Інформація про результати роботи Національної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
у 2016 році
Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі –
Національна рада) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 926 є
консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України. Основні
завдання Національної ради:
- підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації
державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
консолідованого використання коштів, передбачених у державному та місцевих
бюджетах, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для
фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з
метою їх раціонального та ефективного витрачання;
- сприяння узгодженій діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських
організацій, у тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та
ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників бізнесових кіл, об'єднань профспілок і
роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на державному рівні
проектів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі грантів
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі –
Глобальний фонд), тощо.
До складу Національної ради входять міністр охорони здоров’я, заступники міністрів
молоді та спорту, соціальної політики, внутрішніх справ, фінансів, економічного розвитку
і торгівлі, народний депутат України, представники Секретаріату Кабінету Міністрів
України, міністерства освіти і науки, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Представництва ООН в Україні, двосторонніх міжурядових
агенцій, громадських та міжнародних організацій, благодійних фондів, релігійних
організацій, об’єднань профспілок, організацій роботодавців, місцевих органів влади,
науковці тощо. Голова Національної ради – Віце-прем’єр-міністр України Розенко Павло
Валерійович.
Згідно з Положенням та Регламентом Національної ради вона виконує функцію
національного координаційного органу, відповідального за ефективне використання
грантів Глобального фонду. Існування такого національного координаційного органу є
однією з головних передумов для отримання Україною безповоротної фінансової допомоги
від Глобального фонду на підтримку державних програм у сфері профілактики, лікування,
догляду та соціальної підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз, а також
представників груп ризику щодо інфікування.
2016 року діяльність Національної ради спрямовувалась на виконання плану роботи,
затвердженого протокольним рішенням від 24 березня 2016 року.
Згідно із затвердженим планом роботи Національної ради, її діяльність проводилася за
двома стратегічними напрями, а саме: посилення потенціалу Національної ради щодо
здійснення наглядової діяльності; забезпечення участі в управлінні програмами
представників зацікавлених сторін, у т.ч. громадянського суспільства (зокрема,
представників уразливих груп та людей, які живуть із захворюваннями) та приватного
сектора.
Робота також спрямовувалася на досягнення наступних цілей та завдань:
- посилення спроможності Національної ради у виконанні нею функцій
Координаційного механізму країни (КМК) відповідно до вимог та рекомендацій
Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі –
Глобальний фонд);

- забезпечення виконання Національною радою наглядової функції, залучення усіх
зацікавлених сторін до управління програмами;
- досягнення цілей Національних програм із протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу та програм Глобального фонду.
І. Посилення спроможності Національної ради у виконанні нею функцій
Координаційного механізму країни (КМК) відповідно до вимог та рекомендацій
Глобального фонду.
Одним із основних досягнень щодо посилення спроможності Національної ради у
виконанні нею функцій Координаційного механізму країни є відновлення її роботи під
головуванням Віце-прем’єр-міністра України Розенка Павла Валерійовича, що свідчить про
високий рівень прихильності Уряду України до вирішення проблем у сфері припинення
епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Під головуванням Віце-прем’єр-міністра України засідання Національної ради 16 вересня
2016 року відбулися у Кабінеті Міністрів України, за результатами якого підписаний
протокол окремим дорученнями Віце-прем’єр-міністра України надісланий до відома та
виконання до центральних/регіональних органів виконавчої влади.
Протягом 2016 року проведено 3 зустрічі на високому рівні під головуванням Віце-прем'єрміністра та в.о. Міністра охорони здоров'я України за участю представників Глобального
фонду, Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), Представництва Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Агентства США з міжнародного розвитку та Всесвітньої
організації охорони здоров’я (19 травня, 15 вересня, 25 жовтня) у ході яких узгоджено
спільні дії щодо забезпечення в Україні життєстійкості та стабільності програм у сфері
профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу в кризових умовах та внесок
Уряду, міжнародних донорів у реалізацію цих програм.
З метою представлення на міжнародному рівні досягнень України щодо боротьби з ВІЛінфекцією/СНІДом делегація України на чолі з Віце-прем’єр-міністром України, до складу
якої увійшли члени Національної ради Шерембей Дмитро, Нізова Наталія, взяла участь в
роботі 39-го засідання Координаційної ради Об’єднаної програми ООН з боротьби проти
ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС).
Делегація України взяла участь в обговореннях, а також мала низку двосторонніх контактів
у рамках заходу. Участь України на високому політичному рівні у 39-му засіданні
координаційної ради ЮНЕЙДС продемонструвала світовій спільноті посилення
державного лідерства та рішучу налаштованість нашої держави на боротьбу з ВІЛ/СНІДом
та подальшу ефективну взаємодію з ЮНЕЙДС. Проведені зустрічі з керівництвом
ЮНЕЙДС, Глобального фонду та ВООЗ дозволили уможливити продовження та
збільшення обсягів дієвої підтримки відповідних зусиль України з боку вказаних
організацій, як шляхом отримання цільових грантових коштів, так і цільової технічної
допомоги. Зокрема, згідно з надісланим Глобальним фондом офіційним листом від 15
грудня 2016 року Україна на період 2018–2020 роки отримає безповоротною фінансову
підтримку на продовження реалізації програм у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу та
туберкульозу на загальну суму 119 482 531 доларів США, а також може додатково до
виділеної суми отримати фінансування каталітичних інвестицій на суму 15 200 000 доларів
США.
Робота української делегації у ході засідання дозволила визнати та активізувати внесок
нашої країни у глобальну боротьбу з епідемією та сприятиме прискоренню реалізації
національних заходів з протидії ВІЛ/СНІДу і досягненню зупинки зростання викликів,
пов'язаних з ВІЛ в Україні. І у цьому контексті визнано провідну роль координаційного
механізму країни – Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу.

З метою виконання плану вдосконалення діяльності Національної ради, в якому визначені
основні рекомендації Глобального фонду щодо посилення спроможності Національної ради
у виконанні нею функцій КМК, організовано відповідні планові заходи.
1. Забезпечено впровадження положень політики ротації членів Національної ради
та виконання графіку ротації, зокрема:
- вжито заходів для забезпечення процесу ротації 3-х членів Національної ради від
недержавного сектору згідно із затвердженим графіком.
Делеговано нового представника від Товариства Червоного Хреста України (на заміну
Усіченка І.Г. делеговано Хабарову А.М.).
Офіційним листом МОЗ України від 22.09.2016 року надіслано запити до Федерації
роботодавців України з копією на члена Національної ради Биковця В., а також учасникам
об’єднання міжнародних громадських організацій з копією на члена Національної ради
Воскресенську О. щодо забезпечення проведення перевиборів та надання до секретаріату
Національної ради відповідних підтверджуючих документів про вибори нових
представників. Наразі отримані документи щодо делегування Єленєвої І. до складу
Національної ради від об’єднання міжнародних організацій на заміну Воскресенської О.,
очікуються підтверджуючі документи щодо проведення перевиборів члена Національної
ради від Федерації роботодавців України.
З метою впровадження положень політики ротації членів Національної ради її
Секретаріатом підготовлено новий Графік ротації членів Національної ради від НУО на
2017–2019 роки, який буде подано на затвердження на початку 2017 року.
2. Забезпечено процес оновлення персонального складу Комісії з нагляду
Національної ради. Персональний склад Комісії з нагляду оновлено згідно з рішенням
Національної ради від 24 березня 2016 року – затверджено нові кандидатури, зокрема,
Ільченка М.М. (Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер), Ісаєвої
Н.С. (ВБО «Легалайф-Україна»), Левченко В.М. (МОЗ України). Також організовано
процес ротації члена Комісії з нагляду Кононової А.М., на заміну якої відповідно до
рекомендацій Комісії з нагляду рекомендовано затвердити кандидатуру Ярославської А.С.
(БО «Позитивні жінки»).
3. Забезпечено підготовку новообраних членів Національної ради та Комісії з нагляду
до участі в наглядовій діяльності Національної ради. Організовано та проведено
орієнтаційний семінар (25 липня 2016 року), учасниками якого стали 11 осіб: новообрані
члени Національної ради, Комісії з нагляду, консультанти Комісії з нагляду, а також
представники секретаріату Національної ради, Основних реципієнтів грантів Глобального
фонду (далі – ОРи). У ході семінару його учасники ознайомились з інформацією про: гранти
Глобального фонду в Україні; роль Національної ради у забезпеченні нагляду за розробкою
заявки, веденням переговорів щодо гранту, реалізацією гранту та його закриттям;
проаналізували завданням Комісії з нагляду, функції членів Комісії з нагляду, форми її
діяльності. Також учасники ознайомилися з оn-line курсом «Кваліфікаційні вимоги до
координаційних механізмів країн, а також з Інструментальним засобом нагляду
(Інформаційне табло/Dashboard).
4. Вжито заходів для забезпечення у складі Національної ради представництва груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та туберкульозом згідно з вимогами
Глобального фонду до КМК. Зокрема, організовано роботу Експертної групи з питань
підготовки проекту змін та доповнень до Положення про Національну раду, а також питань
щодо забезпечення у її складі представництва груп підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ та туберкульозом (далі – експерта група), спеціально утвореною рішенням
Національної ради. Експертною групою проведено комплексний аналіз Положення про

Національну раду та її складу щодо відповідності Кваліфікаційним вимогам та стандартам
Глобального фонду до КМК щодо участі у її діяльності представників найбільш уразливих
до інфікування ВІЛ та туберкульозом груп населення та інших виборчих спільнот із
урахуванням гендерних аспектів, визначено перелік виборчих спільнот, які мають бути
представлені у складі Національної ради відповідно до соціально-епідеміологічної ситуації
в Україні та рекомендацій Глобального Фонду, а також забезпечено інформування членів
Національної ради та зацікавлених сторін про діяльність експертної групи. Проведено
засідання експертної групи 9 березня та 13 квітня 2016 року, а також 29 вересня 2016 року
проведено засідання експертної групи за широкої участі представників зацікавлених сторін,
у т.ч. членів Національної ради, з метою досягнення консенсусу в питанні уведення до
складу Національної ради груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та
туберкульозом.
За результатами зустрічі підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року
№ 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» згідно з яким:
- запропоновано увести до складу Національної ради 3-х представників громадських
організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків, людей,
які надають сексуальні послуги за винагороду та чоловіків, які мають сексуальні
стосунки з чоловіками;
- з метою забезпечення прав представників вищезазначених громадських організацій
людей, які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування туберкульозом
та ВІЛ-інфекцією, які постраждали від цих захворювань або яких торкнулися ці
захворювання, брати участь у виборах на місце заступника голови Національної
ради, запропоновано розширити перелік кандидатів, не обмежуючись лише
кандидатурами представників громадських організацій людей, які живуть з
туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом;
- запропоновано увести норми щодо гендерного балансу при формуванні
персонального складу Національної ради та вибору заступника її голови.
Разом із тим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» від
18.05.2016 року № 343 ліквідовано Державну пенітенціарну службу України, поклавши на
Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання
кримінальних покарань та пробації. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 18.09.2015 року «Про утворення державної установи «Центр громадського
здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» реорганізовано державну установу
«Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони
здоров’я України». За результатами зазначених реорганізаційних процесів запропоновано
внести відповідні зміни до складу Національної ради. Також запропоновано увести до
складу Національної ради заступника Міністра оборони України.
Проект постанови опрацьовано в структурних підрозділах МОЗ України, погоджено в.о.
Міністра охорони здоров’я, винесено на громадське обговорення на сайті МОЗ України, а
також надіслано на опрацювання до заінтересованих органів влади, зокрема Міністерства
фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства
оборони України, які його погодили без зауважень. Наразі проект постанови надіслано на
погодження до Міністерства соціальної політики України, а також юридичну експертизу до
Міністерства юстиції України.
5. З метою забезпечення організаційно-інформаційного супроводу діяльності
Національної ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015
року № 431 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» функції
секретаріату Національної ради, покладені на МОЗ України. Враховуючи це та з метою

забезпечення ефективного виконання вищезазначених функцій в структурі МОЗ України
утворено та діє Управління громадського здоров’я, забезпечено організацію та
функціонування секретаріату Національної ради.
6. В рамках виконання плану роботи Національної ради проводилась робота щодо
всебічного інформування громадськості про діяльність Національної ради, її комітетів,
Комісії з нагляду, а також регіональних рад. Постійно розміщувалися відповідні матеріали
на веб-сторінці Національної ради, яка створена та функціонує на веб-сайті МОЗ України
(http://old.moz.gov.ua/ua/portal/ms_antiaidscouncil),
на
сторінці
в
Фейсбук
(https://www.facebook.com/SecretariatUkraineCCM/?ref=aymt_homepage_panel),
здійснювалася постійна розсилка відповідних матеріалів членам Національної ради,
представникам зацікавлених сторін, регіональним радам з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу. Для забезпечення виконання рішень Національної ради копії
протоколів/протокольних рішень надсилалися до відома та врахування в роботі усім її
членам, а також на обласні та Київську міську державні адміністрації, а також
представникам зацікавлених сторін.
7. З метою забезпечення звільнення від оподаткування операцій з грантами
(субгрантами) Глобального фонду, включаючи придбання (ввезення) товарів, робіт і
послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду, Управлінням
громадського здоров’я МОЗ України забезпечено видачу довідок про підтвердження та
довідок-підтвердження, що товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих
відповідно до програми Глобального фонду. Аналітична довідка щодо реалізації механізму
звільнення від оподаткування митом та податку на додану вартість грантів Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією протягом 2016 року у додатку
1.
ІІ. Забезпечення виконання Національною радою наглядової функції, залучення усіх
зацікавлених сторін до управління програмами.
Супровід наглядової функції Національної ради покладено на Комісію з нагляду, яка є
постійно діючим органом Національної ради, сприяє у виконанні нею усіх функцій з
нагляду, які визначаються Порядком наглядової діяльності, Положенням про Комісію з
нагляду та здійснюються згідно з Планом нагляду на 2016 рік, який затверджено рішенням
Національної ради від 24 березня 2016 року.
Основними заходами з реалізації Плану нагляду були: засідання Національної ради та
Комісії з нагляду, виїзди на місця, ведення Інформаційного табло (Dashboard), аналіз
управлінських, фінансових та програмних документів ОРів грантів Глобального фонду,
виявлення проблем та планування відповідних дій щодо їх усунення, інформування ОРів
про виявлені проблеми тощо. Фінансове забезпечення наглядової діяльності здійснювалося
за підтримки Глобального фонду в рамках політики фінансування Координаційних
механізмів країн в рамках проекту ПРООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в Україні».
В рамках виконання наглядової функції та з метою залучення усіх зацікавлених сторін
до управління програмами протягом 2016 року організовано та проведено:
1) 2 засідання Національної ради (24 березня та 16 вересня), у ході яких,
зокрема:
- прийнято організаційні рішення для вжиття невідкладних заходів із забезпечення
виконання Україною зобов’язань щодо державного фінансування програм замісної
підтримувальної терапії, за результатами яких з державного бюджету на 2016 рік
виділено кошти у сумі 13 млн. грн. для здійснення централізованої закупівлі

медикаментів для замісної підтримуючої терапії, а також у Державному бюджеті
2017 року передбачено відповідні кошти у сумі 18 037,8 тис. грн.;
- розглянуто та прийнято в цілому проект Стратегії забезпечення сталої відповіді
епідеміям туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ/СНІДу на період
до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації, який пройшов громадське
обговорення та погодження в центральних органах виконавчої влади;
- прийнято організаційні рішення щодо вжиття невідкладних заходів для виділення
необхідного обсягу фінансування на здійснення пріоритетних завдань і заходів
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2014–2018 роки, за результатами яких, зокрема, у Державному бюджеті 2017 року
розширено фінансування в 2,3 рази на закупівлю препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД
та в 2,4 рази – препаратів для лікування туберкульозу (у порівнянні з 2016 роком);
- заслухані звіти Основних реципієнтів про результати реалізації грантів
Глобального фонду у 2015 році, зокрема, стану виконання спеціальних умов
грантових угод, а також звіти про результати реалізації грантів Глобального фонду
у першому півріччі 2016 року;
- погоджено пріоритетні напрями використання потенційної економії коштів в
рамках реалізації у 2016–2017 роках грантів Глобального фонду на загальну суму
13,392 млн. дол. США;
- представлено інформацію про результати наглядової діяльності Національної ради
за реалізацією в Україні грантів Глобального фонду;
- надано повноваження для представлення у виборчій групі Глобального фонду від
країн Східної Європи та Центральної Азії представнику Мережі ЛЖВ Курпіті В.І.
терміном на 2 роки;
- постійно представлялася інформація про стан забезпечення регіонів України
протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами, медичними виробами
для діагностики, лікування та профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, у тому
числі наркотичних препаратів для проведення замісної підтримувальної терапії.
2) 3 візити з нагляду на місця до Волинської області (22–24 червня 2016 року),
міста Київ (26–27 липня 2016 року) та Житомирської області (27–28 жовтня 2016 року),
за результатами яких Комісією з нагляду сформовано рекомендації Основним реципієнтам.
3) робочу зустріч членів Комісії з нагляду з представниками Основних
реципієнтів за результатами візитів з нагляду (12 жовтня), у ході якої обговорено висновки
та рекомендації Комісії, сформовано плани заходів для усунення виявлених у ході візитів
на місця недоліків.
4) 4 засідання Комісії з нагляду та робочі зустрічі членів Комісії з нагляду з
представниками Глобального фонду з метою обговорення результів наглядової
діяльності (10 лютого, 23 березня, 15 вересня, 13 грудня), у ході яких:
- поінформовано членів Комісії з нагляду про вжиті заходи за результатами
проведених у МОЗі зустрічей з Основними реципієнтами у 2015 році;
- розглянуто інформацію про результати візитів з нагляду на місця у 2015 році:
основні висновки і рекомендації;
- заслухано інформацію щодо участі члена Комісії з нагляду у роботі Комісії з питань
легітимності проведення виборів членів та голови Координаційної ради Мережі
ЛЖВ;
- розглянуто та узгоджено пропозиції до проектів Планів нагляду на 2016 рік та 2017
рік (у т.ч. планування дат засідань, дат та місць візитів, зустрічей з ОРами, тощо);
- забезпечено розгляд кандидатур для участі у відборі до складу Комісії з нагляду у
2016 році;

- заслухано інформацію про звернення Голови Представництва «Фундації
АнтиСНІД США» в Україні до Голови Правління Глобального Фонду щодо ситуації
з АРТ та реалізацією грантів Глобального фонду в Україні;
- опрацьовано питання щодо формування групи з розробки запиту на фінансування
(ГРЗ) Глобальним фондом програм у 2018–2020 роках, обговорено пропозиції до
Положення про ГРЗ та відібрано рекомендовані кандидатури до персонального
складу ГРЗ;
- розглянуто та погоджено проект запиту на підтримку діяльності Національної ради
у 2017–2019 роках до Глобального фонду в рамках політики фінансування
Координаційних механізмів країн в рамках проекту ПРООН «Зміцнення
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в Україні».
5) 3 робочі засідання щодо підготовки, супроводу та узгодження проекту
Стратегії забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу, в тому числі
хіміорезистентного, та ВІЛ/СНІДу на період до 2020 року та плану заходів щодо її
реалізації, а саме:
- 21 березня 2016 року в МОЗ України проведено зустріч у ході якої презентовано та
обговорено проект Стратегії забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу,
в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ/СНІДу на період до 2020 року та плану
заходів щодо її реалізації;
- 20 квітня 2016 року проведено зустріч у МОЗ України за участю представників
МОЗ України, Мінсоцполітики України та зацікавлених сторін щодо впровадження
завдань та заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2014– 018 роки в умовах можливого припинення її фінансування
у 2017 році Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією;
- 28 вересня 2016 року проведено узгоджувальну нараду щодо проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії забезпечення
сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛінфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження Плану заходів щодо її
реалізації» за участю представників МОЗ України, Мінфіну України, Основних
реципієнтів грантів Глобального фонду.
6) тренінг спільно з Офісом Генерального Інспектора Глобального фонду з
метою підвищення поінформованості у питаннях протидії шахрайству та корупції в
програмах, що фінансуються Глобальним фондом, для членів Національної ради,
Комісії з нагляду та Основних реципієнтів (15 березня 2016 року). Тренінг став складовою
частиною кампанії Офісу Генерального Інспектора Глобального фонду з підвищення
поінформованості у питаннях протидії корупції «Повідомляю зараз!», яка стартувала в
Україні наприкінці 2015 року та покликана сприяти засудженню реципієнтами грантів
випадків шахрайства, зловживання службовим становищем та порушення прав людини в
програмах Глобального фонду, що реалізуються в Україні.
7) робочу зустріч в МОЗ України з метою обговорення питань щодо можливого
репрограмування грантів Глобального фонду для забезпечення доступу до
безперервної антиретровірусної терапії в 2016-2017 роках для осіб, які живуть з ВІЛ (3
червня 2016 року).
8) зустріч в МОЗ України представників громадянського суспільства, членів
Національної ради та представників Основних реципієнтів з Марком Едінгтоном,
головою підрозділу з управління грантами Глобального фонду (25 жовтня 2016 року) у
ході якої обговорено питання участі представників громадського суспільства та ключових

уразливих груп в розробці та реалізації програм з протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу.
3. Досягнення цілей Національних програм із протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу та програм Глобального фонду.
Для забезпечення досягнення цілей Національних програм та програм Глобального
фонду організовано та проведено:
1) 5 засідань Комітету з програмних питань та Комітету регіональної політики
Національної ради, зокрема:
- у ході засідання Комітету з програмних питань від 12 лютого 2016 року:
проаналізовано використання портативних аналізаторів PIMA СD4 для підрахунку
кількості СD4 лімфоцитів у закладах охорони здоров’я України за результатами 2015
року; узгоджено питання щодо впровадження моніторингу з визначення кількості
CD4+ лімфоцитів за місцем надання медичної допомоги з використанням Alere Pima;
ініційовано проведення навчання лікарів-інфекціоністів та медичних сестер з питань
ефективного використання портативних приладів та складання звітів; обговорено
низку питань щодо стану контролю за туберкульозом серед внутрішньо
переміщених осіб, зокрема щодо нормативного врегулювання питання визначення
внутрішньо переміщених осіб як групи підвищеного ризику захворювання на
туберкульоз. За результатами рекомендацій засідання Комітету МОЗ України
утворено та забезпечено діяльність міжвідомчої робочої групи з питань моніторингу
та оцінки ефективності виконання програмних заходів з протидії ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб;
- за результатами спільного засідання Комітету з програмних питань та Комітету з
регіональної політики від 22 березня 2016 забезпечено: впровадження Плану
організаційних заходів на національному рівні з нагоди Дня боротьби з
туберкульозом у 2016 році; проаналізовано стан виконання Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016
роки у 2015 році; опрацьовано Операційний план з розвитку та планування
кадрового забезпечення у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні на 2016 рік;
- за результатами спільного засідання Комітету з програмних питань та Комісії з
нагляду від 23 червня 2016 року: узгоджено використання економії коштів на
загальну суму 13,392 млн. дол. США в рамках реалізації у 2016-2017 роках гранту
Глобального фонду; вирішено питання щодо необхідності забезпечення
використання усієї економії коштів на суму близько 1,7 млн. дол. США, яка виникла
у
результаті
проведених
закупівель
Програмою
розвитку
ООН,
протитуберкульозних препаратів за кошти державного бюджету 2015 року, на
здійснення додаткової закупівлі протитуберкульозних препаратів;
- за результатами засідання Комітету з програмних питань від 9 вересня 2016 року:
узгоджено план заходів щодо впровадження Національної стратегії моніторингу
резистентності ВІЛ в Україні на 2016-2017 роки; опрацьовано та узгоджено проект
концепції Третьої національної науково-практичної конференції з питань ВІЛінфекції/СНІДу в Україні «За кожне життя разом: Прискорення до мети 90-90-90»;
затверджено проект стратегії розвитку та планування кадрових ресурсів охорони
здоров’я у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;
- за результатами засідання Комітету з регіональної політики від 18 жовтня 2016 року
узгоджено та направлено рекомендації регіональним радам щодо: забезпечення
ефективної взаємодії регіональних рад з Національною радою, її Комітетами,
шляхом обміну відповідними інформаційними матеріали про роботу регіональних
рад (звітів та планів роботи), про зміни у складах регіональних рад; вжиття заходів

щодо залучення до роботи регіональних/місцевих рад представників неурядових
організацій та представників уразливих груп, а також представників спільнот ЛЖВ
та людей, які живуть із захворюваннями; широкого інформування громадськості про
діяльність регіональних рад, прийняті рішення та стан їх виконання через
оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті відповідно обласних, Київської
міської державної адміністрацій, цільову розсилку та в засобах масової інформації
та публікацій у соціальних мережах, зокрема – у Facebook; забезпечення планування,
фінансування та аналізу ефективності програм та заходів у сфері протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному/місцевому рівні шляхом
формування та затвердження переліку регіональних/місцевих уразливих груп з
урахуванням епідемічної ситуації на місцевому (регіональному) рівні, інформації
про ризик інфікування в межах тих чи інших груп (спільнот) та міжнародних
рекомендацій із одночасним затвердженням критеріїв, за якими можна віднести ту
чи іншу особу до певної уразливої групи; охоплення підлітків і молоді у віковій
категорії до настання 20-ти років цільовими програмами з профілактики
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з урахуванням специфіки кожної уразливої
групи; реалізації програм ЗПТ та організації роботи в рамках регіональних/місцевих
рад робочих груп з питань ЗПТ із залученням до їх роботи представників спільноти
пацієнтів ЗПТ; проведення ефективної санітарно-просвітницької роботи серед
громади, а особливо серед груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз
та ВІЛ/СНІД, з метою профілактики, виявлення та лікування цих захворювань
шляхом залучення немедичних служб, організацій і об'єднань, які надають послуги
в громаді; тощо.
2) 4 моніторингових візити членів Національної ради, Комітету з регіональної
політики та представників зацікавлених сторін до Тернопільської (9–10 червня 2016 року),
Одеської (20–22 липня 2016 року), Донецької та Луганської (9–11 серпня 2016 року) та
Вінницької (30–31 серпня 2016 року) областей з метою аналізу діяльності регіональних рад
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, вивчення стану виконання
загальнодержавних програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу у контексті
міжвідомчої та міжсекторальної співпраці, забезпечення безперервності фінансування, а
також прихильності облдержадміністрацій до вирішення питань, пов’язаних з
фінансуванням цих програм.
3) зустріч зацікавлених сторін щодо впровадження замісної підтримувальної
терапії (2 березня) за участі представників МОЗ України, Міністерства юстиції України,
Державної пенітенціарної служби України, Національної поліції України, Національної
гвардії України, представників Основних реципієнтів грантів Глобального фонду,
міжнародних організацій, науковців, у ході якої здійснено огляд проекту наказу «Про
затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів Національної поліції,
слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та кримінально-виконавчих інспекцій
щодо забезпечення проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною
залежністю» та сформовано пропозиції щодо спільних дій для усунення організаційноправових перешкод у забезпеченні послуг замісної підтримувальної терапії серед осіб, які
перебувають в установах пенітенціарної системи.
4) засідання міжвідомчої робочої групи Міністерства охорони здоров’я України
з питань замісної підтримувальної терапії (1 липня 2017 року) за результатами якого
вжито відповідні заходи щодо підготовки та затвердження наказами МОЗ України від 29
вересня 2016 року № 1010 номенклатуру лікарських засобів та медичних виробів для
програм ЗПТ та № 1011 Методику розрахунку потреби у препаратах замісної

підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади
внаслідок вживання опіоїдів.
Отже, підводячи підсумки роботи Національної ради у 2016 році головними результатами
її діяльності можна назвати:
• забезпечення Урядом України високого рівня прихильності до вирішення проблем
у сфері припинення епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом
головування у Національній раді Віце-прем’єр-міністра України Розенка Павла
Валерійовича;
• активізація внеску України у глобальну боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу та
представлення на міжнародному рівні делегацією України на чолі з головою
Національної ради досягнень країни під час 39-го засідання Координаційної ради
Об’єднаної програми ООН з боротьби проти ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), що, у свою
чергу сприяло збільшенню обсягів дієвої підтримки відповідних зусиль України з
боку, зокрема, Глобального фонду, який на період 2018–2020 роки виділяє
безповоротну фінансову підтримку на продовження реалізації програм у сфері
протидії поширенню ВІЛ/СНІДу та туберкульозу на загальну суму 119 482 531
доларів США, а також додатково до виділеної суми фінансування каталітичних
інвестицій на суму 15 200 000 доларів США;
• організація ефективної співпраці державних органів з громадськими організаціями
в питаннях адвокатування збільшення фінансування з державного бюджету
пріоритетних заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема,
вперше виділено з державного бюджету фінансування на закупівлю препаратів для
програм замісної підтримувальної терапії у 2016 році на суму 13 млн. грн., у 2017
року передбачено відповідні кошти у сумі 18 037,8 тис. грн. та розширено
фінансування в 2,3 рази на закупівлю препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД та в 2,4
рази – препаратів для лікування туберкульозу.

Додаток 1
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
щодо реалізації механізму звільнення від оподаткування митом та податку на додану
вартість грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією
протягом 2016 року
На період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2017 року Правління Глобального фонду
для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) своїм
рішенням задовольнило запит України на отримання безповоротної фінансової допомоги
на загальну суму майже 134 млн. доларів США.
Заявка включає в себе три гранти, реалізацію яких забезпечують Основні реципієнти,
які призначені Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
а саме: Альянс громадського здоров’я (грант у розмірі 68 799 281 доларів США), ВБО
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (грант у розмірі 60 406 308 доларів
США) та ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ
України» (грант у розмірі 4 302 539 доларів США).
Кошти зазначених грантів спрямовані на програми профілактики, лікування,
догляду та соціальної підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз, а також
представників груп ризику щодо інфікування.
Запланована діяльність передбачає:
- розширення обсягу послуг пацієнтам з ВІЛ/ТБ, їх перегляд та стандартизація;
- забезпечення рівного доступу ключових груп ризику до послуг з профілактики,
діагностики, лікування, догляду та підтримки у сфері протидії ВІЛ/ТБ;
- посилення систем охорони здоров’я для забезпечення якісних інтегрованих послуг
ключовим групам, яких торкнулась епідемія ВІЛ-інфекції та туберкульозу;
- зміцнення та розвиток систем громадського суспільства з метою забезпечення
можливості надання послуг, заснованих на потребах ключових груп населення, яких
торкнулась епідемія ВІЛ/ТБ, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету
України.
Загалом, Глобальним фондом у період з 2003 – 2016 років було надано Україні
грантів на суму майже 521,3 млн. доларів США.
У відповідності до статті 7 Закону України від 21 червня 2012 року № 4999-VI «Про
виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та
малярією в Україні» операції з грантами (субгрантами), включаючи придбання (ввезення)
товарів, робіт і послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду
звільняються від оподаткування податками та іншими платежами відповідно до
податкового та митного законодавства України.
З 2013 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013
р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на
митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів
(субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в
Україні» в Україні впроваджується механізм звільнення від оподаткування митом та
податку на додану вартість операції з грантами (субгрантами) Глобального фонду шляхом
видачі довідок про підтвердження та довідок-підтвердження, що товари оплачуються за
рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програми Глобального фонду.
Протягом 2013 – І півріччя 2015 років функцію видачі довідок про підтвердження та
довідок-підтвердження виконувала Державна служба з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, яку відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року № 442 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» 2015 року ліквідовано.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року № 431
«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» ці функції покладені на
МОЗ України.
Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2015 № 267, Міністерство
охорони здоров'я України (МОЗ України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МОЗ є
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛінфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, тощо.
Враховуючи це, та з метою забезпечення ефективного виконання вищезазначених
функцій, в структурі МОЗ України утворено та діє Управління громадського здоров’я, який
згідно із вищезазначеною постановою та на виконання наказу МОЗ України від 17.07.2015
року № 444 забезпечує видачу довідок про підтвердження та довідок-підтвердження, що
товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програми
Глобального фонду.
Управління громадського здоров’я МОЗ України у процесі виконання покладених
на нього завдань стосовно видачі довідок-підтвердження постачальникам послуг та довідок
про підтвердження про оплату товарів, які ввозяться на митну територію, взаємодіє в
установленому порядку з структурними підрозділами МОЗ України (Управління
бухгалтерського обліку, Юридичне управління) з органами державної влади, у тому числі
органами виконавчої влади зі спеціальним статусом, службами, агентствами та
інспекціями, а також з відповідними підприємствами, установами, організаціями.
На сьогодні згідно з Тимчасовим розподілом обов'язків між в.о. Міністра охорони
здоров'я України та заступниками Міністра та Порядком взаємозаміщення в.о. Міністра
охорони здоров'я України, заступника Міністра – керівника апарату та заступників
Міністра, на час їх тимчасової відсутності, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 07.09.2016 № 397-к повноваження стосовно координації та контролю
за діяльністю Управління громадського здоров’я, забезпечення міжнародного
співробітництва з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
покладено на заступника Міністра охорони здоров'я України з питань європейської
інтеграції Сивак Оксану Василівну.
МОЗ України веде журнали реєстрації довідок, в якому реєструються всі видані
документи.
Представникам підприємств (8) та постачальникам (60) надаються консультації по
оформленню пакету документів для отримання довідок.
Протягом 2016 року (станом на 01.01.2017) МОЗ України видано за напрямком
протидія ВІЛ-інфекції та протидія туберкульозу:
– 508 (всього – 752) довідок-підтвердження (по Україні) на суму 133°217°670,28 грн.,
– 83 (всього – 157) довідок про підтвердження (ввезення) на суму 1°082°438°684,77
грн.

Станом на 01.01.2017 р. за результатами аналізу наданих документів:
1. було ввезено на митну територію України наступні лікарські засоби та медичні
вироби:
№
з/п
1
Моксифлоксацин, таб. 400 мг № 100

Назва

2

Левофлоксацин (Левофлокс), 250мг таб. №100 Коксерин, 250мг, капс. № 100

3

ПАСК натрієва сіль, порошок орального розч. По 5,52 № 25

4

Левофлокс (Левофлоксацин), 500мг таб. №100

5

Савалді (Софосбувір) 100мг, таб. Для пер.заст. № 28

6

Етіонамід USP, 250мг, таб. № 100

7

Капреоміцин 1 г. порошок для ін. №1

8

Капреоміцин 1 г. порошок для ін. №1

9

Пазер №30 (аміносаліцилова кисл. Гранули уповільненого вивільнення для прийому
внутр. 4г у пакетику0

10

Невімун, Невірапін 10мг/мл, фл -100мл

11

Тенвір, Тенофір 300 мг, таб. № 30

12

Тенвір-ЕМ, Тенофір 300 мг, Ельмицитабін 200 мг, таб. № 30

13

Канаміцин 1г/4мл амп. Для інєкцій, № 10

14

Авіранз, Ефавіренз, 200мг,капс. № 90

15

Ефервен,Ефавіренз, 600мг, №30

16

Вірокомб, Зидовудин 300мг/ Ламівудин 150 мг, таб. № 60

17

Віролам, Ламівудин, 150 мг, таб. № 60

18

Тенохоп-Е, Теновір 300мг + Емтрицитабін 200 мг, фл. № 30

19

Абакавіру Сульфат розчин оральний, 20мг/мл, фл.240 мл

20

Зидовудин розчин оральний USP 50мг/5мл, фл.240 мл

21

Моксицип-400, Моксифлоксацин ( у формі гідрохлориду), 400мг. Таб. №5

22

Етіонамід, ФСША, 250мг, таб. № 100

23

New Vision Diagnostics "Профітест" швидкий тест для діагностики гепатиту С, тесткартка (цільна кров/сироватка/плазма)

24

Канамміцину сульфат 1г/4мл, амп., табл. Для інєкцій №110

25

PIMA TM Катридж CD4 100 свідоцтвопро реєстрацію № 12177/2012 від 14.12.2012

26

PIMA TM стандарт 2 шт св про реєстрацію 12177/1012 від 14.12.2012

27

Норвір Ринатовір 100мг, таб. № 30

28

Алувіа, Лопінавір, 100мг+ Ритонавір 25 мг, таб, № 60

29

Калетра, Лопінавір 80мг+Ритонавір 20мг, фл.60 мл, № 5

30

Алувіа, Лопінавар 200мг+Ритонавір 50мг, таб. № 120

31

Тенофовір, дизопраксил, Фуналет, таб.300мг, фл. №30

32

Зидолам, Зидовудин, 300мг, Ламівудин 150мг, таб. № 60

33

Ламівудин пероальний розчин, 10мг/м, 240 мл у фл

34

Невіронін, таб 200мг, № 60 у конт

35

Невівір, таб 200мг, № 60 у конт

36

Етіва 600 таб, вкриті оболонкою по 600мг №30 у конт

37

Зидолам, таб. № 60

38

Коксерин, 250мг, капс. № 100

39

Ісентрес, Ролтевір, 400 мг, таб. Фл. № 60

40

Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ

41

Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі

42

Азитромакс, таб. Вкриті оболонкою по 600мг, по 30 таб у фл

43

Валцик, таб. Вкриті оболонкою по 500мг по 10 таб у блістері, по 1 блістеру у
карт.кар

44

Атріпла, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 таблеток у флаконі

45

Ісентресс, Ралтегравір, 400 мг, таб. флакон № 60

46

Тенохоп-Е, Тенофовір 300 мг/Емтрицитабін 200 мг, фл. № 30

47

Тенохоп, Тенофовір 300 мг, фл. № 30

48

Канаміцину сульфат 1 г/4 мл, розчин в ампулах для ін’єкцій, № 10

49

Далацин Ц Фосфат р-н д/ін 150мл/мг, ампґ. 4 мл №1

50

Пробірка BD Vacutainer® PPT™ зК2Е (ЕДТА) 9,0мг для отримання плазми,
1000(10х100) штук, 5,0 мл, 13х100мм, стерильна (кат. № 362791

51

Пробірка з КЗЕДТА для забору крові BD Vacutainer® КЗЕ, 5,4мг, 3,0мл, 13х75мм,
стерильні, 1000(10х100) штук, (кат. № 368857

52

Голка для взяття кількох проб крові BD
Vacutainer®PrecisionGlide21Gх1,5"(0,8х38мм), 1000(10х100) штук, стерильна (кат.
№ 360213)

53

Тримач BD Vacutainer® (кат. № 364815)

54

Тенохоп-Е, Тенофовір 300 мг/Емтрицитабін 200 мг, фл. № 30

55

Тест-система імунохроматографічна для виявлення ВІЛ 1 і 2 типів та субтипу
0/СІТО TEST HIV 1/2/0. Свідоцтво про державну реєстрацію № 12185/2012 від
14.12.2012 року. /State egistration certificate № 12185/2012 dd. 14.12.2012

56

Тест-система для виявлення вірусу гепатиту С CITO TEST® HCV/CITO TEST®
HCV Свідоцтво про державну реєстрацію № 12186/2012 від 14.12.2012 року./ /State
registration ertificate № 12186/2012 dd. 14.12.2012

57

Тест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В CITO TEST® HBsAg /CITO
TEST® HBsAg Свідоцтво про державну реєстрацію № 12186/2012 від 14.12.2012
року./ /State registration certificate № 12186/2012 dd. 14.12.2012

58

CITO TESTGonorrhea Тест для виявлення антигену збудника гонореї/ CITO
TESTGonorrhea Свідоцтво про державну реєстрацію № 12181/2012 від 14.12.2012
року./ /State registration certificate № 12181/2012 dd. 14.12.2012

59

Тест-система імунохроматографічна для діагностики сифілісу CITO TESTSyphilis
TEST® HCV Свідоцтво про державну реєстрацію № 12181/2012 від 14.12.2012
року.//State registration certificate № 1218/2012 dd. 14.12.2012

60

Тест-система імунохроматографічна для діагностики хламідіозу /СІТО TEST
Chlamydia. Свідоцтво про державну реєстрацію № 12181/2012 від 14.12.2012 року.
/State registration certificate № 12181/2012 dd. 14.12.2012

61

Аволам, Ламівудин 150 мг, таб, № 60

62

Pima TM Картридж СD4 – 100 шт. свідоцтво про державну реєстрацію №
12177/2012 від 14.12.2012 p./Pima TM CD4 100it

63

Pima TM Стандарт – 2 шт. свідоцтво про державну реєстрацію № 12177/2012 від
14.12.2012 p./ Pima TM Bead Standart 2 it.

64

Pima TM Картридж СD4 – 100 шт. свідоцтво про державну реєстрацію №
12177/2012 від 14.12.2012 p./Pima TM CD4 100it

65

Pima TM Стандарт – 2 шт. свідоцтво про державну реєстрацію № 12177/2012 від
14.12.2012 p./ Pima TM Bead Standart 2 it.

66

Канаміцину сульфат 1 г/4 мл, розчин в ампулах для ін’єкцій, № 10

67

ПАСК натрієва сіль, порошок для орального розчину по 5,52 г № 25

68

Тест-система імунохроматографічна для виявлення ВІЛ 1 і 2 типів та субтипу
0/СІТО TEST HIV 1/2/0. Свідоцтво про державну реєстрацію № 12185/2012 від
14.12.2012 року. /State registration certificate № 12185/2012 dd. 14.12.2012

69

ПЕГІНТРОН® Порошок ліофілізований для розчину для ін’єкцій, 120мкг/0,5мл

70

Ефервен, Ефавіренз 600 мг, № 30

77

Вірокомб,Зидовудин 300 мг /Ламівудин150 мг,таб, № 60

78

Набір реагентів для підготовки зразків Abbott mTM Sample Preparation System

79

Набір калібраторів Abbott Real TimeTM HIV-1 Calibrator Kit

80

Набір контролів Abbott Real TimeTM HIV-1 Control Kit

81

Набір реагентів для ампліфікації Abbott Real TimeTM HIV-1 Amplification Reagent
Kit

82

Клейка плівка для планшетів

83

ABBOTT® 96-лунковий реакційний планшет

84

1000 мкл LiHa Одноразові наконечники з фільтром

85

200 мкл LiHa Одноразові наконечники з фільтром

86

5 мл реакційна пробірка

87

200 мл ємність для реагентів

88

ASPS 96-лункові глибокі планшети

89

ABBOTT ® Master Mix пробірка

90

ASPS пакети для біологічно небезпечних відходів (оранжеві пакети з відбитком)

91

ПРЕЗИСТА, Дарунавір 600 мг, таб, № 60

92

ІНТЕЛЕНС, Етравірин 100 мг, таб, № 120

93

Набір CAP-G/CTM HIV, 48 тестів EXPT-IVD для визначення ВІЛ

94

Набір CAP-G/CTM HIV, 5,1 L EXPT-IVD промиваючий розчин, 5,1 л

95

Наконечники K-tips

96

Пробірка K-tube 12x96

97

Вхідні S-трубки 12х24 pcs.+Barcode

98

Прилад підготовки зразка

99

Набір реагентів GenoType MTBDR plus (набір на 96 тестів

100 Набір реагентів GenoType MTBDR sl (набір на 96 тестів
101 Набір для виділення ДНК РНК GXT (набір на 96 тестів)
102 ПАСК натрієва сіль, порошок для орального розчину по 5,52 г № 25
103 Етомід 250 мг, таб. № 100
104

БІСЕПТОЛ 480, концентрат для приготування розчину для інфузій, (80 мг + 16
мг)/мл по 5 мл в ампулах № 10

105 Атріпла, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 таблеток у флаконі
2. надано послуги відповідно до договорів про надання послуг:
№
з/п

Назва послуги

1

Плата інтерфейку секції.Направляючий механізм. Сервісне обслуговування.

2

Направлюючий механізм, сервісне обслуговування, діагностика та ремонт
обладнання

3

Доставка вантажів та послуг

4

Послуги з прийому та митного оформлення вантажу

5

поставка, митний супровід

6

надання аудиторських послуг

7

гуманітарна допомога

8

послуги з доставки, зберігання, супроводу

9

вхідний контроль , розміщення, зберігання

10

аудиторські послуги

11

технічне обслуговуванння медичного приладдя

12

постачання товарів та послуг

13

оренда приміщення

14

складання звітів

15

організація конференцій

16

комунікаційні послуги

17

інформаційні послуги

18

зберігання та доставка лікарських засобів

19

професійні послуги

20

оренда приміщення

21

поліграфічні послуги

22

організація конференцій

23

Сервісне обслуговування., діагностика та ремонт обладнання

