
Річний звіт 2020

Наш рік викликів 
та можливостей 



Місія — лікування 
доступне для всіх

Команда — люди, 
яким не байдуже 
життя та здоров’я 
пацієнтів.



2020 рік продемонстрував нам, що 
ми, пацієнти України, мусимо бути 
завжди мобілізованими. Пандемія 
COVID-19, недолуга реакція влади на 
світову кризу, політична турбулентність 
— виклики, які постали перед 
пацієнтською спільнотою.

Партнерство з Урядом та з Міністерством охорони 
здоров’я України, яке вдалося вибудувати у 
2017-2019 роках на засадах відкритого діалогу, 
прозорості, взаємопідтримки — в одну мить 
зійшло нанівець після зміни влади в країні. За 
2020 рік ми спостерігали три зміни міністра 
охорони здоров’я та непевний курс влади щодо 
формування політики у сфері охорони здоров’я. 

Всі здобутки, починаючи від механізму 
закупівель ліків через міжнародні організації 
та ДП «Медичні закупівлі України» і закінчуючи 
медичною реформою в цілому, доводиться знову 
відстоювати. 

Весь 2020 рік показав наскільки ми, 
представники пацієнтів із тяжкими 
захворюваннями, маємо величезну силу 
та вагу, коли гуртуємось навколо важливої 
проблеми. Голос пацієнтів звучить впевнено 
та результативно, впливаючи на доленосні для 
країни рішення. 

Цю величезну силу у єднанні ми готові множити, 
приєднуючи нових членів.

У минулому році ми захищали не тільки свої 
інтереси, а й медичної спільноти. Наша ініціатива 
«Об’єднуємося в боротьбі проти коронавірусу» 
стала на захист медичних працівників, які 
опинилися на передовій боротьби з пандемією 
COVID-19 в Україні. 

Все, чого нам вдалося досягнути, описано 
детально у цьому звіті.

З повагою, команда Благодійного фонду  
«Пацієнти України»

Вступне слово команди
Пацієнтів України 



Пацієнти 
захищають
Медичну 
реформу



БФ «Пацієнти України» організував 
публічний доступ активістів, 
пацієнтської спільноти та ЗМІ до 
перебігу конкурсу – висвітлювали всі 
його етапи та не допустили маніпуляцій 
під час його проведення. 

У результаті був проведений чесний 
конкурс, фіналістами якого стали: 

• т.в.о керівника НСЗУ, Оксана Мовчан, 

• заступник голови НСЗУ, Наталія Рябцева, 

• директор Центрального міжрегіонального 
департаменту НСЗУ, Андрій Віленський. 

Конкурс не був проведений повністю, адже у 
березні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пішов у 
відставку, так і не провівши фінальної співбесіди 
на голову НСЗУ. 

Січень
Контроль за конкурсом  
на голову Національної 
служби здоров’я України 
Конкурс на голову НСЗУ був оголошений перед 
початком новорічних свят, а на подачу документів 
конкурсантів було виділено всього тиждень. 

У результаті на конкурс подалося лише 8 
кандидатів. Серед учасників були фігуранти 
корупційних скандалів, наближені до керівництва 
МОЗ та люди, які активно критикували медичну 
реформу. БФ «Пацієнти України» вбачав корупційні 
ризики в такому «швидкому» конкурсі на голову 
інституції, яка мала виступати гарантом успішної 
медичної реформи в країні та оператором 
програми «Доступні ліки». 

Крім того, з квітня 2020 року розпочинався другий 
етап змін в медичній сфері — під управління 
НСЗУ перейшли практично всі медичні заклади 
України. Бюджет НСЗУ складав 72 млрд грн. 
Тобто, голова НСЗУ має значну владу та ресурси 
у медичній сфері, тому має бути людиною, яка 
сповідує чесність, бути незалежною та з глибоким 
розумінням медичної реформи. 

14 
публічних 
звернень на 
захист медичної 
реформи

2 
громадських 
контролі за 
конкурсами 
на голову 
Національної 
служби здоров’я 
України

2 
акції на захист 
медичної 
реформи

3 
спільні з НСЗУ 
брифінги 
щодо запуску 
медичної 
реформи та 
її основних 
досягнень



Березень 
Захист медреформи від 
«регіоналів», які ініціювали 
відміну Закону про 
державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування 
населення

БФ «Пацієнти України», лікарі та 
пацієнти вийшли на акцію «Батя, вони 
працюють — згортають медреформу» 
проти законопроєкту регіоналів, який 
мав на меті вбити медреформу. 

Учасники акції прийшли на засідання Комітету 
з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування, який мав розглянути 
проєкти закону авторства депутатів ОПЗЖ. 
За результатами комітету документ не 
рекомендували на розгляд до Верховної Ради 
України. 



Квітень 
Участь виконавчого 
директора БФ «Пацієнти 
України» у брифінгу  
щодо запуску медичної 
реформи у лікарнях  
України 



• Пацієнти надіслали звернення до 
Конституційного Суду з проханням взяти 
до уваги їх думку про результати медичної 
реформи та чому її відміна є катастрофічною;

• Разом з БО «100% Життя» організовано 
Всеукраїнський пацієнтський форум, в якому 
взяли участь 50 представників громадських 
організацій, які відреагували на можливу 
відміну медичної реформи в КСУ; 

• Акція під КСУ на захист медреформи «Совок 
вбиває медреформу»; 

• Учасники БФ «Пацієнти України» були присутні 
на засіданні КСУ у якості спостерігачів. 

Липень 
Захист медичної реформи 
в Конституційному суді 
України 
Конституційний Суд України у 2020 році почав 
розгляд подання про конституційність Закону 
«Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення», який є законом про 
медичну реформу. Тобто Суд вирішуватиме, чи 
закон про медичні гарантії відповідає Конституції 
України. Якщо закон визнають неконституційним 
— реформу скасують. Автори подання колишні 
члени «Партії регіонів», які постійно протистоять 
якісним змінам в Україні.Червень 

Громадський контроль  
за співбесідами на посаду 
голови Національної служби 
здоров’я України
Міністр охорони здоров’я України Максим 
Степанов влаштував одноосібні та «швидкі» 
співбесіди на крісло голови НСЗУ. Не допустив 
до них представників ЗМІ, благодійних фондів та 
громадських об’єднань. 

Завдяки активній позиції Пацієнтів 
України та висвітленні всіх дій міністра, 
«конкурс» отримав резонанс у ЗМІ,  
а одноосібне призначення голови було 
скомпрометовано. Вдалось відстояти 
проведення чесного конкурсу на 
голову НСЗУ, а результати «співбесід» 
були відмінені.

31 серпня — в.о. Голови Національної служби 
здоров’я України був назначений Андрій 
Віленський, який до цього був директором 
Центрального міжрегіонального департаменту 
НСЗУ. До кінця серпня обов’язки голови НСЗУ 
виконувала Оксана Мовчан, заступниця голови 
НСЗУ.



Грудень 
Захист фінансування 
медичної реформи  
на 2021 рік 
У середині грудня Міністр охорони здоров’я 
Максим Степанов почав гальмувати прийняття 
Порядку реалізації програми медичних гарантій. 
Тобто документу, який фактично гарантує 
безоплатні медичні послуги для всього населення 
України.

Якщо документ не був би ухваленим, то кожен 
з нас 1 січня міг залишитися без безоплатної 
медичної допомоги; програма «Доступні 
ліки» завершила б своє існування; а медики 
залишилися б без зарплат. 

Завдяки медійній кампанії та адвокації Пацієнтів 
України та народних депутатів, вдалось фактично 
змусити Міністра та Уряд пріоритезувати 
постанову в порядку денному та встигнути 
проголосувати її. Але Уряд прийняв постанову 
в редакції Міністра, яка фактично пересунула 
колапс медичної системи на 1 квітня. 

Наш фонд продовжить вимагати від 
Уряду адекватного втілення Програми 
медичних гарантій у 2021 році в 
інтересах пацієнта. 

Жовтень 
Виконавча директорка 
БФ «Пацієнти України» 
очолила Раду громадського 
контролю при НСЗУ

Інна Іваненко, виконавча директорка 
БФ «Пацієнти України», очолила Раду 
громадського контролю при НСЗУ. 

Рада покликана: 

• забезпечити громадський контроль за 
діяльністю Служби; 

• представляти інтереси пацієнтів; 

• допомагати взаємодіяти громадянському 
суспільству та НСЗУ для реформування 
медичної сфери; 

• інформувати НСЗУ про громадську думку 
щодо медреформи.

Інна Іваненко,  
виконавча директорка  
БФ «Пацієнти України»



Адвокація
важливих
для пацієнтів
законів та
нормативних
актів



Березень 
Спеціальне законодавство 
для державного 
підприємства «Медичні 
закупівлі України» 
Ухвалено Закони, які зрівняли в правах 
національного закупівельника та міжнародні 
організації, які закуповують ліки для України. 
Тобто, український закупівельник отримав 
законодавчу можливість стати таким же 
ефективним закупівельником, як і міжнародні 
організації: 

• здійснювати прямі закупівлі від 
постачальників через систему Prozorro, в тому 
числі і від нерезидентів; 

• тимчасове звільнення від отримання ліцензії 
на імпорт; 

• скорочену процедуру реєстрації 
для незареєстрованих препаратів, 
що закуповуються національним 
закупівельником. 

Юристи БФ «Пацієнти України» 
приймали участь у розробці 
законопроєктів, а вся команда  
активно адвокатувала їх ухвалення. 

3 
адвокаційні кампанії  
з ухвалення важливих  
для пацієнтів законів



Липень 
Скасування «вічнозелених» 
патентів на ліки 

В Україні нарешті скасували 
«вічнозелені» патенти на ліки. Пацієнти 
України 7 років боролися з фейковими 
патентами, через які фармацевтичні 
компанії не пускали на український 
ринок не менш якісні, але значно 
дешевші генерики. А пацієнти змушені 
були переплачувати за ліки, бо просто 
не мали вибору.

Пацієнти отримали доступ до дешевих та 
якісних аналогів дорогих та інноваційних 
препаратів: 

• аналог препарату «Ритуксимаб» для лікування 
лімфоми цьогоріч обійшовся державі по $38 за 
флакон у дозуванні 100 мг та $184 за 500 мг. 
Оригінал коштував — $226 та $1 091, відповідно. 
Сумарна переплата за час дії «вічнозелених» 
патентів складає близько $96 млн.

• аналог лікарського засобу для лікування раку 
молочної залози «Трастузумаб» коштує $60, 
оригінал $519, переплата за час дії штучної 
монополії $128 млн.

Трирічні плани у сфері 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу та вірусним 
гепатитам
Адвокація розробки та затвердження трирічних 
Планів реалізації Державної стратегії у сфері 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та 
вірусним гепатитам на період до 2030 року. 

МОЗ розмістило на громадське обговорення 
Проєкт плану заходів на 2021-2023 роки щодо 
реалізації Стратегії в напрямку протидії ВІЛ, ТБ та 
вірусних гепатитів та представники громадських 
організацій надали свої пропозиції. Трирічні 
плани готують до затвердження Кабміном.

Жовтень
Протокол та стандарт 
лікування замісної 
підтримувальної терапії 
Проадвокатовано подальше використання 
міжнародних протоколів лікування ЗПТ  
відповідно до принципів Universal Health  
Coverage (універсального охоплення  
медичними послугами). 

Завдяки адвокаційним зусиллям 
нашого фонду, МОЗ доручив Центру 
громадського здоров’я разом із 
Державним експертним Центром МОЗ 
України розробити відповідні галузеві 
стандарти медичної допомоги.

$411 млн  
переплати на 8 препаратах



Жовтень 
Легалізація медичного 
канабісу — презентація 
проєкту Закону 
БФ «Пацієнти України» взяв участь у презентації 
законопроєкту про медичний канабіс та активно 
висвітлювали тему медичного канабісу у своїх 
соціальних мережах. 

У грудні депутатка від партії «Голос» 
Ольга Стефанишина зареєструвала  
ЗП №4553 у Верховній Раді України. 

Медичного канабісу потребують десятки тисяч 
дітей з епілепсією та мільйони пацієнтів із 
онкологією, хворобою Паркінсона, псоріазом, 
ПТСР, депресією, паліативні хворі та пацієнти  
з іншими нозологіями.



Збільшення
медичного
бюджету —
кампанія
«Бюджет 
Смерті 2021»



До першого читання Закону про Бюджет 
нами було підготовлено: 

• 2 пацієнтські акції з закликом до влади щодо 
збільшення медичного бюджету: «Бюджет 
Смерті 2021» (фото 7,8,9) та «Обгризена кістка 
для пацієнтів та медиків: Кабмін не зрізай 
бюджет на медицину» (фото 10); 

• підготували 3 звернення до влади щодо 
збільшення бюджету; 

• передали народним депутатам та членам 
Уряду обгрунтовані розрахунки потреб 
пацієнтів та рекомендації щодо збільшення 
бюджету; 

• працювали з комітетами з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та медичного 
страхування та з питань бюджету. Комітети 
підтримали збільшення медичного бюджету. 

Закон про Бюджет на 2021 рік був 
проголосований у другому читанні  
з урахуванням пропозицій 
пацієнтських організацій. 2 

брифінги 
щодо необхідності 
збільшення фінансування 
медицини на 2021 рік

2 
пацієнтські акції 
на підтримку збільшення 
медичного бюджету на 
2021 рік

21 
звернення  
до влади

Активна адвокаційна та інформаційна 
кампанії щодо збільшення медичного 
бюджету на 2021 рік розпочалась у 
вересні 2020 року.

Всю осінь і грудень Пацієнти України боролись за 
збільшення бюджету на охорону здоров’я. 

Наша організація вимагала: 

• збільшити фінансування медичної реформи 
до 225 млрд грн; 

• збільшити бюджет на закупівлю ліків з 9,5 
млрд грн до 17,2 млрд грн, з яких 2,4 млрд грн 
на закупівлю ліків за новими нозологіями, які 
зараз не закуповуються за рахунок держави. 

Для досягнення поставлених цілей БФ «Пацієнти 
України» розробив кампанію «Бюджет Смерті 
2021», в якій жорстко розкритикував наміри Уряду 
не збільшувати фінансування медичної системи в 
часи світової пандемії COVID-19. 



Але незважаючи на це, між першим та другим 
читанням Уряд «порізав» медичний бюджет. 
Отже пацієнтська спільнота знову була вимушена 
виходити з офіційною позицією щодо критичного 
недофінансування медичної системи на 2021 рік: 

• 45% – недофінансованість Програми 
медичних гарантій;

• 40% – недофінансованість програми  
з централізованого забезпечення 
лікарськими засобами;

• 63% – недофінансованість боротьби  
з COVID-19.

На жаль, народні депутати проголосували за 
Бюджет на 2021 рік, який фактично для пацієнтів 
можна назвати «Бюджетом Смерті».

БФ «Пацієнти України» засудили такий 
крок влади та після голосування 
закликали депутатів в екстреному 
порядку внести правки в Бюджет 2021. 

Активістами був організований онлайн-брифінг, 
де були висунуті вимоги до влади щодо негайного 
перегляду медичного бюджету. 

«Війна» за медичний бюджет на 2021 рік 
триває!



Локомотив 
державних 
закупівель 
ліків в Україні



Весь 2020 рік Пацієнти України були локомотивом 
централізованих закупівель ліків, вакцин та медичних виробів 
за 38-ма напрямами і змушували Міністерство охорони 
здоров’я України робити свою роботу і готувати документи 
для запуску закупівель. 

2020 рік став першим роком, коли державними закупівлями у медичній сфері 
одночасно із міжнародними організаціями почав займатися національний 
закупівельник — Державне підприємство «Медичні закупівлі України». 

2 
брифінги-
заклики 
негайно 
розпочати 
закупівлі ліків  
в Україні.

3 
пацієнтські 
акції 
за підтримки 
Пацієнтів 
України 
щодо зриву 
закупівель. 

12 
звернень 
до влади щодо 
гальмування 
закупівель ліків 
в Україні.

8 
аналітичних 
публікацій 
щодо закупівель 
ліків та медичних 
виробів.

2 
аналітичні 
звіти



Закупівлі міжнародними 
організаціями почались 
в кінці року
Міністерство суттєво затягнуло із визначенням 
міжнародних організацій, які 2020 року були 
уповноважені на закупівлі ліків за іншими 
напрямами. Починаючи з травня та протягом 
літа БФ «Пацієнти України» писав про те, як 
МОЗ зриває закупівлі за 24 із 38-ми державних 
програм. 

Аналіз закупівель 
У 2020 році Міністерство охорони здоров’я 
передало на ДП «Медичні закупівлі України» 14 
закупівельних програм з 38. ДП було виділено 
5,9 млрд грн, або ж 63% від загального бюджету 
централізованих закупівель на закупівлю 483 
номенклатурних позицій. 

На жаль, ДП не змогло завершити всі 
закупівельні процеси до кінця 2020 
року. Із 483 позицій було закуплено 
374 позиції (77%), ще 109 тендерів  
не були завершені успішно. 

Перші закупівлі ДП почало оголошувати в червні 
2020 року. А отже, за 7 місяців (які лишалися до 
кінця року) ДП мало закупити усі доведені позиції. 
Якби ДП мало змогу розпочати закупівлі хоча б 
на 1 місяць раніше — воно б встигло провести 
закупівлі по всіх позиціях.

ДП вдалося заощадити 
1,08 млрд грн.

Через затягнутий з боку МОЗ процес погодження 
всіх формальних процедур щодо організації 
закупівель, активна робота державного 
підприємства на Prozorro почалася зі значним 
запізненням. 

До ДП «Медичні закупівлі України» довели 
перелік напрямів, за якими воно закуповуватиме 
ліки, наприкінці лютого 2020 року. 

У березні Верховна Рада України внесла зміни 
до низки законів задля спрощення процедур 
реєстрації та оподаткування закуплених 
централізовано лікарських засобів. 

Далі більш ніж два місяці МОЗ ігнорував питання 
запуску закупівель ліків, на що звертали увагу 
пацієнтські організації за допомогою спільних 
звернень та прес-брифінгів. 

Лише на початку червня міністерством 
було прийнято Наказ про затвердження 
зведених показників 100% потреби 
у лікарських засобах, який дав 
змогу держпідприємству розпочати 
закупівельні процедури.

Закупівлі ДП  
«Медичні закупівлі України» 

Врешті, аж у вересні Кабмін затвердив 
дві міжнародні організації (ПРООН 
та Crown Agents) для здійснення 
державних централізованих  
закупівель ліків. 



Аналіз закупівель  
державних установ 
Аналіз 35 закупівель державних медичних 
установ підпорядкованих Національній академії 
медичних наук та Мін’юсту показав, що закупівлі 
ліків для хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз 
та гепатити відбуваються з застосуванням 
дискримінаційних умов для постачальників 
(гарантійний лист від виробника). 

Конкуренція на торгах мінімальна — 
здебільшого по 2 учасники на лот

Економія не перевищувала 3%

Переможці із року в рік  — 
  ті самі компанії

Вартість ліків висока в порівнянні  
з закупівлями через міжнародників

Постачальники ліків до Державних установ*

ІЕІХ ім. Громашевського НАМН України 

ТОВ “ДІАТОМ”
СОФГЕН; СОФГЕН-Л; ВІРДАК 60;  
ВІЛЬВІО; ВІРЕЛАКІР; ІСЕНТРЕСС

11,4 млн

ПрАТ “ПО ВИРОБНИЦТВУ 
ІНСУЛІНІВ “ІНДАР”     
АЛУВІЯ

10,2 млн

ТОВ “АПТЕКИ “ФАРМАСІТІ”                                    
ДАРУНАВІР КРКА

5,6 млн

ТОВ “БАДМ-Б”                                                            
ТЕГРАД; АБАЛАМ; АМІКАЦИД 

5,0 млн

ТОВ “Людмила-Фарм”                                              
НОРВІР 

868,4 тис. 

ТОВ “АТ-ФАРМА”                                                       
ТЕНОХОП-Е; ТЕНОХОП

797,2 тис.

ТОВ “ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД” 
МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА

394,3 тис.

ТОВ “ТОМАШ”                                                           
АМТКАЦИД; ЛЕВОФЛОКСАЦИН ЄВРО;  
МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА

318,9 тис.

*Дані з Prozorro за перше півріччя 2020 року  

НІФП ім. Яновського НАМН України  

ТОВ “АТ-ФАРМА” 
ЛЕВОФЛОКС; ЛІНЕЗІД; ЦИКЛОСЕРИН; МОКСИН; 
МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА; МОКСИФЛОКС-ІНФУЗІЯ 

6,8 млн

ТОВ “ДІАТОМ”        
ДЕЛЬТІБА

4,5 млн

АТ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ”                                  
 ЛЕНІЗОЛІДИН; АМІЦИЛ; АМОКСИЛ-К

775,2 тис.

ЦОЗ ДКВС УКРАЇНИ 

ТОВ “БаДМ”  
ДОЛУТЕГРАВІР 50 МГ; ДАМІВУДИН 300 МГ ТА 
ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ ФУМАРАТ 300 МГ; 
ТРАСТИВА

10,2 млн

ТОВ “ДІАТОМ”         
РИБАВІРИН-АСТРАВАРМ

303,3 тис.



Розвиток 
сайту Є-Ліки



Є-Ліки — сайт, завдяки якому кожен 
пацієнт може перевірити наявність 
лікарських засобів у своїй лікарні. 

Сайт є найбільшим ресурсом в країні, 
де зібрана та публікується інформація 
про наявні ліки в лікарнях. 

www.eliky.in.ua

1925 
медичних закладів
підключено до системи

625140 
відвідувань сайту Є-Ліки
зафіксовано у 2020 році

4 
роки працює
сайт Є-Ліки 

9000 
звернень пацієнтів
оброблено Гарячою лінією



Розвиток 
пацієнтського 
руху



Експертна та технічна 
допомога в організації 
публічних подій та 
реалізації проєктів: 

• ГО «Афіна. Жінки проти раку» зустріч  
по фандрайзингу; допомога в організації  
та висвітлення акції під МОЗ;

• допомога ГО «Українська спільнота людей 
з розсіяним склерозом» щодо реалізації 
проєкту регіональних моніторів ПРООН;

• консультації щодо розвитку БО «Благодійний 
фонд «Ельдар - з надією у серці»;

• консультування щодо заснування ГО 
«Волонтерська організація по боротьбі  
з інсультами «Just save life».

Технічна допомога 
в написанні заявок 
(фандрайзинг):

• ГО Благодійний Фонд «Особливі Можливості»

• ГО «Афіна. Жінки проти раку»  
та ГО «Ліки контроль»

Тренінги для пацієнтів: 

• тренінг «Підвищення потенціалу пацієнтських 
організацій України щодо реалізації заходів 
бюджетної адвокації на місцевому рівні» 
26.02.2020

• семінар для операторів кол-центру ГО «Афіна. 
Жінки проти раку» червень 2020

• онлайн-семінар «Як працює медична реформа 
для пацієнта» 06.10.2020

• тренінг «Як говорити пацієнтській організації, 
щоб її почули всі» 07.10.2020



Фінансовий 
звіт 



Використано коштів у 2020 році, грн

Програмні витрати

Експертний супровід та команда програмних фахівців 6 242 514,78

Програмні заходи (зустрічі, круглі столи, дизайн та друк матеріалів, 
інформаційний супровід тощо)

385 191,81

Проведення навчальних зустрічей, тренінгів 191 373,98

Закупівля препарату Анакінра 50 000,00

ВСЬОГО: 6 869 080,57 (82%)

Адміністративні витрати

Офісні витрати (оренда, комунальні виплати, банківські виплати тощо) 750 605,63

Людські ресурси (включно з податками) 707 690,19

Аудит 84 000,00

ВСЬОГО: 1 542 295,82 (18%)

ВСЬОГО: 8 411 376,39

Основна діяльність  
Благодійного фонду 
«Пацієнти України» 
 

Отримано коштів у 2020 році, грн

ВБО «100% Життя» 4 065 958,76

MATRA 2 700 651,00

МФ «Відродження» 1 568 422,09

NED 1 319 032,00

Благодійний внесок на закупівлю препарату Анакінра 50 000,00

ВСЬОГО: 9 704 063,85



Фандрейзинг  
 

Проєктні пропозиції подані у 2020 році

ВБО «100% Життя» ₴2 603 173,73 підтримано у 2021

МФ «Відродження» $120 000,00 підтримано у 2021

NED $50 000,00 підтримано у 2021

GOOD GOVERNANCE FUND £122 700,00 не підтримано

The Black Sea Trust for Regional Cooperation $38 000,00 не підтримано

USAID $? на етапі переговорів



Світ 
перевернувся
Світ 
перевернувся





Благодійники



Фінансовий звіт COVID-19  
 
Отримано коштів у 2020 році, грн
Юридичні особи 21 067 415,54

Фізичні особи 960 205,43

ВСЬОГО: 22 027 620,97

Отримано товарів в форматі in kind donation (у натуральній формі) на суму 1 457 157,85

Використано коштів у 2020 році, грн
Основні витрати

Закупівля ЗІЗ та мед. обладнання 20 490 038,03

Ремонтні роботи у лабораторії ЦГЗ 582 026,92

ВСЬОГО: 21 072 064,95 (99%)

Адміністративні витрати

Транспортні послуги (нова пошта) 246 775,81

Банківські витрати 4 054,70

Митний брокер 2 802,00

Виготовлення факсиміле 315,00

В С ЬО ГО : 253 947,51 (1%)

ВСЬОГО: 21 326 012,46

110 000
масок

2 800
фартухів

83 448 
респіраторів

12 950 
бахіл

98 030 
рукавичок

10 780 
захисних щитків та окулярів

70 910 
захисних костюмів

8 100 
шапочок

29 775 
халатів

2 080 
одиниць антисептиків,  
дезінфекторів та миючих  
засобів



Березень 
 

Пацієнти України запустили  
проєкт «Об’єднуємося  
в боротьбі проти коронавірусу»

Фактично у перші дні активної фази пандемії та 
всеукраїнського локдауну, Благодійний фонд 
«Пацієнти України» та активна пацієнтська 
спільнота запустили проєкт: Об’єднуємося в 
боротьбі проти коронавірусу!

Ціль — допомогти лікарям та українцям у боротьбі 
з коронавірусом та хворобою COVID-19. В рамках 
проєкту почалась активна фандрейзингова 
кампанія, закупівля захисту для медиків, 
кисневих концентраторів для хворих на ковід та 
інфраструктурні проєкти.

22  

млн грн  
зібрали за 9 місяців

428 873 
різноманітних засобів
індивідуального захисту закуплено 
та/або доставлено на зібрані гроші

266 
лікарень отримали допомогу

196 одиниць
медичного обладнання
закупили і доставили, з яких  
1 апарат штучної вентиляції легень  
та 88 кисневих концентраторів

8 000
медиків отримали захист

200 
волонтерів 
із всіх областей України об’єднали 
навколо себе за 10 місяців проєкту 
БФ «Пацієнти України»

Зробили ремонт у референс-
лабораторії Центру громадського 
здоров’я України (ЦГЗ)! 

Саме ця лабораторія діагностує та вивчає 
вірусні інфекції. Зараз це центральна установа з 
досліджень коронавірусу в країні. Вона верифікує 
роботу всіх обласних лабораторій, що тестують на 
COVID-19.



У 2020 році світ 
перевернувся  
з ніг на голову

Пандемія створила нову реальність 
і нові умови життя. Ми опинились 
в ізоляції, зі страхами перед не 
вивченою хворобою. У цю мить 
Пацієнти України вирішили для себе 
не піддаватися паніці та страхам — 
ми вирішили діяти! 



Боротьба 
з COVID-19



Річний звіт 2020

Наш рік викликів 
та можливостей 


