
 

 

 

Генеральному директору  

ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»  

Загорію Глібу Володимировичу 

Вих. №184 від 04.08.2014 

 

Шановний Глібе Володимировичу! 

Цим листом БФ «Пацієнти України» разом з іншими пацієнтськими 

та громадськими організаціями України звертаємося до Вас, як до 

керівництва фармацевтичної компанії "Дарниця", у час надзвичайно 

складної політичної та економічної ситуації в Україні, де розгортається 

війна, політична та економічна криза з одним порханням: припинити 

заробляти гроші на смертельно-хворих українцях та здійснити 

гуманітарний крок, надавши Україні минулорічний обсяг 

препаратів.  

Незважаючи на позитивні зрушення в Україні, які почали відбуватися 

після повалення корупційного режиму попередньої влади, для простого 

пацієнта сьогодні, як ніколи раніше, існує загроза залишитись без ліків. 

Причини тому – глибока політична та економічна кризи, девальвація 

національної валюти, військові дії, які ведуться на Сході країни. Слід 

зазначити, що мізерні гроші на ліки, що виділяла минула влада хворим 

українцям, складали 40% від потреб. Цього ж року цифри скоротилися 

вдвічі внаслідок девальвації гривні та введення додаткового ПДВ 

на ліки, та становлять лише 20% від потреби. Тобто дефіцит коштів 

на ліки становить 80%. 

Саме тому протягом останніх місяців пацієнтська спільнота 

неодноразово зверталася до фармацевтичних компаній із закликом 

проявити соціальну відповідальність та підтримати українських 

громадян і запропонувати соціальні «антикризові ціни» під час участі в 

тендерних торгах із закупівлі ліків за державний кошт, що означало 

подати пропозиції на тендери МОЗ України за цінами не вищими, від 

зазначених у 2013 році. Дотримання фармкомпаніями цін 2013 року, або 

надання гуманітарної допомоги ліками для компенсації дефіциту 

медикаментів,  допомогло б уникнути гуманітарної катастрофи в країні 



та врятувало б життя тисячам хворих українців, оскільки дало б 

можливість МОЗу отримати обсяг медикаментів на рівні минулого року.  

За результатами розкриття конвертів з пропозиціями, поданими на 

тендери Міністерства охорони здоров’я України, стало зрозуміло, що 

деякі фармацевтичні компанії не дослухались до прохань громадськості 

та МОЗу і подали тендерні пропозиції з перевищенням на 30-60% від 

минулорічної ціни. Так, наприклад, Вашою компанією подано 

пропозиції по препарату Ламівудин, табл., капс., драже, 150 мг. із 

завищенням ціни, порівняно з 2013 роком на 36%. 

Ми, пацієнти України, вважаємо подібну політику неприпустимою з 

боку фармацевтичного бізнесу стосовно єдиної країни в Європі, яка 

наразі переживає найгірші її часи. Згідно з даними 2013 року, щодня від 

таких захворювань, як туберкульоз, СНІД, серцево-судинні, онкологія та 

ін. в Україні помирає 1607 громадян. У разі закупівлі за державними 

медичними програмами ліків за завищеними цінами – без лікування 

залишиться більшість українців, що призведе до ще більшої кількості 

смертей, а відтак – гуманітарної катастрофи в країні, яка і без того 

знаходиться на межі виживання. 

Ми, пацієнти України з різними захворюваннями, звертаємося до Вас 

із наполегливим проханням – не залишити нашу країну і її громадян без 

життєво необхідних ліків цього найважчого за останнє двадцятиріччя 

року. Ми просимо зробити все можливе і підписати договори з 

Міністерством охорони здоров’я України про поставку 

препаратів, із зафіксованими цінами на ліки на рівні минулого 

року, або компенсувати дефіцит медикаментів гуманітарною 

допомогою, що зробить можливим поставити до лікарень такий самий 

обсяг препаратів, як і минулого року. Про це просимо надати офіційну 

відповідь від імені Вашої компанії до  6 серпня 2014 року.  

Лише у цьому випадку лікування тяжкохворих українців буде 

продовжено без людських втрат. 

Відповіді просимо надсилати на ім’я Голови БФ «Пацієнти України» 

Дмитра Шерембея, на адресу Dmytro.S@patients.org.ua.  

Контактна особа – Інна Бойко, менеджер проектів БФ «Пацієнти 

України» Inna.B@patients.org.ua.  
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З повагою, 

 

Дмитро Шерембей 

Голова правління  

БФ «Пацієнти України» 

 

 

 

Володимир Жовтяк 

Голова координаційної 

ради  

ВБО «Всеукраїнська 

мережа ЛЖВ» 

 

 

 

Сергій Федоров 

Виконавчий директор  

AHF Україна 

 

 
Тетяна Лєман 

Українське громадське 

о'бєднання сприяння 

боротьбі проти раку 

"Українська федерація 

боротьби проти раку" 

 

 

 

Олег Мартинюк 

Голова ТОГО ХВГ С "Іскра 

Надії" 

 

 
Дмитрієв Сергій 

Директор  

Харківське обласне 

відділення "Всеукраїнська 

Мережа ЛЖВ" 

 

 

 

Кутик Юлія 

Голова правління  

БФ "Скарбниця Надії" 

 

 



Наталія Винник  

Виконавчий директор   

ГО "Імунний щит нації 

 

 
Євгенія Панічевська 

Асоціація батьків дітей з 

аутизмом 

 

 
Стрижак Олена 

Голова правління 

Черкаське обласне 

відділення ВБО 

"Всеукраїнська Мережа 

ЛЖВ" 

 

 

Валентина Юрчишина  

Всеукраїнська громадська 

організація «Асоціація 

допомоги інвалідам і 

пацієнтам з хронічними 

лімфопроліферативними 

захворюваннями» 

 

 

 

Валентин Десятник 

Виконавчий директор  

БФ «Таблеточки» 

 

 
Олександр Шміло 

Голова Правління 

Всеукраїнське Товариство 

Гемофілії 

 

 
Оксана Ващенчук 

Заступник голови правління 

ГО «Клуб Еней» 

 

 
 

 

 

 


