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Шановні партнери, 
 
До Вашої уваги четвертий у 2011 році номер 

Вісника з питань ВІЛ/СНІДу в Україні, 
розробленого проектами з профілактики 
ВІЛ/СНІДу, GІZ. 

Як завжди сподіваємось бути корисними та 
цікавими для Вас і Ваших колег. 

Бажаємо Вам успіхів та нових досягнень! 
 
Щиро ваші, 
Команда GІZ 
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Новини у галузі ВІЛ/СНІДу в Україні 

 

 
Національна доповідь про людський розвиток 2011 

7 липня відбулась презентація Національної доповіді про 
людський розвиток 2011 року. Доповідь звертає увагу на 
причини виникнення соціальної ізоляції в Україні, визначення 
видів такої ізоляції та уразливі групи. Один із розділів 
Національної доповіді розкриває особливості відторгнення 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та надає висновки і 
рекомендації щодо залучення ЛЖВ до суспільного життя. 
Доповідь покликана підтримати Уряд країни у розвитку 
політик та програм для подолання бар’єрів під час соціальної 
інтеграції. 

Починаючи з 1990 року UNDP готує та оприлюднює 
Доповідь про людський розвиток, де аналізує тенденції 
розвитку в країнах-членах ООН. Протягом 20-ти років було 
опубліковано більше ніж 600 Національних Доповідей про 
людський розвиток в 140 країнах. В 1995 році Україна була 
першою з пострадянських країн, що представила таку 
Доповідь. 

З текстом Національної доповіді українською мовою можна 
ознайомитись тут:  

http://www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf  
англійською: 

http://www.undp.org.ua/files/en_95644NHDR_2011_eng.pdf  

 
 

Глава держави доручив Уряду профінансувати 
закупівлю ліків для ВІЛ-інфікованих 

Президент України Віктор Янукович дав доручення 
Прем’єр-міністру Миколі Азарову профінансувати в 
поточному році закупівлю ліків для ВІЛ-інфікованих людей у 
повному обсязі. 

Глава держави також доручив Уряду врахувати потреби 
ВІЛ-інфікованих у ліках при підготовці проекту Державного 
бюджету на 2012 рік та вжити всіх необхідних заходів для 
доставки ліків тим, хто їх потребує.  

Дорученню Президента передувала хвиля сюжетів у ЗМІ 
та інформаційна кампанія «Допоможіть вижити!», у рамках 
якої ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» передала Президенту 
листівки від українських дітей з проханням закупити в 

достатній кількості АРТ-препарати і таким чином допомогти 
вижити їм, їхнім близьким та друзям. 

Раніше МОЗ повідомило про оптимізацію держзакупівель 
АРТ з метою унеможливити маніпуляції фармринку, не 
допустити змови постачальників, а також забезпечити 
лікарськими засобами якомога більшу кількість хворих за 
обмеженого державного фінансування.  

Повний текст доручення можна прочитати тут: 
http://www.president.gov.ua/documents/13966.html 

Джерело: http://news.ub.ua  

 
 
Президент підписав закони, які дають старт 

медичній реформі 
Це, зокрема, Закон України № 3611-VI "Про внесення змін 

до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо 
удосконалення надання медичної допомоги", спрямований 
на удосконалення порядку організації надання медичної 
допомоги, та Закон України № 3612-VI "Про порядок 
проведення реформування системи охорони здоров'я у 
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті 
Києві", який передбачає надання можливості тим регіонам, 
де проводиться експеримент з реформування системи 
охорони здоров’я, відпрацювати нову систему організації та 
фінансування первинної, вторинної та третинної медичної 
допомоги. 

Окрім того, передбачається створення центрів первинної 
медико-санітарної допомоги. Також заплановано 
оптимізацію мережі лікарняних закладів та створення 
госпітальних округів. В законі запропоновані нові механізми 
фінансування праці медиків, що спрямовані на мотивування 
їхньої діяльності. 

Джерело: www.unn.com.ua 
 

 
Зміни в керівництві Державної служби з питань 

протидії ВІЛ 
У Державній службі України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 
відбуваються кадрові зміни. Зокрема, відповідними Указами 

 
 

 
Національна доповідь звертає увагу на соціальне відторгнення ЛЖВ 

 

http://www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf
http://www.undp.org.ua/files/en_95644NHDR_2011_eng.pdf
http://www.president.gov.ua/news/21060.html
http://news.ub.ua/
http://www.unn.com.ua/ua/news/28-07-2011/428856/
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Президента України звільнено з посади Голови Державної 
служби Олександра Федька та з посади першого заступника 
Голови Державної служби – Світлану Черенько. Олену  
Єщенко призначено заступником Голови Державної служби з 
питань протидії ВІЛ/СНІДу  

Джерело: http://www.president.gov.ua 
 

 
Прокуратура закриває справу за фактом контрабанди 
ліків для ВІЛ-інфікованих 

20 липня на Ягодинській митниці через технічну помилку 
в товаросупровідних документах був затриманий вантаж з 
препаратом АЛУВІА (ALUVIA) на загальну суму близько 2 млн. 
доларів США, закуплений Всеукраїнською мережею ЛЖВ за 
кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією. Ліки мали надійти до 
Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом як 
благодійна допомога. Митна служба України ініціювала 
порушення кримінальну справи, наполягаючи на тому, що 
мала місце контрабанда товару. Арешт вантажу та 
інформаційна війна, що декілька тижнів тривала навколо 
інциденту, загрожувала перериванням лікування для 5000 
пацієнтів. 

Проте, після проведення ряду слідчих дій, аналізу 
документів та допитів прокуратура визнала справу такою, яка 
підлягає закриттю. 

Джерело: http://www.network.org.ua 

 

 
28 липня відбулась кампанія до Всесвітнього дня 
боротьби з гепатитом  

28 липня у Києві та у 7 регіонах України відбулась 
інформаційно-профілактична акція, присвячена Всесвітньому 
дню боротьби з гепатитом, оголошеному ВООЗ. В ході акції 
бажаючі мали можливість безкоштовно пройти експрес-
тестування на вірусні гепатити, а також одержати практичні 
рекомендації з профілактики, довідатися більше про 
діагностику та лікування вірусних гепатитів, підписати 
звертання до міністра охорони здоров'я з вимогою зробити 
профілактику, діагностику та лікування гепатитів доступними 
для всіх, хто цього потребує.  

За розрахунковими даними Міністерства охорони 
здоров'я України, в країні понад 1 млн. людей інфіковані 
вірусами гепатиту B і близько 1,2 млн. – вірусами гепатиту С. 
Найчастіше зараження відбувається через нестерильні 
медичні, стоматологічні та косметологічні інструменти. При 
цьому, більшість людей не знають про те, що вони інфіковані: 
у 80% випадків хвороба розвивається безсимптомно, 
непомітно для людини та переходить у хронічну стадію, яка 
закінчується цирозом і раком печінки. Внаслідок обмеженої 
конкуренції (право на виробництво препаратів для лікування 
гепатитів є лише в двох фармацевтичних компаній), 
зберігається висока вартість курсу лікування. В Україні вона 
перевищує $20 000, що недоступно більшості  громадян.  

Джерело: http://www.aidsalliance.org.ua 
 

 
 
 
 

Українсько-німецьке співробітництво з питань ВІЛ/СНІДу 

 

 

Компонент 1. Політичний рівень 
 

 Підписано контракти на здійснення проектів з МІО  
Підписано контракти на здійснення проектів з моніторингу і 
оцінки п‘ятьма регіональними центрами СНІДу (АР Крим, 
Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька та 
Чернівецька області). Діяльність за контрактами 
здійснюватиметься до кінця 2011 року. Загальна сума 
субсидій складає 375,000 гривень. Перелік основних видів 
діяльності включає розробку веб-сайтів СНІД-центрів та збір 
і оцінку даних на обласному і районному рівнях. 
 

 
Компонент 2. Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу 
 

 Львівська залізниця дбатиме про профілактику 
ВІЛ/СНІДу  

На Львівській залізниці здійснюватиметься програма 
профілактики ВІЛ/СНІДу. Відповідний Меморандум про 
співпрацю підписано між магістраллю та Міжнародною 
громадською організацією "Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров'я", у рамках підтриманого GIZ проекту 

"Профілактика ВІЛ/СНІД серед працівників Львівської 
залізниці". 

Проект втілюватимуть на теренах Львівської, 
Тернопільської та Чернівецької областей.  

Під час підписання Меморандуму учасники наголосили, 
що головною метою спільної діяльності є мінімізація 
ризиків у питаннях охорони праці та здоров'я залізничників 

 
Представники Львівської залізниці, LHSI та GIZ домовились про 

співпрацю з профілактики ВІЛ/СНІДу 

http://www.president.gov.ua/documents/13823.html
http://www.aidsalliance.org.ua/
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та транспортних будівельників шляхом запровадження 
спеціальних навчальних заходів і профілактичних програм.  

Крім представників трьох організацій – безпосередніх 
виконавців проекту, у презентаційному заході взяли участь 
представники Львівського обласного центру профілактики 
та боротьби зі СНІДом, Всеукраїнської Мережі ЛЖВ у 
Львівській області, Молодіжної ради Дорпрофсожу 
Львівської залізниці.  

Меморандум та співпраця вступили у дію з моменту 
підписання і вважаються безстроковими. При цьому 
основна частина процесу навчання та роботи соціальних 
працівників розрахована на 13 місяців. До участі у проекті 
планують задіяти усіх без виключення працівників 
Львівської залізниці, членів сімей залізничників, 
працівників підприємств та організацій, які найтісніше 
співпрацюють з магістраллю.  

У рамках співпраці вже відбувся перший навчальний 
круглий стіл за участі керівників структурних підрозділів 
Львівської залізниці з зазначених областей.  

 

 «Не дай СНІДу шанс!» прозвучало зі сцени 
Берліну українською мовою 

Співак з України Alex Luna відкрив цього року 
грандіозний Гала концерт у Берліні - «Gala AIDS», 
присвячений боротьбі зі СНІДом.  Вибір виконавця 
організаторами заходу не був випадковим: Alex Luna є 
першим офіційним Послом Доброї Волі Національної 
інформаційної кампанії по профілактиці ВІЛ/СНІДУ «Не дай 
СНІДу шанс!», яка вже понад три роки здійснюється в 
Україні Міністерством охорони здоров‘я за підтримки GIZ. 
Подібна кампанія була успішно реалізована свого часу в 
Німеччині.  Саме тому німецькі та українські колеги разом 
вигукнули з Берлінської сцени «Не дай СНІДу шанс!».  

Цьогорічне шоу - ювілейне.  Подібний захід проходить в 
Німеччині вже вдесяте. Організатором та натхненником 
акції є мер міста Берлін Клаус Воверайт. 

Учасниками заходу стали зірки світового рівня: співаки, 
актори, спортсмени, модельєри, лікарі, які разом з 
політиками вносять вагомий внесок у боротьбу з 
ВІЛ/СНІДом у всьому світі. 

Щороку близько 2000 захоплених гостей можуть 
побачити видовищне шоу з артистами світового рівня і 

послухати «живі» виступи відомих артистів. Зірки сцени та 
політики разом звертаються до молоді, щоб привернути її 
увагу до небезпеки інфікування та важливості толерантного 
ставлення до ВІЛ-позитивних людей, закликають до 
відповідальної поведінки, виступають за безпечний секс та 
використання презервативів. 

Кульмінацією  цьогорічного концерту став захід по збору 
коштів, які будуть направлені на підтримку хворих на СНІД. 

 

 Затверджено офіційний логотип соціального 
проекту до Євро-2012 "Давай разом!"  

Голова Державної служби молоді та спорту України 
Равіль Сафіуллін затвердив офіційні логотипи 
національного соціального проекту до Євро-2012 "Давай 
разом!" та його компоненту – проекту "Fair play - Чесна гра".  

Логотипи символізують об'єднання зусиль небайдужих 
до соціальних проблем людей та організацій. Таке 
об'єднання візуалізовано поєднанням рук у вигляді 
футбольного м'яча та закликом: "Давай разом!" подолаємо 
негаразди напередодні великого футбольного свята в 
Україні. 

 
Символи проекту виконані у олімпійських кольорах, які 

асоціюються зі здоровим способом життя та заняттям 
спортом. 

Логотипи проекту будуть використовуватися при 
підготовці та поширенні рекламно-інформаційної продукції 
та навчальних матеріалів, оформленні спортивних 
майданчиків тощо. 

Нагадаємо, Національний проект "Давай разом!" 
передбачає проведення у всіх регіонах України соціально-
інформаційної кампанії "Червона картка", організацію та 
проведення дитячих і молодіжних турнірів з футболу "Fair 
play - Чесна гра", а також заходів з організації змістовного 
дозвілля дітей та молоді "Другий тайм". 

Стартував промоційний компонент проекту у травні в 
Києві напередодні Міжнародного дня сім'ї. 

 

 Проект "Fair play - Чесна гра" швидко набирає 
обертів 

10 вересня 2011 року очікується підписання 
меморандуму між Федерацією футболу України та GIZ про 
взаєморозуміння та подальше співробітництво в рамках 
реалізації Національного соціального проекту до ЄВРО-2012  
«Давай разом!» (компонент «Fair Play - Чесна Гра») та 
проекту «Open Fun».  

 
Alex Luna: «Не дай СНІДу шанс!» 
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Беручи до уваги, що Євро-2012 – це унікальна нагода 
підвищити рівень обізнаності, свідомості та 
відповідальності молоді; усвідомлюючи, що в останні роки 
в Україні ускладнилася ситуація з епідемією ВІЛ/СНІДу та 
наркоманією; мають місце проблеми стигми та 
дискримінації, багато підлітків зростають в умовах, що не 
забезпечують їм захист від загрози стати жертвою торгівлі 
людьми, сексуальної або трудової експлуатації, від 
легкодоступності алкоголю, хімічних речовин і наркотиків, 
тощо, сторони вирішили об’єднати зусилля для досягнення 
спільної мети – поширення і просування  футболу серед 
дітей та молоді, а також за допомогою футболу донесення 
інформації про здоровий спосіб життя, взаємоповагу та інші 
важливі цінності. 

У рамках меморандуму сторони домовляються про 
наступне:  

 Сприяти підвищенню рівня громадської обізнаності та 
пропагувати основні ідеї попередження ключових 
соціальних проблем, що впливають на громадян, 
передусім дітей та молодь в Україні, шляхом адвокації, 
розповсюдження інформаційно-просвітницьких 
матеріалів, залучення і мобілізації молодих людей 
зокрема та громад в цілому; 

 Сприяти соціальному включенню дітей та молоді в 
суспільне життя, толерантному ставленню та 
недопущенню всіх форм дискримінації щодо тих, хто 
опинився у складних життєвих обставинах; 

 Пропагувати здоровий спосіб життя та зниження 
ризиків, пов’язаних зі зловживанням наркотиків і 
алкоголю, незахищеним сексом та насильством, 
зокрема серед дітей та молоді; 

 Підготувати та адаптувати методики для тренерів з 
футболу для подальшої роботи, навчання, тренування 
дітей та молоді (особлива увага приділяється залученню 
дівчаток до гри у футбол), проведення змагань.  
 

 Зірка українського футболу приєднується до 
проекту "Fair play - Чесна гра"  

Відомий український футболіст Анатолій Тимощук став 
першим Послом доброї волі проекту "Fair play - Чесна гра". 
Анатолій Тимощук є гравцем основного складу збірної 
України, чемпіоном трьох країн: України, Німеччини та Росії, 
володарем кубку УЕФА, Заслуженим майстром спорту, 
заслуженим працівником фізичної культури та спорту 

України. На сьогоднішній день грає у мюнхенській 
«Баварії».  

Анатолій Тимощук дав згоду використовувати його 
зображення у відео та друкованих матеріалах проекту "Fair 
play - Чесна гра", а також братиме участь у різноманітних 
заходах та подіях проекту в Україні. 

 

 Хороший приклад покаже лисеня Тімо 
Упродовж останніх декількох місяців триває робота над 

перекладом та адаптацією посібників з профілактики 
ВІЛ/СНІДу через футбол, розроблених проектами GIZ у 
Південній Африці до Чемпіонату світу 2010 року.  

Головним товаришем і порадником читачів 
африканської версії підручника був мангуст Едвін (Edwin – 
Education and Winning). Символом української версії 
проекту стало життєрадісне, спритне і доброзичливе лисеня 
на ім‘я Тімо. 

Наразі вже підготовлений до друку підручник для 
тренерів та інструкторів. Інша частина навчальних 
матеріалів також вже опрацьовані та перебувають на стадії 
узгодження. Усі посібники будуть надруковані до кінця 
вересня. 

 
 

Компонент 3. Профілактика ВІЛ/СНІДу серед 
представників груп ризику 

 

 GIZ підтримало роботу з СІН у пяти районах 
Хмельницької області  

Благодійний фонд "Сіон" та GIZ працюватимуть над 
зниженням рівня захворювання серед споживачів 
ін'єкційних наркотиків (СІН) у п'яти районах області: 
Кам‘янець-Подільський, Із‘яславський, Полонський, 
Шепетівський та Дунаєвецький. Це райони, у яких 
зафіксовано найбільший рівень поширення ВІЛ в 
Хмельницькій області.  

Працювати із СІН будуть різними способами: від 
інформування і порад до практичної допомоги – послуг з 
реабілітації, допомоги у стаціонарному лікуванні, 
забезпечення побутових потреб, документального 
супроводу.  

 

 Підтримка ЛГБТ спільнот  
У серпні підписано угоди між GIZ, ВБО «Точка опори» і 

Правозахисним центром для геїв та лесбійок «Наш Світ» 

 
Анатолій Тимощук – зірковий Посол доброї волі проекту 

"Fair play - Чесна гра" 

 
Лисеня Тімо – веселий герой освітніх матеріалів 

проекту "Fair play - Чесна гра" 
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про надання місцевої благодійної допомоги на 
профілактику ВІЛ серед представників ЛГБТ спільнот.  

У рамках укладених договорів передбачається 
підтримка ініціативних груп у Рівненській, Івано-
Франківській, Тернопільській, Луганській, 
Дніпропетровській, Полтавській та Волинській області. 
Зокрема, здійснюватиметься діяльність щодо підвищення 
обізнаності активістів з питань захисту прав людини, 
профілактики ВІЛ/СНІДу, розвитку дружніх до ЛГБТ послуг 
тощо. Термін дії угод – до кінця року. 

 

 Інформаційний он-лайн ресурс для ПКС 
За підтримки GIZ незабаром у Інтернеті з‘явиться новий 

інформаційний ресурс для працівників комерційного сексу 
та фахівців, залучених до реалізації програм для ПКС, 
розроблений Всеукраїнською благодійною організацією 
Ліга «Лігалайф».  

Веб-сайт запропонує користувачам актуальну 
інформацію з питань законодавства, прав людини, 
профілактики ВІЛ та ІПСШ, споживання наркотиків, 
протистояння насильству та інших тем у контексті надання 
сексуальних послуг, надасть можливість отримати 
консультації експертів, взяти участь в опитуваннях та 
поділитись власною історією. 

 

 
 
 

Доступні також англомовна та німецькомовна версії Вісника. 
 
Автори: Працівники проектів 
Відповідальна за випуск: Вікторія Гультай 
 
З питань підписки на Вісник, для отримання докладнішої інформації, із запитаннями та пропозиціями про співпрацю звертайтесь, будь 
ласка, до Вікторії Гультай, експерта з комунікацій та PR Програми профілактики ВІЛ/СНІДу в Східній Європі Німецького товариства з 
міжнародного співробітництва (GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH): 
01001 Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, б. 15, офіс 74 
Тел.:  +38 044 4955007 
Факс: +38 044 2705759 
Електронна скринька: viktoriia.gultai@gіz.de 
 
Проекти з питань подолання ВІЛ/СНІДу впроваджуються GIZ GmbH за ініціативи та за фінансової підтримки уряду Федеративної 
Республіки Німеччина 

 
Незабаром в Інтернеті: національний інформаційний ресурс 

для ПКС 
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