанія 

проводиться вперше: 

зокрема, в Києві в рамках 

заходу будівлю Верховної 

Ради підсвітили червоним 

світлом трохи раніше, в 

четвер. 

Акцію засновано міжнародним партнерством "Зупинимо туберкульоз" та проводиться в 2018 році 
під гаслом "Шукаємо лідерів для звільнення світу від туберкульозу. Ви можете творити історію. 
Подолаємо туберкульоз разом". 

За даними Міністерства охорони здоров'я, щодня від моторошного захворювання вмирають 11 
українців. 

 

Будівлю ВРУ підсвітили 

червоним кольором 

Будівлю Верховної Ради 

підсвітили червоним 

кольором. Фото на своїй 

сторінці у Facebook розмістила 

народний депутат Олена 

Сотник. Червоне підсвічування 

приурочили до Всесвітнього 

дня боротьби з 

туберкульозом. Крім того, на 

верхівці будівлі з’явився напис 

«Подолаємо туберкульоз 

разом». Всесвітній день 

боротьби із цією недугою 

щороку відзначають 24 

березня. Саме цього дня у 

1882 році німецький 

мікробіолог Роберт Кох 

зробив відкриття збудника 

туберкульозу. 

https://znaj.ua/capital/kryvavyj-monstr-verhovnu-radu-perefarbuvaly-pid-pokrovom-nochi
https://znaj.ua/capital/kryvavyj-monstr-verhovnu-radu-perefarbuvaly-pid-pokrovom-nochi
https://znaj.ua/capital/kryvavyj-monstr-verhovnu-radu-perefarbuvaly-pid-pokrovom-nochi
https://znaj.ua/capital/kryvavyj-monstr-verhovnu-radu-perefarbuvaly-pid-pokrovom-nochi
http://pravdatut.ua/news/budivlyu-vru-pidsvityly-chervonym-kolorom
http://pravdatut.ua/news/budivlyu-vru-pidsvityly-chervonym-kolorom


Найбільша будівля Києва засяє червоним у Всесвітній день 

боротьби з туберкульозом 

24 березня  Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Аби 

привернути увагу до проблеми захворювання, Україна долучилася 

до акції «Хай засяє світ, вільний від туберкульозу». З минулого 

року тривожним червоним кольором в різних країнах підсвічують 

знакові будівлі чи об’єкти, такі як Ніагарський водоспад, телевежа 

в Торонто тощо. 30 міст в 13 країнах світу, а тепер і Київ. 22 

березня «горіла» Верховна  Рада.  Сьогодні  «спалахне» «Гулівер» - 

найвища будівля столиці.  А на фасаді з’явиться заклик «Зупинимо 

туберкульоз». 

Будівлю Верховної Ради для першої  акції обрали не випадково. 

Вже минуло більше, як півроку відколи  команда депутатів 

згуртувалися в міжфракційне об’єднання «Парламентська 

платформа боротьби з туберкульозом». 

  - Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 

Верховна Рада відкрита для подій, які можуть актуалізувати 

проблему туберкульозу та привернути до неї увагу широкої 

громадськості.  У стінах Парламенту презентовано фотовиставку зі 

світлинами людей, яких торкнулася проблема ТБ, відбувся 

національний Круглий стіл для консультацій з громадськістю щодо 

підготовки участі нашої країни в першій світовій Нараді високого 

рівня Генеральної Асамблеї ООН, що буде присвячена виключно 

питанням туберкульозу, -- розповів очільник об’єднання народний 

депутат  Сергій Кіраль.  

 - Для досягнення запланованих цілей стратегії ВООЗ «Покласти край туберкульозу» нам вкрай 

необхідні зміни: допомога пацієнтам має бути орієнтована на їх інтереси, необхідні нові підходи 

фінансування медичних послуг, до роботи слід широко залучати громадські організації, - 

переконує представник  МБФ «Альянс громадського здоров’я» Сергій Філліпович. 

 

В Україні запровадили комплексний 

підхід до лікування туберкульозу 

В рамках всесвітньої акції «Хай засяє світ, 

вільний від туберкульозу» будівлю 

Верховної Ради України було 

«підсвічено» червоним кольором, 

повідомляє УНН. На стінах парламенту 

з’явився заклик «Подолаємо туберкульоз 

разом» - на знак об’єднання зусиль 

державних та громадських організацій у 

боротьбі з туберкульозом. 

 

https://vechirniykiev.com.ua/news/naybil-sha-budivlya-kyyeva-zasyaye-chervonym-u-vsesvitniy-den-borot-by-z-tuberkul-ozom
https://vechirniykiev.com.ua/news/naybil-sha-budivlya-kyyeva-zasyaye-chervonym-u-vsesvitniy-den-borot-by-z-tuberkul-ozom
https://tvi.ua/novini/v-ukraini-zaprovadili-kompleksnij-pidhid-do-likuvannya-tuberkulozu.html
https://tvi.ua/novini/v-ukraini-zaprovadili-kompleksnij-pidhid-do-likuvannya-tuberkulozu.html


Будівля Верховної Ради "пофарбувалася" 

в червоне 

Парламент підсвітили задля дня 

боротьби з туберкульозом. 

Несподівані асоціації виникли в киян 

через вечірнє підсвічення будівлі 

Верховної Ради України червоним 

кольором. 

Однак насправді, як з’ясувалося, ця акція 

не має нічого спільного з політикою – це 

лише один із заходів, присвячених 

міжнародному дню туберкульозу, який 

буде відзначатися ближчої суботи. Про цю хворобу сповіщає і напис, який проектується на стіну 

будівлі парламенту. 

 

ВРУ підсвітили червоним світлом 

Вчора, 22 березня, у столиці України, місті 

Києві, була проведена кампанія з нагоди 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом. Будівлю ВРУ підсвітили 

червоним світлом. Також на ній красувався 

напис «Подолаємо туберкульоз разом». 

Про подію розповів голова парламентської 

платформи боротьби з туберкульозом 

Сергій Кіраль.  

«Звичайно, це можна сприйняти 

символічно, з огляду на небезпеку, яка 

нависла над будинками в урядовому 

кварталі. Однак, це лише один із заходів, 

присвячених Міжнародному дню 

туберкульозу, який відзначатиметься в 

суботу», - відзначили організатори акції. 

Як відомо, її організували чиновники та 

активісти. В ході акції також була озвучена 

невтішна статистика щодо захворюваності 

на туберкульоз в Україні. 

За даними МОЗ, нині в країні 32,5 тис. 

людей хворіють на сухоти, з них 22 тисячі 

людей дізнались про діагноз у 2017 році. 

Тим не менше, це на 5,5% менше, порівняно з 2016 роком. У ВООЗ наголошують, що 20% 

українських пацієнтів залишаються не діагностованими. 

http://uazmi.org/news/post/fi5J8eRsXKjUgoAqcRPFEQ
http://uazmi.org/news/post/fi5J8eRsXKjUgoAqcRPFEQ
http://uapress.info/uk/news/show/167988


Здание Рады "покрасили" в 

красный цвет 

Международная информационная 

кампания по случаю Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом 

проводится в Украине на высшем 

уровне впервые. В рамках 

кампании здание Рады подсветили 

красным цветом. 

В четверг вечером, 22 марта, 

здание Верховной Рады Украины 

подсветили красным светом в 

рамках акции "Пусть засияет мир, 

свободный от туберкулеза". 

 

 

 

 

 

 

Україна 

долучилася до 

міжнародної 

акції «Хай засяє 

світ, вільний від 

туберкульозу»: 

будівлю 

Верховної Ради 

підсвітили 

червоним 

кольором  

В Україні ця інформаційна кампанія на знак об’єднання зусиль державних, громадських та 

міжнародних організацій у боротьбі з туберкульозом вперше проводиться на високому 

політичному рівні і цьогоріч відбувається під гаслом «Шукаємо лідерів для звільнення світу від 

туберкульозу. Ви можете творити історію. Подолаємо ТБ». 

«Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом Верховна Рада відкрита для подій, які 

можуть актуалізувати проблему туберкульозу та привернути до неї увагу широкої громадськості», - 

зазначив народний депутат, голова Парламентської платформи боротьби з туберкульозом Сергій 

Кіраль. 

 

https://rian.com.ua/video/20180323/1033543555/rada-akciya-tuberkulez.html
https://rian.com.ua/video/20180323/1033543555/rada-akciya-tuberkulez.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html
http://narodnarada.info/news/ukrajina-doluchilasya-mijnarodnoji-akciji-hay-news-94156.html


Переможемо туберкульоз разом: Верховну 

Раду підсвітили криваво-червоним світлом 

У четвер, 22 березня, ввечері будівлю 

українського парламенту підсвітили 

червоним світлом. У верхній частині будівлі 

окремо світиться гасло «Переможемо 

туберкульоз разом». 

Відзначається, що червоне підсвічування 

приурочена до Дня боротьби з 

туберкульозом.  

Вперше міжнародна інформаційна кампанія 

з нагоди Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом проводиться в Україні на 

найвищому рівні. Акція «Нехай засяє світ, 

вільний від туберкульозу» (Light up the world 

for TB) заснована міжнародним 

партнерством «Зупинимо туберкульоз» та 

проводиться в цьому році під гаслом 

«Шукаємо лідерів для звільнення світу від 

туберкульозу. Ви можете творити історію. 

Подолаємо туберкульоз разом».  

 

 

Рада засяяла 

червоним: активісти 

й чиновники 

нагадали про 

епідемію 

туберкульозу   

Щодня в Україні від 

сухот помирає 13 

осіб. 

Український 

парламент засяяв 

червоним кольором. 

Будівлю підсвітили 

напередодні 

Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом. Активісти і чиновники розраховують, що за два роки цю хворобу в 

Україні вдасться взяти під контроль. 

 

https://zik.ua/news/2018/03/23/peremozhemo_tuberkuloz_razom_verhovnu_radu_pidsvityly_kryvavochervonym_1290895
https://zik.ua/news/2018/03/23/peremozhemo_tuberkuloz_razom_verhovnu_radu_pidsvityly_kryvavochervonym_1290895
https://www.5.ua/suspilstvo/rada-zasiaiala-chervonym-aktyvisty-i-chynovnyky-nahadaly-pro-epidemiiu-tuberkulozu-167015.html
https://www.5.ua/suspilstvo/rada-zasiaiala-chervonym-aktyvisty-i-chynovnyky-nahadaly-pro-epidemiiu-tuberkulozu-167015.html
https://www.5.ua/suspilstvo/rada-zasiaiala-chervonym-aktyvisty-i-chynovnyky-nahadaly-pro-epidemiiu-tuberkulozu-167015.html
https://www.5.ua/suspilstvo/rada-zasiaiala-chervonym-aktyvisty-i-chynovnyky-nahadaly-pro-epidemiiu-tuberkulozu-167015.html
https://www.5.ua/suspilstvo/rada-zasiaiala-chervonym-aktyvisty-i-chynovnyky-nahadaly-pro-epidemiiu-tuberkulozu-167015.html
https://www.5.ua/suspilstvo/rada-zasiaiala-chervonym-aktyvisty-i-chynovnyky-nahadaly-pro-epidemiiu-tuberkulozu-167015.html


Зачем здание Верховной Рады 

окрасили в красный цвет 

22 марта здание Верховной 
Рады Украины было 
подсвечено красным цветом, в 
рамках всемирной акции "Пусть 
засияет мир, свободный от 
туберкулеза". 

На стенах парламента появился 
призыв "Преодолеем 
туберкулез вместе" - в знак 
объединения усилий 
государственных и 
общественных организаций в 
борьбе с туберкулезом. 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Верховной Рады в четверг 

подсветили красным цветом  

В четверг 22 марта в рамках всемирной 

акции "Пусть засияет мир, свободный от 

туберкулеза" здание Верховной Рады 

Украины в Киеве торжественно 

"подсветили" красным цветом. Здание 

Верховной Рады в четверг подсветили 

красным цветом - ВИДЕО На стенах 

здания также появился призыв "Победим 

туберкулез вместе" - в знак объединения 

усилий государственных и общественных 

организаций в борьбе с туберкулезом. 

Как сообщает пресс-служба 

Парламентской платформы борьбы с 

туберкулезом, подсветка включена на 

улице Грушевского 18:30.  

https://from-ua.com/news/438295-zachem-zdanie-verhovnoi-radi-okrasili-v-krasnii-cvet-foto.html
https://from-ua.com/news/438295-zachem-zdanie-verhovnoi-radi-okrasili-v-krasnii-cvet-foto.html
http://ura-inform.com/ru/capital/2018/03/23/zdanie-verkhovnoj-rady-v-chetverg-podsvetili-krasnym-tsvetom-video
http://ura-inform.com/ru/capital/2018/03/23/zdanie-verkhovnoj-rady-v-chetverg-podsvetili-krasnym-tsvetom-video


 

Світ, вільний від туберкульозу – Сергій 

Кіраль 

Щороку від туберкульозу в Україні помирає 

понад 4 000 осіб, кожного дня – близько 10 

пацієнтів. І хоча в останній час фіксується 

певне покращення ситуації, лише у 2017-му 

зареєстровано близько 22 тисяч нових 

випадків туберкульозу. 

Відтак, критична ситуація, що склалася не 

лише в Україні, але на території Східної 

Європи та Центральної Азії з 

розповсюдженням мультирезистентного 

туберкульозу, обумовлює необхідність 

переходу до нових систем 

протитуберкульозної допомоги. Вони 

мають бути комплексними та 

орієнтованими на потреби пацієнта. На цьому, зокрема, акцентували народні депутати, медики та 

представники пацієнтських організацій під час Круглого столу, що у четвер, 22 березня, відбувся у 

стінах Верховної Ради. 

 

Здание Верховной Рады окрасили в 

красный цвет   

Международная информационная 

кампания по случаю Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом проводится в 

Украине на высшем уровне впервые. 

Акция "Пусть засияет мир, свободный 

от туберкулеза" ( "Light up the world 

for TB") основана международным 

партнерством "Остановим туберкулез" 

и проводится в 2018 году под 

лозунгом "Ищем лидеров для 

освобождения мира от туберкулеза. 

Вы можете творить историю. 

Преодолеем туберкулез вместе". 

Укринформ пишет, что на акции у ВР 

и.о. министра здравоохранения 

Ульяна Супрун сказала, что ежедневно в Украине умирает 11 человек от туберкулеза. 

В субботу 24 марта отмечается День борьбы с туберкулезом. В этом году идея Дня - привлечь 

лидеров государств присоединиться к преодолению туберкулеза в мире. 

https://samopomich.ua/svit-vilnyj-vid-tuberkulozu-sergij-kiral/
https://samopomich.ua/svit-vilnyj-vid-tuberkulozu-sergij-kiral/
http://zmiya.com.ua/page/5ab4566c27af64f058d4e766/video/health/14918255-zdanie_verkhovnoy_rady_okrasili_v_krasnyy_tsvet_foto_video.htm
http://zmiya.com.ua/page/5ab4566c27af64f058d4e766/video/health/14918255-zdanie_verkhovnoy_rady_okrasili_v_krasnyy_tsvet_foto_video.htm


Здание Верховной Рады окрасили 

в красный цвет 

В четверг, 22 марта, здание 

Верховной Рады Украины 

подсветили красным светом в 

рамках акции "Пусть засияет мир, 

свободный от туберкулеза". Об 

этом сообщил председатель 

парламентской платформы 

борьбы с туберкулезом Сергей 

Кираль.  

В верхней части фасада здания 

парламента появилась надпись 

"Победим туберкулез вместе". 

 

 

 

 

 

 

Будівлю Верховної 

Ради 

"перефарбували" у 

червоний 

Будівлю Верховної 

Ради України 

підсвітили червоним 

кольором. Про це 

повідомляє ТСН. 

Акція була 

присвячена 

міжнародному дню 

туберкульозу, який 

буде відзначатися в 

найближчу суботу, 

24 березня. 

 

 

http://nove.today/posts/zdanie-verhovnoy-rady-okrasili-v-krasnyy-tsvet-foto-video-liga
http://nove.today/posts/zdanie-verhovnoy-rady-okrasili-v-krasnyy-tsvet-foto-video-liga
https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/zdanie-verhovnoy-rady-perekrasili-krasnyy-1521786616.html
https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/zdanie-verhovnoy-rady-perekrasili-krasnyy-1521786616.html
https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/zdanie-verhovnoy-rady-perekrasili-krasnyy-1521786616.html
https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/zdanie-verhovnoy-rady-perekrasili-krasnyy-1521786616.html


Здание Верховной Рады окрасили 

в красный цвет 

В четверг, 22 марта, здание 

Верховной Рады Украины 

подсветили красным светом в 

рамках акции "Пусть засияет мир, 

свободный от туберкулеза". Об 

этом сообщил председатель 

парламентской платформы борьбы 

с туберкулезом Сергей Кираль. 

 

 

 

 

 

Будівля Верховної 

Ради 

"пофарбувалася" в 

червоне 

Парламент 

підсвітили задля дня 

боротьби з 

туберкульозом. 

Несподівані 

асоціації виникли в 

киян через вечірнє 

підсвічення будівлі 

Верховної Ради 

України червоним 

кольором.  

Однак насправді, як 

з’ясувалося, ця акція 

не має нічого 

спільного з 

політикою – це 

лише один із 

заходів, присвячених міжнародному дню туберкульозу, який буде відзначатися ближчої суботи. 

Про цю хворобу сповіщає і напис, який проектується на стіну будівлі парламенту.  

 

http://gottstat.com/news/zdanie-verhovnoy-rady-okrasili-v-krasnyy-cvet-foto-5618547.html
http://gottstat.com/news/zdanie-verhovnoy-rady-okrasili-v-krasnyy-cvet-foto-5618547.html
https://tsn.ua/kyiv/budivlya-verhovnoyi-radi-pofarbuvalasya-v-chervone-1128510.html
https://tsn.ua/kyiv/budivlya-verhovnoyi-radi-pofarbuvalasya-v-chervone-1128510.html
https://tsn.ua/kyiv/budivlya-verhovnoyi-radi-pofarbuvalasya-v-chervone-1128510.html
https://tsn.ua/kyiv/budivlya-verhovnoyi-radi-pofarbuvalasya-v-chervone-1128510.html


У МОЗ відзначили втішну тенденцію 

щодо кількості хворих на туберкульоз 

в Україні 

24 березня у Всесвітній День боротьби 

з туберкульозом наша країна 

долучиться до міжнародної акції "Хай 

засяє світ, вільний від туберкульозу" 

("Light up the world for TB"). Для 

привернення уваги до цієї хвороби у 

червоний колір підсвічують знакові 

будівлі чи відомі пам’ятки у всьому 

світі, такі як Ніагарський водоспад, 

телевежа у Торонто чи фонтан у 

Женеві. У Києві червоним кольором 

засяє найбільша будівля міста -- ТРЦ 

"Гулівер", а два дні тому підсвічували Верховну раду. Адже для України туберкульоз -- дуже 

серйозна проблема. 

 

Ко Дню борьбы с 

туберкулезом Верховная Рада 

зажглась красным 

В четверг, 22 марта, в Киеве в 

18:30 здание Верховной Рады 

Украины на улице 

Грушевского подсветили 

красным светом. На стенах 

парламента повесили призыв 

«Преодолеем туберкулез 

вместе» — в знак 

объединения усилий 

государственных и 

общественных организаций в 

борьбе с болезнью. 

Перед Всемирным днем борьбы с туберкулезом возле ВР представили фотографии 

инфицированных взрослых и детей. Под каждой из них можно было прочесть краткое описание 

истории жизни больных. Информатор побывал на этом мероприятии и смог окунуться в иной мир, 

представленный этими снимками. 

Отметим, что за несколько часов до акции Парламентская платформа провела круглый стол. 

Обсуждались вопросы касательно этой болезни, проводились обсуждения с общественностью. А 

также принимались во внимания рекомендации к политическому заявлению Украины по 

вопросам турбекулеза, которое будет обнародовано в сентябре этого года на заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

http://expres.ua/news/2018/03/23/288764-moz-vidznachyly-vtishnu-tendenciyu-shchodo-kilkosti-hvoryh-tuberkuloz
http://expres.ua/news/2018/03/23/288764-moz-vidznachyly-vtishnu-tendenciyu-shchodo-kilkosti-hvoryh-tuberkuloz
http://expres.ua/news/2018/03/23/288764-moz-vidznachyly-vtishnu-tendenciyu-shchodo-kilkosti-hvoryh-tuberkuloz
https://kiev.informator.ua/2018/03/22/ko-dnyu-borby-s-tuberkulezom-verhovnaya-rada-zazhglas-krasnym/
https://kiev.informator.ua/2018/03/22/ko-dnyu-borby-s-tuberkulezom-verhovnaya-rada-zazhglas-krasnym/
https://kiev.informator.ua/2018/03/22/ko-dnyu-borby-s-tuberkulezom-verhovnaya-rada-zazhglas-krasnym/


На шляху об’єднання зусиль у 

боротьбі з туберкульозом в Україні 

та світі 

22 березня 2018 року Товариство 

Червоного Хреста України взяло 

участь у важливій події – Круглому 

столі з нагоди Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом для 

консультацій з зацікавленими 

сторонами щодо участі України в 

Нараді високого рівня з питань 

туберкульозу Генеральної Асамблеї 

ООН. Нарада, яка відбудеться у 

вересні 2018 року в Нью-Йорку, 

покликана зібрати разом голів 

держав, урядів і всіх зацікавлених 

сторін для об’єднання світової 

спільноти у боротьбі з 

туберкульозом (ТБ). 

В заході взяли участь в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, народні депутати, 

представники державних та громадських організацій. 

2018 рік є визначним для України в питанні боротьби з туберкульозом. Сьогодні об’єднання зусиль 

сфери охорони здоров’я, соціального захисту, фінансової при участі громадянського суспільства 

працюють над визначенням бачення, яке буде викладене в Політичної декларації, підписання якої 

Україною має змінити ситуацію в сфері подолання епідемії туберкульозу. 

 

Будівлю Верховної Ради 

засвітили червоним 

На честь Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом 

ввечері 22 березня будівлю 

українського парламенту 

підсвітили червоним 

кольором. 

Ввечері 22 березня будівлю 

Верховної Ради в Києві 

підсвітили червоним 

кольором. Фото на своїй 

сторінці в Facebook 

оприлюднила народний 

депутат від “Самопомочі” Олена Сотник. 

Червоне підсвічування приурочили до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. 

http://redcross.org.ua/2018/03/%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96-%D0%B7/
http://redcross.org.ua/2018/03/%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96-%D0%B7/
http://redcross.org.ua/2018/03/%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96-%D0%B7/
http://factor-news.info/budivlyu-verhovnoyi-radi-zasvitili-chervonim/
http://factor-news.info/budivlyu-verhovnoyi-radi-zasvitili-chervonim/


Події за темами: Будівлю Верховної Ради підсвітили червоним кольором 

 

 

 

Український парламент 

підсвітили червоним 

Будівлю українського 

парламенту підсвітили 

червоним світлом. Дехто вважає 

це символічним у контексті 

повідомлення про теракт, який, 

ймовірно, планувався в 

урядовому кварталі. 

У четвер, 22 березня, ввечері 
будівлю Верховної Ради 
підсвітили червоним світлом. 

Відзначається, що червоне 
підсвічування приурочене до 
Дня боротьби з туберкульозом. 

 

 

https://photo.unian.net/ukr/themes/78768
http://vgolos.com.ua/news/ukrainskyy_parlament_pidsvityly_chervonym_foto_video_308535.html
http://vgolos.com.ua/news/ukrainskyy_parlament_pidsvityly_chervonym_foto_video_308535.html


Верховная Рада стала красной  

Вечером в четверг, 22 марта, 

здание Верховной Рады в Киеве 

подсветили красным светом, 

сообщает Наша Рада. Видео с 

места событий опубликовало ТСН. 

Красную подсветку приурочили к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом, который каждый 

год отмечается 24 марта. Именно 

в этот день в 1882 году немецкий 

микробиолог Роберт объявил о 

сделанном им открытии 

возбудителя туберкулеза. 

Также в верхней части здания 

Рады появился лозунг – «Победим 

туберкулез вместе». 

 

 

 

Здание Верховной Рады окрасили в 

красный цвет 

В четверг, 22 марта, здание Верховной 
Рады Украины подсветили красным светом 
в рамках акции "Пусть засияет мир, 
свободный от туберкулеза". Об этом 
сообщил председатель парламентской 
платформы борьбы с туберкулезом Сергей 
Кираль.  

В верхней части фасада здания парламента 
появилась надпись "Победим туберкулез 
вместе". 

 

 

 

 

 

http://rada5.com/video/20203-verhovnaya-rada-stala-krasnoj-video/
http://news.liga.net/video/health/14918255-zdanie_verkhovnoy_rady_okrasili_v_krasnyy_tsvet_foto_video.htm
http://news.liga.net/video/health/14918255-zdanie_verkhovnoy_rady_okrasili_v_krasnyy_tsvet_foto_video.htm


Звіт Альянсу з нагоди Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом 

Виступаючи координаційним центром організацій 

громадянського суспільства по роботі з 

міжнародним рухом парламентарів – Глобальним 

кокусом по ТБ  – Альянс підтримав створення 

Парламентської Платформи боротьби з 

туберкульозом, яка наразі об’єднує близько 50 

депутатів Верховної Ради України з метою 

досягнення політичних змін та забезпечення 

бюджетного фінансування. 

Разом із нашими партнерами ми спрямували свої 

зусилля на перехід лікування МРБТ на державне 

фінансування. Протягом останніх 3 років Альянс 

забезпечував закупівлю 50% препаратів для 

лікування МРТБ. Наразі нашою метою є 

забезпечення стійкості програми лікування із 

застосуванням якісних препаратів та забезпеченням високих показників ефективності лікування. 

 

Найбільша будівля Києва засяє червоним у Всесвітній 

день боротьби з туберкульозом 

24 березня  Всесвітній день боротьби з 

туберкульозом. Аби привернути увагу до проблеми 

захворювання, Україна долучилася до акції «Хай засяє 

світ, вільний від туберкульозу». З минулого року 

тривожним червоним кольором в різних країнах 

підсвічують знакові будівлі чи об’єкти, такі як 

Ніагарський водоспад, телевежа в Торонто тощо. 30 

міст в 13 країнах світу, а тепер і Київ. 22 березня 

«горіла» Верховна  Рада.  Сьогодні  «спалахне» 

«Гулівер» — найвища будівля столиці.  А на фасаді 

з’явиться заклик «Зупинимо туберкульоз».  

 

 

 

 

 

 

http://aph.org.ua/uk/novyny/u-vsesvitnij-den-borotby-z-tuberkulozom-alyans-zvituye-pro-uspihy-yakyh-gromadyanskomu-suspilstvu-vdalosya-dosyagty-v-ukrayini/
http://aph.org.ua/uk/novyny/u-vsesvitnij-den-borotby-z-tuberkulozom-alyans-zvituye-pro-uspihy-yakyh-gromadyanskomu-suspilstvu-vdalosya-dosyagty-v-ukrayini/
https://kyivtoday.xyz/najbilsha-budivlya-kiyeva-zasyaye-chervonim-u-vsesvitnij-den-borotbi-z-tuberkulozom-foto/
https://kyivtoday.xyz/najbilsha-budivlya-kiyeva-zasyaye-chervonim-u-vsesvitnij-den-borotbi-z-tuberkulozom-foto/


Україна долучилася до міжнародної 

акції «Хай засяє світ, вільний від 

туберкульозу»: будівлю Верховної 

Ради підсвітили червоним кольором 

 

 

 

 

 

 

 

Місячник боротьби з туберкульозом в 

Україні триває 

24 березня, весь світ відзначив Всесвітній 

день боротьби з туберкульозом. Але 

профілактична, інформаційна та 

роз’яснювальна робота з цього питання 

проводиться постійно. 

В Україні ця недуга забирає щорічно понад 

4 000 осіб, кожного дня помирають 10 

пацієнтів. І хоча в останні роки фіксується 

певне покращення ситуації, лише у 2017 

році зареєстровано 21 995 нових випадків 

туберкульозу. При цьому, за даними ВООЗ, 

близько 20% випадків захворювання в 

Україні не виявляються, а основною 

проблемою залишається резистентний туберкульоз, який вимагає більш тривалого та вартісного 

лікування і має нижчі шанси на успішний результат. 

До Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом в Україні відбулось багато спільних заходів держави і 

недержавного сектору, щоб привернути увагу до проблеми туберкульозу. 

У Верховній Раді відбувся національний Круглий стіл для консультацій з громадськістю щодо 

підготовки участі нашої країни в першій світовій Нараді високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, що 

буде присвячена виключно питанням туберкульозу. 

-    будівлю Верховної Ради «підсвітили» на знак єднання у боротьбі із захворюванням та прихильності 

нашої держави справі подолання світової епідемії туберкульозу. 

-    22.03.2018р. в українському кризовому медіа центрі відбувся брифінг «Всесвітній день боротьби з 

туберкульозом. Нові кроки для подолання туберкульозу в Україні». 

https://www.vectornews.net/news/politics/58120-ukrayina-doluchilasya-do-mzhnarodnoyi-akcyi-hay-zasyaye-svt-vlniy-vd-tuberkulozu-budvlyu-verhovnoyi-radi-pdsvtili-chervonim-kolorom.html
https://www.vectornews.net/news/politics/58120-ukrayina-doluchilasya-do-mzhnarodnoyi-akcyi-hay-zasyaye-svt-vlniy-vd-tuberkulozu-budvlyu-verhovnoyi-radi-pdsvtili-chervonim-kolorom.html
https://www.vectornews.net/news/politics/58120-ukrayina-doluchilasya-do-mzhnarodnoyi-akcyi-hay-zasyaye-svt-vlniy-vd-tuberkulozu-budvlyu-verhovnoyi-radi-pdsvtili-chervonim-kolorom.html
https://www.vectornews.net/news/politics/58120-ukrayina-doluchilasya-do-mzhnarodnoyi-akcyi-hay-zasyaye-svt-vlniy-vd-tuberkulozu-budvlyu-verhovnoyi-radi-pdsvtili-chervonim-kolorom.html
http://artemcpmsd.at.ua/news/misjachnik_borotbi_z_tuberkulozom_v_ukrajini_trivae/2018-03-26-373
http://artemcpmsd.at.ua/news/misjachnik_borotbi_z_tuberkulozom_v_ukrajini_trivae/2018-03-26-373


Будівлю Верховної Ради підсвітили червоним 

світлом 

На стінах будівлі Ради з’явився заклик «Здолаємо 

туберкульоз разом». 

Увечері в четвер, 22 березня, будівля українського 

парламенту було підсвічено червоним в рамках 

всесвітньої акції «Хай засяє світ, вільний від 

туберкульозу». 

Крім того, на стінах будівлі Ради з’явився заклик 

«Здолаємо туберкульоз разом». 

За інформацією прес-служби парламенту, акції 

передував круглий стіл для вироблення 

рекомендацій до політичного заявою України з 

питань туберкульозу, яка буде оприлюднена у 

вересні цього року на засіданні Генеральної 

Асамблеї ООН. 

 

 

 

Перед центральним входом у Верховну Раду 

України відбулась Всесвітня акція “Хай засяє 

світ, вільний від туберкульозу” 

Одразу після закінчення Круглого столу о 18.30 

перед центральним входом у Верховну Раду 

України відбулась Всесвітня акція “Хай засяє 

світ, вільний від туберкульозу”, яка розпочалась 

із брифінгу для ЗМІ та широкої громадськості. А 

за пів години із остаточним настанням темряви 

будівля Парламенту засяяла червоним 

кольором на знак підтримки 

протитуберкульозної боротьби на найвищому 

рівні в державі. 

Головним гаслом акції є: 

«Шукаємо лідерів для звільнення світу від туберкульозу. Ви можете творити історію. Подолаємо 

туберкульоз разом» 

 

 

 

https://golosherson.co.ua/bydivlu-verhovnoi-radi-pidsvitili-chervonim-svitlom/21775/
https://golosherson.co.ua/bydivlu-verhovnoi-radi-pidsvitili-chervonim-svitlom/21775/
https://www.legalife.com.ua/2018/03/23/pered-tsentralnym-vkhodom-u-verkhovnu-radu-ukrainy-vidbulas-vsesvitnia-aktsiia-khai-zasiaie-svit-vilnyi-vid-tuberkulozu/
https://www.legalife.com.ua/2018/03/23/pered-tsentralnym-vkhodom-u-verkhovnu-radu-ukrainy-vidbulas-vsesvitnia-aktsiia-khai-zasiaie-svit-vilnyi-vid-tuberkulozu/
https://www.legalife.com.ua/2018/03/23/pered-tsentralnym-vkhodom-u-verkhovnu-radu-ukrainy-vidbulas-vsesvitnia-aktsiia-khai-zasiaie-svit-vilnyi-vid-tuberkulozu/


Верховная Рада окрасилась в красный 

цвет 

Сегодня вечером здание Верховной Рады 

подсветили красным светом, при этом 

сообщается, что красная подсветка 

приурочена к Дню борьбы с 

туберкулезом. 

 

 

 

 

 

ПАРЄ: У 2016-у від туберкульозу 

в світі померло 1,7 млн. людей 

Як повідомляє офіційний портал 
Верховної Ради України, 
напередодні Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом 
будівлю українського 
парламенту підсвітили 
червоним світлом, а на стінах 
з’явився заклик “Подолаємо 
туберкульоз разом”. Таким 
чином наша країна долучилася 
до міжнародної акції «Хай засяє 
світ, вільний від туберкульозу» 
(“Light up the world for TB”), що 
започаткована партнерством 
«Зупинимо туберкульоз» (“Stop 
TB Partnership”). В Україні ця 
інформаційна кампанія на знак 
об’єднання зусиль державних, 
громадських та міжнародних 
організацій у боротьбі з 
туберкульозом вперше 

проводиться на високому політичному рівні. 

Як зазначив народний депутат, голова парламентської платформи боротьби з туберкульозом 
Сергій Кіраль, «напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом Верховна Рада відкрита 
для подій, які можуть актуалізувати проблему туберкульозу та привернути до неї увагу широкої 
громадськості». Він повідомив, що у стінах парламенту презентується фотовиставка зі світлинами 
людей, яких торкнулася проблема ТБ, відбувся національний круглий стіл для консультацій з 
громадськістю щодо підготовки участі нашої країни в першій світовій нараді високого рівня 
Генеральної Асамблеї ООН, що буде присвячена виключно питанням туберкульозу. 

https://donpress.com/news/22-03-2018-verhovnaya-rada-okrasilas-v-krasnyy-cvet
https://donpress.com/news/22-03-2018-verhovnaya-rada-okrasilas-v-krasnyy-cvet
http://ariev.info/?p=10407
http://ariev.info/?p=10407
http://rada.gov.ua/news/Novyny/156295.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/156295.html


Будівлю ВР підсвітили 

червоним кольором 

КИЇВ. 22 березня. УНН. 

Сьогодні, в рамках 

всесвітньої акції "Хай 

засяє світ, вільний від 

туберкульозу" будівлю 

Верховної Ради України 

було "підсвічено" 

червоним кольором, 

повідомляє УНН. 

На стінах парламенту 

з’явився заклик 

“Подолаємо туберкульоз разом” - на знак об’єднання зусиль державних та громадських 

організацій у боротьбі з туберкульозом. 

 

 

Про тих, хто подолав недугу 

У Верховній Раді відкрили тематичну 

виставку до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом. 

Експозиція розповідає про щасливі 

історії тих, кому вдалося подолати 

хворобу, про реальний результат 

успішної амбулаторної моделі 

лікування хворих на туберкульоз в 

Україні. 

Нагадаємо, Україна входить до 

п’ятірки країн з найвищим рівнем 

захворювань на мультирезистентний 

туберкульоз, що стійкий до 

протитуберкульозних препаратів. За 

офіційними даними МОЗ, щороку в 

нашій країні реєструється майже 30 

тисяч випадків захворювання на 

туберкульоз, а щодня від цієї хвороби помирає 12 людей. 

 

 

 

 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1721570-budivlyu-vr-pidsvitili-chervonim-kolorom
http://www.unn.com.ua/uk/news/1721570-budivlyu-vr-pidsvitili-chervonim-kolorom
http://www.golos.com.ua/article/301115


24 березня відзначається 

Всесвітній день боротьби з 

туберкульозом  

 До Всесвітнього Дня боротьби з 

туберкульозом в Україні відбулись 

багато спільних заходів держави і 

недержавного сектору, щоб 

привернути увагу до проблеми 

туберкульозу. Так, на цьому тижні: 

-    в стінах Парламенту була 

презентована фотовиставка 

«Туберкульоз очима пацієнтів» зі 

світлинами людей, яких 

торкнулася проблема ТБ. Їі 

організатор – Ольга Клменко, 

людина, яка перемогла 

туберкульоз і тепер допомагає це зробити іншим. 

 -  У Верховній Раді відбувся національний Круглий стіл для консультацій з громадськістю щодо 

підготовки участі нашої країни в першій світовій Нараді високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, 

що буде присвячена виключно питанням туберкульозу. 

 -   будівлю Верховної Ради «підсвітили» на знак єднання у боротьбі із захворюванням та 

прихильності нашої держави справі подолання світової епідемії туберкульозу. 

 

Парламент долучився до відзначення 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом 

 Український парламент вперше 

долучився до відзначення 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом. Аби привернути увагу 

у кулуарах Ради відкрили 

фотовиставку, а стіни Парламенту 

підсвітили червоним кольором. 
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http://video.bigmir.net/show/644751/
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