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Вих №17 від 14.12.15р.  
 

Начальнику управління охорони здоров’я 
Волинської обласної державної адміністрації 

Ващенюку І.С. 
 

Шановний Ігоре Степановичу! 
 

Інформуємо Вас про створення Благодійної Організації «БФ «Діти з гемофілією» 

(реєстрація від 10.08.2015р. № 10691020000034960), що опікується хворими на гемофілію 

типів А, В та хворобу Віллебранда. В тому числі дітьми, що знаходяться на диспансерному 

обліку та проходять лікування, в разі потреби в наданні невідкладної допомоги, в 

Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні м. Луцька. 

Наразі ми зіштовхнулися із відсутністю життєво необхідних препаратів згортання крові 

для надання ургентної допомоги та проведення профілактичної терапії для дітей у м. Луцьку. 

Забезпечення життєво необхідних препаратів згортання крові для надання ургентної 

допомоги та проведення профілактичної терапії для дітей в Україні виконується за державні 

кошти місцевих органів влади (облдержадміністрації) та за кошти  Міністерства охорони 

Здоров’я України. 

На жаль, Міністерство охорони Здоров’я України протягом 2015 року не здійснювало 

закупівлю необхідних ліків. 

Тому просимо Вас надати інформацію щодо  

1. Закупівель життєво необхідних препаратів згортання крові для дітей місцевими 

органами самоврядування Волинської області (надати дати та обсяги закупівель, дати 

передачі ліків до Волинського обласного дитячого територіального медичного 

об’єднання м. Луцька щодо препаратів фактору згортання крові VII, VIII, IX, з вмістом 

фактору Віллебранда*, Антиінгібіторний коагулянтний комплекс) у 2015 році 

2. Планів закупівель вище вказаних препаратів у 2016 році 

3. Відповідальних осіб у Волинській районній державній адміністрації  Волинської 
області для детального обговорення ситуації що склалася  

 

«БФ «Діти з гемофілією»  просить Вас звернути особисту увагу на ситуацію, що склалася 

із забезпеченням дітей м. Луцька та Волинської області життєво необхідними ліками та 

надати максимальну підтримку, у тому числі у оперативних закупівлях препаратів. Просимо 

обов’язково врахувати, що згідно ПОСТАНОВИ КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПРО Деякі 

питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2015-%D0%BF  вже у 2015 році є додаткові можливості 

http://www.hemokids.org.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2015-%D0%BF


для покращення життя дітей і ми не маємо право закривати очі та відвертатися від цієї 

проблеми. 

Для швидкого та ефективного спілкування, просимо копію листа-відповіді направити на 

електронну адресу: office@hemokids.org.ua 

 

* детальну інформацію щодо переліку препаратів можна отримати у представників БФ 

«Діти з гемофілією» за вказаними контактними телефонами 

 

З повагою 

Голова Правління БО «БФ «Діти з гемофілією»                   

 Астафорова-Яценко Ніна Юріівна  

Тел.:(099)430-57-99 

Контактна особа у Волинській області                               

Занюк Тетяна 

Тел. (097)759-59-23 

 

 


