
СТЕНОГРАМА 

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

медичної допомоги та медичного страхування 

 

29 січня 2021 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, починаємо засідання Комітету з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У нас 

присутні, пані Яно? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 8 народних депутатів.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є. Відповідно до Закону України "Про 

комітети Верховної Ради" інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться 

аудіозапис. Прошу затвердити порядок денний, він учора вам був розісланий.  
 

Прошу голосувати. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  8 – за. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Порядок денний  затверджено.  

Сьогодні у нас порядку денному одне питання  - про проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної 

реєстрації лікарських засобів  під зобов'язання (реєстраційний номер 4613, 

друге читання). 

Учора цей законопроект був прийнятий у першому читанні і фракція 

домовилась, що сьогодні парламент розгляне його у другому читанні. Голова 

Верховної Ради доручив нашому комітету підготувати законопроект для 

розгляду у другому читанні до 29 січня поточного року. Тому я пропоную 

одразу визначитися з процедурних питань. 

Вношу пропозицію: в зв'язку з обмеженим часом на опрацювання  

комітет приймає до розгляду ті пропозиції до редакції прийнятого в першому 

читанні законопроекту (реєстраційний номер 4613), які надійшли до 24-ї  

години 28 січня. Останні поправки учора надійшли після 23-ї години. Прошу 

голосувати. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  8 – за. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Переходимо до розгляду. Пропоную такий порядок нашої роботи: 

спочатку я як один із авторів законопроекту коротко проінформую вас щодо 
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проведеної роботи, потім перейдемо до обговорення та до запитань, якщо у 

цьому буде потреба.  

Надалі поставимо на голосування згруповані відповідно до  

запропонованого рішення поправки в такому форматі: спочатку голосуємо усі 

поправки, які запропоновано врахувати, з оголошенням номерів кожної 

поправки. Аналогічно усі враховані редакційно та враховані частково, а  потім 

відхилені.   

При цьому якщо у когось з народних депутатів є заперечення, він зразу 

озвучує їх до голосування, щоб потім не переголосовувати. 

Далі окремо, в разі необхідності, розглядаємо поправки, автори яких не 

погодились з попередніми пропозиціями від комітету, та ставимо їх окремо на 

голосування на підтвердження. За це має проголосувати більшість із присутніх 

на засіданні членів комітету.  

По завершенню розгляду ставимо на голосування узагальнюючу 

пропозицію Верховній Раді щодо рішення, яке комітет рекомендує ухвалити 

за результатами розгляду законопроекту у другому читанні відповідно до 

вимог статті 123 Регламенту Верховної Ради. 

Якщо немає заперечень, починаємо?  

Колеги, до прийнятого в першому читанні тексту законопроекту 4613 

надійшло 45 поправок, автори яких зазначені в таблиці. Також в таблиці 

внесено поправки від комітету, які по суті редакційно уточнюють поправки 

народних депутатів.  Отже, у сумі надійшло 45 поправок, з яких пропонується 

врахувати 21 поправку, врахувати редакційно 3 поправки, врахувати частково 

13 поправок, відхилити 8 поправок. 

При підготовці до другого читання комітет намагався максимально 

врахувати надані пропозиції народних депутатів. Зокрема в редакції, 

підготовленій до другого читання, пропонується: поширити можливість 

застосування процедури реєстрації під зобов'язання виключно на вакцини або 

інші медичні імунобіологічні препарати для специфічної профілактики 

коронавірусної хвороби COVID-19.  

Дозволити реєструвати за такою процедурою лише ті вакцини, які мають 

дозвіл на екстрене застосування, надане компетентними органами Сполучених 

Штатів Америки, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, 

Китаю, Індії чи ЄС, або прекваліфіковані ВООЗ.  

Не допускати до реєстрації  вакцини та інші лікарські засоби, що 

розроблені державою-агресором.  

Це те, що ми казали, що не виготовлення, а саме розроблення. Не 

застосовувати до вакцин вимоги щодо маркування, визначені статтею 12 

Закону "Про лікарські засоби", тобто маркування може здійснюватись мовою 
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оригіналу та забезпечуватись нанесенням стіків з перекладом, як це робиться 

при міжнародних закупівлях.  

Це була поправка Стефанишиної до статті 12 Закону "Про лікарські 

засоби". Але щоб не порушувати вимоги 116 Регламенту, ми внесли ці 

положення щодо маркування в текст нової статті, тим більше, що вона має 

тимчасову дію.  

Встановити терміни дії реєстраційного посвідчення для вакцин, 

зареєстрованих за процедурою під зобов’язання на 1 рік,  з можливістю 

продовження до 5 років. Визначити виключний перелік документів, що 

подаються на реєстрацію за процедурою під зобов’язання, а також строки 

проведення відповідних експертиз та реєстрації. Встановити, що така 

процедура запроваджується тимчасово на 1 рік.  

Остаточна редакція, рекомендована для прийняття в другому читанні і в 

цілому,  представлена в правій колонці порівняльної таблиці. Дякую за увагу. 

Шановні колеги, з огляду на обмежений час, відведений для проведення 

нашого засідання, пропоную обмежитись запитаннями чи пропозиціями тільки 

від членів комітету (в разі їх наявності) і перейти до ухвалення рішення.  

Шановні колеги, є в когось запитання чи пропозиції? Отже, шановні 

колеги, переходимо до ухвалення рішення. Нагадаю, що ми маємо  

проголосувати за усі 45 поправок, внесених в таблицю.  

Вношу пропозицію врахувати поправки. Колеги, уважно слухаємо, це 21 

поправка. Поправки №№ 1, 3, 5, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 

36, 38, 39, 43, 45. Чи є у когось з народних депутатів заперечення щодо 

запропонованих для врахування поправок? Називайте номери.  

Ставлю на голосування пропозицію щодо врахування озвучених мною 

поправок. Прошу підтримати і проголосувати. Голосуємо. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 8 – за. Одноголосно.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Я воздержался.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Перепрошую. 7 – за, один утримався.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Я воздерживаюсь от всего.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вы должны голосовать, Михаил Васильевич, 

каждый раз отдельно. А там есть поправка от Сюмар, чтобы разрешить 

"Спутник". Вы тоже воздерживаетесь?   

(Сміх у залі)  
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МАКАРЕНКО М.В. Нет, вот это я. Потом мы посмеемся, еще не вечер.  

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, дякую. Рішення прийнято.  

Вношу пропозицію врахувати редакційно та частково поправки. 

Пропонується врахувати редакційно 3 поправки: 2, 4, 11. Пропонується 

врахувати частково 13 поправок: 6, 7, 9, 13, 15, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 35. 

Колеги, є в когось заперечення щодо запропонованих поправок для 

врахування частково або редакційно? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію щодо врахування редакційно та 

частково озвучених мною поправок.  

Прошу підтримати та проголосувати. Хто за?  

 

МАКАРЕНКО М.В. Я воздержался.    

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  8 – за, 1 - утримався.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято. 

Вношу пропозицію відхилити поправки номери (пропонується 

відхилити 8 поправок): 12, 16, 19, 37, 40, 41, 42, 44. Є зауваження?  

Ставлю на голосування пропозицію щодо відхилення озвучених мною 

поправок. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за?  

 

МАКАРЕНКО М.В. Я  против.         

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  8 – за, 1 – проти.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.  

Тепер окремо виносимо не проголосовані поправки, на окремому 

голосуванні яких наполягали народні депутати. Там є одна поправка, Дубіль 

затримується з дороги, давайте я зачитаю цю поправку і нам її треба або 

прийняти, або відхилити.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А який номер поправки?   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вона без номера, бо це він з голосу збирався внести.  

 

МАРЧЕНКО Д.О. Якщо можна.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Так.  
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МАРЧЕНКО Д.О. Це от 28-а поправка Ольги Анатоліївни, там друга 

частина, стосовно державної реєстрації вакцини. От в кінці цієї частини 

Дубіль пропонує додати слова… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так-так, додати до правки Стефанишиної: "…за 

умови, якщо виробництво лікарського засобу здійснюється з додержанням 

вимог належної виробничої практики, гармонізованої з законодавством ЄС".  

Додати до 28-ї правки лише таку фразу.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Так це два роки треба, это идет клиническая смерть. 

Це два роки… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Нет-нет. Мы говорим сейчас о Emergency Use, 

Михаил Васильевич.  

 

МАКАРЕНКО М.В. …с портрета зубы будут выпадать… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Мы говорим сейчас, Михаил Васильевич, о 

Emergency Use, мы не о регистрации окончательной говорим, мы про під 

зобов'язання.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Оно ничего не вносит.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Оно ничего не вносит, но есть просьба коллеги.   

 

МАКАРЕНКО М.В. Ну так, а вот если она ничего не вносит?  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Можна ще раз її озвучити?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну, давайте я початок речення прочитаю: "...органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері охорони здоров'я, за умови якщо виробництво лікарського 

засобу здійснюється з додержанням вимог належної виробничої практики, 

гармонізованої з законодавством Європейського Союзу". Це мається на увазі 

GMP, що на заводах має бути GMP.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. А що, ці вакцини отримають GMP так швидко? 

Я якось не знаю…  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Що-що?  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Завод. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Завод, так.   

 

МАКАРЕНКО М.В. А можно по своей неграмотности спитати: а на яких 

заводах?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. На заводах в країнах, які не є країнами-агресорами, 

які є… 

 

МАКАРЕНКО М.В. Ага, а ми можемо проконтролювати, чи є там? Так?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. 

 

МАКАРЕНКО М.В. І як ви проконтролюєте?  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Сертифікат... 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А у нас є міжнародний сертифікат…  

 

МАКАРЕНКО М.В. Олечко, у мене є сертифікат, я потім покажу…  

 

(Шум у залі)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні, у нас часу дуже… 

 

МАКАРЕНКО М.В. Тоді не буду казати.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заперечення є? Михайле Васильовичу, вибачте, 

давайте… У нас регламент. Колеги, є зауваження до цієї правки?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Она же не меняет смысл.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Нет, она смысла не меняет, она ужесточает.  

Пропоную це не окремою поправкою, а пропоную проголосувати, що ми 

вносимо це уточнення до 27-ї правки комітету.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. До 27-ї?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, до 27-ї, так.     

      

МАРЧЕНКО Д.О. В редакції 28-ї просто додаємо тут іще один абзац. 

Ваш абзац - і додаємо оці слова.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. У правку Стефанишиної. 
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МАКАРЕНКО М.В. Так ми додаємо це до Стефанишиної, так? Ольго 

Анатоліївно, можна так звертатися до вас?  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Ну прекратите, пожалуйста.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Нет, ну честно, ребята, 10 минут до начала сессии. 

 

(Шум у залі)  

 

МАКАРЕНКО М.В.  Почему вы не хотите со мной говорить? Что я в 

ОПЗЖ? 

 

(Шум у залі)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, ставлю на голосування пропозицію 

проголосувати за уточнення до 27 правки Ольги Стефанишиної. Прошу 

голосувати. Хто за?  

 

МАКАРЕНКО М.В.   Я воздержался. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  За – 9.  1 – утримався. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. За – 9.  1 – утримався. Добре. 

Алгоритм голосування поправок. Вибачте. Зараз що у нас іде? Номер 

поправки та слово автору – у нас це було. З голосування за поправку ми 

вийшли. І позиція комітету в таблиці. 

Якщо так підходить, прошу підтримати. Чи ми підтримуємо таблицю, 

яка є пропозиціями? 

Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  9 – за. 1 – утримався. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ставлю на голосування узагальнюючу пропозицію: 

рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану комітетом  остаточну 

редакцію проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські 

засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання  

(реєстраційний номер 4613) у другому читанні і в цілому як закон та доручити 

комітету спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної 

Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при 

підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради.  
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Доповідачем від комітету визначити народного депутата України,  

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

страхування Радуцького Михайла Борисовича.  

Голосуємо, хто за? 

 

МАКАРЕНКО М.В.  Воздержался. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.   9 – за. 1 – утримався. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято. 

Доручаю секретаріату відобразити результати голосування у таблиці 

поправок та забезпечити її підготовку та внесення у встановленому порядку на 

розгляд Верховної Ради.  

Колеги, дякую. Порядок денний вичерпано. Засідання комітету 

оголошую завершеним. Дякую всім.  

 


