
СТЕНОГРАМА 
 

засідання Комітету Верховної Ради України  

 з питань охорони здоров'я  

 

23 квітня 2019 року 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Розпочинаємо чергове засідання 

Комітету Верховної Ради  з питань охорони здоров'я. В залі присутні 8 членів 

комітету. У нас є кворум. Проект порядку денного вам був попередньо 

розісланий для ознайомлення. Сьогодні надійшло звернення від народного 

депутата Унгуряна з проханням перенести на іншу дату розгляд 

законопроекту номер 8625. Це щодо допоміжних репродуктивних технологій. 

У нас три таких закони наразі в порядку денному.  

Хочу задати вам запитання. Чи ми будемо переносити один закон, чи 

будемо переносити всі три? Чи будемо розглядати? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Всі три,  звісно. Вони всі пов'язані. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Окей. Тобто ви за те, щоб перенести.  

Наступне. (Шум у залі)  П'ять. Окей. Окей. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Їх п'ять. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Окей. П'ять. Але ми маємо їх розглянути. Просто 

протягом останніх там двох… 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Шановні колеги! Може я внесу зараз пропозицію? 

Я хочу вашої дискусії, але ми маємо п'ять законів на одну й ту саму тему. Це 

досить важлива тема. І я пропоную прийняти рішення одне по всіх п'яти 

законах, законопроектах - скористатися третім пунктом 114 статті 

Регламенту і відправити на повторне перше читання до комітету, і на базі 

комітету вже створити єдиний якийсь законопроект, щоб потім апелювати. 

Тому що розглядати п'ять альтернативних законопроектів на одну й ту саму 

тему - це безперспективний шлях,  я думаю.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так. (Шум у залі) 

Шановні колеги! У мене інше питання зараз до вас. Один з авторів 

законопроекту просить його закон не розглядати, пан Унгурян, а у нас є інші 

законопроекти, тому ми знімаємо всі з розгляду. Ми маємо або розглядати 

всі, або ні одного.  

 

(Шум у залі)  
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КИРИЧЕНКО О.М. Розглядаємо всі і відправляємо на повторне перше 

читання.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Окей.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. (Без мікрофону) 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Окей. Тоді ми не знімаємо з порядку денного. 

Давайте не заглиблюватись, будь ласка. Я не знімаю їх з порядку денного. 

Ми їх залишаємо. 

Наступне. Також у нас є звернення народного депутата Ганни Гопко з 

проханням перенести на іншу дату розгляд законопроекту 9427. Я пропоную 

також його розглянути, тому що там як би є рекомендації і є позиція. Будь 

ласка.  

Наступне. Народний депутат Ірина Сисоєнко звернулась з проханням 

перенести розгляд звернення народних депутатів, ваше, Тетяно Дмитрівно, 

Мельничука, Біловола, і це вже вона  другий чи третій раз звертається… 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Четвертий раз. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Звертається… 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. (Без мікрофону) 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Окей. Тоді ми залишаємо всі питання в порядку 

денному.  

Які будуть ще пропозиції щодо порядку денного? Немає пропозицій? 

Є? Будь ласка.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Прошу перенести питання номер 12, розгляд 

законопроекту номер 8591, саме на перше, щоб ми фактично виправили 

помилку, яка була по цьому закону, який ми прийняли, без розгляду 

фактично  його прийняли, і він повинен іти до парламенту. По-перше, він був 

проголосований із порушеннями. І якщо згадати, коли його вперше 

розглядали, була жвава  дискусія, і він надважливий фактично.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, давайте коротше.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Коротше – перенести. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Є пропозиція перенести його першим.  
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БАХТЕЄВА Т.Д. І ще присутні організації громадянські по фармації. 

Першим поставити.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Є ще пропозиції до порядку денного?   

 

ШУРМА І.М. У мене є пропозиція.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка.  

 

ШУРМА І.М. (Без мікрофону) Тут у нас є цілий ряд законопроектів, які 

стосуються репродуктивного здоров'я, так? Я вважаю, що ці законопроекти 

треба було би розглядати тоді, коли будуть автори. В цілому ряді законів є 

позитивні ……….. або тенденції в цілому ряді законів. Їх треба ……………. 

Я тому пропоную цю тему перенести на наступне засідання.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Їх ніколи не буде.  

 

ШУРМА І.М. Я пропоную перенести. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ігор Михайлович, вас просто не було. 

 

ШУРМА І.М.  Мене не було. Я прийшов.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Ігор Михайлович, я вибачаюсь, що я вас 

перебиваю, я підтримую концептуально вашу точку зору, але я пропоную до 

цих 5 законопроектів застосувати третій пункт 114-ї статті Регламенту і 

відправити їх всіх на повторне перше читання у комітет. Сформувати групу, 

щоб на базі комітету готувати… 

 

ШУРМА І.М. Тоді так.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Да, всі розглянути і прийняти зразу одне рішення 

по всіх. 

 

ШУРМА І.М. Дивіться, ви говорите, що ви прийняли рішення. Мене не 

було. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Ми це дискутували. Ми ще не проголосували, тому 

я запропонував не знімати. Розглянути і відправити на повторне перше 

читання. І це буде вже рішення комітету.  

 

ШУРМА І.М. Правильно. Багато є авторів, багато в різних 

законопроектах хороших речей, треба вийти з одним, а не відмовляти… 
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КИРИЧЕНКО О.М. Да. Ну, пункт один: заставить их снять мы не 

можем. Мы их можем вынести в Раду и сказать, что, вот, ребята… 

 

ШУРМА І. М. Підтримую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, це у нас не зміни до порядку 

денного. Ми зараз маємо проголосувати зміни.  
 

У нас ще присутній наш колега народний депутат, який прийшов. У нас 

є законопроекти, ідуть, номер 9 і номер 10 – законопроекти по тютюну. Якщо 

ви не будете заперечувати, давайте другим питанням розглянемо питання 

нашого колеги. Другим питанням, колеги, ми розглянемо вашу пропозицію.  

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Значить, зараз ми голосуємо порядок денний з 

наступними змінами: питання 12-е  у нас стає першим, питання 9 і 10 у нас 

стає другим. Нема заперечень?  
 

Прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримати порядок денний з 

озвученими мною змінами, правками. Шановні колеги, прошу вас, підніміть, 

будь ласка, руку, я інакше не можу побачити. Одностайно проголосовано. 

Дякую. Порядок денний комітету затверджено.  

Як завжди, на початку засідання прошу визначитися з приводу 

відображення у протоколі засідання поіменних результатів голосувань. Хто 

за цю пропозицію, прошу вас голосувати. Одностайно проголосовано. 

Дякую. 

Інформую вас, що на засіданні ведеться звукозапис. 

Переходимо до розгляду питань затвердженого порядку денного. І 

доповідач у нас народний депутат Мельничук. Правильно? Питання 12-е. 

Так?  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Так. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, будь ласка, пане Сергію.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Шановні народні депутати, шановні присутні! 

Законопроект 8591, коли ми минулого разу його розглядали, він був 

прийнятий із порушенням Регламенту, а саме: на той момент він не був 

зареєстрований у секретаріаті, також не було по ньому висновків ГНЕУ і всіх 

інших структур, які мають бути. Тому прошу поставити цей законопроект на 

повторне друге читання.  

 



5 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чекайте. Щось не так. На повторний розгляд на 

Комітеті з питань охорони здоров'я. Правильно я розумію? 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Так. Так, на повторний розгляд на комітеті.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Зрозуміло. 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. На повторний розгляд. Але провести дискусію.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. На коли? На наступне засідання?  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Давайте спробуємо на наступне засідання.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. На наступне засідання? 

Ірино Валеріївно, можете прокоментувати? Будь ласка. 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. По готовності.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Ви щойно казали, що у нас буде досить великий 

перелік питань на наступне засідання. Буде два звіти Рахункової палати. Ми 

не встигнемо. 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Значить через засідання. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Звіт Рахункової палати, це насправді 10 хвилин. 

Ми послухали, взяли собі цей звіт. Вони оперативно працюють. Взяли всю 

інформацію письмово. 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Але ми маємо запросити не тільки одну сторону. 

Ми маємо запросити різні сторони, хто є працівниками на даному ринку.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я пропоную, умовно, щоб були пропозиції до 

цього законопроекту, що потрібно в ньому змінити, чи якимсь чином, щоб ми 

могли його підтримати, ну, наприклад, або не підтримати. Тобто 

визначитися.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Проект в першому читанні, ми зміни в нього не 

можемо вносити. Ми маємо провести засідання і відправити його на 

доопрацювання, я не знаю, або на повторне перше читання. Тільки після 

цього ми зможемо туди вносити… 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Наступного разу його розглядаємо, відправляємо. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, поступила пропозиція від пана 

Сергія Мельничука. Я отримала від вас скаргу, тому я не підписувала 

протокол і його не передавала, для того щоб ми могли це розглянути. Тому 

ми з вами зараз голосуємо комітетом рішення: розглянути повторно цей 

законопроект на наступному засіданні у зв'язку із порушенням Регламенту. Я 

правильно вас зрозуміла? 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Так.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію: 

розглянути законопроект на наступному засіданні. Шановні колеги, прошу 

вас проголосувати, хто за цю пропозицію. Я прошу, підніміть, будь ласка, 

руки, щоб я могла озвучити. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Костянтин 

Яриніч - утримався. Рішення прийнято.  
 

Переходимо до наступного питання порядку денного. У нас є 

законопроект 9073 про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів. Доповідає в нас по цьому питанню Шурма Ігор 

Михайлович. По другому питанню – пан Кривошея. 9073.  

Прошу секретаріат, хто у нас відповідальний, будь ласка, дайте 

доповідь по цьому законопроекту.  

Маріє Миколаївно, будь ласка.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, Маріє Миколаївно. 

 

АРОНОВА М.М. Шановні народні депутати, бачите, назва цих 

законопроектів, один основний, інший альтернативний. Сьогодні є у нас 

народний депутат автор законодавчої ініціативи альтернативного 

законопроекту.  
 

Спільною метою цих законопроектів є те, що вони виконують всі 

зобов'язання України у рамковій конвенції по боротьбі з тютюном, у всіх 

директивах Європейського парламенту, що стосуються боротьби з тютюном. 

І саме ці законопроекти, чим вони відрізняються від інших, які зараз 

знаходяться в парламенті по боротьбі з тютюном, що вони забороняють, 

скажімо так, усі смакові добавки, які виробник включає під час виробництва 

до сигарет. Тобто це якісь аромати яблука і таке інше. 

Як вважають всі спеціалісти і Європейського парламенту, що 

працюють у цій сфері, всі ці заохочення підхоплюють саме такий пласт 

населення, як молодих людей, жінок, тобто потенційно дітородного віку, і 

дітей, які потім, коли починають палити в такому молодому віці, це стає вже 

такою звичкою, яку потім дуже складно… 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, які висновки по цьому 

законопроекту? Що каже ГНЕУ? Що кажуть… 

 

АРОНОВА М.М. Ми знайшли основні характеристики для них  і 

відмінності. Тобто основний законопроект стосуєтьсь заборони оцих 

ароматичних добавок тільки в сигаретах. Альтернативний законопроект 

стосується більш широкого спектру, тобто там є сигарели, сигарети і таке 

інше, тобто у всіх тютюнових виробах виключаються ці ароматичні добавки. 
 

Першим законопроектом вносяться зміни тільки до одного Закону про 

тютюн, боротьби з тютюном. Альтернативним там вноситься в два закони.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Все. Я вам дякую. 

Я зараз відразу слово коротко для  доповіді по альтернативному 

законопроекту, і ми перейдемо до голосування. Не заперечуєте, колеги? 

Будь ласка. 

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Дякую. 

Доброго дня, ще раз, шановні колеги! Геннадій Кривошея – фракція 

"Народного фронту". У дійсності я є автором альтернативного законопроекту 

№ 9073.  

Буквально коротко, на що  я б хотів би звернути увагу. Перше, це те, 

що в основному законопроекті пропонується внести заборону саме смакових 

добавок, про які ви сказали, до речі, відповідно до коду УКТ ЗЕД 

2402209020. Але якщо ми говоримо про сорокову директиву, про яку зараз, в 

принципі, під час зміни тютюнового законодавства і саме в боротьбі з 

тютюнопалінням, в принципі, ми розуміємо, до якої має Україна 

наближатися, то там саме має бути зміна, і там говориться про те, що це має 

стосуватися не лише цигарок, як це є в основному законопроекті, з 

фільтрами, а й інших взагалі тютюнових виробів. Тому це є в моєму 

законопроекті, як альтернативному, на що я звернув увагу. Крім того, ви вже 

сказали про так звані сигарели, також в дійсності це питання відображено в 

моєму законопроекті. Разом з тим ви праві в тому, що ми добавляємо, я 

пропоную внести зміни ще в інший законопроект і запропонував цілий ряд 

нових термінів, які є визначеними, які є саме в альтернативному 

законопроекті. Чому? Тому що на сьогоднішній день дуже багато видів 

цигарок і добавок різних є у нас, які використовуються під час виробництва 

різного напрямку тютюнових виробів, але вони ніяким чином не визначені 

сигаретами. Ми взагалі не розуміємо, що це таке і яким чином їх 

використовувати. Для прикладу хочу сказати, що, наприклад, під Києвом є 

декілька підпільних цехів, де електронні оці так звані цигарки, оці, що, 

знаєте, як видно навіть, коли їдеш в автомобілі, як водії просто задимлені 

сидять в цих машинах. Їх дуже багато, і вони з цими хімічними добавками, 

добавляють все, і зараз продаються. Тобто немає ніякого контролю. Вони 



8 

 

продаються, таке відчуття,  що просто як виробництво якогось там не знаю 

якого товару. Тобто немає такого безконтрольного виробництва якихось 

інших товарів у нас в Україні, як оці електронні взагалі цигарки, які мають 

відповідно смакові добавки.  

Тому я акцентую не лише на звичайних цигарках з фільтром, де є 

смакові добавки, і в тому числі й інші, тому, звичайно, є пропозиція 

підтримати мій альтернативний законопроект.  

Дякую.   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Чи має хтось бажання 

прокоментувати? Пане Олексію, будь ласка. Якщо можна, одну хвилину. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Шановний Геннадію Григоровичу, я дуже ціную 

вашу ініціативу щодо заборони ароматических сигарет. Я думаю, что это 

абсолютно правильно. Единственное, что я обращаю ваше внимание на то, 

что ГНЭУ делает очень большое количество замечаний к обоим 

законопроектам. То есть, каким образом вы видите выход из ситуации? 

Возможно ли доопрацювання між першим та другим читанням? 

 

КРИВОШЕЯ Г.Г.  Це питання, так? Дякую.  Ну звичайно, я бачу, що є 

доопрацювання. Я не пропоную законопроект, припустимо, якщо говоримо 

про альтернативний. Голосувати його, звичайно, за основу і в цілому - такі 

законопроекти неможливо голосувати за основу і в цілому. Вони однозначно 

мають бути доопрацьовані, тому що час подачі цих законопроектів уже, 

скажемо так, не вчора. І в нас ще є цілий ряд законопроектів, які у сфері 

якраз боротьби з тютюнопалінням, їх там вже не один є, і я є співавтором  

також дуже багатьох законопроектів. В цьому розрізі зрозуміло, що потрібно 

буде доопрацьовувати і, можливо, враховувати ті ініціативи, які так важливі, 

які передбачені в тому числі в 40-й директиві, про яку я сказав, для того щоб 

можна було потім вийти в дійсності на хороший, якісний закон, який буде 

працювати, який буде імплементований і адаптований до нашого саме, до 

України. 

Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Я би з вашого дозволу хотіла 

прокоментувати. Ви практично всі тут є співавторами законопроекту 2820. 

Законопроект 2820, який блокується податковим комітетом до розгляду у 

Верховній Раді, в який включено практично  всі директиви. Тобто всі інші  

закони, як маленькі фрагменти, вони розпорошують цей закон і не 

дозволяють його комплексно застосувати. І власне, можливо, мета є  

повиривати щось з контексту і застосувати тільки те, що вигідно, замість 

того, щоб застосувати оце повне бачення оцих, власне, європейських 

директив, які напрацьовані в законопроекті 2820.  
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Тому, будь ласка, які є пропозиції?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Підтримати 2820… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. 2820 ми вже проголосували і підтримали. Його 

блокує Верховна Рада на сьогоднішній день, знов-таки - податковий комітет. 

У нас є… (Шум у залі) В першому читанні.  
 

Шановні колеги! Поступила одна пропозиція. З цих двох 

законопроектів (9073) підтримати альтернативний - 9073-1. 

Будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Он более широкий. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. За альтернативний. За альтернативний 

законопроект. Проголосували всі з присутніх, крім Богомолець, яка 

утрималась з тієї причини, що всі ці законопроекти розпорошують і не дають 

нам шанс прийняти законопроект 2820, який, власне, комплексно вирішує всі 

ці проблеми. Рішення прийнято. Вітаємо вас. Підтриманий ваш законопроект 

в першому читанні. Дякуємо.  

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Дуже дякую. 

  

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми переходимо тепер до нашого порядку 

денного: проект Закону про затвердження Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 

роки (9467). Ігор Михайлович, ви готові?  

 

ШУРМА І.М. Так. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.     

Мікрофон включіть, будь ласка. Тетяна Дмитрівна, а ви виключіть свій 

мікрофон, будь ласка.  

 

ШУРМА І.М. Шановні колеги, для стенограми. Даний законопроект 

подається Кабінетом Міністрів України. Хто сьогодні на засіданні комітету є 

представником Міністерства охорони здоров'я, яке представляє в питаннях 

охорони здоров'я дану тему?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону) …заболел. 

 

ШУРМА І.М. Я питаю для протоколу: де є представники Кабінету 

Міністрів або представники Міністерства охорони здоров'я при розгляді 

законопроекту, поданого Кабінетом Міністрів України?  
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СЕМЕРУНЬ І.В. (Без мікрофону)  Шановні народні депутати, дозвольте 

відповісти. Запрошення на засідання комітету було надіслано особисто 

виконуючій обов'язки Супрун із запрошенням представників міністерства, 

посадових осіб, які відповідальні за цей напрям роботи. Підтвердження щодо 

участі не отримано.  

 

ШУРМА І.М. Дякую. 

Я недарма закцентував увагу на присутності представників Кабінету 

Міністрів або представників Міністерства охорони здоров'я. Ви зразу 

зрозумієте чому. Значить, коли вноситься дана законодавча ініціатива, постає 

питання: чи запрацює ця програма і наскільки є відповідальними виконавці. 

Чому сьогодні, на сьогоднішній день нікого нема? На глобальному рівні ще в 

2014 році було розпочато новий етап протидії туберкульозу і Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я схвалено глобальну стратегію на період 2016-

2035 року, метою якої є ліквідація туберкульозу.  
 

Саме на реалізацію цих підходів було спрямовано заходи 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії туберкульозу, що 

пропонується нам на 2018-2021 рік. Концепція була схвалена 

розпорядженням уряду, послухайте, концепція схвалена в 2017 році. Це вже 

третя Загальнодержавна програма у сфері боротьби з туберкульозом. Перша 

була затверджена на рівні закону і реалізовувалася з 2007 по 2011 рік. Щоб 

не було перерви, наступна – з 2012 по 2016-й. Була збережена послідовність, 

і це є дуже важливо, тому що коли люди хворіють, перерви бути у лікуванні і 

в підходах фінансування держави тих заходів не може бути. І тепер… Була 

друга програма 2012-2016. І розроблення цієї програми є також складовою 

стратегії забезпечення талої відповіді на епідемію туберкульозу на період до 

2020 року.  

Тепер, що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день хто 

дасть відповідь, що ми будемо робити з 2017 роком? У нас що перестали 

люди хворіти? У нас що не виділялися кошти? Якщо виділялися кошти, де ті 

медикаменти, де є кошти обласних бюджетів, які виділялися на харчування? 

Що відбувалося у нас взагалі із боротьбою з туберкульозом в 2017 році? Тим 

більше, що концепція була схвалена на засіданні уряду Немає! Прийшов 2018 

рік. Де є позиція міністерства стосовно необхідності затвердження цільової 

програми? Немає! І їх сьогодні немає. Тому що і в 2017 році, і в 2018 році 

використовувалися кошти. Як і під що використовувалися кошти, я думаю, з 

часом і Рахункова палата, і правоохоронні органи дадуть відповіді. Тому що 

якщо ми подивимося на загальні видатки, які йшли по даній програмі, це є 

мільярдні кошти, а які препарати закуповувалися, ми не можемо сказати, що 

це була якась цільова програма Міністерства охорони здоров'я, що вони 

закуповували, що вони розподіляли, які в нас були підходи держави і на рівні 

областей до лікування людей, хворих на туберкульоз. Ви думаєте це 

випадково? Ні. Тому що, прошу, є наказ Міністерства охорони здоров'я  № 
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299 від 2018 року про розподіл протитуберкульозних препаратів, закуплених 

за кошти держбюджету 2016 року. Через рік. Ви думаєте це випадок? Ні. 

Наказ  № 505 від 5 березня 2019 року про розподіл протитуберкульозних 

препаратів, закуплених за кошти державного бюджету 2017 року. А де вони 

були у 2018 році? А де кошти були в 2017 році? Тобто ми є свідками того, що 

кошти виділяються, препарати закуповуються, через рік вони приїжджають, 

ми не знаємо ні про терміни придатності, тому що нам про договори не 

доповідають, ми не знаємо нічого. І тепер нам пропонують, схваливши цей 

законопроект, узаконити дії влади за 2017, 2018 роки і узаконити їхні 

видатки. Рішення нехай приймає кожен.  

Сама програма в принципі, якби вона була прийнята своєчасно, вона в 

принципі не є шкідливою. Тому що для того, щоб розв'язати проблему у 

сфері протидії туберкульозу, тут пропонується виконання цілої низки 

заходів. Зокрема, безперервна діагностика туберкульозу шляхом закупівлі 

витратних матеріалів. Вони ж закуповувалися. Скільки? Де заявка? Чи вони 

були закуплені в достатній кількості?  

Якщо ми розробляємо свою програму з урахуванням позиції 

Всесвітньої організації охорони здоров'я і Глобального фонду, значить ми 

співкоординуємося, значить ми дивимося, щоб наша держава виглядала 

цивілізовано і виділяла достатню кількість коштів, оскільки ми входимо в 

лідируючу частину по виявленню туберкульозу. І ми ж всі прекрасно 

розуміємо, що це не є проблема тільки системи охорони здоров'я, це 

соціальна хвороба, там відповідальності медиків 10-15 відсотків, тут багато 

інших складників є.  

Лікування всіх хворих на туберкульоз шляхом впровадження підходу, 

орієнтованого на пацієнта, на соціально адаптованої верстви населення. Яку 

роботу робили ті всі 2 роки? Скільки витрачено грошей? В достатній 

кількості, в недостатній кількості?  

Консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію СНІД. Тут є цілий ряд 

законопроектів, де і на СНІД препарати, які були закуплені в 2016-17 роках, 

розподіляються у 2019 році. Тому мені абсолютно недивно, чому громадські 

активісти, які, до речі, з сумнівним минулим, виступають, що немає належної 

уваги до їхніх проблем. Тому що, з одного боку, гроші виділяються, 

препарати не поступають, у них, звичайно, є бунт. Тільки у них є бунт на 

публіці, а їдучи на Всесвітню організацію охорони здоров'я з представниками 

нашого міністерства, вони там співають в унісон, що у нас все добре.  

Загальний обсяг фінансування програми вже складає 3 мільярди майже 

160 мільйонів. З них кошти державного бюджету – 2 мільярди 375 мільйонів, 

а глобального фонду – 785.  

Даний законопроект, щоб не забирати увагу вашу, він звичайно що 

розглядався і Головним науково-експертним управлінням. Варто зазначити, 

що підходи програми розраховані на 4 роки. І програма, тепер виходить, буде 
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тривати тільки 3 роки, а фінансування і всі планові показники були на 4. На 

це звертає увагу у своєму висновку і Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради, яке вважає за необхідне коригування терміну дії 

програми і пропонує прийняти законопроект за основу. Так от, в тому 

випадку, щоб депутати не займалися незаконними речами, вони повинні 

вислухати позицію Міністерства охорони здоров'я, яке приймає участь у 

засіданні Кабінету Міністрів, щоб вони нам пояснили свою позицію стосовно 

зміни термінів дії цієї програми, стосовно коштів, як вони їх витрачали в 

2017 і 2018 році. Чому людина, яка по посадових обов'язках у міністерстві, 

відповідальна за реалізацію програми протидії туберкульозу допустила до 

того, що вже майже 2 роки концепція, прийнята на засіданні Кабінету 

Міністрів, сьогодні не є предметом розгляду у парламенті? Чому сьогодні 

люди оці, відповідальні, не прийшли сюди?  

Ну от, враховуючи, що частиною першою статті 58-ї Конституції 

закріплено положення щодо неприпустимості зворотної дії в часі законів та 

інших нормативно-правових актів, крім випадків, коли вони пом'якшують 

або скасовують юридичну відповідальність, що є загальновизнаним 

принципом права, комітет повинен на сьогоднішній день взяти на себе 

відповідальність по зміні термінів.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Перепрошую, у нас що, немає кворуму?  

 

ШУРМА І.М. Олександр Миколайович, зараз проголосуємо і все.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Залишайтеся, будь ласка, бо у нас кворуму нема.  

 

ШУРМА І.М. Ми швиденько. Ну я ж теж прийшов, мене не повинно 

було бути.  

 

ДОНЕЦЬ Т.А. А мы вообще приглашали Центр контроля социальных  

заболеваний?  

 

ШУРМА І.М. Дозвольте. Як доповідач я вам доповів. А тепер, 

враховуючи, що маю слово, 30 секунд беру як член комітету. Я вважаю, що 

даний законопроект може бути розглянутий тільки в присутності 

представників Міністерства охорони здоров'я й інформувати уряд, що 

протягом двох років міністерство не появилося сюди, на комітет, ні разу не 

настояло на необхідності прийняття цієї програми. А брати відповідальність 

сьогодні 8-и чоловікам за те, що ми маємо погодитися за використання 

незрозуміло яких коштів, і коли нам говорять, що все є погано, я би цього не 

робив.  

Тому моя пропозиція – відхилити до розгляду в присутності 

представників Кабінету Міністрів.  
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КИРИЧЕНКО О.М. (Без мікрофону) Дозвольте мені ……. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, із народним депутатом зараз по 

хвилині.  

  

ДОНЕЦЬ Т.А. А мы приглашали Центр контроля социальных  

заболеваний сегодня? Вот у нас этот вопрос… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  (Без мікрофону) Нет такого центра. Центр 

громадського здоров'я объединил …… он является структурным 

подразделением Министерства здравоохранения.  

 

ДОНЕЦЬ Т.А. А есть он? Мы приглашали?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону) Мы Министерство приглашали. Він 

не окрема особа, він підпорядкований безпосередньо… 

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Я понимаю, да. Но просто они четко этим занимаются. 

Смотрите, в 2013 году была абсолютно другая структура. В 2013 году я была 

главою подкомитета по ВІЛ/СНІДу, туберкулезу. Программа была и активно 

работала. И на тот момент громадські організації, как это ни странно, они 

привязывали себя к заборам возле парламента, они закрывали там, будем 

говорить, искусственными трупами - как бы закрытие больниц. Последние 

два года, извините, я в этой сфере особо какой-то активной позиции 

гражданских организаций - просто объективно ее нет по сравнению с тем, 

что было в 2013 году, когда  была программа, когда она финансировалась, и 

когда строились больницы. Ну это, к сожалению, абсолютный факт. Для меня 

действительно как бы большое удивление, что нет их у нас здесь каждый 

день, буквально говоря - каждый день. То есть нет этого Центра у нас 

каждый день, да, потому что мы разрушили систему и, к сожалению, ничего 

не построили как бы на базисе этого.  

 

(Шум у залі)  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Да стоп, ну тихо! Ну не надо. Ну зачем? Ну 

послушайте! 

 

ДОНЕЦЬ Т.А. То есть была четко абсолютно правильно выстроена по 

всей стране система, которую разрушили, вместо которой абсолютно ничего, 

на сегодняшний день как бы ее не построили. Потому что для меня 

действительно удивительно: вот этот Центр, который создали новый, да, ведь 

они должны были здесь просто дневать и ночевать для того, чтобы выбивать 

эту программу. И насколько я помню, вероятно, наличие этой программы - 

это даже требование международных организаций, потому что мы должны 
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финансировать программу на сто процентов, тогда они нам дают деньги на 

сто процентов. Ну это же был такой договор. И на самом деле, то есть, если 

этого нет, мы действительно нарушили ну как бы массу договоров Украины. 

Я абсолютно поддерживаю... 

 

ШУРМА І.М. Я ще для справки вам скажу… 

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Я абсолютно поддерживаю просто позицию…  

 

ШУРМА І.М. Я вам для справки ще хочу сказати одну річ. Кириченко 

Олексій, ви думаєте, це випадковість? МОЗ немає, програма два роки не 

функціонує, не існує так звана Нацрада з питань протидії туберкульозу та 

ВІЛ/СНІДу. Головою цієї Нацради є Павло Розенко, віце-прем'єр. Саме йому 

Прем'єр-міністр Гройсман в присутності голови комітету давав доручення 

або самому бути присутньому тут на засіданнях, або представникам 

міністерства. А заодно  ще вам скажу, що заступником його в цій Нацраді є 

так званий пан Шерембей, так, який постійно… Не буду говорити, хорошо?  
 

Тому це не є випадково робота завалена. І сьогодні руками депутатів 

хочуть узаконити ті речі, які не мали взагалі ніякої основи для діяльності. І 

про це треба інформувати суспільство. Їх сьогодні тут немає, вони не 

вимагають. Виходять на люди - говорять абсолютно інші речі.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, Олексію.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Уважаемые коллеги! Я абсолютно поддерживаю 

вашу досаду или даже злость по поводу отсутствия вообще какой-либо 

коммуникации между комитетом и Министерством охраны здоровья. И это 

категорически неправильно. Да, действительно есть определенная очень 

сложная политическая, я наголошую, что это политическая ситуация. Но я в 

силу того, что мы все с вами коллеги. В том числе мы все с вами, 

большинство из нас, члены Международного противотуберкулезного Кокуса. 

У нас действительно работало несколько программ, которые получили очень 

неплохие результаты, но я посетил примерно восемь областных 

противотуберкулезных диспансеров в течение вот последних нескольких 

месяцев. Я вас информирую о том, что руководители этих 

противотуберкулезных диспансеров заявляют о том, что медикаменты для 

лечения практически всех, практически всех форм туберкулеза они имеют в 

полном объеме, в достаточном количестве и на достаточно большой период 

времени. Это первое.  
 

Второе. Если мы внимательно почитаем те документы, которые нам 

раздали, там написано, что финансирование расходов на лечение туберкулеза 

заложено в текущем бюджете. То есть мы сейчас просто подымаем планку и 
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говорим о том, что у нас возникает программа, то есть деньги из бюджета 

идут, но теперь мы... 

 

ШУРМА І.М. Олексію, я вибачаюся за некультурність, я встану зараз і 

піду. Я тобі поясню чому.  Не треба тут, вибачте на грубому слові, "свистіти", 

що все є. У 2019 році розподілені медикаменти закуплені у 2016-2017 роках. 

Їх не було. Перестаньте маніпулювати! Медикаменти були до вашого 

візиту… 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Я, как народный депутат… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У нас є звіт Рахункової палати, що ці 

медикаменти викинуті були, тому що … 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Передаю вам свои ощущения от посещения 

противотуберкулезного диспансера. Тем более институт Яновского в этом же 

"высновку" говорит о том... 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, ми зараз не проголосуємо, ви 

можете одним словом свою позицію: ви за підтримку чи ні? 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Я считаю, что Комитет по вопросам охраны 

здоровья просто не может не поддерживать программу по лечению 

туберкулеза. Регламентной нормы, которая бы говорила о том, что до 

момента наличия мы не можем. Мы можем ее или поддерживать, или не 

поддерживать.  Тому я пропоную підтримати цю програму.  

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Смотрите, программу нужно поддержать, но только 

когда будет стоять год, который есть сегодня, а не двумя годами ранее. 

Потому что... То есть мы должны иметь дату сегодняшнего дня, а не двумя 

годами ранее. На самом деле, действительно, СПИД и туберкулез – это 

единственные две программы, которым заложены в этом бюджете 

стопроцентное финансирование, в отличие от онкологии на 20 и на 40 

процентов, поэтому, вероятно, лоббизм в этой сфере очень большой. Вопрос 

только такой: почему лоббизм на 100 процентов, в отличие от онкологии, но 

при этом программа 2 года никого не интересовала, и общественных 

организаций нигде нет. Вот это действительно риторический вопрос с четким 

показанием, кто в этом заинтересован. Я предлагаю это вернуть обратно, и 

пусть поменяют дату, и мы это поддержим. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Добре. На доопрацювання. Тому що голосування 

заднім числом є неможливим.  

Будь ласка, пане Сергію. 
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Пане Костянтине, будь ласка, одне слово, інакше ми залишимося без 

голосування. 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Хочу внести маленький конструктив. Так як ми 

бачимо, що Міністерство охорони здоров'я просто ігнорує і не дає 

відповідних розпоряджень, адже воно відповідно до розпорядження Центру 

громадського здоров'я, і представник прийшов би, вони просто 

проігнорували…. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Сергію, ваша пропозиція. 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Моя пропозиція: звертатися напряму до Центру 

громадського здоров'я, щоб вони давали своїх представників. Я від 

комітету… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. По закону ви за чи проти? Ви підтримуєте чи не 

підтримуєте? 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Я – за, тільки пропозиція… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, одна хвилина представникам 

громадськості. Будь ласка, по туберкульозу. 

 

ГОРБАСЕНКО І.М. Такої недолугої програми ще не було … (не чути, 

без мікрофону) … Вони ж пишуть, що рішучі політичні заходи. Які ж ви 

рішучі, коли кошти не залишаються в диспансерах, по категорія захищених 

статей Державного бюджету, які … немає, пацієнти не забезпечуються 

симптоматичними препаратами за державний кошт і таке інше. Я вже про 

страхування не говорю. 
 

Але є ще одна річ, яку всі депутати мають знати. В цій програмі 

закладені десь приблизно 20 планів та програм, які створюють ядро цієї 

програми.  … (Не чути)   

Ось перелік. Будь ласка, голові даю.  
 

За нашими експертними даними, ряду програм і планів немає.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, ми припиняємо, будь ласка, 

обговорення. 

 

ЯРИНІЧ К.В. Ні, ми не припиняємо. Я тягну руку уже 20 хвилин і не 

можу висловитися. 

 

ГОРБАСЕНКО І.М. Відносно Павла Розенка. Як ви знаєте, які в нього 

за законом повноваження, права та обов'язки?  
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ЯРИНІЧ К.В. Давайте потім про Розенка поговоримо. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В.  Все, я почула. Пацієнти програму проти 

туберкульозу не підтримують, вона недопрацьована. Прохання відправити на 

доопрацювання. Дякую.  

Пане Костянтине, будь ласка, хвилину. 

 

ГОРБАСЕНКО І.М. Він тільки спрямовує і координує. Все! Немає в 

нього відповідальності. І до суду його не можна… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Костянтине, будь ласка, ваша хвилина 

пішла. 

 

ЯРИНІЧ К.В. Шановна Ольга Вадимівна, шановні колеги! Однозначно 

голосувати за таке формулювання і підтримувати такий законопроект ми не 

можемо, тому що 18-й й 21-й роки не відповідають дійсності, і це ми вже 

розібрали.  
 

Але ж я хочу повернутися і до іншого. Кабінет Міністрів, Постанова 

від 11 жовтня 2016 року  № 710: "З метою ефективного використання 

державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє затвердити заходи 

щодо ефективного і раціонального  використання державних коштів". І пункт 

12-й звучить наступним чином: "Припинення підготовки проектів нових 

державних цільових програм". 
 

Я чому кажу? Я за те, щоб у нас була державна цільова програма по 

туберкульозу. А тепер, колеги, підтримайте мене, тому що ми скільки разів 

піднімали питання щодо державної цільової програми щодо онкологічних 

захворювань? Чому ж ця програма, яка стосується онкологічних хворих, яка 

фінансується сьогодні  на 20-40%, вона на сьогоднішній день заборонена 

щодо імплементації і голосування, а державна цільова програма по 

туберкульозу з'являється?  
 

Я тільки "за". Але ж давайте, якщо ми піднімаємо загальні речі для 

здоров'я українського народу, піднімати питання всі. У нас уже лежить 

протягом трьох років концепція щодо захисту від онкологічних захворювань.  

У нас є ця розроблена і концепція, і програма. Ніхто не звертає уваги!  
 

Ми приходили на фракцію. Ми виходили з вами разом, до речі, на 

брифінги з цього питання. Ми про це казали з трибуни Верховної Ради. Тут 

"як чорт з табакерки" з'являється  якась програма, яка ще і датована заднім 

числом. Категорично я цього підтримувати не буду! І я хочу повернутися ще 

й до державної цільової програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, у нас поступили… 
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ЯРИНІЧ К.В. І разом давайте їх розглянемо. Тоді мені це буде 

зрозуміло. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. …наступні пропозиції. Пропозиція.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Давайте примем программу. Ребята, смотрите, вот 

есть программа. Давайте мы… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, пане Олексію, ви вже свою 

пропозицію надали.  Будь ласка, переходимо до голосування.  
 

Є пропозиція від пана Олексія: підтримати даний законопроект. Є 

друга пропозиція: відправити на доопрацювання даний законопроект. І є 

третя… 

 

(Загальна дискусія)  

 

ЯРИНІЧ К.В. Я хочу додати, моя пропозиція… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Відправити на доопрацювання – це означає 

привести його до того стану, щоб ми могли легітимно за нього голосувати. 

"Заднім числом" – ми  просто розписуємося у власній повністю  розумовій 

неспроможності. 

 

ЯРИНІЧ К.В. Я хочу додати. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, є дві. 

 

ЯРИНІЧ К.В. Почекайте, будь ласка! 

 

ШУРМА І.М. Доповідачем має бути або голова Розенко, або 

представник міністерства має програму доповідати.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Я хочу сформулювати свою пропозицію. Моя 

пропозиція наступна. Я пропоную прийняти цю програму, але змінити 

формулювання: виключити звідти 2018 рік і назвати, що це програма… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це не в ваших повноваженнях! 

 

КИРИЧЕНКО О.М. У наших це повноваженнях. Це моя пропозиція. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це проект закону, який поданий Кабінету 

Міністрів, і тільки Кабінет Міністрів може змінити назву цієї програми. 
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КИРИЧЕНКО О.М. У нас є багато прецедентів, тому моя позиція 

полягає у формулюванні, що звідти викинути 2018 рік і назвати цю 

програму… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я вас почула! 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Але я можу поставити на голосування: до 2021 

року, і все, без 2018-о. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Все. Обговорення припинили. 

Перша пропозиція: підтримати. Ми не можемо міняти програму, тому 

що це не входить у наші повноваження.  
 

Друге. Відправити на доопрацювання і попросити, щоб доповідачем 

був або Розенко, або відповідний профільний заступник. 

Будь ласка, прошу вас голосувати. Хто за першу пропозицію: 

підтримати даний законопроект? Прошу голосувати.  

Хто за? Олексій Кириченко.  

Хто проти? Всі інші – проти.  

Хто утримався?  

Тетяно Дмитрівно, утримались чи проти? Проти.  

Наступна: відправити на доопрацювання проект закону 9467. Прошу 

вас голосувати за цю пропозицію.  

Хто за?  

Хто утримався? Олексій Кириченко – утримався. 

Наступна пропозиція: написати доручення до Кабінету Міністрів і 

запросити наступного разу, коли вони доопрацюють, щоб доповідав або пан 

Розенко, або профільний заступник. Прошу голосувати за цю пропозицію. 

Все. Дякую. 

Наступне. Проект закону (№ 9269), Тетяна Дмитрівна Бахтеєва, щодо 

проведення профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Є пропозиція: підтримати даний законопроект. Прошу 

голосувати за цю пропозицію. Дякую. Законопроект прийнято. 

Наступний, шановні колеги, про репродуктивні технології (№ 8625, 

№ 8625-1, № 8625-2, № 8629, № 8629-1) – п'ять законопроектів. Ці 

законопроекти стосуються допоміжних репродуктивних технологій. У деяких 

з цих законопроектів немає чіткого пояснення, що таке сімейна пара, хто такі 

батьки, тобто законопроекти створені по прямому замовленню. Тому була 

пропозиція від пана Олексія: всі ці законопроекти відправити на 
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доопрацювання і створити при Комітеті з питань охорони здоров'я робочу 

групу для напрацювання одного адекватного законопроекту. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Я уточню, з вашого дозволу, скористатися третім 

пунктом статті 114 Регламенту і відправити на повторне перше читання в 

комітет. Так написано в Регламенті. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Ірино, будь ласка, прокоментуйте по 

Регламенту. 

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Таке рішення ми можемо прийняти по трійці – 8625 – 

відправити, і по 8629… 

 

КИРИЧЕНКО О.М. По всім. 

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Не можна одним рішенням.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Два окремих рішення мають бути.  

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Але тоді ви їх не об'єднаєте. Одні будуть писати – на 

доопрацювання… 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Там особая процедура. 

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Я знаю цю процедуру.  

Ви маєте визначитися, чи ми будемо вносити зміни до чинних законів і 

врегульовувати питання ДРТ, чи ми будемо писати новий закон. Тоді 

відповідно до… 

 

(Загальна дискусія) 

 

ШУРМА І.М. Є компроміс. А компроміс полягає в чому? На наступне 

засідання попередити всіх авторів, прийти сюди і доповісти.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Ігорю, у нас все одно буде рішення те саме. 

Нам немає сенсу відкладати.  

 

БІЛОВОЛ О.М. Послухайте те, що говорить Ірина Валеріївна.  

 

(Загальна дискусія) 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, пропонуємо відхилити всі 

законопроекти і створити робочу групу по напрацюванню одного спільного 
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законопроекту. Прошу вас проголосувати, хто за цю пропозицію. Прошу 

проголосувати. Хто утримався? Хто проти?  (Шум у залі) 
 

Шановні колеги, у нас законопроект 9427. Законопроект про внесення 

змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої 

допомоги. Що пропонує цей законопроект? Він пропонує з усіх, хто надає 

невідкладну допомогу, з усіх, має людина підготовку парамедика чи не має, 

зняти кримінальну відповідальність за наслідки цієї допомоги.  

У нас є численна кількість зауважень від Головного науково-

експертного управління про те, що цей законопроект, так, як він викладений, 

його неможливо буде імплементувати. І їхня пропозиція: відхилити даний 

законопроект і відправити на доопрацювання.  

На доопрацювання авторам. Прошу вас проголосувати, хто за цю 

пропозицію. Дякую. 

Всі тут. Ніхто не розходиться. Ще 30 секунд.  

Дев'яте проголосували, десяте.  

Про публічні закупівлі. Проект Закону про внесення змін до Закону 

"Про публічні закупівлі",  № 8493. Щодо підприємств, зареєстрованих на 

території Російської Федерації. Має доповідати Олег Степанович Мусій. 

Законопроект поданий Мосійчуком, Лозовим.  

Пані Ірино, будь ласка, коротко. Будь ласка, 1 хвилина. 

Розглядаємо без Мусія.  

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Законопроектом пропонується заборонити закупівлю 

товарів, які постачаються організаціями і підприємствами, зареєстрованими 

на території Російської Федерації. В принципі, можна внесенням зміни до 

публічних закупівель, однак є вдалим, на нашу думку, є в нас Закон про 

санкції, спеціальний закон, який вирішує такі питання. І в статті 5 цього 

закону встановлено, що пропозиції щодо застосування, скасування та 

внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки і 

оборони Верховною Радою України… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пропозиція: відправити на доопрацювання. 

Шановні колеги, пропозиція: відправити даний закон на 

доопрацювання. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію. Хто утримався? 

(Шум у залі) 

Хто за те, щоб відправити на доопрацювання? Хто утримався? Олексій 

Кириченко – утримався. Рішення прийнято.  

Засідання комітету закрито. Кворуму немає.  


