
СТЕНОГРАМА 

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

медичної допомоги та медичного страхування 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, у мене прохання, часу ні у кого немає, ще й 

тривоги звучать постійно, тому у мене є прохання наступне. Давайте без 

виступів сьогодні, якщо не буде заперечень. Добре?  

 

_______________. Погоджуємося. 

 

_______________. Погоджуємося всі. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дивіться, у нас є три листа. Перший лист на Голову 

Асоціації лікарів у Сполучених Штатах Америки. Це  наш лікар, він  зі 

Львова, він там в Іллінойсі працює. Ви всі читали, так? Вони вже один літак 

відправили з гуманітарною допомогою, вони готові приймати наших  

поранених. Але це знову так, і Міноборони каже, що це сьогодні не на часі. 

Але все одно, щоб у нас все було готово, це ще днів 15 треба буде, так, коли 

вже буде це на часі. Тому він просить листа від комітету, що ми звертаємось 

до нього по допомогу, щоб він організовував ці літаки на нашу адресу, ну не 

на нашу адресу, на адресу України.  

Другий лист, це до Всесвітньої організації охорони здоров'я з 

проханням про гуманітарну допомогу в ліках, лікарських засобах, медичному 

обладнанні, яке буде сюди відправлятися. Воно все іде через Польщу. І по 

тих списках, по тій номенклатурі, яку затвердив МОЗ разом з Міноборони.  

І третій лист, це лист авторства Олі Стефанишиної і Валерія Зуба, 

повністю його підтримуємо. Це лист до Міжнародного Червоного Хреста  з 

проханням посприяти і вимагати утворення "зелених коридорів"  для того, 

щоб із повністю захоплених територій забирати хворих, постраждалих і 

дітей, які сьогодні потребують того, з окупованих територій.  

Отакі три листа ми маємо сьогодні  затвердити, щоб секретаріат 

відправив їх за адресами. Тому пропоную, давайте так, що сьогодні, знову-

таки, я не буду перекличку робити по прізвищах, як зазвичай це робимо.  

І у нас там буде ще одне у "Різному" питання, я потім його оголошу.  

Тому пропоную голосувати. Давайте наступним чином. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  Михайле Борисовичу, поганий Інтернет. Я – за. 

Можна? Бо зараз пропаде. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Да. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  Перебийніс – за. За перше і друге питання. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. У нас одне питання. Бо там в "Різному" просто 

інформативне.  

Колеги, дивіться, зараз по черзі піднімаємо руку, щоб не всі разом, бо 

зв'язку не буде, щоб секретаріат зафіксував. Я почну з себе. Ви всі листи ці 

читали. 

Радуцький – за. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Дмитрієва – за. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Заславський - за. 

 

ДУБНОВ А.В. Дубнов - за. 

 

ДОВГИЙ О.С. Довгий – за.  

 

ЗУБ В.О. Зуб - за. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Кузьміних - за. 

 

ВАГНЄР В.О. За.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Стефанишина - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я так розумію, у нас більше народних депутатів 

немає в чаті. 

Колеги, тоді рішення прийнято одноголосно. 

Доручаю секретаріату підписати і відправити ці листи по адресатах. 

Друге питання "Різне". Хотів би, щоб ми всі разом подякували. У нас 

днями депутат Олесь Довгий не тільки … (нерозбірливо) зараз там допомагає, 

як і всі ми сьогодні по округах, сьогодні немає політичного окрасу, хто в 

Києві, хто на округах, хто де може, хто онлайн, але всі допомагаємо – за це 

велика подяка. І сьогодні на фронт, на передову депутат Олесь Довгий 

відправив пересувну хірургічну … (нерозбірливо)    

 

ДОВГИЙ О.С. Михаил Борисович, спасибо большое. Каждый делает, 

что может. 
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Друзі, поїхав новий хірургічний комплекс на дві хірургічних цих. 

Займаємося. Думаємо, що ще якщо у когось буде можливість, може, ще один 

вдасться затягти. Там є багато таких поранень, які потребують зразу операцій 

впродовж 20 хвилин. Тому одну вже затягли і відправили сьогодні на фронт. 

Якщо у когось є, на вашому фронті така ситуація, сьогодні будемо пробувати 

затягти ще одну. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Олесю Станіславовичу, дякую. 

 

ДОВГИЙ О.С.  … (нерозбірливо) мені незручно, Михайле Борисовичу, 

давайте так. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Це у нас на сьогодні все. Комітет закриваємо. 

  

 

 


