
СТЕНОГРАМА 

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

медичної допомоги та медичного страхування 

 

13 жовтня 2021 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Добрий день, шановні колеги! Починаємо засідання  

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

страхування. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо та 

відеозапис, а також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-

режимі на офіційній сторінці фейсбук комітету.  

Традиційно нагадую про організаційні питання. Прошу слідкувати, 

щоб мікрофони були відключені. Народним депутатам нагадую про 

необхідність під час голосування вмикати камери і обов'язково піднімати 

руку. Традиційно також нагадую, що хто не хоче, щоб його записували, має 

зробити заяву і тоді не приймати участь в засіданні комітету. 

Колеги, на мою адресу як голови комітету в єдиній автоматизованій  

системі СЕДО надійшло 13 персональних листів з електронними підписами 

щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі 

відеоконференції. Мною отримано попередню згоду від більшості народних 

депутатів  членів комітету. Відповідно до пункту 4 розділу VIII Закону 

України "Про комітети Верховної Ради України" ми проводимо наше 

засідання в режимі відеоконференції. 

Спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу відповідати 

"присутня" чи "присутній" членів комітету, коли я називаю ваше прізвище. 

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Довгий Олесь Станіславович. 

Дубіль Валерій Олександрович.  
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ДУБІЛЬ В.О. Є.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Дубневич Ярослав Васильович. Не бачу. 

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. 

Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – присутній. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. Ви з нами? 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Присутня. Так. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Пані Яно, скільки нас? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутні 12 народних депутатів   

  

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

Сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую 

прізвище, відповідати "присутній", щоб зафіксувати в протоколі засідання. 
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Від Міністерства охорони здоров'я України  - Ляшко Віктор 

Кирилович.  

 

ЛЯШКО В.К. Добрий день! Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Кузін Ігор Володимирович – заступник Міністра охорони здоров'я 

України - головний державний санітарний лікар.  

 

КУЗІН І.В. Добрий день! Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Карчевич Марія Володимирівна – заступник 

Міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації. 

 

КАРЧЕВИЧ М.В. Добрий день! Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ємець Петро Володимирович – заступник Міністра 

охорони здоров'я України. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Добрий день! Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Задворних  Іван Сергійович – виконуючий 

обов'язки генерального директора Директорату фармацевтичного 

забезпечення. 

 

ЗАДВОРНИХ І.С. Добрий день! Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Також у  засіданні беруть участь: Коваль Дмитро Михайлович – 

генеральний директор "Українського центру трансплант-координації". 

 

КОВАЛЬ Д.М. Добрий день! Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Сергієнко Олександр Володимирович – заступник   

генерального директора "Українського центру трансплант-координації". 

 

СЕРГІЄНКО О.В. Доброго дня. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Жовнір Володимир Аполлінарійович - генеральний 

директор НДСЛ "Охматдит" МОЗ України. 

 

ЖОВНІР В.А. Доброго дня. Присутній. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вітаємо.  

Іванова Тетяна Павлівна - заступник генерального директора  з 

медичних питань НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.  

 

ІВАНОВА Т.П. Доброго дня. Присутня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перетятко Дмитро Віталійович - завідувач центру 

служби крові НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.  

 

ІВАНОВА Т.П. У відпустці. Він  приєднається.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Саламаніна Алла Олександрівна - завідувачка 

лабораторно-діагностичного відділу державної установи "Науково-

практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 

України".   

Сивак Оксана Василівна - заступник директора Національного 

інституту раку. 

 

СИВАК О.В. Присутня. Доброго дня всім. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Доброго дня.  

Ілючок Людмила Анатоліївна - завідувачка відділення трансфузіології 

Національного інституту раку.  

 

ІЛЮЧОК Л.А. Доброго дня. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Горобець Вікторія Олександрівна - завідувачка 

відділення трансфузіології державної установи "Інститут серця МОЗ 

України".  Не чую. 

Від Національної служби здоров’я України: Самофалов Дмитро 

Олександрович - тимчасово  виконуючий обов’язки Голови Національної 

служби здоров’я України. 

 

САМОФАЛОВ Д.О. Доброго дня. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Фенчак Анна Валеріївна - заступник Голови НСЗУ. 

 

ФЕНЧАК А.В. Доброго дня. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Донець Ірина Сергіївна - директор юридичного 

департаменту. 

 

САМОФАЛОВ Д.О. Вона не буде присутньою.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від Секретаріату Ради національної безпеки і 

оборони України: Соловйов Олексій Станіславович - заступник Секретаря. 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Доброго дня, колеги.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від Експертної ради при Комітеті Верховної Ради 

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

страхування: Квіташвілі Олександр Мерабович - голова Експертної ради. 

 

КВІТАШВІЛІ О.М. Присутній. Доброго дня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Доброго дня.  

Також у розгляді першого питання порядку денного по донорству крові 

та її компонентів братимуть участь: від Командування Медичних сил 

Збройних Сил України: Мех Петро Іванович - начальник лікувально-

профілактичного відділу.  

 

МЕХ П.І. Доброго дня. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Собченко Андрій Володимирович - начальник 

Центру крові, головний трансфузіолог Міністерства оборони України.  

 

СОБЧЕНКО А.В. Доброго дня. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Остапюк Василь Юрійович - начальник відділу 

трансфузіології Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.  

 

ОСТАПЮК В.Ю. Доброго дня. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Цилько Ірина Вікторівна - завідувач відділення 

карантинізації плазми та експедиції Військово-медичного клінічного центру 

Південного регіону. Немає.  

Від Національної академії медичних наук України: Базика Димитрій 

Анатолійович - генеральний директор Національного наукового центру 

радіаційної медицини НАМНУ. 

 

БАЗИКА Д.А. Добрий день. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від Інституту патології крові та трансфузійної 

медицини: Новак Василь Леонідович - директор інституту та завідувач 

лабораторії Кондрацький Богдан Олексійович. 

 

НОВАК В.Л. Доброго дня. Присутні.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Від Інституту гематології та трансфузіології: завідувач відділу 

трансфузіології  Перехрестенко Петро Михайлович та завідувач лабораторії 

Павлюк Раїса Пантелеймонівна. 

 

ПЕРЕХРЕСТЕНКО П.М. Присутній. 

 

ПАВЛЮК Р.П. Присутня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Від Державного управління справами: Лисенко Ірина Юріївна - відділ 

організації медичної допомоги Управління охорони здоров’я. 

 

ЛИСЕНКО І.Ю. Доброго дня. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Охріменко Петро Михайлович - керівник центру 

трансфузіології Клінічної лікарні "Феофанія". Будемо сподіватись, 

приєднається.    

Крім того, долучитися до розгляду цього питання ми запросили 

керівників департаментів, управлінь охорони здоров’я обласних та Київської 

міської державної адміністрації, а також керівників державних комунальних, 

відомчих та приватних закладів служби крові. 

Отже, розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. 

Колеги, ми всі попередньо отримали його для ознайомлення. Якщо немає 

інших пропозицій чи заперечень, пропоную затвердити порядок денний. 

Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи 

утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом.  

Пані Яно, прошу підраховувати голоси. 

Булах.  

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр.  

 

ВАГНЄР В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий.  



7 

 

Дубіль Валерій. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич приєднався?  

Дубнов.  

 

ДУБНОВ А.В. Дубнов – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Заславський – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб. 

 

ЗУБ В.О. Я – за.  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко приєднався до нас? Ні.  

Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за. 

Стефанишина Ольга. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Пані Яно, скільки?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. Одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Порядок денний затверджено.  
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Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання 

порядку денного. Щодо розбудови   системи донорства крові та компонентів 

крові  та стану виконання Закону України "Про безпеку та якість донорської 

крові  та компонентів крові". 

Колеги, розгляд цього питання ініційовано нашою колегою народним 

депутатом України Стефанишиною Ольгою Анатоліївною. Її звернення з 

переліком питань, запропонованих для обговорення, було вам розіслано для 

попереднього ознайомлення.  

Нагадаю, що Закон "Про безпеку та якість донорської крові та 

компонентів крові" – це наш спільний закон, який ми довго та ретельно 

напрацьовували спільно з Міністерством охорони здоров'я та нашими 

міжнародними партнерами. Реалізація цього закону неможлива без 

своєчасного прийняття органами виконавчої влади підзаконних нормативно-

правових актів, що випливають з нього. Тому сьогодні ми запросили до 

розгляду цього питання представників Міністерства охорони здоров'я, 

Національної служби здоров'я України, обласних та Київської міської 

держаних адміністрацій та закладів служби крові для того, щоб заслухати 

питання про стан виконання цього закону. 

Пропоную такий порядок розгляду питання. Спочатку надамо слово 

ініціатору розгляду цього питання народному депутату Стефанишиній, 

регламент до 5 хвилин. Потім заслухаємо Міністерство охорони здоров'я 

щодо стану виконання Закону України "Про безпеку та якість донорської 

крові та компонентів крові", регламент до 5 хвилин. Далі, надамо слово 

представникам Національної служби здоров'я України з таким самим 

регламентом. І перейдемо до обговорення. В обговоренні традиційно 

пропоную обмежитися трьома виступами по 2 хвилини від народних 

депутатів членів комітету. Прохання писати в групу комітету. 

Також якщо хтось з учасників засідання матиме бажання виступити, 

наголошую, за бажанням, ми їм також надамо слово з регламентом до 2 

хвилин на виступ чи озвучення пропозицій. Пропоную обмежитися п'ятьма 

виступами. Прохання писати в чат конференції. 

Якщо заперечень немає, переходимо до розгляду питання. 

Ольго Анатоліївно, у вас 5 хвилин, прошу починати. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Дуже дякую. 

Доброго дня ще раз, колеги! Отже, 30 вересня минулого року ми з вами 

разом ухвалили законопроект, над яким працювали до цього ще, напевно, пів 

року, а то і рік, про безпеку та якість донорської крові в Україні. Над ним ми 

працювала разом із міжнародними експертами, оскільки врегулювання 

питань донорської крові належить також і до наших євроінтеграційних 

зобов'язань. 
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Минув рік з дня ухвалення цього закону, але змушені констатувати, що 

ситуація кардинально не покращилася, тобто досі у нас повно оголошень про 

пошук донорської крові, пацієнти платять донорам з власної кишені для того, 

щоб відбулося це переливання крові. Так само наражають на небезпеку 

зараження крові, тому що цей процес недостатньо контролюється. І у нас досі 

втричі менше донацій, ніж це рекомендовано Всесвітньою організацією 

охорони здоров'я, що свідчить про те, що добровільне безоплатне донорство 

в Україні достатньо не розвивається.  

Я хочу нагадати, що ми говоримо про законопроект, який мав на меті 

провадити низку положень, які б покращили ситуацію. Це стосується, 

по-перше, ліцензування діяльності щодо донорської крові, європейський 

підхід до стандартів безпеки та якості системи крові, контроль якості та 

простежування донації від першої до останньої точки, проведення контролю 

та інспектування у визначений передбачений та прозорий спосіб, створення 

національного реєстру донорів крові та осіб, що не можуть бути донорами. 

Досі у нас усе в паперовому форматі, на превеликий жаль. 

Також ми пропонували, і я вважаю, що цю роботу потрібно 

продовжувати, щодо включення трансфузії та вартості компонентів крові в 

єдиний медичний простір - у Програму медичних гарантій. Також один із 

пріоритетів – це створення  програми добровільного безоплатного донорства, 

яке ми хотіли би втілити.  

Але я розумію, що ми зараз живемо у "ковідні часи", розумію, що 

велика турбулентність у нас відбувалася весь цей час в системі охорони 

здоров'я і в Міністерстві охорони здоров'я, і в Національній службі здоров'я. 

Проте хочу констатувати, що в законі були чітко прописані перелік 

підзаконних актів, які мали бути ухвалені через рік після ухвалення цього 

закону, їх 29. І, на превеликий жаль, з 29 актів затверджено станом на зараз, 

те, що є в публічній площині, лише 3. Можливо, Міністерство охорони 

здоров'я мене виправить в своїй доповіді, але  те, що ми бачимо, є вкрай 

недостатнім.  

І ці документи, вони не є просто формальністю, вони є тими 

засадничими документами, які мали би змінити повністю систему. В першу 

чергу запустити орган, уповноважений орган в системі крові. І це основний 

стовп, на якому мають базуватися всі інші підзаконні акти і документи, такі 

як ліцензійні умови діяльності суб'єктів у системі крові, методика розрахунку 

вартості компонентів крові та відповідних послуг, порядок функціонування 

реєстру донорів крові і низка інших наказів та постанов, які мали би вже бути 

ухвалені. 

Також це стосується і добровільного безоплатного донорства. На цей 

час вже мала би бути ухвалена спеціальна програма розвитку добровільного 

безоплатного донорства в Україні. Зрозуміло, що впровадження цих змін не 

може відбутися моментально, на це потрібен час. Проте для цього потрібно 
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також і залучення різних інституцій, я розумію, що і інші міністерства 

приймають в цьому участь, а також підпорядковані МОЗ установи.  

Тому я хочу подякувати, по-перше, голові нашого комітету за те, що 

так оперативно відреагував на мій лист і сьогодні ми маємо це питання 

першим на засіданні комітету. Я сподіваюся, що це засідання дало 

можливість, по-перше, оцінити всім нам, яка зараз є ситуація, і буде таким 

поштовхом для того, щоб і підзаконні акти швидше ухвалювалися, і система 

розвивалася краще.  

Ми як комітет готові допомагати всіляко цьому процесу і брати участь, 

я особисто.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Прошу, будь ласка, завершувати. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я вже завершую. Дякую.  

Я особисто готова допомагати і брати участь для того, щоб цей процес 

нарешті зрушив з мертвої точки, на якій ми зараз стоїмо.  

Дякую за увагу. І передаю слово далі. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Ольго Анатоліївно.  

Запрошую до слова Міністра охорони здоров'я України Ляшка Віктора  

Кириловича. Шановний Вікторе Кириловичу, у вас 5 хвилин. 

 

ЛЯШКО В.К. Доброго дня, Михайле Борисовичу, Ольго Анатоліївно, 

інші члени комітету, присутні! Дякую,  що підняли це актуальне питання по 

реалізації Закону про донорство крові. Досить велика кількість  проблемних 

питань існує, але й багато чого зроблено.  

Я, з вашого дозволу, передам слово Дмитру Михайловичу і Олександру 

Володимировичу, які детально зупиняться на питаннях, які вже вдалося 

вирішити за короткий час, зокрема за останні 3 місяці.  

 

КОВАЛЬ Д.М. Ще раз добрий день, шановні народні депутати та 

учасники засідання комітету! Ми цілком розділяємо стурбованість і так само, 

як і ви, переживаємо за впровадження якісної служби крові в Україні, 

оскільки набір проблем, я думаю, що відомий кожному. Користуючись 

нагодою, дозвольте зразу почати з головного для нас, а саме: про допомогу з 

вашого боку в підтримці пропозицій до бюджету, які надані МОЗом, задля 

можливості збільшення фонду заробітної плати і створення необхідних 

відділів в Українському центрі трансплант-координації, тому що зараз іде 

таке порочне  коло, з якого неможливо вийти без вашої підтримки.   

Щодо створення компетентного органу, намагання від міністерства, в 

тому числі за участі наших співробітників, вони відбуваються постійно. На 
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цьому етапі така пропозиція і клопотання від Міністерства охорони здоров’я 

відхилена Міністерством фінансів України з відповідними обґрунтуваннями. 

Будемо готувати нові пропозиції, як це можна виконати і зробити, виконати 

вимоги Закону України про безпеку крові. 

Загалом проведено аналіз наявних нормативно-правових актів, 

проведено аналіз того, що відбувається зі службою крові сьогодні і 

визначено, що насправді потрібно зробити і не багато, і дуже багато 

водночас. Зокрема зараз ми працюємо над тим, щоб впровадити 

стандартизацію технологічних  процесів. Наступний великий пункт – це 

керування і управління запасами крові. Звичайно, що це розвиток 

безоплатного донорства та впровадження системи якості. Це чотири 

основних напрями, над якими зараз ведеться робота.  

Зараз  подано і на погодженні знаходиться проект постанови Кабінету 

Міністрів, розроблений в Міністерстві охорони здоров'я щодо реалізації  

компонентів крові, який впроваджує чіткі і зрозумілі правила дій та взаємодії 

між різними  учасниками, там не тільки центри крові, а ще й заклади охорони 

здоров'я, задля належного забезпечення компонентами крові пацієнтів в 

закладах охорони здоров'я. Також проведено підготовчі дії щодо роботи над 

розробкою методології розрахунку вартості компонентів крові. І я 

сподіваюся, що протягом півтора-два місяці. 

 

СЕРГІЄНКО О.В. Два місяці. 

 

КОВАЛЬ Д.М. Два місяці, десь так за планом, ця робота буде 

завершена. 

Є й інші напрями, над ми якими працюємо, це щодо нормативно-

правових актів і виконання отих 29 пунктів, про які ми теж, звичайно, що 

знаємо. Принаймні сьогодні закрито 7 і в роботі ще 2. Тобто документи 

знаходяться на етапах погодження, які всередині Міністерства охорони 

здоров'я і які вже на зовнішньому погодженні з іншими органами 

центральної виконавчої влади. 

Дозвольте передати слово Олександру Сергієнку для певної деталізації, 

оскільки це є сертифікований в Європі і в Сполучених Штатах фахівець, який 

безпосередньо керує цим напрямом в "Українському центрі трансплант-

координації". 

 

СЕРГІЄНКО О.В. Дякую.  

Ще раз вітаю вас, шановні народні депутати і учасники заходу. Якщо 

будемо говорити про ці проблеми, то зараз ми формуємо, власне кажучи, 

структуру системи крові і відбудовуємо її функціонал. Наразі нагальними 

питаннями є перетворення, трансформація відділень трансфузіології в 

лікарняні банки крові і налагодження належної трансфузійної допомоги в 
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закладах охорони здоров'я. Це буде в тому числі пов'язано і з 

відшкодуванням послуги з трансфузії компонентів крові Національною 

службою здоров'я, як того вимагає закон. 

Звичайно, питання стандартизації технологічних процесів і взагалі  

організації роботи суб'єктів системи крові. 21 жовтня ми плануємо 

обговорити це спільно з керівниками суб'єктів системи крові в рамках 

фахової школи.  

Паралельно відбувається взаємодія з проектом технічної допомоги 

Європейського Союзу. І наразі, як вже говорив Дмитро Михайлович про те, 

що залучені експерти, які будуть розраховувати методику, вірніше, будуть 

опрацьовувати методику розрахунку вартості компонентів крові. Це теж 

елемент, який важливий потім для відшкодування послуги з трансфузії 

Національною службою здоров'я України. Експерти вже починають свою 

роботу, зараз відбулись процеси погодження, починають роботу буквально з 

понеділка.  

Паралельно готується документ, початковий драфт ліцензійних вимог 

до суб’єктів системи крові, а також цикл навчання спеціалістів, які  будуть 

здійснювати функцію аудиту відповідно до цих ліцензійних вимог. Крім 

того, поновився процес розробки стратегії, ну не стратегії, а програми 

підтримки і розвитку добровільного безоплатного донорства крові. 

Задля стандартизації технологічних процесів наша українська сторона 

отримала офіційний дозвіл … (нерозбірливо) Європейського директорату з 

якості та безпеки лікарських засобів та надання медичних послуг щодо 

перекладу технічного керівництва з належної заготівлі, переробки, 

тестування і всіх інших процесів, які пов’язані з суб’єктами системи крові. 

Це все на безоплатній основі поширюється серед працівників служби крові.  

У принципі, робота йде, відбувається. Ми докладаємо максимальні 

зусилля для того, щоб це було планомірно. І, звичайно, будемо просити 

допомоги, якщо необхідно, в тому числі і в наших колег,  і в комітету 

Верховної Ради.  

Дякую за увагу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

До слова запрошується Самофалов Дмитро Олександрович. Прошу, 

Дмитре Олександровичу.  

 

САМОФАЛОВ Д.О. Доброго дня. Ми насправді не маємо особливих 

тут додатків, тому що це майже поза межами нашої компетенції і питань в 

нас тут немає.     

Щодо виконання доручення Прем’єр-міністра про безпеку та якість 

донорської крові та компонентів крові, нами надані відповідно і  в межах 
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компетенції наші пропозиції, і серед них єдине, що було запропоновано, це 

створення міжвідомчої групи для розробки порядку функціонування 

національного реєстру донорів крові.  

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Дмитре Олександровичу.  

Колеги, я бачу, що з народних депутатів членів комітету ніхто не 

записався на запитання і виступи. Тому чи є бажання виступити чи задати 

запитання в присутніх запрошених, наших шановних колег?  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Михайле Борисовичу, в мене є питання, просто 

не встигла записатись.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу, пані Олю, 2 хвилини. Зв’язку немає, зв’язок 

відсутній.   

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Так, тут зв’язок не дуже. 

Якщо можна, я все-таки хотіла би уточнити. Чути мене?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, так. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Чудово. Я не дуже зрозуміла все-таки, от 

найважливіше те, що було якби  комуніковано і в законі прописано, це 

стосовно уповноваженого органу в системі крові. Чи є вже визначеність, де 

він буде, як він буде інституціолізований, коли? І, власне, чи могли б ви 

більш детально про нього розказати, якщо є вже якісь напрацювання?  

І друге. Все ж таки, рік тому мали бути ухвалені наші підзаконні акти, 

досі не ухвалені. Розумію, що робота йде, погодження і все інше. Які у вас 

терміни? Ми маємо вам і в рішенні теж прописати, які терміни ухвалення цих 

підзаконних актів? Ми вже все прострочили. Можна на це питання, будь 

ласка, більш детально, більш точно відповісти? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Міністерство охорони здоров'я, хто буде 

відповідати? 

 

ЛЯШКО В.К. Дякую, Ольго Анатоліївно. 

Я відповім. Уповноваженим органом з питань ліцензування донорства  

крові буде Державна служба з питань лікарських засобів. Нам зараз 

додатково треба додати до неї 10 ставок, плюс перепрофілювати існуючі 

ставки для того, щоб забезпечити цей процес. Це вже узгоджена позиція, 

однак під час узгодження і внесення змін до положення про Державну 

службу лікарських засобів виникло питання, що НАДС сказала знайти ставки 
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всередині підпорядкованих центральних органів виконавчої влади. Було одне 

із питань, що ми хотіли забрати ставки Національної служби здоров'я 

України, в якій є вакантні ставки, в  той же час там є певні міжнародні 

зобов'язання, що ми не можемо скорочувати на цей період часу. Тому 

найближчим часом, я думаю, впродовж  10 днів ми знайдемо механізм, щоб 

додати ці 10 ставок і фонд заробітної плати для Державної служби з питань 

лікарських засобів. Постанова, яка узгоджена всіма, окрім Міністерства 

фінансів, буде розглянута на найближчих засіданнях уряду. 

Щодо виконання всіх постанов. Зроблена досить велика кількість 

документів зараз порівняно з тим, що було на початок року, і підзаконних 

актів, як постанов Кабінету Міністрів України, так і наказів Міністерства 

охорони здоров'я.  

Дедлайни. Основне ми завершимо до кінця цього року, але до кінця 

першого кварталу 2022 року всі підзаконні акти, які передбачені Законом 

України про донорство крові будуть зреалізовані. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Вікторе Кириловичу. 

Прошу, запрошені, є бажання виступити чи запитання до Міністерства 

охорони здоров'я, до комітету? 

Представтеся, будь ласка, прошу. 

 

НОВАК В.Л. Директор Інституту патології крові Новак Василь 

Леонідович. 

Перш за все я хотів подякувати народним депутатам, голові комітету, 

Міністерству охорони здоров'я за те, що вперше за роки незалежності 

організації національного … (нерозбірливо)  комітету. Я думаю, що покладені 

завдання, які стоять перед ними, сформувавши робочі групи з напрямків, 

абсолютно реально виконати їх в Україні.  

Але у мене є три питання, на яких я хотів би зупинитися. Перше, у 

відповідності до пояснювальної записки до статей зазначено, що після 

реорганізації служби крові відділення всі будуть переформатовані у банки 

крові. Лишається із 24 обласних, 18 міських 11 всього регіональних. Як 

будуть вони працювати? Чи вони забезпечать всю службу і всі лікувальні 

заклади компонентами крові? 

Друге питання, це особливості порядку застосування цільної крові. Не 

чітко і в законі, і ми мали честь розглядати проект постанови Кабінету 

Міністрів, немає чіткості щодо застосування цільної крові і компонентів 

крові. Від виступаючих я почув, що дійсно говоримо про компоненти крові,  

у законі і в проекті постанови говориться про цільну кров. Це питання не 



15 

 

вияснено. І, очевидно, потрібно розробити алгоритм застосування 

компонентів крові в плановому порядку при екстрених випадках. У нас іде 

війна у державі, очевидно, потрібно ту ланку так само думати, як 

забезпечити.  

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Міністерство, прошу, ваша відповідь. 

 

ЛЯШКО В.К. Дякую, пане Василю, за зауваження і озвучені 

пропозиції.  

Давайте так відразу домовимось, алгоритми переливання крові чи її 

компонентів - це не предмет постанов Кабінету Міністрів України, це 

стандарти надання медичної допомоги. Це одне із питань, яке ми сьогодні 

аналізуємо. Ми робимо мапу споживання крові та її компонентів на території 

цілої країни для того, щоб оцінити взагалі рівень споживання і ефективність 

використання крові та її компонентів. Це нам дозволить в подальшому і 

формувати той стратегічний запас, і розуміти, скільки центрів крові у нас 

повинно бути. Трансфузіологічні відділення заміняємо на лікарняні банки 

крові, це ж один із елементів, для того, щоб у всіх були в доступі саме 

необхідні компоненти крові, щоб надати медичну допомогу там  і тому, хто 

їх потребує, і в тому місці, де він її потребує.  

А заготівля крові повинна відбуватися безпечно і ефективно в центрах, 

які робляться відповідно до нових вимог Європейського Союзу, які ми 

повинні в себе імплементувати, так, як це передбачає Асоціація по 

євроінтеграції.  

Більш детально і конкретно скаже пан Дмитро. 

 

КОВАЛЬ Д.М. Давайте так. Василю Леонідовичу, я думаю, що ви 

погодитесь з тим, що питання відділень трансфузіології в першу чергу 

знаходиться в сфері стандартизації технологічних процесів. І абсолютно всі 

фахівці погодяться з тим, що задля дотримання оцих доволі високих 

стандартів, економічно недоцільним і, як правило, неможливим є створення 

відповідного відділення, яке зможе в належний спосіб переробляти 

компоненти крові, щоб забезпечити і ефективність, і в першу чергу 

безпечність її використання для пацієнта.  

Тому я і розпочав свою доповідь з того, що ми працюємо над 

стандартизацією технологічних процесів. Насправді дотриматись їх, як 

показує попередній аналіз, вийде дуже небагатьом відділенням 

трансфузіології. Саме тому доволі ефективним шляхом, на нашу думку, є 

перетворення таких відділень на банки крові. Якщо буде  велика потреба в 

цьому закладі забезпечити виконання донацій, то при цих банках крові 
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можуть бути створені … (нерозбірливо),   але переробка цієї крові все одно 

має відбуватись відповідно до доволі високих стандартів. 

Це також історія про спроможність закладів займатись плануванням 

використання компонентів крові. На жаль, сьогодні дуже невеликий відсоток 

закладів  вміє грамотно планувати свої запаси і планувати використання. Я 

думаю, що багато хто погодиться, що, починаючи від хірургів, які 

безпосередньо працюють в операційній, мало хто вміє робити це на 

достатньому рівні.  

Тому ця проблематика, вона є комплексною. Механізми, як 

забезпечити заклади, якраз і реалізовані в проекті постанови про реалізацію 

компонентів крові, де надаються можливості і інструменти для 

безперебійного забезпечення будь-якого закладу компонентами крові. Якщо 

будь-який регіональний  центр крові не справляється з потребами, нічого не 

буде заважати укласти договір з центром, в якому підготувались краще. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Прошу, будь ласка, завершувати.  

 

КОВАЛЬ Д.М. ... думку  саме в такий спосіб.  

Щось будете додавати?  

 

СЕРГІЄНКО О.В. Ні. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Колеги, все ж таки прошу дотримуватись регламенту. У нас в секретаря 

комітету були проблеми зі зв’язком, вона не нагадувала, а ми з вам забули 

про регламент. 

Ще від запрошених є запитання чи побажання?  

Ще є прохання від Ірини Славінської, це голова групи експертів та 

фахівців, що залучаються до роботи постійної робочої групи МОЗ України з 

питань профільного супроводу закупівель за напрямом "Лікарські засоби та 

медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів".   

Пані Ірино, прошу, у вас 2 хвилини.  

 

СЛАВІНСЬКА І.О. Дуже дякую за запрошення, шановні колеги, мати  

честь долучитись до такої зустрічі. Я би хотіла попросити, можливо, 

звернутись з пропозицією до Міністерства охорони здоров’я і 

трансфузіологічного центру, можливо, варто створити план, за рахунок якого 

можна рухатися далі, щоб спеціалісти, центри крові могли також 

усвідомлювати план реалізації дій, адже надзвичайно важливо і зараз їхня 

діяльність залежить від нормативно-правових актів, без яких вони не можуть 
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діяти. Це стосується посвідчення донора, видання довідки донору, це 

стосується статистики, якої, на жаль, в Україні адекватної немає, і варто її 

впроваджувати вже зараз. Можливо, якась почерговість нормативно-

правових актів, варто план узгодити. І більше спілкуватися зі спеціалістами 

для того, щоб вони також усвідомлювали, як відбувається реформування, і 

також були залучені до такого процесу, адже направду спеціалісти досить 

розгублені і не можуть ні до кого звернутися та  отримати вчасно адекватну 

відповідь. 

І також хотіла запропонувати, окрім плану реалізації, повернуся до 

питання від пана Новака з приводу 11 центрів чи тої структури. Пам'ятаю, 

коли я ще працювала в рамках Центру громадського здоров'я і співпрацювала 

з проектом Європейського Союзу, ми розпочали такий меппінг системи 

крові. Можливо, варто підняти знову це питання, оскільки воно надзвичайно 

важливе, як і уповноваженого органу, так і структури, як це все буде 

взаємодіяти, адже це все фінанси.  

І також варто не забувати щодо приватно-державного партнерства або 

інвестицій, адже в Україні є приватний сектор, його також потрібно 

регулювати. Приватний сектор у нас виробляє в тому числі і препарати крові, 

і компоненти крові - в Сумах, Черкасах. Про це варто не забувати і залучати 

їх як частину системи крові, контролювати їхню діяльність і їхні компоненти. 

Дуже вам дякую, і сподіваюся, що дослухаєтеся до пропозицій. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Ірино. 

Колеги, більше пропозицій на виступи, запитання не надійшло. Тому 

переходимо до фіксування результатів обговорення. За цими результатами 

пропоную підтримати пропозицію Ольги Анатоліївни, зокрема 

рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів для  

затвердження нормативно-правових актів, передбачених Законом "Про 

безпеку та якість донорської  крові та компонентів крові", виконати вимоги 

Закону Законом "Про безпеку та якість донорської  крові та компонентів 

крові" щодо створення та забезпечення функціонування уповноваженого 

органу в системі крові  та запровадження реєстру донорів крові та осіб, що не 

можуть бути донорами. 

Колеги, немає інших пропозицій? 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Михайле Борисовичу, якщо можна, я до 

попередньої спікерки хочу додати, якщо ви не проти, от до цих пунктів ще 

додатково просто надати до Комітету з питань здоров'я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування план розробки та ухвалення НПА, про 

які ми сказали у першому пункті, просто щоб ми розуміли, коли і що 

відбудеться. 

Дякую. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ставимо на голосування три пропозиції. Першу, 

другу я вам озвучив, і третю зараз Ольга Анатоліївна озвучила. 

Колеги, прошу підтримати і проголосувати. Прошу увімкнути камери 

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

передбачено законом. 

Булах. 

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

Дубіль. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич. 

Дубнов. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб. 

 

ЗУБ В.О. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Я – за.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко.  

Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за. 

Стефанишина. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

І дякую всім, колеги, дуже за це засідання. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Пані Яно, оголосіть скільки. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  12 – за. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято. 

Запрошені колеги по першому питанню можуть бути вільні. 

Переходимо до наступного питання. Зараз, хвилинку, щоб відімкнулись наші 

колеги з областей, з інститутів. 

Колеги, друге питання порядку денного, про проект Постанови 

Верховної Ради України про додаткові заходи протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)  (реєстраційний номер 6154), поданий 

45 народними депутатами України.  

Колеги, на жаль, епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні продовжує 

погіршуватись, у більшості регіонів показники  відповідають "помаранчевій" 

зоні і багато з них вже на порозі "червоної" зони. Уряд  запроваджує досить 

жорсткі вимоги до діяльності освітньо-культурних та інших закладів, а також 

обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 для працівників 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та закладів освіти.  

Вважаю, що за таких умов парламент не може бути виключенням, для 

всіх діють однакові правила. До того ж парламент - єдиний орган 

законодавчої влади в Україні, тому в умовах пандемії має бути вжито всіх 

можливих заходів для забезпечення його сталої та безперервної роботи. 

Проектом  розробленої нами постанови пропонується на період карантину з 

COVID-19 встановити додаткові умови допуску до приміщень парламенту, 

крім тих, що визначені для забезпечення правового режиму державною 

охороною, адмінбудівель, та здійснювати допуск народних депутатів 

України, працівників і відвідувачів парламенту, а також представників 

засобів масової інформації лише за наявності одного з таких документів: 

сертифікату вакцинації (одна чи дві дози), результат негативного ПЛР-тесту 
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або антиген-тесту, довідки про одужання особи від COVID-19, але не більше 

ніж 6 місяців.  

Єдине пропоную додатково уточнити в постанові, що сертифікати 

вимагатимуться, потрібні для повнолітніх осіб, а результати тестування та 

довідки про одужання - для осіб від 7 років і старше. Оскільки серед 

відвідувачів парламенту є і діти, в парламенті працює дитяча кімната,  

освітній центр та проводяться екскурсії для школярів, тому пропоную додати 

ці уточнення до тексту проекту постанови. 

Порівняльна таблиця була  розіслана вам сьогодні  для попереднього 

ознайомлення з цими пропозиціями. Міністерство охорони здоров'я України  

в цілому підтримує прийняття постанови. Ця постанова стосується питання 

організації режиму роботи Верховної Ради і практично всі члени нашого 

комітету є її авторами.  

Тому пропоную переходити відразу до голосування без обговорення. 

Колеги, підтримуєте пропозицію по цій постанові - без обговорення? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Да. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заперечень не бачу. Тому вношу пропозицію:  

рекомендувати Верховній Раді України  включити проект Постанови 

(реєстраційний номер 6154) до порядку денного шостої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти її за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, зазначених у 

висновку комітету, та доручити комітету спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне 

доопрацювання постанови при підготовці її на підпис Голові Верховної Ради. 

Визначити співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на 

пленарному засіданні Верховної Ради України голову Комітету з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування народного 

депутата України Радуцького Михайла Борисовича. Колеги, прошу 

підтримати та проголосувати. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за. 

Стефанишина. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

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

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 12. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, колеги. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання порядку денного. Третє питання 

порядку денного. Про проект Закону про внесення змін до статті 9 прим.2 

Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських 

засобів  під зобов'язання (реєстраційний номер 6121), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 



22 

 

Колеги, нагадаю, що на початку цього року Верховною Радою України 

було прийнято Закон  № 1353-IX, яким було запроваджено процедуру 

реєстрації під зобов'язання для екстреного застосування вакцин проти 

COVID-19. Це дозволило розпочати вакцинацію населення проти 

коронавірусної хвороби. Сьогодні у світі вже є ліки для специфічного 

лікування коронавірусної хвороби і це вимагає від нас прискорення їх 

надходження в Україну для лікування наших громадян.  

Поданий урядом законопроект 6121 пропонує чинну процедуру 

державної реєстрації під зобов'язання, яка застосовується на сьогодні для 

вакцин проти COVID-19, поширити на усі лікарські засоби, вакцини та 

імунобіологічні препарати, застосування яких є необхідним не лише в умовах 

карантину щодо COVID-19, а в будь-яких надзвичайних ситуаціях чи під час 

будь-якого карантину. 

Вважаю, що ця законодавча ініціатива заслуговує на підтримку з 

огляду на необхідність забезпечення надання адекватної медичної допомоги 

хворим на коронавірусну хворобу. Водночас до розгляду на засідання 

законопроект був додатково в робочому порядку опрацьований спільно з 

Міністерством охорони здоров'я.  Напрацьовані пропозиції були розіслані 

вам сьогодні для попереднього ознайомлення. 

Коротко прокоментую пропозиції. Пропонується на даному етапі, 

перше, використовувати процедуру державної реєстрації під зобов'язання для 

екстреного застосування лікарських засобів, вакцин або інших медичних 

імунобіологічних препаратів, призначених виключно для лікування та/або 

специфічної профілактики COVID-19 (все ж таки давайте обмежимося поки 

COVID-19). Виключити Індію з переліку країн, реєстрація в яких ліків, 

вакцин та імунобіологічних препаратів може бути підставою для реєстрації їх 

в Україні за процедурою "під зобов'язання" та не поширювати  процедуру 

державної реєстрації "під зобов'язання" на лікарські засоби, дозвіл на 

екстрене застосування яких наданий компетентним органам Китайської 

Народної Республіки. Дозволити вітчизняному виробнику застосовувати 

встановлену законом процедуру державної реєстрації "під зобов'язання" для 

екстреного медичного застосування. 

Ви всі мали можливість з ними ознайомитися. У разі підтримки вони 

будуть відображені у висновку комітету до законопроекту (реєстраційний 

номер 6121). Міністерство охорони здоров'я підтримує прийняття цього 

законопроекту. Наш комітет є головним з підготовки цього законопроекту 

для розгляду Верховною Радою України.  

Також хочу віддати належне і подякувати Голові Верховної Ради 

панові Стефанчуку, який погодився внести цей законопроект на найближчий 

вівторок як невідкладний, бо це дуже принципове питання для надання 

кваліфікованої допомоги нашим хворим на COVID-19. 
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Пропоную такий порядок його розгляду. Спочатку надамо слово для 

представлення законопроекту Міністерству охорони здоров'я як основному 

розробнику, з регламентом до 3 хвилин. Потім пропоную відразу перейти до 

обговорення і ухвалення рішення. Пропоную обмежитися трьома виступами 

по 2 хвилини. У кого є бажання, пишіть в групу комітету. 

Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. Запрошую 

до слова Міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка. 

Вікторе Кириловичу, прошу, у вас 3 хвилини. 

 

ЛЯШКО В.К. Дякую, Михайле Борисовичу. 

Шановні народні депутати, дякуємо за те, що досить швидко винесли 

заслуховування даного урядового законопроекту на засідання комітету, і 

досить приємна новина прозвучала, Михайле Борисовичу, що його 

пропонують поставити вже на вівторок у порядок денний пленарного 

засідання. 

Даний законопроект розроблений з метою прискорення державної 

реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших профілактичних засобів, які 

предназначені для лікування та/або специфічної профілактики COVID-19, а 

також для лікарських засобів і вакцин, які будуть використовуватися для 

лікування або профілактики COVID-19, які виробляються в Україні за 

повним циклом чи із продукції «in bulk», і за спрощеною процедурою, і така 

реєстрація лікарських засобів і у такий спосіб, який передбачений 

законопроектом, є аналогічною процедурі отримання дозволу на екстрене 

використання, яка використовується у країнах з високим регуляторним 

статусом. 

Міністерство охорони здоров'я підтримує всі три пропозиції, які 

озвучив Михайло Борисович, і просить комітет підтримати даний 

законопроект, оскільки він нам дозволить закупити інноваційні ліки і швидко 

їх використовувати на території України, інноваційні ліки саме для боротьби 

з COVID-19. Попередні домовленості у нас уже підписані з виробниками, 

кошти на рахунках є, ми готові рухатися, як тільки завершиться третя 

клінічна стадія. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Вікторе Кириловичу. 

Колеги, записалася Стефанишина Ольга Анатоліївна на запитання. 

Ольго Анатоліївно, 2 хвилини, прошу. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Так, я швидко. Насправді корисна ініціатива, я 

підтримую будь-які можливості для того, щоб пацієнти мали якомога 

скоріший доступ до ліків, так само, як і до вакцини. У мене єдине питання, 

прохання до пана міністра. Ми пам'ятаємо деякі зловживання із попереднім 
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міністром щодо тих чи інших ліків, доказовість яких викликала багато 

питань, тому звернути увагу все-таки, щоб якщо ми говоримо про лікарські 

засоби, я так розумію, що якби це і закупівля державна може плануватися 

найближчим часом, все-таки звертати увагу на доказовість.  

І питання: чи ви плануєте проводити такі лікарські засоби через оцінку 

медичних технологій? Чи як це буде відбуватися?  

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу, Вікторе Кириловичу, ваша відповідь.  

 

ЛЯШКО В.К. Дякую, Ольго Анатоліївно.  

Тут мова йде виключно про лікарські засоби, які виробляються і 

проходять клінічні дослідження, ці три стадії, саме на ефективність лікування 

саме проти коронавірусної хвороби. Тут немає зараз інших лікарських 

препаратів, які уже зареєстровані для лікування інших хвороб та  показують 

ту чи іншу ефективність і в разі застосування проти COVID-19. Ми говоримо 

про нові інноваційні молекули.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я розумію, що це про COVID-19. Але як ми 

будемо розуміти, що це ефективні лікарські засоби? Я просто… 

 

ЛЯШКО В.К. Для цього вони проходять три клінічних стадії, так само, 

як і вакцини, які ми сьогодні використовуємо проти COVID-19. Три  

клінічних стадії. Якщо вони пройшли третю клінічну стадію, все, ми їх 

дозволяємо до … для екстреного використання. 

 

ДУБНОВ А.В.  Колеги, давайте переходити до прийняття рішення. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Артеме Васильовичу. 

Колеги, крім Ольги Анатоліївни, ніхто не записався. І є там прохання 

від  Артема Васильовича в "Різному", я так розумію, це не стосується саме 

цього законопроекту.  

Тому за результатами обговорення вношу пропозицію: рекомендувати 

Верховній Раді України включити проект Закону про внесення змін до статті 

9 прим.2 Закону України "Про лікарських засоби" щодо  державної реєстрації  

лікарських засобів  під зобов'язання  (реєстраційний номер 6121), поданий 

Кабінетом Міністрів України до порядку денного шостої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання, та за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти його за основу та в цілому як закон з урахуванням 

пропозицій, зазначених у висновку комітету, та доручити комітету спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис 
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Голові Верховної Ради. Визначити співдоповідачем із зазначеного питання 

при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України голову 

Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги народного депутата 

України Радуцького Михайла Борисовича.  

Колеги, якщо немає заперечень чи зауважень до переліку наданих 

пропозицій, прошу підтримати і проголосувати.  

Булах. 

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс. 
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ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за. 

Стефанишина. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Пані Яно, скільки? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.   

Колеги, порядок денний вичерпано, крім "Різного". Тому дякую нашим 

колегам з Міністерства охорони здоров’я, з Ради національної безпеки та 

оборони.  

 

ДУБНОВ А.В. А можно министерство оставить на секунду?  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. І в мене також, Михайле Борисовичу, питання до 

Міністерства охорони здоров’я.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Тоді, колеги з міністерства, прошу залишитись. 

Іншим ми вдячні за вашу участь в роботі комітету. За півхвилини переходимо 

до "Різного".   

 

 


