
СТЕНОГРАМА 

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

медичної допомоги та медичного страхування 

 

29 квітня 2022 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, колеги, розпочинаємо засідання комітету. На 

початку встановлюємо наявність кворуму. Ну згідно всіх заяв ми проводимо 

комітет сьогодні онлайн. Щоб не витрачати час, давайте менше там оцієї 

"води", яку ми зазвичай зачитуємо, прошу вмикати камери і піднімати руки, 

хто присутній. У мене списку перед собою немає, пропоную, щоб  

оголошував Дмитро Марченко прізвища народних депутатів, а народні 

депутати вмикають камери і піднімають руки. 

Прошу, Дмитре, починайте.  

 

МАРЧЕНКО Д.О. Радуцький Михайло Борисович. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Є.  

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дубіль. 

 

ДУБІЛЬ В.О. Є. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дмитрієва. 

 

ДМИТРІЄВА О.О.  Є. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дубнов. 

 

ДУБНОВ А.В.  Присутствует. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Макаренко. Немає. 

Зінкевич. Немає.  

Булах. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І.  Заславський є. Заславський присутній. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Булах. 

 

БУЛАХ Л.В.  Присутня. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Вагнєр. 
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ВАГНЄР В.О. Присутня. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Довгий. Немає.  

Дубневич. Немає. 

Зуб. 

 

ЗУБ В.О. Є. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Кузьміних. Немає. 

Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  Є. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Стефанишина. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Вона у відпустці, наскільки я знаю.  

 

МАРЧЕНКО Д.О. 9 народних депутатів присутні. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Колеги, дякую. Кворум є. Переходимо  до… 

 

ДУБНОВ А.В.  Михайле Борисовичу, вибачте, будь ласка. Просто три 

слова, бо може бути нестабільний зв'язок, я за кермом.  Я підтримую обоє 

наших законопроектів у порядку денному. Якщо я буду вимикатися, то 

зарахуйте мій голос "за". Але другий - щодо Кримінального кодексу - в  

редакції комітету, який ми обговорили з головою секретаріату.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Добре. 

 

ДУБНОВ А.В.  Дякую дуже.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Артеме Васильовичу, треба розуміти, що другий - 

це не наш комітет основний… 

 

ДУБНОВ А.В.  Так-так. Але там рекомендації до правового комітету. 

Ми з Дмитром обговорили. І я підтримую редакцію комітету. Дякую.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, ця редакція погоджена і з РНБО, і з 

Міністерством охорони здоров'я, тому я думаю, що ми її підтримаємо.  

Добре, Артеме Васильовичу.  
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ДУБНОВ А.В.  Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Колеги, всі отримали порядок денний? Якщо всі 

отримали, прошу голосувати і затвердити порядок денний.     

Прошу секретаріат розпочати голосування. Прошу, Дмитре.  

 

МАРЧЕНКО Д.О. Радуцький. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дубіль. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, рахуйте голоси, будь ласка. Вибачте, я 

не сказав, що у зв'язку з відсутністю Зінкевич… 

 

БУЛАХ Л.В.  Добре, добре. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дмитрієва. 

 

ДМИТРІЄВА О.О.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дубнов. Немає зв'язку. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Ну він сказав, що "за". 

 

МАРЧЕНКО Д.О. За. 

Булах. 

 

БУЛАХ Л.В.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Вагнєр. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Заславський. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Зуб. 
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ЗУБ В.О. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. 9 - за. Одноголосно.  

 

БУЛАХ Л.В.  9 - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую. Порядок денний затверджений. 

Колеги, перше питання порядку денного. Це законопроект нашого 

комітету 7313  - щодо обмеження обігу лікарських засобів, що виробляються 

в Російській Федерації або в  Республіці Білорусь.  

На сьогодні МОЗ своїми наказами заборонив використання в Україні 

ліків російського і білоруського виробництва, водночас на український ринок 

і досі можуть потрапляти лікарські засоби інших фармкомпаній,  вироблені 

на російських підприємствах або з їх сировини. Щоб запобігти цьому,  нами 

внесено законопроект 7313, яким пропонується надати можливість 

Міністерству охорони здоров’я відмовляти в державній реєстрації 

лікарського засобу або скасовувати її в Україні в разі, коли буде виявлено, 

що один, декілька або всі етапи виробництва лікарського засобу 

здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на 

території Росії або Білорусі. Також законопроектом надається право уряду на 

період воєнного стану тимчасово зупиняти експорт ліків у разі, якщо 

системою охорони здоров’я не забезпечено такими препаратами в повному  

обсязі. 

Головне науково-експертне управління висловило низку зауважень 

техніко-юридичного та редакційного характеру, які пропонується врахувати. 

Табличка з цими уточненнями вам була надіслана. Тому пропоную 

підтримати законопроект і рекомендувати включити його до порядку 

денного сесії та підтримати за основу та в цілому з урахуванням пропозицій 

комітету.  

До слова запрошується Олександр Комаріда, Міністерство охорони 

здоров’я. Пане Олександре, у вас 3 хвилини. Прошу.   

 

КОМАРІДА О.О. Доброго дня, шановні колеги. Щоб сильно не 

затягувати ваш час, ми дійсно брали участь в розробці відповідного 

законопроекту і дійсно висновок комітету погоджувався в тому числі з 

Міністерством охорони здоров’я. Я вважаю, що ситуація, при якій ми будемо 

дозволяти заходити в першу чергу на ринок України лікарським засобам, 

якщо там хоча би будь-яка стадія чи … (нерозбірливо) виробництво на 
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території країни-агресора чи Республіки Білорусь, є абсолютно 

неприпустимим, і ми маємо мати затверджені законом повноваження для 

Міністерства охорони здоров’я не допускати обіг таких лікарських засобів на 

території України. 

Скажіть, будь ласка, в нас трансляція іде чи закритий режим?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, іде трансляція.  

 

КОМАРІДА О.О. З іншої точки зору, проект закону стосується для 

виробників, які мають виробництво лікарських засобів на території Росії, але 

які не постачаються, саме вироблені, в Україну, тобто там певна  локалізація. 

Це стосується багатьох інноваційних ліків і дороговартісних.  

Я впевнений, що багато з представників міжнародних фармацевтичних 

компаній зараз дивляться засідання комітету, чують і я хочу абсолютно  

спокійно та без емоцій сказати, що ви зобов’язані передати своєму 

керівництву, вашим офісам про те, що дуже скоро будуть порушені 

інтелектуальні права на ваші оригінальні лікарські засоби, Російська 

Федерація буде вводити примусове ліцензування і зараз у ваших компаній є 

дуже гарний шанс зробити гарні репутаційні кроки і самостійно залишити 

роботу на території цієї країни, тому що, навіть якщо вони не введуть 

примусове ліцензування, вони будуть порушувати інтелектуальну власність, 

там просто скоро не буде коштів, щоб купувати інноваційні,  дороговартісні 

лікарські засоби для свого населення, тому що для влади цієї країни 

абсолютно неважливий стан,  в якому буде їхня країна, їхні люди,  ви це 

можете побачити по їх відношенню  як до нашого мирного населення, так і 

до  їхніх військовослужбовців.  

Тому я прошу шановних народних депутатів підтримати даний 

законопроект. 

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Я від себе хотів би додати. Я сьогодні зранку мав бесіду з 

Європейською бізнес-асоціацією, з паном Лур'є, ми отримали листа. 

Європейська бізнес-асоціація, куди входять якраз і низка виробників, які 

знаходяться на території держави-агресори, вони в цілому погоджуються з 

цим законом, у них були зауваження по технічним питанням, але ці 

зауваження, вони такі самі, які висловило ГНЕУ, тому ми зараз комітетом ці 

зауваження, технічні правки ми вносимо. А в цілому Європейська бізнес-

асоціація, розуміючи свою відповідальність перед народом України, в цілому 

цей закон підтримує. … (нерозбірливо)   нічого не писав, тому сподіваюся, 

що Американська торгівельна палата так само з нами погоджується.  
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Я ще раз хотів би всім нагадати, тим, хто нас дивиться в ефірі, що 

кожна копійка, яка сплачується у вигляді податків на території держави-

агресора, це частина зброї, якою вбивають громадян України. Тому тут не 

може бути ніяких сентиментів, ніяких виключень – або ви працюєте проти 

всесвітнього зла, або не працюєте з Україною. 

Дякую. 

До слова запрошується заступник Секретаря Ради національної безпеки 

та оборони України Соловйов Олексій Станіславович. Прошу, у вас 3 

хвилини. 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Дякую, Михайле Борисовичу. 

Шановні народні депутати, я хочу зазначити, що Апарат РНБО 

повністю підтримує цю законодавчу ініціативу. Ми вважаємо, що тут дуже 

велика кількість міжнародних корпорацій, які працюють в різних секторах 

економіки, виходять з російського та білоруського ринків. Розуміємо чому. 

Тому що вони не хочуть бути пов'язані, як сказав Михайло Борисович, з 

фінансуванням вироблення тої зброї, тої збройної машини, яка вбиває наших 

людей, наших дітей. І тільки деякі фармацевтичні компанії, світові 

фармацевтичні лідери заявляють про те (дуже так скромно), що вони 

скорочують свою діяльність.  

Я вважаю, що взагалі і російський ринок, і білоруський, і взагалі дуже 

багато ринків – це генеричні ринки. І тут дуже така серйозна, жвава 

конкуренція відбувається. І метою цієї конкуренції, я розумію, що це 

нормально, це заробляння відповідних коштів як, звичайно, економічна 

діяльність будь-якої компанії. Але розумію, що суміщати надання або 

приймати участь у наданні медичної допомоги і препаратів, яких не можна 

замінити, я розумію, що це дійсно така серйозна гуманітарна і соціальна 

відповідальність. Але, як я уже підкреслював, 90 відсотків ліків – це 

генеричні. І у нас немає сумнівів, що громадяни тих країн якось будуть 

забезпечені завдяки власній фармацевтичній промисловості. І дуже таким 

серйозним моральним фактором є те, що великі корпорації, великі компанії 

досі працюють і досі фінансують бюджет Російської Федерації, який іде на 

вбивство наших людей, наших громадян. Тому я закликаю дійсно припинити 

будь-яку діяльність на території цих держав, розуміючи, що  перед вами весь 

світ, якщо ви слухаєте нас, перед вами весь світ і дійсно ви повинні на 

сьогодні зробити цей вибір. Ну а в Україні те рішення, яке, я маю надію, буде 

прийнято, підтримано Верховною Радою і підписане Президентом, ну, 

мабуть, це буде той початок того руху, світового руху в фармацевтичній 

сфері.  

Я всім дякую за надання можливості висловити нашу позицію. Дякую. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Колеги, є в когось питання, пропозиції до цього законопроекту? Ми 

обмежуємося: три запитання, три відповіді.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Підтримуємо, Михайле Борисовичу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, якщо немає зауважень, пропоную 

голосувати. Прошу секретаріат розпочинати голосування. Пані Ладо, 

підраховуйте голоси.  

      

МАРЧЕНКО Д.О. Пропозиція: рекомендувати Верховній Раді 

включити проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські 

засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких 

розташоване на території Російської Федерації або Республіки Білорусь 

(реєстраційний номер 7313), до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 

дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти його за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету з 

техніко-юридичними правками. Визначити співдоповідачем з цього питання 

при розгляді його на пленарному засіданні голову комітету – народного 

депутата України Радуцького Михайла Борисовича.  

Голосування. Радуцький Михайло Борисович. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дубіль Валерій Олександрович.  

 

ДУБІЛЬ В.О. За.  

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дубнов Артем Васильович. Висловлював позицію – 

за.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Вагнєр Вікторія Олександрівна.  

 

ВАГНЄР В.О. За.  
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МАРЧЕНКО Д.О. Заславський Юрій Іванович.  

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. За.  

 

МАРЧЕНКО Д.О. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. 9 – за.  

 

БУЛАХ Л.В. 9 – за. Одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Переходимо до другого питання. Це законопроект 7290. Я пропоную 

надати слово для представлення цього законопроекту представнику 

Міністерства юстиції України. Ви присутні з нами? Є представник 

міністерства?  

 

БАНЧУК О.А. Доброго дня. Чутно, я сподіваюсь, мене?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так.  

 

БАНЧУК О.А. Олександр Банчук – заступник Міністра юстиції.  

Законопроект під номером 7290, він передбачає оновлення положень 

Кримінального кодексу, які стосуються воєнних злочинів. На жаль, 

актуальна стала тема у нас. І фактично ми пропонуємо передбачити у 

Кримінальному кодексі відповідне оновлення складів воєнних злочинів 

проти особи,  воєнних злочинів проти майна, які пов'язані з порушенням 

правил ведення війни, які оновлюють склад злочину – злочин агресії.  

І ще важлива примітка до Кримінального кодексу, що, незважаючи на 

те, яка була диспозиція, наразі буде викладена, Кримінального кодексу, то 

якщо відповідні дії підпадали до ухвалення цього закону під ті, які 

визнавались міжнародним гуманітарним правовим злочином геноциду, 

злочином агресії, злочином проти людяності чи іншим воєнним злочином 

відповідно до норм міжнародного права, то вони будуть вважатися, такі 

злочини, відповідно до нашого кримінального законодавства. Й інші зміни, 

які передбачаються цим законопроектом, щоб не було можливості до осіб, 

які будуть засуджені за ці злочини, наприклад, застосувати амністію чи 



9 

 

строки давності не будуть поширюватися, чи заміна або пом'якшення виду 

покарання у вигляді позбавлення волі. І це основні зміни такого великого 

цього законопроекту, який був поданий Кабінетом Міністрів. І тому прошу 

вашої підтримки.  

Дякую. У мене все.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.     

До слова запрошується представник Міністерства охорони здоров'я, 

який озвучить погоджені з комітетом поправки до цього закону, до тексту 

цього закону. Вам ці поправки були розіслані попередньо. 

Прошу, Комаріда Олександр Олегович, три хвилини.  

 

КОМАРІДА О.О. Дякую.  

У цілому міністерство, звичайно, також підтримує цей закон. Але 

маємо прохання врахувати одне зауваження до статті 434. Зараз вона звучить 

в редакції такій: "Недбале виконання обов'язків стосовно хворих і поранених 

особами, на яких покладено їх лікування і піклування про них, за відсутності 

ознак більш тяжкого злочину карається позбавленням волі на строк до 3 

років. Але запропонована редакція не визначає, в яких саме випадках 

недбалого виконання обов'язків стосовно хворих і поранених, на яких 

покладено їх лікування і піклування про них, тягне відповідальність, що 

може призводити до притягнення до надмірної кримінальної 

відповідальності медичних працівників, які можуть бути залучені відповідно 

до Женевських конвенцій за незначні проступки при здійсненні догляду за 

хворими або пораненими.  

Тому пропонуємо викласти статтю в такій редакції: "Недбале 

виконання обов'язків стосовно хворих і поранених особами, на яких 

покладено їх лікування і піклування про них, якщо йому завідомо відомо, що 

це може мати тяжкі наслідки для пораненого або хворого за відсутності ознак 

більш тяжкого злочину карається позбавленням волі на строк до 3 років".  

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Колеги, є запитання до виступаючих? Розумію, що запитань немає.  

Прошу, секретаріат, переходимо до голосування.  

 

МАРЧЕНКО О.Д. Отже, пропозиція: підтримати проект Закону про 

внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-

процесуального кодексу України (реєстраційний номер 7290), поданий 

Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій МОЗ, та 
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запропонувати Комітету з питань правоохоронної діяльності врахувати 

пропозиції, зазначені у висновку комітету. Висновок комітету щодо 

законопроекту реєстраційний номер 7290 направити Комітету з питань 

правоохоронної діяльності.  

Голосуємо. Радуцький Михайло Борисович.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. За.  

 

МАРЧЕНКО О.Д. Дубіль Валерій Олександрович.  

 

ДУБІЛЬ В.О. За.  

   

МАРЧЕНКО О.Д. Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.  

 

МАРЧЕНКО О.Д. Дубнов Артем Васильович. Попередньо озвучував 

свою позицію – за.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. за.  

 

МАРЧЕНКО О.Д. Вагнєр Вікторія Олександрівна.  

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

МАРЧЕНКО О.Д. Заславський Юрій Іванович.  

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.  

 

МАРЧЕНКО О.Д. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. За.  

 

МАРЧЕНКО О.Д. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  

 

МАРЧЕНКО О.Д. 9 – за.  

 

БУЛАХ Л.В. 9 – за. Одноголосно.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято, колеги.   

Я дякую Міністерству охорони здоров'я, Раді національної безпеки та 

оборони України, Міністерству юстиції.  

Ми зараз перейдемо до "Різного". У нас там буквально одне 

повідомлення, тому прошу відімкнутись запрошених. Призупиняємо 

трансляцію у Фейсбуці. І буде зараз одне питання в "Різному".  

 


