СТЕНОГРАМА
виїзного засідання Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я
20 червня 2018 року
БАХТЕЄВА Т.Д. … 6 одужали, практично є здорові. Всі ці досягнення
були можливі тільки завдяки великому професіоналізму лікарів: Донської
Світлани Борисівни, яка заслужений лікар України, яка кандидат медичних
наук, і всього колективу.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тетяно Дмитрівно, ваші пропозиції, будь ласка,
озвучте.
БАХТЕЄВА Т.Д. Наша пропозиція така. Ми прийшли сюди з батьками,
з благодійними фондами для того, щоб не допустити закриття цього Центру,
тому що, якщо він буде закритий, то всі 100 відсотків українських дітей
будуть лікуватись за кордоном.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тетяно Дмитрівно, на підставі якого документу ви
стверджуєте, що Центр буде закритий?
БАХТЕЄВА Т.Д. Є наказ.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Озвучте, будь ласка, на підставі якого документу?
БАХТЕЄВА Т.Д. Є наказ про реорганізацію. Можна його зараз
подивитись. Дайте, будь ласка.
_______________. № 99 від 18.05.
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БАХТЕЄВА Т.Д. Це наказ, в якому чітко написано, що цей Центр
буде реорганізовано і лабораторія буде знищена.
Моя пропозиція, щоб ми написали листа, звернулись, мабуть, пішли на
засідання Кабінету Міністрів, і цього не допустити. Також повинні
звернутись, народні депутати, Ольго Вадимівно, по цьому питанню треба нам
звернутись, Комітету з питань охорони здоров’я, в Кабінет Міністрів, в СБУ,
в НАБУ, в Генеральну прокуратуру, щоб не дати цієї "реорганізації" (в
лапках), тому що це є не тільки лікування, а також питання національної
безпеки.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, Тетяно Дмитрівно.
Будь ласка, пан Андрій Шипко. Потім - Сергій Мельничук.
ШИПКО А.Ф. Шановні колеги, шановні присутні! Дійсно, питання
дуже важливе. Національна лікарня "Охматдит", вона одна. Центр
трансплантації і онкогематології в країні один. І ефективність роботи Центру
і лікування дорівнюють всім європейським і світовим стандартам.
75 відсотків хворих дітей отримують одужання від тяжких хвороб.
Коли не було Центру, це було 3, 5 10 відсотків максимум, зараз 75. Навіщо
реорганізовувати цей Центр? В мене перше питання.
Я поспілкувався особисто, поки ми йшли тут, проводили засідання,
поспілкувався особисто з батьками, з лікарями і що я бачу? Перше, я бачу,
що Центр не забезпечений на сьогоднішній день медикаментами. Я взяв
списки медикаментів, які люди кожен день купують. Коли ви подивитесь, тут
шприци, системи, розчини найпростіші там - ізотонічний розчин, розчин
Рінгера. Та що ж це таке! Національна клініка! Тобто керівництво закладу,
саме головний лікар повинен нести відповідальність за те, що не забезпечено
Центр онкогематології і трансплантації, єдиний в країні. Перше.

3
Сьогодні я почув такі страшні цифри, що тільки тиждень тому почали
поступати перші препарати, ви можете всі уточнити це. Це перші
медикаменти, закуплені в 2017 році. Тільки перші препарати стали
поступати. Ми живемо в 2018 році. І з 86 препаратів, які потрібні, вони
поставили за 2017 рік тільки 2-3 препарати. Тобто ці міжнародні закупівлі –
це ганьба, повна ганьба. Це хто повинен нести відповідальність за те що наші
діти, батьки тяжкохворих дітей не отримують необхідне лікування, за яке
вже заплатив народ України? Гроші були перечислені цим міжнародним
організаціям у 2017 році спочатку. А ми зараз у 2018 році не отримуємо цих
препаратів.
Тобто у мене питання таке, що я визнаю роботу головного лікаря
"Охматдит" як незадовільною і прошу поставити це питання на голосування.
Ольго Вадимівно.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка. Шановні колеги! Я збираю
пропозиції, потім ми все після того, як нададуть всі пропозиції, ми будемо їх
голосувати.
_________________. Я ще хочу додати.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Спочатку члени комітету, а потім вам надам.
Пан Сергій Мельничук, потім пан Олег Мусій і потім пан Шурма.
Є ще бажаючі виступити? Пані Тетяна Донець буде спочатку.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Шановні присутні! По телебаченню звертаюсь до
українського народу. Те, що я побачив, і та інформація, яку я мав, те, що при
спілкуванні вияснив: працює ганебна схема, ганебна схема. Поступають в
Україну прострочені ліки, далі їх заставляють, ліки, які не пройшли у нас
сертифікацію, цими ліками фактично намагаються проводити експерименти
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над українськими дітьми. Ті, хто заважають команді нібито міністра охорони
здоров'я Супрун, їх під схемами різними реорганізацій звільняють, і це не
одинокий випадок, не тільки по даному закладу. "Кришує" міністр, Прем'єрміністр. Але основне те, що, скажемо, вони виконують накази з-за кордону,
тому що фармацевтична мафія, якій перераховано…
_________________. Міжнародна.
МЕЛЬНИЧУК

С.П.

Міжнародна

фармацевтична

мафія,

якій

перераховано наразі 6 з половиною мільярдів гривень, починаючи з 20152016 років, ці гроші знаходяться там і сюди поступають вони тоді, коли вже
ліки фактично сюди як гуманітарна допомога, їх використовують,
знущаючись над нашими дітьми, тому Лінчевський свого часу правильно
сказав: "А навіщо їх лікувати?" Це геноцид українського народу. І це
потрібно, щоб цим питанням займалися не тільки НАБУ, тому що НАБУ, я
так бачу, воно тут не хоче нічого робити, це питання Служби безпеки
України, вони мають цих людей, які знищують країну, знищують наше
майбутнє, вони мають розслідувати це питання.
Тому, я думаю, потрібно, коли закінчимо засідання, направити
звернення від комітету на Службу безпеки України і на всі правоохоронні
органи, щоб розслідували ці факти, можливо, навіть створити ТСК
парламентську і перевірити всі факти. Тому що мене цікавить, якщо
Гройсман 5 раз перерізав стрічку, то що він перерізав? Де знаходяться акти
виконаних робіт? Де документи про ввід в експлуатацію? Можливо, вже
списується навіть частина розхідних матеріалів. Тому ми будемо розбиратися
до кінця, ми хочемо знати всю правду і довести до вас.
Дякую.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, пані Тетяна Донець.
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ДОНЕЦЬ Т.А. На самом деле, наверное, картинку, которую сейчас все
видят, она говорит больше, чем любые слова. Да? Комитет за две недели до
этого сказал, что будет выездное заседание.
На самом деле, когда мы говорим о том, что меняются там подчинение,
центр становится отделением, мы должны говорить не стоя на улице, мы
должны сидеть за столом и нормально смотреть документы в присутствии
юристов. Наверное, как юристов, которые работают и в парламенте, так и
юристов, которые работают и в "Охматдете", чтобы можно было посмотреть
документы и сказать, что реально происходит и как это будет. Наверное,
реально сидеть за столом и смотреть на то, каких препаратов не хватает,
каких препаратов есть больше и какие есть сроки годности. Стоять и
говорить об этом на улице – абсолютно это есть ненормально.
Это мы говорим об открытости и о том хочет ли МОЗ, которого здесь
сегодня нет, к большому сожалению…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми запрошували вчора профільного заступника.
ДОНЕЦЬ Т.А. Нет. Я это прекрасно понимаю. То есть мы смотрим,
что такой организации выездного заседания не было никогда и нигде, ни в
одном из регионов Украины! Поэтому, то есть говорить на улице – это такое
ощущение, что предвыборная кампания – ее нет! Да? У нас есть проблема, а
не предвыборная кампания.
На самом деле у меня есть два предложения, мы, наверное, должны в
пятницу в пленарную, в эту, не откладывая, собраться за нормальным
столом, с пакетом документов, которые будут касается каждого вопроса,
который здесь озвучен. Не стоя на улице их голосовать…
…нам нужно и ТСК. Это касается и стройки, и касательно зарплат
врачей. Потому что есть огромная проблема с тем, что "Охматдет" является
национальной больницей, а не киевской. Что доплаты, которые делает Киев,
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не получают врачи "Охматдета" – это одна из основных проблем. И реально
рассмотреть все вопросы, которые касаются национальной больницы. Это то,
что я предлагаю. Потому что просто выйти и поговорить, так нельзя. Все это
должно быть за нормальным рабочим столом, с документами.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, Олег Степанович Мусій. Потім – пан
Ігор Шурма.
МУСІЙ О.С. Шановні колеги депутати! Я би хотів звернути вашу увагу
на те, що найсумніші прогнози, які я висловив на засіданні комітету щодо
саботажу діяльності Комітету з питань охорони здоров'я і діяльності
народних депутатів, а саме - у вигляді саботажний дій керівництва МОЗ. І ми
сьогодні бачимо, в чому проявляється цей саботаж: відсутній жоден керівник
Міністерства охорони здоров'я – ні заступника, ні керівника департаменту,
нікого немає з МОЗу, попри те, що МОЗ був попереджений. Це свідчить про
одне: про системну кризу в управлінні охороною здоров'я, яку дахує
сьогоднішній уряд і вище керівництво держави.
Друге питання. На превеликий жаль, такі унікальні центри, як центр
"Охматдит", мали би бути, особливо там, де не вирішуються питання
трансплантації, мали би бути введені в експлуатацію вже давним-давно.
Якщо "попєрєдніки" робили будівництво, відмивали схеми і залишили це
будівництво 4 роки тому, в мене питання до уряду і безпосередньо до
Прем'єр-міністра, про що я прошу, щоб ми проголосували комітетом
відповідне звернення до уряду, нехай уряд і Прем'єр-міністр надасть
відповідь, чому протягом 4 років, попри те, що ми в державному бюджеті
приймали і голосували виділення сотень мільйонів гривень на введення в
експлуатацію, і уряд пафосно декларував, що введений в експлуатацію Центр
трансплантації кісткового мозку, на сьогодні навіть не закінчені технічні
роботи. Тому це теж саботаж, який призводить до гибелі українців, до гибелі

7
наших дітей, які не можуть отримати вчасно, навіть забезпечену фінансово
на добудову, медичну допомогу. І робота тільки одного комп'ютерного
томографа, лінійного прискорювача про це свідчить. Ми в цьому
переконалися особисто, на власні очі, і ви теж мали змогу подивитися те, що
деклароване обладнання і оцей величезний корпус, який є позаду, він
насправді не введений в експлуатацію.
Тому звернення має бути ще одне – до НАБУ – про нецільове
використання бюджетних коштів по введенню в експлуатацію цього корпусу.
І відповідно мають понести відповідальність керівники уряду і керівники
Міністерства охорони здоров'я.
Тому ми мали би і мусимо направити відповідні депутатські звернення,
хто захоче особисто, а я би пропонував це зробити від комітету, про саботаж
і про перешкоджання, це стаття 351 Кримінального кодексу - про
перешкоджання діяльності народного депутата України і цілого Комітету з
питань охорони здоров'я з боку керівництва Міністерства охорони здоров'я.
У мене все.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги народні депутати! Виконуюча
обов'язки головного лікаря, заступник головного лікаря запрошує нас в хол,
де вони готові…
ШУРМА І.М. … (Не чути)
Правом, гарантованим Законом України "Про статус народного
депутата", правом контролю за діяльністю. Мене спочатку дивувало… (Шум)
Відрядження, відпустки – це все може бути, я би на цьому не акцентував…
(Шум) В.о. міністра, заступники є. Вони би повинні були приїхати сьогодні
сюди і дати нам цілий ряд роз'яснень, тому що депутати не будуть вникати
безпосередньо у лікувальний процес, нас цікавить система реорганізації, яка
була анонсована міністерством і запрезентована керівництвом уряду. Тепер
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мені стало зрозуміло, чому на сьогоднішній день ніхто з міністерства не
приїхав. Дивіться, ця установа відкривається. Я вже не пам'ятаю, який раз.
Другий чи третій раз. Попри всі намагання і бажання Прем'єр-міністра
добитися зсуву змін в системі охорони здоров'я, його просто використали і
підставили, тому що ви самі побачили: те, що є відкрито півроку тому, воно
повинно працювати. Про яку роботу можна говорити, якщо взагалі не
функціонує перший поверх, ремонтні роботи не проведені? Нас ще не повели
в тильну сторону. А це ж об'єкт, який підписаний до експлуатації. Це є
перше питання. Це непоодинокий випадок, тому що у Львові є обласний
перинатальний центр, який теж фінансується з коштів державного бюджету,
його вже теж двічі відкривали і він теж не працює.
Що стосується безпосередньо сьогоднішнього дня. Я можу сказати, що
ми є свідками, знаєте, такої цинічної системи нищення цілого ряду дуже
важливих для України відділень, які надають медичну допомогу четвертого
рівня. Дивіться, є наказ по "Охматдит", підписаний Садов'як, є схема чітка
утворення відповідних центрів – центр радіології, центр орфанних
захворювань, центр служби крові. Все є. А центр трансплантації, який є
вкрай важливий, по відсутності його ми витрачаємо сотні мільйонів гривень
на вивезення людей на лікування за кордон, і він сьогодні в тій організації
немає. Мета яка? Просто позбутися керівника, який уміє щось робити. Це є
цинічне нищення самої структури. І безпосередньо нас усіх сьогодні, ми
повинні відкинути емоції, ми повинні задати собі запитання і керівництву:
гроші де і де виконана робота? Відтак я повністю підтримую сьогоднішню
пропозицію.
Перше, звернутися у відповідні структури - в НАБУ, в Міністерство
внутрішніх справ, Службу безпеки України - стосовно проведення
відповідної ревізії використання бюджетних коштів цей раз.
Друге, сьогодні ми є свідками того, до чого приводить керівництво
установою людину, яку обрали на конкурсних засадах, хтось повинен нести
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відповідальність. Існує кадрова криза управлінців в Україні таких вагомих
установ. Тому це питання потрібно теж піднімати.
А що стосується безпосередньо діючого головного лікаря, мені
видається, що вона сьогодні, це є моя позиція і моїх колег, не відповідає
займаній посаді, і рекомендувати розглянути доцільність перебування її на
цій займаній посаді.
Якщо підвести підсумок, використання коштів – раз. Хто підставив
Прем'єр-міністра, відкривши корпус, який не функціонує, - два. І
відповідальність

безпосередньо

за

зловживання

фінансовим

і

адміністративним ресурсом – три.
Дякую.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Ігорю.
Шановні колеги! Я би зараз хотіла, у нас тут є присутня управлінська
ланка лікарні "Охматдит", хотіла би просто, ми зараз будемо голосувати,
буквально через дві хвилини, щоб отримати відповідь на запитання. Ви
замовляли медикаменти для потреб "Охматдиту", в тому числі Центру
онкогематології. Ми виділили в парламенті кошти для того, щоб в повній
мірі оплатити те, що ви замовили. Скажіть, будь ласка, замовлення 2017
року, скільки поставлено в "Охматдит" з того, що ви замовили? І цей
документ в письмовій формі просимо вас подати до комітету, скільки ви
отримали препаратів, які ви замовили в 2017 році, і ми проплатили на 2017
рік.
ЛЮТА Т.В. Із заявки 2017 року на сьогодні ми отримали 3 препарати
тільки. Це препарати протигрибкові…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, заявка 2017 року. В 2017 році
ми виділили в парламенті 6 мільярдів на закупівлю медикаментів. Хочу
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зазначити, що на сьогоднішній день поставка в регіони за 2017 рік складає
37 відсотків, а за 2016 рік – 87. За 2016 рік не закрита, за 2017 рік – 37
відсотків.
Скільки всього було замовлено препаратів?
ЛЮТА Т.В. Я так не можу вам відповісти, скільки всього замовлено.
Це заявка була на МОЗ подана. Але на сьогодні поставлено тільки 3
препарати замовлених – це антибіотик "Роменем" і 2 протигрибкових
препарати "Ноксафіл" і "Кансідаз".
МУСІЙ О.С. Повна кількість?
ЛЮТА Т.В. Так, повна кількість цих трьох препаратів.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У нас було звернення від міжнародних німецьких
партнерів, які особисто мені на зустрічі в комітеті озвучили, що відсутність
препаратів для лікування дітей онкогематологічних, а, власне, відсутність
всього переліку, коли є в наявності з 5-и необхідних препаратів лише 2, вони
повністю блокують процес лікування.
Тому наступне запитання. Скільки препаратів для лікування дітей з
онкогематологією сьогодні бракує в "Охматдиті" для того, щоб повністю
схема лікування відбувалась, щоб люди не платили з власної кишені?
ЛЮТА Т.В. Препарати є. Вони є з закупівель ще з 2016 року, тобто
деякі є в залишках.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні. Питання стоїть: не ті, які є в залишках і де є
термін придатності вже "на исходе", а у вас на сьогоднішній день бракує, за

11
моєю інформацією, 4 препарати, які потрібні для того, щоб відбулось
лікування дітей онкогематологічних. Будь ласка, озвучте, це так чи не так?
ЛЮТА Т.В. Так, бракує.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тобто сьогодні бракує і в повній мірі лікування
дітей не може відбуватись, хоча ми виділили і проплатили всі кошти в
повному обсязі ще в 2017 році.
Шановні колеги, зараз слово для…
МАРКЕВИЧ В.В. Ольго Вадимівно, це ті, що отримали тільки
препарати. З 86-и, це ті, що отримали.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Цей перелік ви можете подивитись. Замовлення 86 препаратів, це ті препарати, які були поставлені Міністерством охорони
здоров’я в "Охматдит". Тобто тут немає навіть 10 відсотків.
Пані Валерія Заружко.
ЗАРУЖКО В.Л.

Пані Валерія Заружко, фракція Радикальної партії

Олега Ляшка. Ми неодноразово акцентували всією фракцією увагу на тому,
що відбувається у сфері охорони здоров’я в Україні. На жаль, відбувається
геноцид українців і про це прикро говорити. Тільки 12 препаратів з 86
необхідних препаратів для лікування онкологічно хворих дітей ми бачимо в
переліку, інші препарати відсутні.
Що я хочу сказати про знищення Центру, унікального Центру
українського, національного Центру, де лікуються онкохворі діти. Це
справжній злочин! Це неможливо уявити ні в якій європейській країні.
І коли сьогодні лунають дуже багато слоганів про те, що ми ідемо в
Європу, давайте

почнемо іти в Європу правильними шляхами. Давайте
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почнемо іти в Європу цивілізовано, не знищуючи власних працівників
медичної сфери, унікальних фахівців національного центру і не закриваючи
національні центри, не роблячи так звану (у лапках) "медичну реформу",
внаслідок якої мільйони українців відчувають на собі ці наслідки. Бо у нас
жахлива

статистика

по

онкозахворюваннях,

по

серцево-судинним

захворюванням! У нас жахлива статистика по епідеміям, про які ми навіть не
чули от напередодні.
І мені здається, що сьогодні, коли ми говоримо про ініціативи пана
Лінчевського. Ми, до речі, всією фракцією ходили на засідання Кабміну і
вимагали його відставки після його висловлювання про те, що онкохворих не
треба лікувати, начебто ці люди все одно помруть. Як можна чути таку фразу
від працівника Міністерства охорони здоров'я?! Це взагалі неможливо. І
якщо людина дозволяє собі, людина з офіційним статусом дозволяє собі таке
казати на офіційному заході, тому мене не дивує ситуація, яку ми сьогодні з
колегами бачимо тут, в "Охматдиті".
Мені здається, що комітет вже визначився з рішенням, і мені здається
що терміново потрібно робити справжню медичну реформу: це підвищення
зарплати лікарям, це підвищення так званої не тільки кількості, але й якості
медичних закладів, які вже працюють, щоб люди могли розраховувати на
своє

нормальне

лікування,

на

безоплатне

лікування,

яке

гарантує

Конституція України – головний документ, згідно з яким функціонує наша
держава.
І якщо ми не поважаємо самі себе, якщо ми не поважаємо Конституцію,
на що ми розраховуємо, на яких міжнародних партнерів? Давайте починати з
себе! Україна – це кожний із нас, давайте не забувати це.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, дякую.
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Я зараз озвучу ті всі пропозиції, які я зафіксувала, які були вами надані,
і ми будемо відповідно голосувати. Я думаю, що пропозиція пані Тетяни
відповідно зібратися в п'ятницю, краще це проголосувати сьогодні.
_______________. "Різне" буде?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Обов'язково.
Пропозиція наступна: створити тимчасову слідчу комісію, так? Так.
Тимчасову слідчу комісію щодо вивчення або аналізу діяльності, щодо
критичної ситуації, яка склалася навколо лікарні "Охматдит", з поставками
медикаментів…
_______________. … (Без мікрофону).
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, прошу голосувати за цю пропозицію.
Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати, будь ласка. Хто утримався? Хто
проти? Одноголосно всі проголосували. Дякую.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Питання, які будуть в слідчій…
МУСІЙ О.С. Це потім.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Наступна пропозиція була: визнати роботу
головного лікаря незадовільною. Прошу вас голосувати. Зараз буде наступна.
Будь ласка, прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. Хто утримався?
Хто проти? Одноголосно проголосовано.
Наступна,
незадовільною

визнати
в

сфері

роботу
організації

Міністерства
роботи

охорони

Національної

здоров'я
дитячої
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спеціалізованої

лікарні "Охматдит",

забезпечення медикаментами,

вирішенням кадрових питань. Прошу вас голосувати.
… (Шум)
ШУРМА І.М. Стоп-стоп. Було питання розглянути доцільність
перебування на займаній посаді головного лікаря.
МУСІЙ О.С. Це вже проголосували.
ШУРМА І.М. А незадовільне, це не означає, що…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Прошу вас проголосувати
пропозицію розглянути доцільність…
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. … Комітету з питань охорони здоров'я до
Кабінету Міністрів визнати доцільність, розглянути доцільність перебування
головного лікаря на займаній посаді. Прошу вас…
МУСІЙ О.С. Це МОЗ, це компетенція МОЗ.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Добре. На Міністерство охорони здоров'я. Не на
Кабінет Міністрів. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію. Олексій, не
бачу. Хто утримався? Хто проти? Одноголосно проголосовано.
Звернення до Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ,
Генеральної прокуратури…
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________________. І НАБУ.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Мені здається, що це не входить в повноваження
НАБУ.
(Загальна дискусія)
ШУРМА І.М. Я думаю, що використання бюджетних коштів - хтось їх
розподіляв сюди і має контролювати, де ті гроші.
БАХТЕЄВА Т.Д. НАБУ входит, Ольга Вадимовна.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей. Будь ласка, шановні колеги, готуємо
звернення відповідно до викритих нами сьогодні недоліків щодо медичного
забезпечення, щодо неадекватної підготовки до запуску, до функціонування і
до, власне, обману Прем'єр-міністра, який відбувся. Мабуть, Прем'єрміністра не заводили в ті приміщення, де ми сьогодні з вами були.
________________. Може, він і не знає.
(Шум)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу вас голосувати. Хто за цю пропозицію –
щодо звернення до правоохоронних органів. Хто утримався? Хто проти?
Одноголосно проголосовано.
Шановні колеги! Будь ласка.
МУСІЙ О.С. Перешкоджання діяльності народних депутатів, про
саботаж.
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МЕЛЬНИЧУК С.П. Порушити кримінальну справу.
МУСІЙ О.С. Кримінальна справа за 351 статтею - про перешкоджання
діяльності керівництвом Міністерства охорони здоров'я, в.о. міністра
особисто, вона не забезпечила участь будь-кого із представників міністерства
в сьогоднішньому засіданні. Це значить просаботувала. Тому звернення про
відкриття кримінальної справи.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Пропозиція Олега Степановича,
будь ласка. Пане Ігорю. Пане Андрію! Будь ласка. Зараз будемо голосувати.
Ще одна пропозиція. Олег Степанович.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Ще раз озвучте.
МУСІЙ О.С. Про звернення до Генеральної прокуратури про відкриття
кримінальної справи за саботаж і за перешкоджання діяльності народних
депутатів членів комітету з боку керівника Міністерства охорони здоров'я
щодо неучасті в засіданні нашого комітету…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Запрошених представників Міністерства охорони
здоров'я.
МУСІЙ О.С. І запрошених представників. Як побажаєте. З саботажем і
перешкоджанням моїй діяльності як народного депутата.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Хто за цю пропозицію, прошу
вас голосувати. Хто утримався? Хто проти? Одноголосно проголосовано.
Шановні колеги! Прошу 2 хвилини. У нас письмове…
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ШУРМА І.М. Звернення. Ну рішення наше треба в цілому
проголосувати, не за окремі пункти.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми ще продовжимо. Зараз у нас письмова заява
від профспілок. Вони просять 2 хвилини для виступу перед вами.
ШУРМА І.М. Ми проголосували за кожен пункт. Тепер треба в цілому.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так. Будь ласка, шановні колеги, прошу вас
проголосувати в цілому. Хто за

всі ці пропозиції? Хто утримався? Хто

проти? Одноголосно проголосовано.
БАХТЕЄВА Т.Д. "Різне".
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка. Ми зараз з цього питання, у нас
письмове звернення від профспілок. Дві хвилини.
ПАНАСЕНКО О.О. Я коротко.
Всі працівники Центру трансплантації кісткового мозку входять до
Вільної профспілки медичних працівників України, яку я очолюю.
Шановні народні депутати, ми дуже вам вдячні, що ви проголосували
за ці важливі питання. Єдине, про що б хотілося вас ще додатково попросити,
що в "Охматдиті" працює так звана Опікунська рада, яка не підтверджена ні
положенням, нічим. Я прошу вас долучитися до створення нової наглядової
ради Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", наглядової
ради з конкретним положенням, що передбачено Статутом лікарні
"Охматдит". І прошу сформувати цю наглядову раду з представників
депутатського корпусу Верховної Ради, з представників профспілкових
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організацій, громадських організацій і безпосередньо з представників
трудового колективу лікарні "Охматдит".
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, є пропозиція від профспілок.
МУСІЙ О.С. Ми можемо звернутися до того, хто формує цю наглядову
раду, а формує наглядову раду керуючий орган – Міністерство охорони
здоров'я. Вони повинні подати кандидатури…
ПАНАСЕНКО О.О. Вона повинна бути не фейкова.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу вас проголосувати
пропозицію щодо звернення…
ПАНАСЕНКО О.О. Статут, затверджений МОЗом, Розділ VII. Будь
ласка, ось цей Статут.
__________________. Скажіть, а чим вас не влаштовує Опікунська
рада, яка є?
ПАНАСЕНКО О.О. Вона фейкова. Що це за Опікунська рада, яка
допускає знищення єдиного в Україні унікального Центру трансплантації
кісткового мозку?!
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, зараз ще, будь ласка, 2 хвилини
звернення від батьків. Прошу уваги. Батьки пацієнтів, підійдіть, будь ласка.
__________________. Я лечил здесь свою дочь с 2016 года по 2018 год.
ТКМ делал в апреле 2017 года. Сейчас мы требуем длительного наблюдения
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каждый месяц. Поэтому как бы этот наказ № 99 от 18 мая нас очень сильно
волнует, и родителей детей, которые лечились, лечатся или будут лечиться.
Поэтому я хотел бы от имени всех родителей передать письмо с требованием
отменить этот наказ и защитить Центр и врачей и не мешать им лечить
наших детей.
Здесь есть контакты всех родителей, которые подписали это письмо, их
мобильные телефоны, когда лечились, и можно любому из них позвонить и
узнать истории.
МУСІЙ О.С. Це ви на комітет, на нас подаєте?
__________________. Да, на депутатов.
Спасибо.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, поступила пропозиція щодо
опікунської і наглядової ради. Я хочу почути ваші пропозиції і ваші думки з
цього приводу.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Ольго Вадимівно, дозвольте?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка.
МЕЛЬНИЧУК С. П. Наскільки мені відомо, в опікунську так звану раду
ввійшли представники фарммафії – це дружина Загорія, це Корчинська
Оксана, яка бере участь в благодійному фонді "Таблеточки", через який іде
відмивання як державних коштів, так і тих коштів, які батьки, родичі і
близькі дітей, які тут лікуються, вони фактично зливаються з державними
коштами в цьому фонді, а потім розподіляються по карманам тих, хто в
долі…
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я прошу пропозицію щодо наглядової ради.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Це один з пунктів, який потрібно включити при
розслідуванні тимчасовою слідчою комісією.
Прийняти рішення, щоб НАБУ і правоохоронні органи розслідували,
що це за опікунська рада, які її функції, чому вона була створена і, скажімо,
що вона вже встигла натворити. І те, що пропозиція є колективу, профспілок,
дійсно, створити, згідно Статуту зробити орган управління, нагляду за
підприємством, проголосувати за це. Але це має бути згідно чинного
законодавства.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу вас озвучити пропозицію,
за яку ми маємо проголосувати. Ми маємо звернутись до органу, який
формує опікунську і наглядову ради.
БАХТЕЄВА Т.Д. Кабінет Міністрів.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. В Міністерство охорони здоров’я щодо аналізу
вивчення роботи цієї опікунської ради.
ДОНЕЦЬ Т.А. Це дорадчий орган, вони не можуть його перевірити.
ПАНАСЕНКО О.О. Це орган управління, згідно Статуту, Розділ VII.
Орган управління це, а не дорадчий орган.
БАХТЕЄВА Т.Д. Затверджує Кабінет Міністрів України.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми маємо звернутись до Кабінету Міністрів
України.

21
БАХТЕЄВА Т.Д. Персональний склад наглядової ради затверджує
Кабінет Міністрів.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми маємо звернутися до Кабінету Міністрів
України проаналізувати ефективність діяльності опікунської чи наглядової
ради, що в Статуті написано?
ДОНЕЦЬ Т.А. Это наглядова…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Наглядової ради.
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тоді ми це питання не голосуємо?
ДОНЕЦЬ Т.А. Мы проанализируем, что есть, посмотрим их уставы…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Перенесемо голосування по цьому питанню на
наступний…
"Наглядової ради не існує", - сказала начмед. Не існує наглядової ради.
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Опікунська.
МАРКЕВИЧ

В.В.

…координаційна

рада

була

створена

при

Міністерстві охорони здоров'я, яка контролювала будівництво і в яку
входила координаційна рада.
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БАХТЕЄВА Т.Д. А в Статуті є, що у них є наглядова рада.
_______________. Да.
БАХТЕЄВА Т.Д. А на ділі її немає.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, у нас одне питання - "Різне", ми
зараз голосуємо. Пане Андрію, повертайтесь до голосування, будь ласка.
Олег Степанович, будь ласка. Зараз одна хвилина на виступ Мусію.
МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, сьогодні мною було з трибуни
Верховної Ради озвучено кричуще питання закупівлі: махінації з тестсистемами російськими, які закуплені через "Краун Ейджентс",

за

допомогою маніпуляції з переклеюванням, виробництва в Нижньому
Новгороді, шляхом переклеювання етикеток. Тому прохання від комітету,
щоб ми розглянули на наступному засіданні комітету, внесли це в порядок
денний відповідно до нашого рішення, розгляд цього питання на наступному.
І звернутися до МОЗу щодо закупівель діагностичних систем протягом
2016, 2017 і 2018 років, повністю всю інформація про ці держзакупівлі.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Мова іде про включення питання в порядок
денний. Прошу проголосувати за це питання.
МУСІЙ О.С. На наступне засідання і витребувати документи з МОЗу.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто за? Хто утримався?
МУСІЙ О.С. Включено.
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Утримались, проти - немає. Рішення прийнято
одноголосно.
МЕЛЬНИЧУК С.П. До мене зверталися правоохоронні органи, щоб я
надав факти, де Борис Литовський , є такий у фарммафії, щоб я надав факти,
де він саме приймає участь в корупційних діях. Так от, пан Мусій тільки що
назвав, де саме Борис Литовський…
МУСІЙ О.С. Треба покопати насправді. Це ж не докази поки що.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Це не доказ, але він саме "Краун Ейджентс"
кришує. Саме він опікується цією організацією і через цю організація
відмиваються кошти з державного бюджету. Це є відповідь офіційна, щоб всі
знали, а не ховалися...
ПАНАСЕНКО О.О. Проголосуйте за формування наглядової ради.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми не можемо проголосувати…

_______________.
Мацібох…

Ольго

Вадимівно,

можна

виступить

Олена

