
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування  

 

20 січня 2021 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Ну що, колеги, будемо починати? Кворум є, я бачу, 

у нас. Шановні колеги! Розпочинаємо засідання Комітету з питань здоров'я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, 

що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис, також відеотрансляція 

нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці 

Facebook комітету. Традиційно нагадую вам про організаційні питання. 

Засідання проводиться в режимі відеоконференції, тому народним депутатам 

нагадую про необхідність увімкнути камери і обов'язково під час 

голосування піднімати руку.  

Отже, на мою адресу як голови комітету в Єдиній автоматизованій 

системі СЕДО  надійшло 12 персональних листів з  електронними підписами 

щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі 

відеоконференції. Це без врахування моєї згоди як ініціатора проведення 

комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду 

від більшості народних депутатів членів комітету, відповідно до пункту 4-го 

розділу VIII Закону України "Про комітети Верховної Ради України" ми 

проводимо наше засідання в режимі відеконференції.  

Відповідно до частини третьої статті 44 Закону "Про комітети 

Верховної Ради України" у зв'язку із відсутністю з поважних причин 

секретаря комітету народного депутата України Яни Зінкевич доручаю 

здійснення підрахунку голосів народному депутату, голові  підкомітету з 

питань забезпечення  епідеміологічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІД та 

соціально небезпечними захворюваннями Ладі Булах. 

Традиційно на початку встановлюємо наявність кворуму. Я називаю 

прізвище депутата і прошу коротко відповісти "присутній" чи "присутня".   

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В.  Так, я тут. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є. Присутня.  

Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. Присутня. Доброго дня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Доброго дня.  
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Дмитрієва Оксана Олександрівна. Не бачу. 

Довгий Олесь Станіславович. 

Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Бачимо. 

Дубневич Ярослав Васильович. Немає. 

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В.  Я тут. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Заславський Юрій Іванович. В чаті був. Ще не доєднався.  

Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В.  Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Макаренко Михайло Васильович. 

 

МАКАРЕНКО М.В.  Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Радуцький присутній.  

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Є. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  
 

На засіданні комітету присутні, пані Ладо, скільки?  
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БУЛАХ Л.В.  Дев'ятеро народних депутатів.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу. 

Сьогодні в нашому засіданні беруть участь, прошу, коли я буду 

озвучувати прізвища, відповідати "присутній", для того щоб  зафіксувати це в 

протоколі засідання: від Міністерства охорони здоров'я України Іващенко 

Ігор Анатолійович, заступник Міністра охорони здоров'я України з питань 

європейської інтеграції. Ігорю Анатолійовичу, ви є? Відеокартинку бачимо, 

але не чуємо.  

Комаріда Олександр Олегович, генеральний директор директорату 

фармацевтичного забезпечення МОЗ України. Немає. 

Від Офісу Президента Соколовська Юлія Сергіївна, заступник 

керівника Офісу.  Не бачу. 

Пасічник Михайло Францович – радник керівника Офісу Президента. 

Немає. 

Також у засіданні бере участь заступник Секретаря Ради національної 

безпеки та оборони України Соловйов Олексій Станіславович. 

Олексію Станіславовичу, ви з нами? 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Так, я з вами. Доброго дня всім! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Від Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я 

України Кузьменко Костянтин Олександрович – заступник директора центру 

з питань реєстрації. 

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Сахнюк Оксана – начальник відділу експертизи 

вакцин та імунобіологічних лікарських засобів. 

 

САХНЮК О. Також присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Гула Юлія Василівна – директор департаменту 

експертизи реєстраційних матеріалів. 

 

ГУЛА Ю.В. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Герман Володимир – начальник відділу правової 

оцінки реєстраційних матеріалів. 
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ГЕРМАН В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Розпочинаємо нашу роботу із затвердженням 

порядку денного, доповнену версію якого ви всі учора отримали для 

ознайомлення. 

Якщо немає інших пропозицій, пропоную його прийняти.  

Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати "за", 

"проти" чи "утримався" шляхом підняття рук, як це передбачено законом. 

Пані Ладо, прошу підраховувати голоси. 

Прошу голосувати. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна приєдналася до 

нас? Ні, не бачу. 

Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович не приєднався. 

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. Я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. 

 

МАКАРЕНКО М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, оголосіть, будь ласка, результати 

голосування. 

 

БУЛАХ Л.В. Нас уже 11. 

За результатами голосування за – 11 народних депутатів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 

Перше питання. Про проект Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських 

засобів під зобов'язання (реєстр. № 4613), поданий членами нашого комітету. 

Шановні колеги, розробка цього закону обумовлена необхідністю 

якнайшвидшого початку вакцинації наших громадян проти коронавірусної 

інфекції. Для пришвидшення цього процесу у грудні минулого року ми з 

вами вже зробили певні кроки і внесли зміни до Закону про лікарські засоби, 

якими суттєво скоротили строки погодження програми клінічних 

випробувань вакцин та строки проведення експертизи матеріалів, 

реєстраційного досьє на них.  Але за законом сьогодні можна зареєструвати 

лише вакцини, які мають повне реєстраційне досьє з усіма результатами 

клінічних досліджень. З об'єктивних причин жодна розроблена у світі 

вакцина проти COVID-19 не має повного реєстраційного досьє і завершена 

третьою та четвертою стадією крім випробувань. Фактично жодна вакцина не 

може бути зареєстрована в Україні на цьому етапі. 

В Європейському Союзі для таких випадків є окремий порядок допуску 

до екстреного медичного застосування ліків, це так звана реєстрація під 

зобов'язання. Директива 2001/83/ЄС Європейського парламенту та Кодекс 

співтовариства відносно лікарських засобів для застосування людині 
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передбачає, що у разі, якщо заявник може довести, що у нього відсутні 

можливості для надання повних даних про ефективність та безпеку 

лікарського засобу за нормальних умов застосування з об'єктивних причин, 

препарат може бути зареєстрований під зобов'язання.  

Згідно з цією «процедурою реєстрації під зобов'язання» після видачі 

торгової ліцензії (Marketing Authorisation) компетентний орган має право 

накласти на заявника зобов'язання із проведення післяреєстраційного 

дослідження безпеки та/або ефективності. Іноді такі дослідження 

проводяться спільно з державними органами по фармнагляду. Ця процедура 

дає можливість оперативно реагувати на загрозливі ситуації та застосовувати 

препарати для лікування одночасно із завершенням певних стадій клінічних 

випробувань. Саме з такою процедурою зареєстровані вакцини проти 

COVID-19, що сьогодні використовуються в провідних країнах світу для 

вакцинації населення.  

Цим законопроектом ми пропонуємо ввести в національне 

законодавство аналогічну європейському законодавству норму щодо 

реєстрації лікарських засобів під зобов'язання. Але ми пропонуємо обмежити 

можливість застосування такої процедури щодо ліків з таких країн, як 

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Швейцарія, Японія, Австралія, 

Канада, Китай, Ізраїль, Індія, Мексика, Бразилія, або Європейський Союз. Це 

убезпечить нас від можливості реєстрації ліків за цією процедурою з країн, 

де не застосовується жорстке регулювання обліку ліків.  

Законопроект напрацьований спільно з Міністерством охорони 

здоров'я, його прийняття підтримується Радою національної безпеки і 

оборони України, він вкрай важливий для того, щоб вже у найближчі місяці в 

Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19. 

Шановні колеги, під час опрацювання редакції законопроекту з 

Міністерством охорони здоров'я, ДЕЦ та заступником Секретаря РНБО було 

спільно напрацьовано пропозиції до нього, узгоджену редакцію яких я зараз 

озвучу під стенограму. Шановні колеги, я прошу дуже уважно слухати.  

"У назві законопроекту, в частині першій, другій та третій статті 9-2 

після слів "під зобов'язання" доповнити словами "для екстреного медичного 

застосування лікарського засобу".  

Друге. Абзац 5-й частини першої статті 9-2 виключити. 

У частині першій статті 9-2 слова "на час дії надзвичайної ситуації" 

виключити.  

У абзаці 2-му частини другої слова "заявник має завершити програму" 

замінити словами "заявник має надати інформацію та результати завершених 

клінічних досліджень".  
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У абзаці 3-му частини другої статті 9-2 слово "лікарні" замінити 

словами "заклади охорони здоров'я". У нас нема юридично лікарень, у нас є 

заклади охорони здоров'я. 

"Абзац 4-й частини другої статті 9-2 після слів "у короткій 

характеристиці лікарського засобу" доповнити словами "інструкція для 

медичного застосування та/або". 

І сьоме. Доповнити частину другу статті 9-2 новим абзацом такого 

змісту: "Для державної реєстрації лікарського засобу під зобов'язання для 

екстреного медичного застосування лікарського засобу замість засвідченої 

копії документа, що підтверджує відповідність умов виробництва 

лікарського засобу, поданого на реєстрацію, вимогам до виробництва 

лікарських засобів в Україні, виданого центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки 

лікарських засобів, може надаватись рішення цього органу про визнання 

результатів інспектування на відповідність вимогам умов належної 

виробничої практики проведеного національним компетентним органом 

країни-виробника, що видається в порядку, встановленому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я". 

Восьме. Частину третю статті 9-2 доповнити абзацом другим такого 

змісту: "Реєстраційне посвідчення видається терміном на 1 рік з можливістю 

продовження ще на 1 рік" та абзацом четвертим у такій редакції: "Після 

виконання всіх зобов'язань, наданих заявником у встановлений термін, дія 

реєстраційного посвідчення може бути подовжена до 5-и років". 

Дев'яте. У частині четвертій статті 9-2 після слів "реєстраційне 

посвідчення лікарського засобу" доповнити словами "для екстреного 

медичного застосування лікарського засобу". 

Також є пропозиція до законопроекту у нашої колеги народного 

депутата України Стефанишиної Ольги Анатоліївни. 

Пані Олю, прошу озвучити вашу пропозицію під стенограму. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Доброго дня, шановні колеги! Я розумію, що 

цей законопроект готувався у дуже стислі терміни, і він насправді має досить 

багато питань і зауважень, і думаю, що сама ідея має бути прописана трошки 

по-іншому для того, щоб ми зараз могли завозити вакцини. Розумію, що 

зараз у нас державна закупівля, можливо, заїде найближчим часом, і саме для 

того, щоб заїхала вакцина, яку купило Державне підприємство "Медичні 

закупівлі України", ми зараз дуже швидко приймаємо цей законопроект, але 

вважаю, що ми повинні були б все-таки взяти після цього час і напрацювати 

ще додаткові зміни разом з представниками в тому числі і бізнес-асоціацій 



8 

 

для того, щоб більш точно дати можливість завозити до нас ті вакцини, які 

зареєстровані в країнах з суворими регуляторними процедурами.  

Єдине, зі вчора на сьогодні я не встигла доопрацювати і внести правки 

в цей текст комплексно, але одну правку все-таки прошу сьогодні комітетом 

погодити. Вона стосується саме країн, які ми дозволяємо, так би мовити, 

визнавати, і для того, щоб попередити ризик реєстрації та ввезення в Україну 

вакцини саме російського виробництва, нам потрібно змінити одну з умов 

реєстрації, передбачену в цьому законопроекті, а саме: не прив'язуватися до 

країн, де проводяться клінічні випробування, бо в цих країнах, наприклад, 

Росія могла проводити якісь випробування, а потім, власне, використовувати 

нашу процедуру. Але краще прив'язуватися до країн, які надали дозвіл на 

екстрене застосування. Ми б пропонували таким чином скоротити перелік. 

Тобто прошу частину п'яту пункту першого розділу І проекту закону 

викласти в такій редакції: "Дозвіл на екстрене застосування був наданий 

компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, 

Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної 

Республіки або Європейського Союзу – принаймні однієї з цих країн 

відповідно до національного законодавства країни надання дозволу". Отаким 

чином пропонуємо сформувати цей пункт.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Олю. Записали.  

Шановні колеги, оскільки я вже практично представив цей 

законопроект, пропоную такий регламент розгляду питання: надамо слово 

представникам Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного 

центру МОЗ України (регламент по 3 хвилини), вислухаємо позицію РНБО 

(регламент 3 хвилини), далі перейдемо до обговорення (пропоную 

обмежитись 3 виступами по 3 хвилини; прохання писати в "Групу" комітету). 

Тільки, колеги, у мене прохання: давайте, якщо це питання по суті, якщо це 

просто виступ, давайте, може, сьогодні обмежимося, у нас великий порядок 

денний, давайте по суті. Ну от Михайло Васильович Макаренко уже 

записався. Колеги, ще є дві можливості. Якщо немає заперечень, переходимо 

до розгляду питання.  

Запрошую до слова заступника Міністра охорони здоров'я України з 

питань європейської інтеграції Іващенка Ігоря Анатолійовича.  

Ігорю Анатолійовичу, у вас три хвилини, прошу.    

 

ІВАЩЕНКО І.А. Дякую, Михайле Борисовичу. Шановні колеги, 

дякую, що маю можливість обговорити це важливе питання.  

Відразу до суті питання. Міністерство охорони здоров'я опрацьовувало 

також разом з представниками комітету даний законопроект. Підтримуємо і 

зміни, які були озвучені паном Михайлом під стенограму, і, мабуть, відразу я 
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зверну увагу на зауваження пані депутата Стефанишиної і хочу його 

прокоментувати, тому що воно є дуже важливим. Чути мене?  

Перше відмічу, що все-таки ми пропонували ще до списку країн, які 

пані Ольга зазначила, додати країну Індія. І на умовах певної 

конфіденційності скажу, що і по … (нерозбірливо), і в медіа це було, що 

дійсно проводяться паралельно перемовини із виробником індійським – 

компанією "Серум Інститут", яка має можливість виробляти американську 

вакцину "Novavax" і має можливість виробляти вакцину компанії 

"AstraZeneca" на даний момент. І їх, саме цю країну, не варто виключати, 

оскільки саме в Індії вони проводили значну кількість клінічних досліджень 

по цих двох препаратах. Зауважу, що з огляду на індійське законодавство, 

щоб бути зареєстрованими в цій країні, в Індії, вони обов'язково мають 

проводити саме в Індії клінічні дослідження. Тому важливо до цього 

переліку, ми ... (нерозбірливо) … противники, щоб виключати як потенційну 

реєстрацію країни-агресора, і знаємо, що вони проводили, намагались 

проводити дослідження клінічні не лише в Російській Федерації, а в інших 

країнах, але Індію обов'язково варто додавати до цього переліку.       

І друге відмічу, що вчора з колегами також із експертного центру ми 

уже обговорювали порядок проведення такої реєстрації в межах Кабінету 

Міністрів України і також обговорювали дане питання і будемо його 

додатково врегульовувати в межах Постанови Кабінету Міністрів, як воно 

врегульовано зараз, про вимоги належної виробничої практики в частині 

неможливості рухатись по даному порядку країні-агресору. Але головна 

вимога, щоб Індію додати до пропозицій пані Стефанишиної як країну, 

визнання якої можуть прийматися нами.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Прокоментувати? 

 

ІВАЩЕНКО І.А. Так.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Дивіться, пане Ігорю, я просто хочу звернути 

вашу увагу, що ми говоримо не про клінічні вже дослідження, а саме про те, 

де дали дозвіл на екстрене застосування. Тобто ми маємо перенести цей 

пункт спеціально до екстреного застосування, а не клінічних випробувань, бо 

щодо клінічних випробувань – це ризиковано. І ми думали лише про країни з 

суворими регуляторними процедурами, до яких належать Сполучені Штати 

Америки, Велика Британія, Швейцарія, Японія, Австралія, Канада та 

Європейський Союз. Розуміємо, що є зараз потреба в закупівлі вакцини за 

державні кошти, але я просто колегам пояснюю, що логіка була такою. 

Чи варто включати Індію, ну, давайте обговоримо. Якщо ми довіряємо 

регуляторній системі Індії, тобто ви розумієте, що ми говоримо про вакцину, 

яка була дозволена для екстреного застосування лише в Індії. 
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Я думаю, що колеги можуть теж прокоментувати. Давайте це 

обговоримо. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Ми це будемо обговорювати обов'язково. 

Пане Ігорю, я теж, якщо я правильно розумію, ми зараз не про країну, 

де розташоване виробництво, ми про країни, де дозволена Emergency Use, 

наскільки я розумію. Тому якщо AstraZeneca вироблена на потужностях 

індійського інституту вакцин, наприклад, то вона ж дозволена Emergency 

Use,  у Великій Британії і в Європейському Союзі. Тому, мені здається, тут 

трошки в поняттях у нас є непорозуміння. Ми говоримо зараз не про місце 

виробництва, а про місце доступу, якщо я правильно зрозумів правку пані 

Стефанишиної. 

Тому давайте, колеги, обговоримо, але я думаю, що ми якраз 

обговорюємо якраз країни, які надали дозвіл, а не країни, які виробляють. 

 

ІВАЩЕНКО І.А. Я відмічу один факт, що в Emergency Use авторизації 

також зазначаються виробничі площадки, щоб ми не були в тій ситуації, що 

на даний момент, ви знаєте, що британський національний регулятор видав 

дозвіл, наприклад, застосування AstraZeneca і також на минулому тижні було 

подано у Європейську медичну агенцію щодо отримання Emergency Use 

Аuthorization регуляторним органом Європейського Союзу. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Але ж бачите, у нас Велика Британія перерахована. 

То навіть якщо вона вироблялася в Індії, AstraZeneca – це вакцина, яка має 

прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, це наша вимога, і в 

ДЕЦ  така ж сама вимога була, і вона має Emergency Use у Великій Британії. 

Навіть якщо вона не має Emergency Use  в Європейському Союзі, то вона має   

Emergency Use  у Великій Британії. 

Я ж кажу, тут, мені здається, суто технічні і фразеологічні обороти. Тут 

немає принципового, принципово тут не йдеться про Індію як виробника, 

йдеться про регуляторну політику країн, яким Україна довіряє, а Україна 

Великій Британії довіряє, наскільки я знаю. Якщо ні, нехай ДЕЦ мене 

виправить. 

Далі надаю слово представнику Ради національної безпеки та оборони, 

заступнику Секретаря Ради національної безпеки та оборони пану Соловйову 

Олексію. 

Прошу, пане Олексію. 
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СОЛОВЙОВ О.С. Доброго дня, шановні народні депутати! В цілому 

підтримуючи цей законопроект, хочу зазначити, що, дійсно, на даний час 

проводяться багатоцентрові клінічні випробування, які в тому числі, 

наприклад, та ж AstraZeneca  проводить у дуже багатьох країнах. І якщо ми 

візьмемо приклад, який був наведений Міністерством охорони здоров'я, то, 

дійсно, там буде заявником компанія AstraZeneca, і ми розраховуємо, що 

постачальником, якщо це відбудеться, постачальником або виробником цієї 

конкретно вакцини буде компанія Серум Інститут (Індія). Я би пропонував 

залишити цю країну, тому що розумію тенденції, які відбуваються: багато 

виробників розвинених країн будуть локалізувати виробництво дійсно в Індії 

та, за можливості, в Китаї, тому що там існують дуже такі великі можливості 

щодо виробництва мільярдів доз цих вакцин. Розуміємо, що клінічні 

випробування у тому числі будуть проводитися і в Індії, і ми повинні 

розуміти, що їх проводять іноземні компанії відповідно до свого діючого 

законодавства. Тому ми повинні мати механізм, яким ми можемо прийняти ці 

результати клінічних випробувань, які були організовані за ініціативою 

великих компаній, за законодавством у сфері клінічних випробувань, яке 

відповідає вимогам Європейського Союзу та, наприклад, Сполучених Штатів 

Америки. Тому я пропоную, щоб ми обов'язково Індію залишили.  

Дякую вам. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Олексію Станіславовичу, ми повністю вас 

підтримуємо, бо мова йде все ж таки не про  виробництво, не про виробничі 

потужності, мова йде про надання дозволу на  Emergency Use, яке ми можемо 

приймати, а цей дозвіл, ми перерахуємо країни, чий дозвіл ми приймаємо, ми 

зараз не про виробництво, ми теж з вами добре розуміємо, що може так 

статися, і дай Боже, щоб так сталося, що, наприклад AstraZeneca буде 

вироблятись в Україні на якомусь із українських підприємств. Але ми зараз 

кажемо саме про дозвіл на Emergency Use, ми не кажемо зараз про країни 

походження. Ми кажемо про ту вакцину, яка має дозвіл і прекваліфікацію 

ВООЗ. Я думаю, що ми зараз сперечаємося про одне й те ж саме, просто не 

перемкнулись. Сьогодні Індія як виробник - ми зараз не визначаємо місце 

виробництва, ми визначаємо місце надання дозволу на  Emergency Use. Це 

просто уточнення. Так? 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Слово надається представникам Державного 

експертного центру МОЗ України. Прошу, хто з вас буде доповідати? 

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Доброго дня. Значить, в цілому ми погоджуємося з 

твердженням щодо цього абзацу переліку країн, що треба врахувати саме ті 

країни, які ми будемо приймати дозвіл на  Emergency Use. Так, дійсно, це нам 
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полегшить і відповідальність, і прийняття рішення з приводу рекомендацій 

до такої реєстрації в Україні. Але перелік цих країн, які тут зазначені в цьому 

проекті, тобто нас, скажімо так, бентежить Мексика, Бразилія і питання щодо 

Ізраїлю. Бо вже були перемовини з Міністерством охорони здоров'я і з нами 

щодо ізраїльської вакцини, тобто будемо ми це враховувати чи не будемо на 

майбутнє, це питання теж треба вирішити. Ну і є питання щодо GMP. Юліє 

Василівно, може, озвучите?  

 

ГУЛА Ю.В. Щодо законопроекту – ми надавали свою пропозицію, що 

при реєстрації ми маємо за наявності надавати засвідчену копію GMP-

підтвердження в Україні, але були внесені правки, де було написано, що 

може надаватися рішення цього органу про визнання результатів 

інспектування на відповідність вимогам умов належної виробничої практики, 

проведеного національним компетентним органом країни-виробника, що 

видається у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади. 

Якщо ми залишаємо Китай і Індію в даному переліку країн, то на 

сьогоднішній день згідно законодавства там виїзна інспекція GMP або 

онлайн-інспекція. Це може затягнути процедуру реєстрації. Для інших країн, 

в принципі, якщо є на сьогоднішній момент підтвердження в  базі Еudra GMP 

подовження, то Держлікслужба зараховує це. Чи не буде це також перепоною 

для подальшої реєстрації? 

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Ну, власне, у нас все по законопроекту. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Тобто, колеги, ну дивіться, я так розумію, що у нас 

все ж таки в пропозиції пані Стефанишиної, ну є не включені декілька країн, 

на яких наполягає МОЗ і ДЕЦ, я думаю, що тут можна знайти компроміс, 

наприклад, і ці коли країни перерахувати от в цій правці, але все ж таки там 

основне, що мається на увазі, що тільки там, де видано Emergency Use і 

прекваліфікація ВООЗ. Ну от я думаю, що це таке компромісне рішення, що    

Emergency Use має бути не індійське чи ще якесь, а Emergency Use має бути 

ті країни, які перерахували. А виробництво, ну давайте перерахуємо ці 

країни, бо дійсно, у нас же, знаєте, кожні закони потім хтось почне інакше 

трактувати. Я розумію, про що піклуються зараз МОЗ і ДЕЦ, я їх теж 

розумію, що потім їм скажуть: "А чому ви зареєстрували вакцину 

AstraZeneca, якщо вона з Індії, а не з країни з жорсткою регуляторною 

політикою?" Розумію ДЕЦ, і такі випадки у нас в історії України були вже не 

одного разу, тому я думаю, що компромісно ми червоним впишемо, що  

тільки Emergency Use і прекваліфікація ВООЗ країн з жорсткою  економікою, 

і там можемо через кому додати "вироблення в таких країнах". Мені здається, 

може, в цьому компроміс, це вже на розсуд депутатів. Пані Ольго, я думаю, 

що тут треба знайти  якийсь компроміс. Я розумію, за що хвилюється ДЕЦ, я 

дуже добре розумію, про що вони кажуть. 
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СТЕФАНИШИНА О.А. Дивіться, у нас зараз є дуже багато маніпуляцій 

стосовно дозволу російської вакцини, і тут якщо ми зараз у цьому абзаці 

дозволимо, наприклад, Бразилію, то ми фактично можемо дозволити і  Росії 

тоді, тоді немає сенсу все це обмежувати взагалі. Тому я думаю, що, дивіться, 

я ще раз зачитаю просто, як звучить цей абзац, щоб ми всі чітко розуміли: 

"Дозвіл на екстрене застосування був наданий компетентним органом…" - і  

далі перераховуються країни. Тобто фактично ми кажемо, що ми довіряємо 

компетентним органам цих країн і розуміємо, що висока вірогідність, що ці 

вакцини дійсно перевірені строгими регуляторними юрисдикціями таких як 

США, Велика Британія, Швейцарська Конфедерація, Японія, Австралія, 

Канада, Китайська Народна Республіка та Європейський Союз. Я розумію 

бажання додати Індію, розумію, що там також є великі виробництва. В 

принципі, мені здається, що нам досить буде обмеження і без Індії, бо якщо 

індійська вакцина є дійсно якісна й ефективна, і безпечна, їй дозволять інші 

країни регуляторні, і ми, власне, будемо впевнені, що це якісна вакцина. але 

якщо буде наполягати комітет, я не буду заперечувати. Але я вважаю, що 

інші країни… Мені, до речі, здалося, що ДЕЦ не наполягає на включенні 

Бразилії. Чи я неправильно вас зрозуміла? Пан Кузьменко?  

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Перепрошую, ні, ДЕЦ не наполягає, ДЕЦ навпаки 

пропонує до переліку країн зі строгою регуляцією додати прекваліфікацію 

ВООЗ, яка не фігурує. А прекваліфікація ВООЗ, якщо буде, то нам байдуже, 

де відбувається виробництво, чи в Китаї, чи в Індії, чи в Мексиці, чи в 

Бразилії – нас це вже цікавити не буде, нас буде цікавити, щоб до нас 

заходила  вакцина у такому вигляді, у якому вона прекваліфікована ВООЗ. 

Якщо прекваліфіковані виробничі площадки в Індії і в Китаї, то ми маємо 

прийняти тільки ті, які також в Індії й в Китаї, а не більше чи менше. Тобто 

тільки суто такий підхід у ДЕЦ.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Тобто ви пропонуєте додати прекваліфікацію 

ВООЗ до цього просто, не країни?     

     

КУЗЬМЕНКО К.О. Так, так.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. А можна просто питання? Чи є вже в якихось 

вакцин прекваліфікація ВООЗ?  

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Ні, немає. Таких даних у нас немає, ми не бачили. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я просто думаю, що це, як би, може, навпаки 

обмежити. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Так, щоб ми не залишились в лютому взагалі без і 

Pfizer, і "Сіновак", і всього іншого. Пане Ігорю, ваша думка.  

 

ІВАЩЕНКО І.А. Буквально я включуся, одну річ, досить важливу, 

відмічу. Ми весь час обговорюємо країни. Так, у нас виходити буде два 

переліки: країн, де проводились клінічні дослідження, і країн, де наданий уже 

дозвіл на екстрене медичне застосування лікарського засобу. Тут, мабуть, 

одну важливу деталь, яку про Бразилію ми обговорювали, і, мені здається, 

вона є дуже важливою, передусім хочу, так, про контракт, який був 

підписаний з "Сіноваком" відмітити, що в Китайській Народній Республіці, я 

впевнений, що він не буде зареєстрований, перша в світі вакцина "Сіновак". 

А скоріше за все, вона буде зареєстрована у Бразилії. І фактично там уже 

виданий дозвіл на "Emergency Use Authorization". Фактично і на даний 

момент у Китаї вона застосовується. Але мені здається, що Бразилію варто 

включати в перелік країн "Emergency Use Аuthorization", які ми також будемо 

визнавати, в тому числі зважаючи на те, що на днях "Анвіз" – головний 

регуляторний орган – відхилив заявку вакцини "Sputnik V" російську. Але, як 

мінімум, ми розуміємо, що "Сіновак" вакцина фактично отримає перша 

"Emergency Use" у Бразилії. І там подане досьє.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Тобто вони в Китаї не отримали "Emergency 

Use". А як вони там її використовуватимуть тоді?  

 

ІВАЩЕНКО І.А. Ну, вони отримали… Ну, великої кількості публічної 

інформації немає. Як мінімум, ми знаємо, що чотири вакцини 

використовується: це "Сінофарм" на двох виробничих площадках, "CanSino" 

і "Сіновак". Але, звичайно, варто було б нам все-таки додати Бразилію до 

цього переліку.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Пане Ігорю, я правильно розумію: ми можемо 

зробити, наскільки я зрозумів зараз правильно, ми можемо в законі зробити 

два переліки – перелік "Emergency Use" і перерахувати країни, чиєму    

"Emergency Use" ми можемо довіряти. І другий перелік – це виробництво, в 

яких країнах вироблено вакцину. Я правильно вас розумію?  

 

ІВАЩЕНКО І.А. Як мінімум, з пропозицій пані Ольги я зрозумів, що 

вона пропонує доповнити з метою обмеження вакцин, які вироблені  в 

нашого північного сусіда, перелік країн, "Emergency Use"  яких ми визнаємо. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я про що хотів сказати. В мене таке враження, що 

ми зараз комітет присвятили одному північному сусіду. Так? Ми сьогодні  

кажемо про вакцини, які ми маємо отримати, наскільки я розумію, в МОЗі 

немає підписаних угод на постачання північного сусіда нам сюди, правильно. 
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Ми зараз говоримо про ті вакцини, які є в європейських країнах, які є у 

Великій Британії, які є в США, і в Японії. Тому я думаю, що ми дуже багато 

уваги зараз приділяємо саме  Півночі, давайте будемо приділяти увагу 

Україні і можливості отримати громадянам України вакцину.  

І тут я розумію, знову ж таки, колеги, будемо приймати спільне 

рішення. Але мені здається, коли знайти компроміс в цьому питанні, ми 

можемо все ж таки про "Emergency Use"  казати, "Emergency Use" - це країни 

з жорсткою регуляторною політикою, а виробничі потужності – це виробничі 

потужності і щоб в нас не було сперечань потім в ДЕЦ, навіщо він 

зареєстрував вакцину, яка вироблена в Бразилії, наприклад, то ми можемо і 

Бразилію і Індію подати до цього переліку, виробництво яких відповідає 

GMP  і прекваліфікації  ВООЗу. Я просто хочу, щоб ми компроміс зараз 

знайшли, щоб ми, не дай Боже, не залишили країну без вакцини, бо ми 

приділяємо увагу тільки Півночі, а давайте ми будемо приділяти увагу 

вакцині, в першу чергу. Це як  компроміс я пропоную, може, два переліки 

зробити.  

Що ДЕЦ з цього приводу скаже?  

 

ГУЛА Ю.В. Якщо ми будемо відповідати принципам GMP і вимагати 

підтвердження GMP в Україні, то для Бразилії, Мексики, Індії і Китаю це на 

сьогоднішній день виїзна інспекція Держлікслужби або онлайн-інспекція. І 

це затягне процедуру.  

Що стосується Китаю та Індії також, "Ковакс" договір це ініціатива 

ВООЗу. Якщо вони дають на цю ініціативу, то перш за все вони, мабуть, 

прекваліфікують ці вакцини в себе і більш доцільно написати 

прекваліфіковані ВООЗ і тоді підпадуть інші країни, які ВООЗ прекваліфікує, 

і вакцини можемо зареєструвати інших країн, незважаючи на перелік. 

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Дивіться, нам в принципі немає сенсу 

прив’язуватись до виробника, в якій країні буде вироблятись, бо та ж 

AstraZeneca може виробляти в Китаї, а постачати цю вакцину може в країни 

Євросоюзу. Може виробляти в Бразилії, може де завгодно, де є виробничі 

потужності. Нам головне те, що в країнах зі строгою регуляцією та 

прекваліфіковані ВООЗ, щоб вони в такому самому вигляді були для 

України, а де виробництво розташовано, за це відповідає заявник насправді, 

тобто він визначає, що оці виробничі потужності, вони пригодні для того і 

відповідають принципам GMP  для того, щоб ця вакцина була ефективна, 

безпечна та якісна.  

Тому до виробника ми не бачимо сенсу прив’язуватись, краще 

прив’язуватись саме до Emergency Use у певних країнах та прекваліфікації 

ВООЗ. Тоді у нас більш чітке бачення того, що ми пропонуємо нашим 

громадянам. 
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ІВАЩЕНКО І.А. Пане Михайле, дозвольте, будь ласка. Ще Олександр 

Комаріда. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зараз, одну хвилиночку. 

Пане Ігорю, мені здається, те, що каже ДЕЦ, це найкомпромісніше 

рішення, і, мені здається, "найбезпековіше" рішення того, чого ми 

побоюємося всі депутати, і Рада національної безпеки. Якраз, мені здається, 

що ДЕЦ зараз запропоновувала дуже правильне компромісне рішення, тому 

давайте ще раз Міністерство охорони здоров'я і потім РНБО, і пані Ользі, і 

будемо йти далі. 

 

КОМАРІДА О.О. Доброго дня, шановні колеги! Я хотів би внести 

невеличку поправку. Коли регулятор Сполучених Штатів або Європейського 

Союзу дає дозвіл на екстрене застосування, там вказується конкретний завод 

виробник вакцини. І якщо, наприклад, Велика Британія дала дозвіл на 

екстрене застосування вакцини виробництва AstraZeneca і розміщеної у 

Великій Британії, це не значить, що вакцина, вироблена на "Серум Інститут"  

або на іншому виробництві, має цей самий Emergency Use. Для цього ми і 

пропонували розширити перелік країн. 

І тут не можна плутати одне з іншим, тому що за правильною якоюсь 

метою ми можемо увійти в ситуацію, коли практично по цій процедурі не 

зможемо отримати вакцини, вироблені на ліцензованих виробниках. 

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Прошу, РНБО, Олексію Станіславовичу. 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Шановні народні депутати, я хочу ще раз звернути 

увагу, що ми розглядаємо процедуру для екстреного застосування. Я так 

розумію, що в подальшому, маю таку надію, що ми не будемо 

використовувати цю процедуру для реєстрації інших лікарських засобів. 

Тому ми дійсно повинні дати можливість Міністерству охорони здоров'я 

відповідно до діючого законодавства зареєструвати вакцину, якщо вона буде 

вироблятися або в Індії, або в Бразилії. 

Наведу приклад. Та ж компанія "AstraZeneca" планує виробити на 

трьох своїх площадках на території Євросоюзу 600 мільйонів доз на рік, а 

"Серум Інститут"  планує виробити мільярд доз вакцини AstraZeneca.  

І коротенько щодо того, що стосується GMP. Відповідно до 

запропонованої редакції там передбачено, що порядок визнання результатів 

інспектування встановлюється Міністерством охорони здоров'я. І я так 

розумію, що визнання результатів інспектування буде відбуватися відповідно 
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до процедури, яка буде затверджена відповідним наказом Міністерства 

охорони здоров'я, тут я не бачу ніяких проблем стосовно того, що це буде 

додатковим регуляторним чинником, який не дасть нам зареєструвати ці 

вакцини. 

Дякую вам. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Олю, прошу. І будемо переходити далі. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я, чесно кажучи, з того всього, що ми 

прослухали, все-таки схиляюся до підтримки Державного експертного 

центру. Вони абсолютно праві в тому, що якщо ми даємо дозвіл на екстрене 

застосування, то окремі ще і додаткові можливості для того, щоб давати 

дозвіл на виробничі площадки, вже немає сенсу. Тому моя правка 

залишається такою: все-таки дозвіл на екстрене застосування був наданий 

компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, 

Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної 

Республіки або Європейського Союзу, принаймні однієї з цих країн 

відповідно до національного законодавства країни надання дозволу. 

Якщо пропонується додати ще Індію, і всі колеги нашого комітету 

будуть згодні з цим, я не буду також заперечувати. 

Щодо Бразилії, я вважаю, що це досить ризикована пропозиція. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Олю.  

Колеги, дивіться, я зараз хочу ще раз зачитати, як було спочатку 

прописано в проекті закону, і у нас буде тоді 2 варіанти, які є. 

Я розумію, пані Олю, чому ви про Бразилію кажете, бо там була спроба 

зареєструвати ще одну вакцину, але, наскільки я розумію, Бразилія офіційно 

відмовила в реєстрації цієї вакцини, то я думаю, може, і не треба тут 

хвилюватися. 

Тобто як звучить в чинному законопроекті, який був наданий на 

розгляд комітету: "Клінічні дослідження проводилися з дозволу  та/або під 

наглядом, контролем відповідних компетентних органів країн: Сполучених 

Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, 

Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Ізраїлю, Індії, Мексики, 

Бразилії або Європейського Союзу". 

Тут я би додав слушне зауваження ДЕЦ про прекваліфікацію ВООЗ, 

тим більше, що вони праві: якщо "Ковакс" буде постачати, "Ковакс" – це 

Всесвітня організація охорони здоров'я, то це тематична прекваліфікація 

ВООЗ, можемо додати, це таке питання, якщо всі погодяться. 
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І є інша пропозиція нашої колеги Ольги Стефанишиної, що стосується 

того, щоб з цих пунктів виключити такі країни, як Бразилія. Всі інші, я так 

розумію, не викликають суперечок, є суперечка тільки по Бразилії, а так в 

цілому це те ж саме. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Дивіться, тут концептуальна різниця, просто 

ще раз поясню.  

Так як Михайло Борисович зачитав, це говориться про клінічні 

дослідження, в яких країнах вони проводилися. Навіщо нам дозволяти 

вакцини, клінічні дослідження яких проводилися в інших країнах? Будь-які. 

Я не розумію взагалі суті цього. Ми маємо дозволити ті вакцини, які мають 

дозвіл на екстрене застосування, а не дослідження. Тобто це, мені здається, 

взагалі логіка порушена. Тобто, мені здається, що ми цим законом маємо 

дозволити ті вакцини, які отримали вже дозвіл на екстрене застосування в 

інших країнах світу, бажано в тих країнах, яким ми довіряємо і які точно 

гарантують якість, ефективність та безпеку. Ну, колеги, всі вакцини зараз 

дійсно ще не до кінця вивчені, і це теж важливо з точки зору безпеки. Тобто я 

б все-таки фокусувалася саме на тому, що вони вже мають екстрене 

застосування, і бажано в тих країнах, яким ми дійсно довіряємо, їхнім 

юрисдикціям, що у них дуже хороший контроль. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ще є один компроміс. ДЕЦ, МОЗ послухайте, будь 

ласка. 

А якщо ми зробимо так: редакцію пані Олі, але там зробимо "або": або 

ці вакцини мають дозвіл на екстрене застосування і той перелік країн, на 

який ми зараз з вами всі погодили, або (через кому) є прекваліфікація ВООЗ.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Прекваліфікація ВООЗ, я думаю, що ніхто не 

буде заперечувати.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Ігорю, ваша думка?  

 

ІВАЩЕНКО І.А. Олександр Комаріда. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Так. 

 

КОМАРІДА О.О. Дивіться, прекваліфікація ВООЗ, тут однозначно всі 

будуть за те, щоб була прекваліфікація ВООЗ, але на продукти Emergency 

Use, здається, не прекваліфікація ВООЗ, а, скажемо так, Emergency 

прекваліфікація ВООЗ. Сенсу ніякого повної прекваліфікації ВООЗ писати. 

Але, знову ж таки, тут зовсім різні пані Оля каже речі. Якщо ми будемо 

тільки давати Emergency Use на Emergency Use, які дали інші країни, а не 
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намагатись дати свій порядок екстреного застосування, то ми фактично 

будемо тільки копіювати чиєсь законодавство, а свого нічого ми зробити не 

зможемо. Я повторюсь, що ми переглянули Emergency Use, які дає FDA, 

EMA і Велика Британія, там конкретно вказаний завод-виробник. Тобто якщо 

Pfizer захоче ліцензувати це в Україні умовно, а Emergency Use США 

вказано, що там виробляється тільки на потужностях Pfizer США, то  

виходить, що Україна на вироблену в Україні ліцензовану вакцину 

відповідно до цього проекту не зможе дати Emergency Use.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Теж слушне зауваження. Погоджуюсь. ДЕЦ. 

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Коментар. Дивіться, насправді в реєстраційному 

досьє присутні всі виробничі потужності, які є по всьому світу, тобто якщо 

Pfizer виробляє вакцину не тільки в США, але і в Індії, то в реєстраційному 

досьє це буде зазначено, і в американському досьє це також буде зазначено, і 

в дозволі це буде зазначено. Тобто тут ми мало чим ризикуємо насправді. 

Тобто в принципі ми не бачимо з цього особливої проблеми. Головне, 

щоб досьє було саме таким, яким воно пройшло Emergency Use в США чи у 

Великобританії, чи прекваліфіковано ВООЗ. Тобто ми не бачимо тут ніяких 

таких великих ризиків насправді.  

 

ГУЛА Ю.В.  Якщо ми залишаємо пункт, що клінічні дослідження 

проводились в Мексиці, то ми автоматично маємо прийняти будь-яку 

вакцину, яка не зареєстрована ніде, не отримала Emergency Use, але провела 

клінічні дослідження в Мексиці або в Бразилії. 

 

КУЗЬМЕНКО К.О. І дивіться, нам в принципі немає значення, 

особливо де, в яких країнах проводились клінічні дослідження, оскільки вони 

можуть проводитись і в Україні, і в Білорусії, і в європейських країнах, і в 

азіатських країнах, і в США, і в Канаді, тобто будь-де вони можуть 

проводитись. Нам важлива, як для наших експертів, важлива якість цих 

досліджень і все, на яких расах вони проводились. Тобто це визначається вже 

на етапі спеціалізованої експертизи. Тому перелік країн, де проводились 

клінічні дослідження, воно не дуже коректно звучить. Правильніша 

пропозиція пані Олі Стефанишиної, дійсно, що може зробити акцент на те, в 

яких країнах дійсно отримано Emergency Use.  

Щодо цього переліку, для нас не дуже прийнятним є дві країни – 

Мексика та Бразилія насправді. Інші країни, так, можна погодитись і додати у 

прекваліфікацію ВООЗ.  

 

ГУЛА Ю.В.   Що стосується виробника "Serum", він для ВООЗ 

виробляє майже всі вакцини і перекриває весь календар щеплень. "Serum", 
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Індія.  Тому в них ці вакцини прекваліфіковані ВООЗом. Тут в них також не 

буде проблем, якщо навіть "Serum" буде випускати свою вакцину, вони 

можуть її прекваліфікувати у ВООЗі.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Почули. 

Я бачу, що хоче РНБО щось додати. 

Прошу, Олексію Станіславовичу. 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Дякую. 

Хочу зазначити, навести приклад. Вакцина AstraZeneca, яка 

зареєстрована, допущена до застосування на території Великої Британії, там 

зазначена тільки одна виробнича ділянка, яка розташована безпосередньо у 

Великій Британії, "Серум Інституту"  на даний час там немає. Тому в досьє, 

це відповідно коментар до Кузьменка, відповідно в досьє вони не отримують 

автоматично той факт, що вакцина AstraZeneca виробляється на площадці 

"Серум Інституту". Тому я згоден на виключення тої ж Бразилії, Мексики, 

але Індію я пропоную залишити. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Олексію, так Індію, наскільки я чую, проти 

Індії ніхто не має зауважень, і пані Оля не має зауважень, ми всі розуміємо, 

що "Серум Інститут" – це найпотужніший виробник у світі на сьогоднішній 

день. 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Тоді питань немає. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Міністерство охорони здоров'я, якщо ми залишаємо 

все, крім Мексики та Бразилії, ви сильно будете сперечатися? 

 

КОМАРІДА О.О. Колеги, дивіться, тут є коментар міністерства з 

приводу того, що "Сіновак" отримав Emergency Use в Китаї, не проводивши 

там клінічних досліджень, і він отримав Emergency Use у Бразилії, 

спираючись на дані бразильського клінічного дослідження. Є застереження, 

що з цим може виникнути питання. Ми, звичайно, відповідно до цього закону 

можемо скористатися Emergency Use  китайським, але яке там… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Він у нас прописаний. Китай прописаний. 

 

КОМАРІДА О.О. Так, але він був отриманий після другої фази без 

урахування третьої фази, і ми таким чином… 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дивіться, а у нас ніде немає. У нас іде слово 

Emergency Use,  ми там не розносимо першу, другу чи третю стадію, у нас є 

питання Emergency Use  в країнах з жорсткою політикою та Китай і Індія, 

наскільки я розумію. 

ДЕЦ, я правильно зараз кажу чи ні? 

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Так, пане Михайле. Саме так.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Тому, дивіться, я тут не бачу нічого. У нас Китай є, 

і "Синовак" ми можемо… 

 

ІВАЩЕНКО І.А. Добре. Приймається. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Приймається, пане Ігорю? 

 

ІВАЩЕНКО І.А. Так. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Олю, тоді ми додаємо редакційно до вашої 

правки слово "Індія". Ви не проти? 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Якщо всі члени комітету згодні, то давайте 

тоді підтримаємо це. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Давайте все ж таки редакцію за пропозиціями ДЕЦ 

та РНБО. І РНБО теж, я так розумію, Мексику, Бразилію не вважає 

принциповими країнами. Китай ми внесли, тому у нас немає обмежень по 

закупівлі китайської вакцини, що "Синовак", що "Синофарм", якщо вони 

будуть мати належні документи… Виходить, що у нас всі країни, яким ми 

довіряємо, будемо так казати, вони всі є в переліку. 

Якщо немає зауважень, пропоную переходити до безпосередньо 

голосування. 

Прошу, пані Ладо. 

 

БУЛАХ Л.В. Михайле Борисовичу, можна остаточно почути 

запропоноване рішення? Тобто Індія… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Олю, зачитуйте, будь ласка. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Але у мене тільки одне питання: про 

прекваліфікацію ВООЗ. Ми додамо "або прекваліфікацію ВООЗ"? Я думаю, 

що це слушно, ми не обмежуємо, але додаємо цю можливість. 

 



22 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Якщо це через кому "або", то я теж думаю, що не 

обмежуємо. 

Міністерство охорони здоров'я, що скажете? 

 

ІВАЩЕНКО І.А. Ми абсолютно за те, щоб додати перекваліфікацію 

ВООЗ. Буквально одне зауваження, що "Pfizer" зараз має також Emergency 

Use Аuthorization від ВООЗ, а не прекваліфікацію повноціннe, щоб ми 

формулювання… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зрозуміло. Так ми ж і кажемо: через кому. Або 

Emergency, або… 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я зачитаю… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хвилиночку, Олю. 

РНБО, ви згодні з остаточною позицією? 

Пане Олексію? 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Так, Михайле Борисовичу. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Державний експертний центр, згодні ви? 

 

КУЗЬМЕНКО К.О. Так. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Олю, прошу зачитати. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Прошу частину п'яту пункту першого розділу 1 

проекту Закону викласти в такій редакції: "Дозвіл на екстрене застосування 

був наданий компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Великої 

Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської 

Народної Республіки, Індії або Європейського Союзу та принаймні однієї з 

цих країн відповідно до національного законодавства країни на надання 

дозволу або мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони 

здоров'я". 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, почули. 

Єдине, пані Олю, мені здається, ми там не розуміємо, до якого абзацу 

ця правка, але прошу секретаріат, щоб він вже технічно уточнив номер цього 

абзацу, бо, мені здається, трошки не той абзац ви назвали, але ми розуміємо, 

про який абзац і яку правку ми вносимо. 
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Колеги, є ще запитання до автора правки? 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Немає. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Отже, ніхто не виявив бажання виступати.  

Переходимо до ухвалення рішення. Вношу такі пропозиції. 

Перша. Рекомендувати Верховній Раді України включити проект 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" 

щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (реєстр. 

№ 4613) в порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за 

основу та в цілому з урахуванням наданих комітетом пропозицій, 

відображених у висновку комітету, та доручити комітету спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-

юридичне доопрацювання законопроекту при підготовці його на підпис 

Голові Верховної Ради України. Визначити співдоповідачем з цього питання 

при розгляді його на пленарному засіданні голову комітету народного 

депутата України Радуцького Михайла Борисовича". 

Колеги, якщо немає заперечень, прошу підтримати і проголосувати. 

Прошу увімкнути камери та проголосувати "за", "проти" чи 

"утримався" шляхом підняття рук. Прошу. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. Я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. Бачу, що 

приєднався. 
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ДУБНЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. Немає. 

Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Ладо, оголосіть, будь ласка, результат голосування. 

  

БУЛАХ Л.В. 12  народних депутатів – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, дякую. Рішення прийнято. Я так розумію, 

що 12 – "за" і один не голосував.  

 

БУЛАХ Л.В. Так.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  
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Друге питання порядку денного. Про перегляд висновку комітету 

стосовно проекту…. Колеги, я думаю, що ми можемо відпустити зараз 

Міністерство охорони здоров’я, ДЕЦ, РНБО. 

 

БУЛАХ Л.В. У мене насправді є питання до представника МОЗ. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Це в "Різному", так? Тоді  все, питання знято. Якщо 

є питання, тоді залишаємо. ДЕЦ можемо відпускати? РНБО можемо 

відпускати? Дякую. Пане Ігорю, а вас попросимо  залишитись.  

Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я 

населення від шкідливого впливу тютюну (реєстр. № 4358). 

Шановні колеги, 4 листопада 2020 року на засіданні комітету ми 

розглянули проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, напрацьований 

за дорученням комітету нашою колегою, народним депутатом України, 

головою підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з 

ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Булах Ладою 

Валентинівною, та рекомендували Верховній Раді прийняти його за 

результатами розгляду в першому читанні за основу.  

Водночас 2 грудня 2020 року парламентом прийнято Закон України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження 

обігу підакцизних товарів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без 

їх згорання та посилення контролю за продажем таких товарів. Це не 

законопроект, це вже закон 1019-IX, яким врегульовано низку питань в 

частині обігу електронних сигарет та тютюновмісних виробів для 

електричного нагрівання (ТВЕНи), які також пропонується врегулювати 

законопроектом нашим 4358.  

Це вимагає перегляду та актуалізації деяких положень цього 

законопроекту. Тому є пропозиція повернути його в комітет для підготовки 

на повторне перше читання. Для цього нам необхідно переглянути 

попередній висновок комітету з цього питання відповідно до вимог частини 

п’ятої статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради". 

Пропоную такий регламент розгляду. Надати слово пані Ладі Булах – 3 

хвилини. В разі необхідності обговорення, 3 виступи по 2 хвилини. Прохання 

писати в "Групу" комітету, а потім перейти до голосування.  

Отже, прошу до слова народного депутата України Булах Ладу 

Валентинівну. Пані Ладо, у вас 3 хвилини.               

 

БУЛАХ Л.В. Я вже пояснювала цю ініціативу вчора колегам, зараз 

також повторюсь. Дійсно, дуже довго ми працювали над цим 

законопроектом, всі знають, який багатостраждальний його шлях, майже рік. 
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Дійсно, протягом року було прийнято Комітетом податкової політики  інші 

закони, прийняті закони, які частково вже вирішують ті питання, які 

зазначені в законопроекті нашому 4358, це щодо заборони продажу 

електронних сигарет і засобів, ТВЕНів для неповнолітніх, і дійсно змінено, 

скажімо так, дефініції електронних сигарет і ТВЕНів. Тому технічно так, наш 

законопроект потребує трішечки корегування і, наприклад, вже не вирішення 

проблем заборони продажу неповнолітнім.  

Тому особисто мені хотілось би все ж таки прийняти цей законопроект 

у першому читанні, але це буде некоректно, тому що ми вже сьогодні 

розуміємо, що цей законопроект до першого читання некоректний щодо 

існуючого законодавства в Україні. Тому я дуже сподіваюся, що я зможу 

дуже швидко його доопрацювати відповідно до нових визначень ТВЕНів і до 

нових норм продажу тютюну і тютюнових виробів неповнолітнім. Тому 

прошу підтримати цю ініціативу, вона, скажімо так, більше технічна, і 

прийняти рішення ще раз мені попрацювати над текстом законопроекту 4358 

для того, щоб наш комітет його вже рекомендував до першого читання 

коректним, скажімо, життєздатним. 

Тому пропоную все ж таки розглянути і прийняти рішення направити 

законопроект 4358 до нашого головного комітету для підготовки на повторне 

перше читання. І призначити мене відповідальною за підготовку нашого 

комітетського законопроекту. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Ладо. 

Колеги, є у когось запитання чи побажання? Немає. 

Отже, ставлю на голосування  пропозицію: 

Перше. Скасувати рішення комітету від 4 листопада 2020 року 

(протокол № 50), яким рекомендовано Верховній Раді України прийняти 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони 

здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну (реєстр. № 4358) за основу 

за результатами розгляду у першому читанні.  

Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати "за", 

"проти" чи "утримався" шляхом підняття рук, як це передбачено законом. 

Прийняття цього рішення має підтримати більшість від затвердженого 

складу комітету,  тобто не менше 8-и членів. 

Пані Ладо, прошу підраховувати голоси. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. Так, я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 
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ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. Немає. 

Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  
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Прошу оголосити, пані Ладо, результати голосування. 

 

БУЛАХ Л.В. За – 12 народних депутатів. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Рішення прийнято. 

Наступна пропозиція, друга. Рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту третього частини першої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України за результатами розгляду у першому читанні 

направити проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 4358) 

Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування для підготовки на повторне перше читання. 

Якщо немає заперечень, прошу членів комітету увімкнути камери та 

проголосувати "за", "проти" чи "утримався" шляхом підняття рук, як це 

передбачено законом.  

Пані Ладо, прошу підраховувати голоси.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Так. Я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

Дубневич Ярослав Васильович.  

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.  

 

ДУБНОВ А.В. За.  
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ДУБІЛЬ В.О. Дубіль – за, Михайле Борисовичу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Пані Ладо, оголосіть, будь ласка, 

результати. 

 

БУЛАХ Л.В. 11 – за. 

 

ЗУБ В.О. Зуб приєднався.  

 

БУЛАХ Л.В. Отже, 12 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

 

БУЛАХ Л.В. Михайле Борисовичу, в мене уточнення. Ви в рішенні 

зачитали на повторне друге читання… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перше, перше. 

  

БУЛАХ Л.В. На повторне перше читання, хоча законопроект не був  на 

першому читанні.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Але ми його рекомендували. 

 

(Шум)  

 

БУЛАХ Л.В. Тоді 12 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  
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Переходимо до розгляду організаційних питань. Третє питання порядку 

денного. Про затвердження звіту про роботу Комітету Верховної Ради 

України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування в період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання.  

Шановні колеги, відповідно до вимог статті 53 Закону "Про комітети" 

наприкінці кожної сесії Верховної Ради комітет має затверджувати звіт про 

підсумки своєї роботи. Текст проекту звіту про роботу нашого комітету в 

період четвертої сесії вам було розіслано для попереднього ознайомлення. 

Він буде доповнений секретаріатом за результатами роботи парламенту і 

комітету в останні два тижні цієї сесії з врахуванням результатів розгляду 

наших законопроектів на пленарному тижні.  

Нагадаю, що на останній пленарний тиждень цієї сесії було 

заплановано розгляд законопроектів, з підготовки яких наш комітет 

визначено головним. Якщо ще якісь законопроекти потребуватимуть 

невідкладного розгляду комітетом до завершення цієї сесії, ця інформація 

також буде внесена до нашого звіту про роботу. Всі звіти про роботу 

комітету цієї сесії ми подаємо до Апарату Верховної Ради для узагальнення і 

підготовки звіту про роботу парламенту в цілому, а також оприлюднюємо на 

офіційному веб-сайті комітету. 

Отже, вношу пропозицію затвердити звіт про роботу нашого комітету у 

період четвертої сесії та надати доручення секретаріату внести відповідні 

зміни до нього за результатами розгляду наших законопроектів на 

останньому пленарному тижні четвертої сесії. 

Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати "за", 

"проти" чи "утримався" шляхом підняття рук, як це передбачено законом. 

Пані Ладо, прошу підраховувати голоси.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 
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ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. Десь загубився. 

Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович  – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, оголосіть, будь ласка.  

 

БУЛАХ Л.В. 12 голосів – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Рішення прийнято.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. 

Четверте питання порядку денного. Шановні колеги, коли сьогодні ми в чаті 

спілкувались, там що стосувалось цього плану, там по деяких законах було 

бажання практично всіх депутатів взяти участь в розробці цих законів. 
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Нічого не заперечую. Тому всі закони, які є в комітеті, в нас немає ніяких 

табу, кожен депутат, кожен член комітету, і це буде дуже важливо і дуже 

гарно, якщо ви будете приєднуватись до розробки всіх законів, які є в 

нашому плані… Я повністю підтримую, що всі депутати за бажанням мають 

працювати над будь-яким законом і законопроектом, які відпрацьовує і готує 

наш комітет.  

Про план роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування у період п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання. Це з лютого по липень 2021 

року.  

Шановні колеги, на виконання доручення Голови Верховної Ради всі 

комітети мають до 30 січня 2021 року подати затверджені на своєму засіданні 

плани роботи на період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. Текст проекту плану про роботу нашого комітету в період п’ятої 

сесії вам було розіслано для попереднього ознайомлення. У визначені для 

надання пропозицій терміни додатково надійшли пропозиції від наших колег 

народних депутатів України Булах Лади Валентинівни та Стефанишиної 

Ольги Анатоліївни. Вони включені в проект плану і додатково були вчора 

розіслані вам для ознайомлення.   

Враховуючи, що наша робота прогнозовано проводитиметься в умовах 

карантину, пропоную не планувати на даному етапі конкретних заходів з 

конкретними датами, а вирішувати питання про проведення того чи іншого 

заходу чи виїзного засідання в робочому порядку в разі надходження 

пропозицій від народних депутатів членів комітету або на прохання місцевих 

органів влади чи Міністерства охорони здоров’я, як ми і домовлялись на 

початку нашої роботи. Цей план ми можемо доповнювати і змінювати в разі 

потреби протягом всього часу. Він також буде відкоригований з врахуванням 

результатів розгляду наших законопроектів на останньому пленарному 

тижні.      

Отже, вношу пропозицію затвердити план роботи комітету на період 

п’ятої сесії та надати доручення секретаріату внести відповідні зміни до 

нього за результатами розгляду наших законопроектів на останньому  

пленарному тижні четвертої сесії. 

Колеги, якщо немає зауважень, можемо переходити до голосування.  

Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати "за", 

"проти" чи "утримався" шляхом підняття рук, як це передбачено законом. 

Пані Ладо, прошу підраховувати голоси. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. Я - за. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За.       

   

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович.  

Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Пані Ладо, оголосіть, будь ласка.   

 

БУЛАХ Л.В. Нас все більше і більше. 13 народних депутатів – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.  

П'яте питання порядку денного: про пропозиції Комітету Верховної 

Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 

до проекту порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання (лютий – липень 2021 року).  

Шановні колеги, у нас також є доручення Голови Верховної Ради 

України, згідно з яким у січні поточного року ми маємо подати затверджені 

на засіданні пропозиції комітету по проекту порядку денного п'ятої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання. Проект цих пропозицій вам 

було направлено для попереднього ознайомлення. З урахуванням того, що 

рішення щодо закріплених за нашим комітетом законопроектів 

ухвалюватиметься Верховною Радою вже після нашого засідання, ми також 

потім внесемо відповідні корективи до цих пропозицій.  

Отже, вношу пропозицію затвердити пропозиції комітету до проекту 

порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України та надати доручення 

секретаріату внести відповідні зміни до них за результатами розгляду наших 

законопроектів на останньому пленарному тижні четвертої сесії. Прошу 

членів комітету увімкнути камери та проголосувати "за", "проти" чи 

"утримався" шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Пані Ладо, 

прошу підраховувати голоси.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

  

ДУБІЛЬ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович.  
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ДУБНЕВИЧ Я.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Пані Ладо, оголосіть, будь ласка. 

  

БУЛАХ Л.В. Тут уже 12 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.  

Переходимо до "Різного". Шосте питання порядку денного – це 

презентація Інформаційно-дослідницького центру при Верховній Раді 

України. Шановні колеги, до комітету звернувся директор програми USAІD 

RADA з пропозицією проінформувати народних депутатів України членів 

комітету про інформаційні послуги, що можуть надаватися Інформаційно-

дослідницьким центром при Верховній Раді України.  

Пропоную надати слово Валерії Новак – програмному координатору 

дослідницької служби програми USAІD RADA. Регламент до 5 хвилин. 

Потім перейдемо до запитань-відповідей. Якщо будуть запитання до  

доповідача, прохання писати в "Групу" комітету.  
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Запрошую до слова Валерію Новак. У вас регламент 5 хвилин.  

 

НОВАК В. Доброго дня!  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Доброго дня.  

 

НОВАК В. Дякую, я швидко. Дякую за можливість провести 

презентацію на засіданні комітету. Мене звуть Валерія Новак, програмна 

координаторка USAID Рада, і ми проводимо подібні заходи в рамках 

адвокаційної  кампанії на засіданні комітету, щоб представити роботу 

Інформаційно-дослідницького центру при Верховній Раді України.  

Сьогодні в більшості провідних країнах світу, в парламентах, створені  

спеціальні дослідницькі служби. Це дослідницька служба Конгресу США, 

Канади, польського Сейму, Європейського парламенту. Ці служби, вони різні 

за структурою, статусом, повноваженнями, проте їх спільна мета – це 

надавати аналітичну підтримку парламентарям. І досвід цих країн, він 

показує, що існує попит на такі послуги. Існує попит і в українському 

парламенті, це підтверджується роботою нашого Інформаційно-

дослідницького центру. 

Детальніше про те, що таке Інформаційно-дослідницький центр. Це 

пілотна ініціатива за підтримки USAID Рада, який є першим кроком до 

створення повноцінної дослідницької служби. Він надає інформаційні 

довідки на запити народних депутатів України, їх помічників, секретаріатів 

комітетів, представників секретаріатів фракцій та груп, представників 

структурних підрозділів Апарату Верховної Ради. Замовити інформаційну 

довідку можна, подавши запит за спеціальною формою онлайн або 

надіславши запит на електронну адресу останньої довідки. З вами зв’яжеться 

команда ІДЦ для з’ясування деталей запиту. Довідки надаються зазвичай 

протягом двох тижнів, але якщо в цьому є потреба, ми намагаємось робити 

виключення і підготовка займає менше часу.  

Центр може бути додатковим аналітичним ресурсом, який дозволяє  

отримати стислу інформацію щодо національного, міжнародного 

законодавства в певній сфері, інформацію про досвід впровадження 

державної політки в інших країнах. Це банк даних покращення міжнародної 

та національної практики, які можуть значно підсилити аналітичну 

спроможність депутатів, секретаріатів комітетів і парламенту в цілому.  

Як же можна використовувати цю інформацію? Перш за все в 

законопроектній роботі, на етапі аналізу політики як обґрунтування вибору 

певної політики, обґрунтування в пояснювальній записці та в тому числі під 

час адвокації просування законодавчих ініціатив на пленарних засіданнях, на 

засіданнях комітетів і, по-друге, як інформаційна база, яку можна 

використовувати під час підготовки до виступів, і важливо, під час 
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підготовки до комітетських слухань, "круглих столів", парламентських 

слухань.  

Хочу звернути увагу, що зараз ми з секретаріатами комітетів 

співпрацюємо саме в таких напрямках, і є позитивний досвід співпраці під 

час підготовки до комітетських та парламентських слухань. Звичайно, це 

може полегшити роботу народних депутатів, їх помічників, особливо в тих 

випадках, коли існує необхідність дослідити досвід інших країн в певній 

сфері. Тут хочу зосередитись на темах довідок. Теми довідок, вони можуть 

охоплювати широке коло питань залежно від запиту і можуть включати 

інформацію про досвід інших країн, в тому числі будь-яку статистичну 

інформацію: витяги з документів, звітів, які є у відкритому доступі, 

законодавства. 

Якщо підсумовувати, то це міжнародний досвід регулювання окремих 

сфер політики. Це практики країн ЄС, порівняння досвіду різних країн. 

Наприклад, серед  останніх запитів, на які ми надавали інформаційні довідки, 

це інформація щодо врегулювання обігу медичного канабісу в країнах США, 

Канаді, Китаї, обмежені і заборонені викиди в повітря в порівнянні  

законодавств ЄС і України і була також тема підготовки до другої  хвилі 

COVID-19 у світі. Тобто, як ви бачите, теми довідок найрізноманітніші.  

Навіщо взагалі ІДЦ створено? Це перший крок для створення 

парламентсько-дослідницької служби. Це зараз пілотний проект, який 

працює за підтримки USAID, але така структура може бути створена в 

Апараті Верховної Ради, і це є вкрай важливим. Зараз ведеться дискусія щодо 

створення подібної структури в Інформаційному управлінні Апарату 

Верховної Ради України, і тут важливою є підтримка з боку народних 

депутатів, з боку Апарату Верховної Ради для того, щоб ІДЦ змогло 

трансформуватися в таку парламентську дослідницьку службу повноцінно. 

Тому що, як я вже казала, це обов'язковий елемент парламентів країн з 

розвинутою демократією, це підсилення аналітичної спроможності 

парламенту, і це прямий вплив на якість законодавчих рішень та можливість 

приймати законодавчі рішення, які будуть більш передбачуваними та 

прогнозованими. 

Підсумовуючи, ви вже зараз можете сприяти створенню 

парламентської дослідницької служби. Поки така структура не створена, 

важливо напрацювати всі можливі механізми роботи співпраці з народними 

депутатами, з Апаратом Верховної Ради, щоб потім передати ці знання та 

досвід. Тому дуже важливо з боку парламенту формувати запит – запит на 

роботу такої дослідницької структури, тобто замовляти інформаційні 

довідки. 



38 

 

Ще раз нагадую про процес замовлення – це або заповнення форми, або 

надіслати теми довідки на електронну пошту, або зв'язатися з командою 

Інформаційно-дослідницького центру (всі необхідні контакти я надам). 

Ну, і звичайно, як можна допомогти, це підтримувати та адвокатувати 

всюди ідею створення такої дослідницької структури серед своїх колег. 

Дуже дякую. 

Сподіваюся, я впоралася за 5 хвилин. З радістю відповім на будь-які 

ваші запитання. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Колеги, є запитання? Немає. 

Якщо запитань немає, дякую представникам USАID. 

Далі у нас ще є 2 питання. Перше питання в "Різному". Є пропозиція, 

яка не є авторством "Голосу" чи ще когось, це є така пропозиція багатьох 

депутатів, але, враховуючи те, що наш комітет є основним в цьому питанні, є 

пропозиція написати нам не від комітету, а кожен депутат за бажанням може 

підписати в СЕДО такий лист і відправити його на РНБО, давайте я попрошу, 

щоб пані Оля його зачитала. І ще раз кажу, це не є якась політична заява, це 

рішення кожного з депутатів. Є така пропозиція: після оголошення зараз 

цього листа, він буде надісланий кожному депутату у СЕДО, і це вже 

рішення кожного народного депутата підписувати чи ні. Я особисто такий 

лист буду підписувати. 

Прошу, пані Олю, оголосити лист, будь ласка. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. В СЕДО лист вам надісланий. Він стосується,  

власне, того, що ми на початку ще обговорювали, а саме вакцини "Спутник 

V". Ми обговорювали це дійсно з Михайлом Борисовичем і з іншими 

народними депутатами і навіть були у нас спільні "ефіри" з Радою 

національної безпеки і оборони, де було чітко зазначено, що дійсно для 

України така ситуація є неприйнятною, і ми вважаємо, що цю вакцину 

потрібно заборонити. Сьогодні вже заборонені ветеринарні вакцини 

спеціальною постановою Кабінету Міністрів, але, на жаль, вакцини … 

(нерозбірливо) поки що не заборонені. Ми пропонуємо звернутися до Ради 

національної безпеки і оборони, щоб вони на своєму засіданні в першу чергу 

розглянули це питання, а в другу чергу внесли зміни в спеціальну Постанову 

Кабінету Міністрів України про заборону ввезення на митну територію 

України товарів, що походять з Російської Федерації № 1147. У разі, якщо 

потрібно внести зміни до законодавства України про санкції або інші закони 

України щодо включення до переліку санкцій "Заборонено" здійснення 

державної реєстрації вакцин російського виробництва, також просимо надати 
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від уряду пропозиції на Верховну Раду, щоб ми внесли відповідні зміни. Це 

три такі пропозиції, які ми хочемо винести на засідання Ради національної 

безпеки і оборони.  

Чому ми вважаємо це важливим? Тому що сьогодні, як ми всі знаємо, у 

нас іде війна і російська вакцина є також одним із методів гібридної війни 

проти України. Уже є заяви певні про те, що "Біолік" харківський подав 

власне, це єдина вакцина, до речі, чи Україна, яка подала свої документи на 

реєстрацію. Я хочу вам, колеги, нагадати, що у нас сьогодні одна з перших 

категорій, яку ми будемо вакцинувати, це військові. Я собі, чесно кажучи, не 

уявляю, як Україна буде вакцинувати військових російською вакциною. Ну, 

крім того, є багато питань до того, як проводяться дослідження цієї вакцини. 

І були листи і міжнародної експертної спільноти щодо даних, які Російська 

Федерація видає за клінічні випробування.  

Ну і, власне, ми не знаємо ані якості цієї вакцини, ані ефективності і 

політично вважаємо, що Україна не може собі дозволити сьогодні взагалі 

будь-які спроби розповсюдження на території України вакцини російського 

виробництва.  

Текст ми розіслали вам в СЕДО. Будь ласка, приєднуйтесь і 

підписуйте.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Оля.      

Тут Артем Васильович Дубнов попросив запитання. Прошу, Артеме 

Васильовичу.  

 

ДУБНОВ А.В. Пані Оля, питання одне. Я "всецело" підтримую вас 

абсолютно і щодо якості, і щодо політичного моменту, але у мене уточнення. 

Там тільки про "Спутник V" чи про всі медпрепарати? Чи про всі вакцини, чи 

це просто саме про цю вакцину коронавірусну? 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Ну, ми зараз пропонуємо зосередитися на 

вакцині саме від COVID-19, розроблену Російським національним 

дослідницьким центром епідеміології і мікробіології.  

 

ДУБНОВ А.В. Абсолютно підтримую. Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, ще є запитання? Ні. Якщо немає, колеги, це 

знаходиться у кожного в СЕДО, тому за бажанням підписуйте або не 

підписуйте. Це бажання кожного з нас присутніх, це не рішення комітету, це 

комітет, народні депутати звертаються до Ради національної безпеки і 

оборони. А рішення буде саме за Радою національної безпеки і оборони. Це 
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Президент, це Секретар Ради національної безпеки і оборони, і далі – це вже 

доручення РНБО Кабінету Міністрів України прийняти це чи не прийняти.  

Тому, щоб не втрачати час… 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Вибачте, можна? Ми рішенням комітету це 

точно не хочемо… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні-ні, це власне бажання кожного депутата. Це ж 

лист, це ж не рішення комітету. Це лист на РНБО, який підписує більшість, 

наскільки я розумію, що такий лист підпише більшість народних депутатів, я 

не думаю, що тут будуть якісь сюрпризи, а РНБО якраз, це не повноваження 

комітету таке рішення проводити, ми можемо тільки писати звернення на 

РНБО, бо це повноваження Ради національної безпеки та оборони і Кабінету 

Міністрів України, це санкції, це не повноваження Верховної Ради. 

Далі. У нас є ще одне питання. Просила в "Різному" поставити питання 

до Міністерства охорони здоров'я пані Лада Булах.  

Прошу, Ладо Валентинівно. 

 

БУЛАХ Л.В. Я швидко зачитаю проблему і запропоную ініціативу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, хвилиночку. А міністерство з нами чи 

ні? 

 

БУЛАХ Л.В. А, до речі. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Ігорю, ви з нами?  

Щось я не бачу в онлайні Міністерства охорони здоров'я. Я так 

розумію, питання до них. Чи до нас? 

 

БУЛАХ Л.В. У мене є заява про проблему. Вирішення цієї проблеми 

полягає дійсно в Міністерстві охорони здоров'я. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Тоді давайте почекаємо, щоб вони приєдналися. 

 

БУЛАХ Л.В. Це проблема в закупівлі ліків, антиретровірусних 

препаратів. Я вже піднімала цю проблему минулого року. Вона не 

вирішується. Я хочу просити тут ще раз розглянути цю проблему, бажано, 

щоб був хтось від Міністерства охорони здоров'я, але якщо їх немає, я все 

одно буду просити розглянути це питання. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хвилину, щойно зв'язалися з Міністерством 

охорони здоров'я, зараз приєднаються до нас. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Ладо, а нам тільки міністерство треба, чи ДП 

"Медичні закупівлі" теж треба? 

 

БУЛАХ Л.В. Мені взагалі не треба особистості, мені достатньо 

представника Міністерства охорони здоров'я. Будь-якого.  

  

(Шум) 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. До нас приєднався представник Міністерства 

охорони здоров'я. 

 

БУЛАХ Л.В. Ігорю, минулого разу цю проблему про відсутність 

закупівель антиретровірусних препаратів я піднімала минулого року, була 

тоді від Міністерства охорони здоров'я пані Шаталова, але ж проблема не 

вирішується. Тому коротко констатую інформацію, яка дуже тривожна, і 

потім, можливо, ви надасте нам якусь відповідь. Станом на кінець 2020 року, 

по інформації, яка надавалася ДП "Медичні закупівлі України" до Центру 

громадського здоров'я, була проблема по закупівлях лише дитячих форм 

антиретровірусних препаратів, ми всі розуміємо, що це життєво необхідна 

терапія для ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Але в цьому році неофіційно мені 

стало відомо про проблеми в закупівлях п'яти дуже важливих 

антиретровірусних препаратів, які використовуються в різних схемах 

лікування таких пацієнтів. За п'ятьма договорами було укладено додаткові 

угоди 30 грудня 2020 року ДП "Медичні закупівлі України" про продовження 

строку дії договорів та строку поставки товарів, направлення на реєстрацію 

до органів казначейства 31 грудня 2020 року. Ми всі розуміємо, що це 

запізно, 31 грудня, звісно, дуже затягують ті закупівлі, і якщо б ми не 

змінили Закон про державні закупівлі, то, звісно, що це була б дуже велика 

проблема, але бюджетним законодавством передбачена реєстрація як 

договорів, так і додаткових угод в органах казначейства, тому що ми ж 

прийняли закон. Тобто станом на теперішній час органи казначейства не 

підтвердили реєстрацію середньострокових бюджетних зобов'язань ДП 

"Медичні закупівлі України", які були взяті відповідно до додаткових угод, 

укладених 30 грудня 2020 року та направлених на реєстрацію до органів 

казначейства 31 грудня.  

Така ситуація сьогодні унеможливлює, тобто блокує проведення 

оплати у 2021 році по укладених договорах минулого року, за 

вищевказаними договорами до 2020 року. Тобто зі слів очільника ДП 

"Медичні закупівлі України" така пізня подача, я намагалася дізнатися, чому 

ж так запізно були подані до казначейства договори, він пояснював, що він 
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очікував публікації вже нового прийнятого закону, де з'явилася додаткова 

можливість укладати договори керованого доступу. Тому саме через цю 

публікацію закону про довгострокові зобов'язання, скажімо так, загальмувало 

процес подання його договорів до казначейства. Кошти, про які йде мова, це 

великі кошти, мінімум 162 мільйони, максимум 170 мільйонів гривень, вони 

повернулися відповідно у бюджет у кінці року, але ці препарати 

антиретровірусні дуже важливі, деякі з них вже відсутні. Наприклад, 

тенофовір, ламівудин, ефавіренз – це в одній пігулці 3 препарати. 

 

ІВАЩЕНКО І.А. Комбінований препарат, я розумію. 

 

БУЛАХ Л.В. Він вже відсутній в центрах СНІДу і в кабінетах 

інфекційних захворювань, які мають можливість забезпечувати людей 

ліками. Препарат такий самий, але ще й з ефавірензом закінчиться в червні і 

долутегравір у липні. Відповідно, ця проблема виникла не на кінець року. Я 

підняла наше листування з міністром, паном Степановим, мій перший запит і 

взагалі сигнал щодо проблеми, яка формується, був направлений в квітні до 

Міністерства охорони здоров'я України, і аж у червні я отримала відповідь 

від пана Степанова про те, що проблема є, але (цитую) Міністерство охорони 

здоров'я вживає всіх можливих заходів для забезпечення життєво необхідною 

терапією ВІЛ-інфікованих пацієнтів України. Сьогодні за підсумком 

необхідно суму 160-170 мільйонів знайти в бюджеті 2021 року. Найбільш 

реалістичним сценарієм мінімізації ризиків є покриття фінансових 

зобов’язань по закупівлі по цих договорах, знаєте, шляхом сейвінгів 2021 

року, перерозподілу бюджету 2021 року. Але це не відповідальність ні моя, ні 

нашого комітету. Звісно, що ця проблема вирішується виключно в предметах 

відань Міністерства охорони здоров’я в партнерстві з Мінфіном.  

Відповідно в мене до вас питання, яким чином ця проблема 

вирішується, тому що в нас реально до березня-квітня закінчуються 

препарати, антиретровірусні препарати для ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Я  

думаю, що тут не треба пояснювати, яка виникне причина, якщо у цих 

хворих не буде доступу до життєво необхідної терапії. Дякую вам за 

відповідь.  

Я хочу тут ще просити зробити письмовий звіт або доповідь міністра 

охорони здоров’я пана Степанова у відповідь на цю проблему на наступному 

засіданні нашого комітету.  

Дякую. 

 

ІВАЩЕНКО І.А. Дякую вам за запитання. Спробую прокоментувати 

таке питання, поставлене в сторону Міністерства охорони здоров’я. 

Наскільки я розумію, дійсно ДП "Медичні закупівлі" намагалось застосувати 

середньострокові зобов’язання, в межах прийнятого закону вони не 



43 

 

дозволяли перенести фінансування 2020 року на 2021 рік, але в межах 

попередніх комунікацій ми говорили не тільки по цих препаратах, по 

застосуванню цього механізму. Єдиний варіант – це застосування коштів 

2021 року для оплати зобов’язань, які були взяті в 2020 році. 

Щодо стану подачі і, скажімо так, роботи в казначействі я зараз не 

можу вам надати інформації, дійсно не володію нею з цілком об’єктивних на 

це причин. В  той же час ми підготуємо письмову відповідь на комітет і вам 

персонально щодо стану закупівлі та дій, які вживає Міністерство охорони 

здоров’я, бо дійсно ми знаємо, що надходили заявки на реєстрацію окремих 

препаратів у пізній період, тобто вже в кінці грудня, в тому числі за 

результатом процедури закупівлі, і ми з ДП мали про це комунікацію щодо 

забезпечення реєстрації.  

Щодо фінансування, я так розумію, ситуація в будь-якому випадку за 

сейвінги - ми фактично на даний момент не маємо і говорити, що це можливо 

буде якийсь перерозподіл в межах розподілу програм, бо говорити про 

сейвінги чи економію - ми можемо говорити лише на кінець року. Ясно, що 

питання з забезпеченням препаратів антиретровірусної терапії для пацієнтів, 

які постійно потребують застосування, є важливим, тому ми і спробуємо 

максимально об’єктивну і вичерпну відповідь вам надати, поки що таку 

відповідь можу надати. Розумію складність питання, розумію контингент 

пацієнтів, які потребують цю терапію, я розумію, що вони тривалий час якраз 

і забезпечують своє життя за рахунок ритмічних поставок. От спробуємо так.  

 

БУЛАХ Л.В. Ігорю, дякую. Насправді ціль же не звіт. Насправді  

проблема не тільки стосується закупівлі антиретровірусних препаратів, там 

низка  інших препаратів, дійсно до мільярда гривень були не виконані 

закупівлі. Але в зв’язку з тим, що я очолюю саме підкомітет  з інфекційних 

захворювань, звісно, що я акцентую свою увагу на забезпеченні лікуванням 

саме таких пацієнтів. Тому дуже прошу і Міністра охорони здоров'я 

Степанова, і очільника ДП "Медичні закупівлі України", Міністра фінансів 

Сергія Марченка все ж таки консолідуватися і розглянути, я знаю як мінімум 

3 варіанти вирішення цієї проблеми, але там все одно треба лідерство 

Кабінету Міністрів. Наш комітет зробив все, що можливо: ми змінили 

практику, ми надали додаткові можливості ДП "Медичні закупівлі України", 

тепер вже дія за вашим проактивним все ж таки вирішенням цієї проблеми, і 

дуже сподіваюся, що ви акцентуєте і увагу міністра, і пані Шаталова дійсно 

долучиться до вирішення цієї проблеми як ключовий фінансист міністерства. 

 

ІВАЩЕНКО І.А.  Дякую. 

Я лише відмічу, коли я говорив, що ми надамо вичерпну і об'єктивну 

інформацію, я якраз говорив, що буде відповідь, що ми не вживаємо дій, а 

будуть конкретні… 
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БУЛАХ Л.В. Насправді  чому я дуже хвилююся, тому що глобальний 

фонд вже минулого року так, скажімо, м'яко натякнув офіційно, що проблеми 

в закупівлях, які вони покривали дефіцитом, вони дофінансовували 

позаминулого року, минулого року, цього року вони вже не будуть 

відшукувати додаткове фінансування для того, щоб забезпечити цей геп в 

Україні, і мене це дуже тривожить. Тобто у нас немає вже такої страховки як 

фінансування Глобального фонду, тому у нас немає виходу, ми повинні 

знайти ресурс і політичну волю купити ці препарати, як мінімум, до червня-

липня, щоб у пацієнтів були ліки. 

 

ІВАЩЕНКО І.А. Я вас почув. Відповідь надамо. Приймемо участь у 

наступному засіданні. 

 

БУЛАХ Л.В. Дякую. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Ладо, Михайле Борисовичу, можна додати ще 

декілька слів. 

Ладо, дякую, що ти підняла дуже важливе питання, бо у мене теж було 

це питання, бо 109 позицій не було закуплено на 2020 рік, і мені дуже 

хотілось би, тому що там стосується не лише ретровірусної терапії, але й 

дитячої онкології та кардіохірургії, це теж дуже важливо, і нам потрібно 

розуміти, де на 2021 рік у нас будуть ліки, тому що це стосується і моєї теми 

по трансплантації, тобто дитяча онкологія. 

І я б хотіла, щоб це запитання було у нас розглянуто не лише в 

письмовому вигляді лише від міністра, але й, може, ми запросимо на комітет 

наступного разу директора ДП "Медичні закупівлі України", і міністра, і 

Шаталову, щоб нам розповіли, що треба буде робити на наступний рік з 

закупкою чи з цими ліками, яких не закупили. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, колеги. 

На цьому наш порядок денний вичерпано.  

 

ЗУБ В.О.  Михайле Борисовичу! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу. 

 

ЗУБ В.О. Я два слова хочу сказати. Така ж проблема у нас по онкології. 

Сьогодні до мене, до речі, зверталися – немає препаратів для проведення 

хіміотерапії от безпосередньо у нас в Чернігові. І там зараз вирішуємо 

питання для лікування молодих пацієнтів, тому я прошу знову ж таки 

Міністерство охорони здоров'я звернути увагу і на ці питання – якраз 

забезпечення препаратами онкохворих. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  
 

СТЕФАНИШИНА О.А. Можна ще? 
 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хвилиночку, Ольго Анатоліївно, я бачу, що ви 

підняли руку, надам слово обов'язково. 

Колеги, я так розумію, що одне питання порядку денного наступного 

комітету у нас вже є. Це пропозиція пані Оксани  і  пані Лади, тобто я думаю, 

що ми поставимо це питання на наступний комітет, і пан Валерій, я так 

розумію, що з тим самим питанням звернувся.  

Пані Ольго, прошу вас.  
 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я хотіла підтримати. І я би просила тоді 

секретаріат, якщо можна, то заздалегідь надіслати запитання від нас до МОЗу 

та до ДП "Медичні закупівлі України" для того, щоб вони дали вичерпну 

відповідь, по-перше, чому так сталось, бо дійсно, близько мільярда гривень 

повернулось в бюджет. Те, що я бачила на зустрічах, я була в МОЗі минулого 

тижня, що дійсно ДП "Медичні закупівлі" не вистачило місяця для того, щоб 

проторгувати всі позиції, і якраз це був той місяць, на який ми затримали, не 

ми, а МОЗ затримало погодження різних документів. 

І також я би просила, щоб ми запитали в них, яким чином цього року 

будуть проходити закупівлі. Мені було оголошено, що в лютому вони 

почнуться, щоб вони точечно розповіли  весь цей процес, зробили нам графік 

закупівель на цей рік, і також шляхи вирішення ситуації, яка сталась, бо 

частина цієї проблеми, вона лежить в площині постанови, яку ще влітку 

ухвалив уряд, яка значно гальмує роботу ДП, що вони вимушені 

погоджувати кожний  крок, кожний документ, і ця бюрократія затягує час. 

Тобто можливо треба внести зміни в постанову, хай би МОЗ нам представило 

своє бачення всю, ДП – своє бачення і ми б тоді також звернення на  уряд  

написали від комітету.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Колеги, тому пропоную в наступний порядок денний, щоб секретаріат 

вніс це питання. Запрошуємо пана міністра, запрошуємо голову ДП "Медичні 

закупівлі". Я вважаю, що цього достатньо для обговорення цього питання. 

 Дякую за вашу зацікавленість. Оксано, Ладо, Ольго, пане Валерію, 

дякую, що підняли це питання. Обов’язково на наступний комітет поставимо 

це питання першим.  

Колеги, порядок денний вичерпано. Всім нагадую, що в нас наступні 

два тижні це сесійні тижні, щоб собі нічого собі не планували. У нас останній 

тиждень січня і перший тиждень лютого – це пленарні засідання.  

Всім бажаю здоров’я. Дякую, до побачення.     


