
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

від 09 червня 2015 року  

Веде засідання Голова Комітету Є.В.СОБОЛЄВ  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Колеги, всім добрий день. Є пропозиція 

починати. Всі мають місця? Я думаю, можна поки використати місця 

депутатів поки вони не прийшли. Давайте спочатку з'ясуємо… Пане Іване, 

ми вже це обговорили з паном Ігорем, продовжимо після засідання. Давайте 

спочатку розберемося з присутністю. Ми запрошували міністра охорони 

здоров'я і його заступницю Олександру Павленко, та. В нас є заступник 

міністра Віктор Шафранський. Пане Вікторе, ви проясніть нам ситуацію з 

відсутніми. 

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Міністр Олександр Квіташвілі за дорученням 

Прем'єр-міністра пана Арсенія Яценюка знаходиться АТО разом з іншими 

міністрами гуманітарного блоку для вирішення невідкладних завдань 

пов'язаних із забезпеченням. Пані Олександра Павленко знаходиться на 

важливій нараді в Міністерстві оборони, яка присвячена проблемам 

пов'язаним із медичним забезпеченням в зоні АТО. Тому міністр доручив 

мені прийняти участь в цьому шанованому засіданні. Я дякую за запрошення.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені дуже подобається, що викликані на комітет 

посадовці негайно починають займатися обороною. Це дуже відповідально з 

їхнього боку. Я думаю, що ми одразу можемо домовитися з членами 

комітету, що ми зробимо візит у відповідь і поінформуємо особисто міністра 

і пані Павленко, яких рішень ми від них чекаємо за результатами комітету. В 

робочому порядку визначимо час і прийдемо. Чесно кажучи. Передайте пану 

міністру і пані першій заступниці, що поведінка Яреми і Авакова ні до чого 

доброго не призводить ні в роботі уряду, ні в роботі Комітету з запобігання 

корупції. Давайте тоді перейдемо до розгляду тих бід, проблем, заради яких 

ми зібралися. По першому пункту доповідає пан Юрій Савчук.  
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САВЧУК Ю.П. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, гости 

нашего комитета, работники средств массовой информации.  

Первый вопрос звучит таким образом: бездіяльність міністра МОЗ 

України Олександра Квіташвілі щодо подолання толерантності до корупції та 

ліквідації корупційних схем в МОЗ та підконтрольних йому органів 

державної влади.  

Честно говоря, этот вопрос, я думаю, для меня он был новинкой, так 

как я не работник здравоохранения. Принимая участие в рабочей группе, 

связанной с электронным реестром пациентов и присутствуя на последнем 

заседании в нашей рабочей группе, на единственном последнем, которое … 

на котором был Александр Квиташвили, присутствовал Юрий Черный(?). 

Этот человек был колышний консул Грузии. И возглавляет он на 

сегодняшний день предсприятия, которые находятся при Министерства 

здравоохранения и занимается ни чем иным, как распространением бланков, 

справок, медицинских справок, которые выдаются людям.  

Хочу привести к сведению, что приказ о бланках справок был издан 

583 приказ еще при Януковича правлении, так сказать, одиозного министра 

Богатыревой в министерстве и до сих работает как коррупционная 

составляющая, посредством  которой кто-то зарабатывает деньги, но не казна 

нашей страны.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу пана Віктора відреагувати.  

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Хочу доповісти шановному зібранню, що згідно 

функціональному розподілу обов'язків на мене покладено відповідальність за 

діяльність медичного управління та фармацевтичне управління міністерства і 

створення… питання створення електронного реєстру пацієнтів являється 

одним із таких, який знаходиться на контролі міністра. І створення 

електронного реєстру пацієнтів – абсолютно згоден з вашою ремаркою, - 

воно дозволить уникнути тих корупційних ризиків, які, можливо, існують. 

Хочу доповісти про дії, які міністерство здійснило протягом останнього 

періоду щодо створення реєстру пацієнтів, загального, всеохоплюючого 
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реєстру пацієнтів щодо основних нозологій, основних захворювань, які за 

поширеністю своєю є соціально важливими, для того щоб створити такий 

електронний реєстр, який був би прозорим, який би дозволив будь-кому із 

представників або медичної спільноти, або зацікавленої громадськості мати 

доступ до цього реєстру стану справ. 

Нами останніми днями проведена неформальна робоча зустріч, на яку 

ми залучили спеціалістів, які працюють і в сфері ІТ, залучили спеціалістів, 

які працюють в серйозному, прозорому західному фармацевтичному бізнесі, 

які згодні долучитися до роботи по створенню всеосяжного реєстру 

пацієнтів. Нами розроблений план дій, який дозволить ті сегментарно 

позитивні речі, які сьогодні вже напрацьовані, ну, зокрема, вчора я мав 

зустріч із пані Нізовою, головним спеціалістом по соціально небезпечним 

хворобам. Вона поділилася досвідом створення одного сегменту реєстру 

пацієнтів, який дозволяє стовідсотково показати наявність всіх хворих на 

соціально небезпечні інфекції, який базується на досить сучасному ІТ-

забезпеченні. 

Нами було прийнято рішення вчора, що нам потрібно зробити дві речі. 

Перше: зібрати, скажімо так, ті сегментарні напрацювання, які сьогодні є по 

різних нозологіях і які, щиро кажучи, були створені, базуючись на добрій 

волі, базуючись на ентузіазмі головних спеціалістів, а також тих колег, які їм 

допомагали, звести цей позитивний досвід в певну "дата бейс", 

доопрацювати цей досвід з залученням спеціалістів, ІТ-спеціалістів 

Міністерства охорони здоров'я з тим, щоб через певний нетривалий період 

вийти на створення загально охватного реєстру пацієнтів, який буде 

охвачувати всі основні важливі соціальноважливі нозології. 

Я вчора доповів міністру про зустріч цієї робочої групи, міністр 

підтримав і просив тримати його в курсі щодо продовження цієї роботи. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пан Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю.П. Ми почули.  
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В нас є інше питання, яке буде стосовно електронних реєстрів. 

Тут пряме і дуже, будемо говорити, вузьке питання. Чому досі діє 

приказ 583, який був наданий злочинною владою МОЗу для корупційних дій. 

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Дозвольте мені з'ясувати, Юрій Петрович, це 

питання і повернутися до вас з вичерпною відповіддю у найближчий час. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще запитання? 

Ігор Попов. 

ПОПОВ І.В. Дійсно питання стосувалося не електронного реєстру 

пацієнтів, питання стосувалося досить простої, зрозумілої корупційної схеми. 

І оскільки Віктор Вікторович представляє тут все міністерство по незалежно 

від розподілу повноважень, звичайно вам треба відповідати на всі наші 

запитання. 

І з першої частини вашої відповіді, на скільки я розумію, що питання 

скасування цього наказу, який створив корупційні можливості, перебуває 

виключно у віданні пана міністра, і оскільки вже через півроку перебування 

на посаді пан міністр не скасовує цей наказ, це дозволяє підозрювати, або 

відсутність бажання, або відсутність часу, або інші чинники, які впливають 

на відсутність волі до скасування наказу.  

Коли ми будемо переходити до рекомендативної частини,я думаю, що 

деякі недоліки, які ми обговорювали попередньо, готували цей комітет, вони 

потребують тривалого часу для виправлення, але, власне, скасування 

злочинного наказу, який створює корупційні ризики, це питання досить 

швидке і я думаю, що ми в своїх рекомендаціях можемо дати досить 

короткий проміжок часу міністерству для того, щоб не те, що давати нам 

відповіді, чому він не скасований, а дати відповідь, як подоланий цей 

корупційний ризик, ця корупційна схема. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є хтось ще з громадськості, із представників інших 

комітетів, які хочуть по цій темі, 583-й наказ, висловитися?  
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Тоді давайте перейдемо до другого пункту. Ви знаєте, що парламент за 

ініціативою громадських організацій ухвалив закон, який передає державні 

закупівлі ліків міжнародним організаціям. Закупівлі ліків багато років були 

найстрашнішим корупційним місцем в системі охорони здоров'я. Фактично, 

тільки компанії продавали ліки Україні напряму, все інше робилось і 

робиться через посередників. Тому ця ініціатива громадськості мала і має 

стати дуже важливим антикорупційним механізмом.  

Дмитро Шерембей в нас визначений доповідачем по цій темі, 

представник якраз тієї громадськості, яка ініціювала це рішення. Прошу.  

ШЕРЕМБЕЙ Д.О. Можно сидя? Спасибо большое.  

В начале этого года была инициатива преодолеть коррупцию в 

Министерстве здравоохранения путем внедрения в Украине международных 

закупок, которые исключили бы пищевую цепочку чиновников, которое 

питались по сути, ну, все время независимости Украины с каждой закупки, 

которое производило Министерство здравоохранения Украины.  

Этот механизм, он экономил примерно до 35-40 процентов средств для 

Украины, и давал возможность расширить программы лечения и дал бы 

возможность увидеть натуральные цены медикаментов, которые мы 

покупали из года в год. По предварительному анализу, который мы сделали, 

сколько бы сэкономила Украина, я уже озвучил, 40 процентов, так вот только 

две позиции в онкологии, я две цифры назову, в мире закупают препараты, я 

не буду называть название, коммерческая тайна, за 7 долларов, схема 

онкологии, Украина умудряется закупать за 208 тот же самый препарат.  

Так вот, внедрение механизма международных закупок исключило бы 

такую страшную маржу, которая в 30 раз дороже медикаменты закупались 

бы. И по сути бы развязало бы руки Министерству здравоохранения 

заниматься реформами, а не закупками. И благодаря помощи депутатов, 

которые находятся в этом зале, благодаря большому консорциуму 

организаций, благодаря невероятным усилиям апарата Президента и 

Кабинета Министров этот закон был принят. 
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 Хочу сразу отметить, что закон 2150 и 2151, который нес такие 

преференции для Украины и возможности в основном саботировался 

работниками Министерства здравоохранения. Это мы, как авторы и 

участники этого процесса, констатируем по своей переписке и работе, это 

был самый саботирующий фактор. У нас есть несколько свидетельств, когда 

альтернативные законы появлялись в поточной кальке первого замминистра 

здравоохранения у других депутатов по, для нас по непонятной причине за 

одну ночь они рождались как грибы. И это все сливал первый замминистр, 

учитывая, что предварительно политически была договоренность, что будет 

один закон, он будет поддерживаться всеми, все договорятся о неточностях 

и, по сути, он пойдет в зал. Но, преодолев даже это сопротивление, когда 

закон был принят и, по сути, уже развязались руки, осталось доделать 

подзаконные акты, мы получили пресс-конференцию министра 

здравоохранения через 2 дня после принятия закона, что в мае месяце в 

Украину будут поставлены медикаменты по международным закупкам. НА 

сегодняшний день даже документы не доделаны, чтобы они начались ни то, 

что не поставлены. по одной простой причине. Международные организации 

Украине сказали, чтобы мы успели вам поставить медикаменты нам нужен 

лимит времени. Этот лимит времени должен, как минимум, быть 6 месяцев. 

Весной мы этот лимит имели. И мы понимаем, что время идет для того, 

чтобы затянуть до июля подготовку всяких документом, изменение шрифтов 

и красоту написания только для одной причины, чтобы не передать 

программы международных закупок в Всемирную организацию 

здравоохранения, в ЮНИСЕФ, в другие международные гуманитарные 

инициативы. Для чего? Чтобы оставить схемы распила 4 миллиардов средств 

на уровне Министерства здравоохранения. Это единственная задача.  

В июле месяце международные организации сделали заявление, что 

они не успевают поставить, а министерство сделает вид – не успели, теперь 

будем торговаться как торговались до этого. Единственная задача, которая 

ставилась для Министерства здравоохранения начать торги до мая, сегодня 
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июнь, а они даже документы не доделали и не утвердили просто 

подзаконные акты. Мы в этом рассматриваем конкретно коррупционный 

мотив по одной простой причине, в феврале месяце нас предупреждали, что 

тактику, которая будут исповедовать сотрудники Министерства 

здравоохранения будет выглядеть, как затягивание времени, затягивание 

переписки, рабочих групп, делание подзаконных актов и любой другой 

мишуры.   

Но в это, по сути, болоте мы сейчас и варимся, за один месяц был 

написан закон, за один месяц он был принят, за один месяц он прошел все 

комитеты. И, по сути, ну, невероятный объем работы был сделан 

неправительственными организация, депутатами. В Министерстве 

здравоохранения сидит больше 300 человек, прошло четыре месяца, сделать 

несколько подзаконных актов у них достаточно персонала и людей, они не 

дают возможности сэкономить 40 процентов – 1 миллиард 400 миллионов 

средств. И оставляют те схемы, которые работали до этого, по одной простой 

причине рано или поздно их распустят, это единственная возможность 

разделить эти деньги. 

Мы возмущаемся не потому, что это даже факт коррупции и момент 

обогащение этих людей, мы не мышки и не кролики, мы люди, которые  

имеют право жить, из года в год нас уничтожают методами коррупции. В 

конце концов, не людей надо менять, а всю эту систему, им на блюдечки 

принесли подарок, который спасет людей, и они это игнорируют. Но не 

вопрос тут игнорирования закона, больше девяти ста тысяч людей в Украине 

зависят от этих медикаментов и 18 миллионов получают услуг. Они 

заслуживают банального уважения, банального, если Министерство 

здравоохранения не способно работать и делать подзаконные акты чего они 

там вообще находятся, все без исключения. Пусть пройдут банальный тест, 

способны ли они работать на  компьютере.   

Они завалили международные закупки, хуже, преступление на данном 

этапе, когда нет денег, нет возможности, ничего не существует по 
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отношению к больным людям. 18 программ зависимых людей от лекарств. 

Мы живем в дефиците лекарств, которые должны спасать жизнь и не 

воспользоваться таким  даром. И я не знаю, по каким законам это оценивать, 

но, по сути, обещание на сегодняшний день не выполнено и этот цикл 

завален. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитре, ви могли би уточнити скільки таких проектів 

має бути розроблено і ухвалено, і що саме вони мають відрегулювати? 

ШЕРЕМБЕЙ Д.О. Необходимо было сделать подзаконные акты, 

которые бы урегулировали конвертацию валюты и перечисление 

международнрым организациям. Этот механизм работает в  Украине. Ничего  

сложного в этом, по сути, не было и вопрос ввоза на границе 

контролирование  продукта, который попадает, в конечном счете  к пациенту.  

Его тоже разработали наши юристы, которые с нами работали. По сути, 

проекты уже были. Мы консультировались с организацией. которая 

оказывает консалтинговые услуги для Министерства здравоохранения, и, по 

сути, в их рабочей группе принимаем участие. Это компания "Делойт", 

которая оказывает помощь МОЗу. 

Ну, я вам скажу так: это только они хотят, Министерство 

здравоохранения в этом принимает максимально пассивное участие, потому 

что ни на одной рабочей группе никого не было, кроме компании "Делойт". 

?УСТІНОВА О.Ю. Пане Єгоре, список цей є. Ми зараз можемо його 

підготувати і можемо принести сюди, в комітет, або передати… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо вдячні, щоб наші вимоги в рекомендаціях 

були конкретні і їх було важко обійти. 

Прошу, ще Олександра Устінова хоче додати. 

УСТІНОВА О.Ю. Так, я хочу сказати, що всі ці підзаконні акти 

прописані в самих законах. Тобто для того, щоб потім не було: "Ой, ми не 

знаємо, що розробляти!" – з самого початку перелік йшов в "Перехідних 

положеннях". Тому треба було просто його відкрити. І, наскільки мені 
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відомо, пані Павленко дуже такий, поважний юрист, і просто їх розробити по 

списочку. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте послухаємо представника МОЗу відповідь. 

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Шановні колеги, я готовий розписатися майже 

під кожним словом з ваших емоційних виступів, тому що не так давно я був 

теж поза межами МОЗ. І ті слова, якими ви оперуєте, вони мають сенс, 

оскільки мова йде про перш за все рятування життів пацієнтів. 

Мені особливо сподобалися ваші слова про те, що потрібно змінювати 

не людей, а систему. Абсолютно правильно, і я, розпочинаючи свою 

відповідь, хотів би, шановний пане Дмитре, розказати про ту роботу, яка 

останнім часом проведена в Міністерстві охорони здоров'я, яка направлена 

саме на те, щоб змінити систему, а не людей. Тому що ви абсолютно праві: 

якщо залишити все, як є, то, хто би не прийшов в організацію, він буде мати 

справу з тією ж самою системою, яка існує. 

Перше. Перша, і основна, відмінність, яка введена в практику роботи 

Міністерства охорони здоров'я в плані проведення державних закупівель 

цього року. Цього року, на відміну від попередніх років, Міністерство 

охорони здоров'я відмовилося від практики проведення так званих 

номенклатурних комісій для закупівлі ліків по державних програмах. Ви не 

гірше, а можливо краще мене знаєте, у що перетворювалося засідання 

номенклатурних комісій попередніх років, коли безліч учасників приймала 

участь у засіданні, коли неможливо було визначити людину, яка була би 

відповідальна за надання тієї чи іншої достовірної інформації, коли 

відбувалося, скажімо так, свідома підтасовка інформації про якість 

препарату, про його безпечність, про його досвід застосування в Україні і 

таке інше. Тому що, ну власне, існувала система колективної 

безвідповідальності.  

Що було зроблено в цьому році. Були впроваджені замість проведення 

сотень засідань номенклатурних комісій була створена єдина експертно-
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технічна група, яка проводить засідання із залученням профільних 

спеціалістів з тої чи іншої патології, з тої чи іншої державної закупівлі. 

Друге. Друга відмінність, на якій я би  хотів наголосити. Засідання  цієї 

експертно-технічної групи відбувається абсолютно прозоро, тому що 

засідання документується і здійснюється відеозйомка засідань. Результати 

засідань, результати рішення експертної групи, які приймаються із 

залученням спеціалістів, а також із абсолютно відкритим доступом 

представників громадських організацій, я мав можливість бачити шановних 

колег, я не так давно в МОЗі, але мав можливість бачити ряд шановних колег 

уже на засіданні групи, коли вони мають можливість в абсолютно відкритому 

транспарентному режимі або поділитися сумнівами щодо тих чи інших 

рішень, або інформацією, яка надається профільними спеціалістами, або 

надати свої пропозиції, які базуються на думці пацієнтів, які базуються на 

певному клінічному досвіді для того, щоб включити той чи інший препарат 

до списку лікування.   

Потім, після завершення засідання групи і проведеного голосування, 

результати засідання групи розміщуються на сайті МОЗ для публічного  

обговорення. На протязі 5 днів кожна людина має можливість подивитися на 

ту інформацію і надати ті чи інші зауваження, які будуть розглядатися 

кваліфіковано і ґрунтовно на другому турі проведення експертно-технічних 

груп.  

Що стосується, пане Шерембей, першої частини вашого запитання, 

якщо дозволите, щодо закупівель через міжнародні організації, це дуже 

правильно, дуже позитивно і дуже своєчасне рішення. Я, до речі, просив би 

вас, якщо можна, передати інформацію, якою ви оперували стосовно цієї 

різниці в закупівлях між першою там 8 і 200 з чимось, тому що мені, як 

новопризначеному голові комітету з конкурсних торгів ця інформація, вона 

буде дуже корисною в процесі подальшої роботи. Що стосується можливості 

закупівлі через міжнародні організації, на сьогоднішній момент дійсно 

ведеться робота по доопрацюванню підзаконних актів. Всі ці документи 
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опрацьовані і передані на погодження в центральні органи виконавчої влади. 

Є графік проведення цих погоджень. Ми плануємо найближчим часом 

завершити і отримати всі погодження від тих центральних органів виконавчої 

влади, які залучені до цього процесу. І ми плануємо вже цього року перший 

пілотний проект, який ми плануємо провести по закупівлі, це буде закупівля 

вакцин через ЮНІСЕФ для того, щоби на цьому першому пілотному проекті, 

який є новим абсолютно для всіх учасників, відточити механізм закупівлі 

через міжнародні організації і поширити цю практику максимально швидко 

на закупівлю інших ліків для лікування соціально-небезпечних захворювань. 

Я сподіваюсь, прошу... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу уточнення від Дмитра Шерембея. 

ШЕРЕМБЕЙ Д.О. В законе прописаны все подзаконные акты, которые 

можно было сделать за две недели. Сейчас уже июнь, три с половиной 

месяца прошло. Вопрос: кто персонально несет ответственность за подобную 

работу медленную, да?  

И второе, если в июне месяце не будут объявлены государственные 

торги… международные торги, кто за это ответит? 

 И третье, экспериментировать на одних вакцинах нет никакого 

смысла, механизм должен работать. В онкологии воруют до 70 процентов, в 

онкологии – до 70 процентов! У вас нет никаких препятствий купить во всех 

нозологиях самые лучшие продукты по самым низким ценам. Эксперимент – 

это благородно, но оно не приносит тотального большого результата, ради 

чего этот закон разрабатывался. 

Мы хотим, чтобы этот закон распространялся на все максимально 

программы и для этого было достаточно времени, чтобы это осуществить.  

Еще раз. Наше опасение заключается в следующем, что мотив 

основной с затягиванием заключается в тому, чтобы проторговаться по одной 

программе, а все остальные деньги провести через старую систему закупок, 

которая работала в Украине, коррупционную. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Чесно кажучи, я думаю, це треба далі вже не 

обговорювати, тому що тут все ясно. Потрібен не процес, потрібен результат. 

Процес може бути скільки завгодно, прозорий, але правильно кажуть 

представники громадськості, залишилося лічені тижні, щоб реалізувати закон 

цього року. Або ми далі зберігаємо цей величезний механізм 

багатомільярдного посередництва, який є прямим продовження корупції 

Богатирьової і попередніх міністрів. 

Ірина Сисоєнко і Олег Мусій потім. 

СИСОЄНКО І.В. Добрий день, шановні колеги. Я хочу наголосити на 

тому, що дійсно присутні тут народні депутати члени Комітету Верховної 

Ради з питань охорони здоров'я є співавторами даного законопроекту. І 

дійсно ми витратили дуже велику кількість часу для того, щоб спочатку 

ввести цей пункт, як обов'язковий, в коаліційну угоду, а потім також 

пропрацювали тривалий час у вихідні, у святкові дні і напрацьовували один 

єдиний законопроект з приводу передачі всіх бюджетних коштів до 

міжнародних організацій. Дійсно це є той новий механізм, якого ще в нашій 

державі не існувало.  

Але саме головне, на чому я би хотіла б наголосити. 

Дуже активну участь у розробці даних законопроектів приймали 

представники Міністерства охорони здоров'я. І я особисто, на постійні 

основі, разом з юридичною компанією представників пацієнтських 

організацій, разом з представниками МОЗу, ми відпрацьовували кожну 

літеру даних законопроектів, ми відпрацьовували кожну дрібницю для того, 

щоб все ж таки цей закон, коли він буде прийнятий, дійсно, запрацював. В 

тому законі чітко зазначено перелік постанов, які на рівні Кабміну повинні 

обов'язково бути прийняті для того. Щоб, дійсно, … відбулось.  

В мене питання до вас як до заступника міністра: окрім того, що ви 

ведете ту роботу по створенню нових номенклатур, окрім цієї технічної 

роботи дуже важливим є для цього нового механізму це все ж таки прийняття 
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підзаконних актів. За цей час жодної ініціативи на цю тему по створенню 

постанов зі сторони Міністерства охорони здоров'я не відбулось.  

Також я хотіла би, щоб ви проінформували, яким чином зараз ідуть 

перемовини з тими міжнародними організаціями, які повинні приймати 

участь у цьому механізмі, тому що також жодної інформації як депутати 

Комітету охорони здоров'я, як пацієнтські організації сьогодні не мають. 

Тому, відповідно є проблема, на якій всі  наголошують.  

Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую.  

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Пані Ірино, я дуже дякую за ваше запитання.  

Розпочну з кінця. Стосовно наших контактів, нашої роботи з 

міжнародними організаціями. Хочу навести приклад. Вчора я мав нагоду 

мати зустріч з пані Наталією Булавіною, яка представляє ЮНІСЕФ, і ми 

пройшлися по, скажімо так, плану "фекшен", який дозволить нам в 

найближчий час перейти  від слів до початку роботи. Все-таки ми говоримо 

про необхідність розпочати з першого пілотного проекту для того, щоб, як то 

кажуть, відточити всі механізми, які нас будуть супроводжувати  при 

закупівлі через міжнародні організації з тим, щоб в максимально короткий 

строк після цього розширити цю практику, проаналізувавши, можливо, 

скажімо так, мінімізувавши ті там технічні "шероховатості", які можуть там 

потенційно виникнути в цьому першому проекті з тим, щоб максимально 

швидко поширити цей позитивний досвід на інші можливі закупівлі через 

міжнародні організації.  

Вчора така робоча зустріч відбулася, вона тривала досить довгий час. 

Ми напрацювали план дій, який, на мою думку, є робочим, ґрунтовним, який 

дозволить нам, маючи абсолютно конкретні горизонти, швидко запустити цю 

роботу. 

СИСОЄНКО І.В. З якими ще ви міжнародними організаціями маєте 

вже конкретні перемовини і знаєте їх вимоги щодо їх дій відповідно з нашої 

сторони? Тому що ЮНІСЕФ, дійсно, він є постійно в Україні, багато років, 

ми знаємо всіх цих представників. Але ЮНІСЕФ не може приймати участь у 
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закупівлях всіх тих лікарських засобів, які нам необхідні. І також в законі 

чітко зазначено, що це певний перелік міжнародних організацій системи 

ООН, з якими ви повинні найближчим часом були ще тоді вступити в 

перемовини. Дайте, будь ласка, інформацію з приводу перемовин з іншими 

міжнародними організаціями. Дякую. 

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Згідно інших міжнародних організацій, яких є 

шість, такі перемовини розпочаті і ведуться заступником міністра паном 

Ігорем Перегінцем, який розпочав цю роботу. І є певний об'єм інформації, 

який дозволить нам теж позитивно рухатися з іншими спеціальними 

організаціями. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Мусій. 

МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, шановні присутні, 

представники громадськості! Я повністю поділяю, і не тільки поділяю, а 

можу стверджувати, що те, що сказав шановний мною керівник "Пацієнтів 

України", відповідає абсолютно дійсності. Тому що така сама схема по 

затягуванню державних закупівель, а потім проведення їх в стислі терміни і 

за корупційними схемами, була застосована в 2014 році, коли я перебував на 

посаді міністра охорони здоров'я України. В цій схемі однозначно було 

задіяно не тільки Міністерство охорони здоров'я, а старі корупціонери, які до 

сьогодні, на превеликий жаль, знаходяться на волі. Це пан Бугачов, який був 

заступником міністра охорони здоров'я, це компанія пана … кіна, яка також 

була задіяна у цих схемах. І, на превеликий жаль, після того, як мені вдалося 

протягом півроку почистити від цієї фармацевтичної і закупівельної мафії 

Міністерство охорони здоров'я, вони дуже швидко повернулися після мого 

відсторонення. Це раз. 

Друге. Вони сьогодні прекрасно процвітають в Міністерстві охорони 

здоров'я України у зв'язку з призначенням за такими самими квотними 

схемами, проти яких ми боролися і боровся чинний Прем'єр-міністр на 

словах, а, справді, а на сьогодні знову відбулося призначення за квотними 

принципами заступників міністра охорони здоров'я, які протягом останніх 4-
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5 місяців саботують, по суті, державні закупівлі. Цьому свідчення є і 

прийнятий нами Закон про державні закупівлі в міжнародних організаціях і 

відсутність протягом 3 чи 4 місяців будь-яких підзаконних актів. На 

превеликий жаль, в цій корупційній схемі задіяно не тільки Міністерство 

охорони здоров'я, а, я не побоюсь стверджувати, що задіяно і Міністерство 

юстиції, тому що пан Петренко, який в свій час був куратором і очолював 

робочу групу з розслідування всіх схем часів Багатирьової, на превеликий 

жаль, перейняв цей поганий досвід. І дуже прекрасний механізм, який існує 

поводження в центральних органах виконавчої влади, а потім у висновку 

Міністерства юстиції по всіх підзаконних актах, він існує до сьогодні по 

кожному розпорядженню Кабінету Міністрів, по кожній постанові Кабінету 

Міністрів без висновку Міністерства юстиції не може бути прийнятий будь-

який підзаконний акт.  

І саме тому в цій старій задіяній схемі, яку, в якій був і пан Соловйов 

голова Державної служби лікарських засобів, який на сьогодні також 

процвітає, який надзвичайно наближений до міністра юстиції і всі інші 

чиновники, той самий пан Пугачов, той самий пан … , вони всі далі 

продовжують впливати на процес закупівлі і процес призначення чиновників 

в Міністерстві охорони здоров'я України. Тому я вбачаю і переконаний, що 

якраз комітет з питань, Комітет з питань запобігання боротьби з корупцією… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, трошечки далі… Пане Олеже, трошечки 

далі від мікрофона, він тоді буде добре працювати. 

МУСІЙ О.С. Повинен далі продовжити це… 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні-ні, він поломаний.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, будь ласка, сусідній.. 

МУСІЙ О.С. Ні, ні, ні, та, може так буде краще, та. Повинен далі… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Справді, він тоді добре працює.  

МУСІЙ О.С. Повинен далі продовжити розслідування цього питання і 

доведення його до логічного завершення, тому що чинна влада, яка 

знаходиться і в Міністерстві охорони здоров'я і в Кабінеті Міністрів нездатна 
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побороти корупцію в Міністерстві охорони здоров'я України. І абсолютну 

правду говорять пацієнти України, що в цій схемі, яку знову застосували до 

нового міністра, хочеться вірити, що міністр несвідомо бере участь у цих 

схемах, а його просто підставляють його заступники, які призначені за тими 

ж квотами, зацікавлені, оці заступники, у зриві закупівель за міжнародними 

договорами. А в продовження тієї старої корупційної схеми, де до 30-и 

відсотків заробляла фармацевтична і тендерна мафія часів Богатирьової.  

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто хоче ще по цій темі висловитися? Борислав 

Береза.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Добрый день.  

Я не знаю, участвуют ли  в коррупционных схемах или  не участвуют. 

Я – народный депутат, а не суд. И только суд может принять решение по 

степени вины кого-либо в Украине.  

Но у меня есть непосредственно масса вопросов. Один из самых 

главных вопросов – это прививка БЦЖ. Знакома такая прививка? В 

календаре профилактических щеплень Украины  написано, что эта прививка 

должна делаться на  3-5-й день в обязательном порядке. В Законі України 

"Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення" 

написано, статья 27: "Профілактичне щеплення з матою запобігання 

захворювання на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, правець та кір в Україні 

є обов'язковими".  

Дальше, согласно статье 49 Конституции Украины, держава створює 

умови для ефективного, доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. У державних комунальних закладах охорони здоров'я 

медична допомога надається безоплатно.  

На сегодняшний день в городе Киеве вы можете сделать БЦЖ 

исключительно в компании "Медиком" за 498 гривен, больше не делают 

нигде, ни в одном роддоме нет. Объяснение простое: у нас нету этой 

прививки.  
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Для того, чтобы не быть голословным, я сам проехался и проверил. Да, 

действительно, это так. Эксклюзив на прививку от туберкулеза 

новорожденным отдан "Медикому".  

Скажите, пожалуйста, кто это санкционировал, почему нарушается 

Закон Украины, план … в Украине, закон от 1994 года в обязательном 

прививке новорожденных и, как говорить Юрий Юрьевич, незыблемая 

корова, священная корова Украины, это Конституция Украины, ее статья. 

Нарушена? Нарушена. 

Следующий вопрос. Это первый вопрос, который у меня был к вам. 

Второй вопрос. 

Скажите пожалуйста, известно, что госпожа Павленко нарушала с 

29.12.14-го года по 06.03.15-го года Закон "По противодействию коррупции" 

статья номер 7 и занимала одновременно, сейчас буквально, занимала 

одновременно несколько должностей, то есть как бы она работала как 

адвокат и работала замминистра. И скажите, пожалуйста, что делает этот 

человек на должности замминистра, если все, что ее связывает с медициной, 

это то, что она была адвокатом народного депутата Загория, который 

является конечным бенефициаром компании "Дарница"?  

У меня вопрос. Это "Дарница" назначила этого человека замминистром 

или кто? По каким профессиональным данный? 

Спасибо. Ответьте на первое и на второе. 

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Шановний пане Бориславе, дякую за ваше 

запитання. Хотів би сказати про ті дії, які нами здійснені для того, щоб 

виправили ту ситуацію, про яку ви абсолютно справедливо сказали. 

Позавчора нами розпочата доставка вакцини БЦЖ в регіони України. 

Мною проведена робоча зустріч з керівником Центру соціально-небезпечних 

захворювань, яка є відповідальною також за цю дію. Ми узгодили, що до 

кінця поточного тижня вакцина БЦЖ буде розвезена в регіони України, в 

тому числі і в Києві, я особисто контролюю це питання. На наступному тижні 

я теж особисто проконтролюю наявність вакцини БЦЖ і можливості для 
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здійснення вакцинації, в тому числі вакцинної БЦЖ, і я дам вам вичерпну 

відповідь з цього питання. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Безкоштовно, так я розумію? 

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Безумовно, безумовно. 

Я, на жаль, не вповноважений дати відповідь на ваше друге запитання. 

Я передам ваше запитання пані Павленко. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, з вашого дозволу, тоді переадресую це запитання 

до Генеральної прокуратури. 

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас є тут представники Генеральної прокуратури, 

пан Юрій Мельник, який є заступником начальником управління 

процесуального керівництва, і пані Валентина Сеник – начальник відділу 

запобігання і протидії адміністративно-корупційних правопорушень.  

Пані Валентино, я так розумію, що це ваша тема, правильно? Будь 

ласка.  

СЕНИК В.Г. Дякую за запитання.  

Доброго дня! Дійсно, Генеральною прокуратурою за результатами 

аналізу даних Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій 

за результатами аналізу адвокатських… реєстру адвокатів було встановлено, 

що, дійсно, станом на 1 березня перший заступник міністра охорони здоров'я  

Олександр Павленко мав в наявності незупинену ліцензію адвоката та 

незупинену… неприпинену діяльність фізичної особи підприємця. У зв'язку з 

цим Генеральною прокуратурою за підписом генерального прокурора 

України міністру охорони здоров'я України пану Сандро Квіташвілі 

надіслано лист з вимогою вчинити заходів до припинення діяння, пов'язаного 

з корупцією.  

Лист розглянутий паном Сандро, надана відповідь за підписом 

міністра. У відповіді зазначено, що адвокатська ліцензія припинена, про що 

зазначено у порт-фоліо адвоката і ці дані є в Єдиному державному реєстрі 

адвокатів.  
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Щодо діяльності… припинення діяльності фізичної особи-підприємця 

теж зазначено у листі, що панною Олекснадрою Павленко вжито заходів до 

припинення діяльності фізичної особи підприємця.  

Справа в тому, що Генеральна прокуратура в даному випадку лише 

може ініціювати притягнення особи до відповідальності. Законом "Про 

засади запобігання та протидії корупції", який діяв на той час і Законом "Про 

запобігання корупції", який діє на даний час, встановлено відповідальність за 

корупційні діяння і за діяння, пов'язані з корупцією, це два різні поняття, 

відповідальність дисциплінарна, кримінальна, адміністративна і матеріальна. 

В даному випадку у першого заступника були підстави для притягнення до 

кримінальної відповідальності.  

Однак, як нам всім відомо, відповідно до Закону "Про центральні 

органи виконавчої влади", притягують до відповідальності, право 

притягнення винесення наказу має міністр. Відповідь на наше звернення 

надійшла, і таким чином, Павленко усунено її діяння шляхом внесення до 

реєстру одного і до реєстру другого даних. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Валентина, я так розумію, що у ваших 

повноваженнях скласти протокол про адміністративні правопорушення у цій 

ситуації, правда?  

СЕНИК В.Г. Пане Єгоре, я звертала увагу тільки що, що законом, який 

є на той момент, і законом, який діє на цей момент, на сьогоднішній день, 

передбачено відповідальність дисциплінарному, кримінальну, 

адміністративну і матеріальну. Наявність у державного службовця ліцензії 

адвоката чи наявність його в Єдиному державному реєстрі не є підставою  

для складання протоколу. У даному випадку повинне бути фактичне 

зайняття, ми говоримо про суміщення або сумісництво, за це передбачена  

адміністративна відповідальність. Тобто якщо було б доведено, що будь-хто 

із державних службовців, які не мають права суміщати посади, займався 

фактичною діяльністю, отримував за це оплату, чи це була б заробітна плата, 

чи це була б інша оплачувана діяльність, тоді треба було ставити питання про 
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складання протоколу про адміністративне правопорушення. У даному 

випадку це лише були дані в реєстрі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую за інформацію. 

Ви хочете додати з цього приводу? А представтесь. будь ласка. 

ЧУМАК О.В. Чумак Олександр Володимирович, "Асоціація 

виробників ліків України". Значить я хочу сказати, що Генеральна 

прокуратура лукавить зараз, відповідаючи на це питання. Ось у мене 

знаходиться лист Генеральної прокуратури, який свій запит на порушення 

пані Павленко трьох законів відкликає рівно через 4 днів, підписаний 

Гузиром. Ось є номер, я готовий його передати. Це перший коментар. Це 

правда чи ні? Тобто спочатку був запит, потім міністерство на нього не 

відреагувало у зв'язку з тим, що Генеральна прокуратура відкликала цей 

запит. Це перше.  

СЕНИК В.Г. Ні, не так. 

ЧУМАК О.В. Вибачте, у мене документи із номерами, я готовий вам їх 

передати і вам так само. 

Друге питання. У цей час, коли пані Павленко працювала перший 

заступником міністра охорони здоров'я, у неї була діюча довіреність від 

колишнього заступника голови Держлікслужби України Демченко Інни 

Борисівни на поновлення тої у своїй корупційних схемах у Держлікслужбі. 

Ці документи також були передані з копіями з номером, де воно було 

вилучено, але на сьогоднішній день нам розповіли, там нічого не було і нічим 

це не закінчується. У цей час асоціація виробників ліків разом з багатьма 

іншими асоціаціями, з пацієнтськими, з усіма трубила на всю державу: тут 

страшенні порушення, тут вибудовується корупційна схема. Вона вже на 

сьогоднішній день вибудована, вона успішно працює, там є проблеми по 

лікслужбі – в мене буде доповідь далі, я розкажу, але по Генеральній 

прокуратурі вона заблокувала на сьогоднішній день виконання своїх 

функцій, вибачте. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за інформацію. Обов'язково передайте цей 

документ Юрію Юрійовичу. 

СЕНИК В.Г. Ви очікуєте відповідь на питання? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Устінова. 

СЕНИК В.Г. Пане Єгоре, ви очікуєте відповідь на запитання, так? За 

підписом Олександра Квіташвілі отримана відповідь Генеральної 

прокуратури України не на наш  запит, а на наш лист, відповідно до якого 

ініціювалося питання про вжиття заходів до запобігання корупції. В мене  

теж є цей лист, правда, копія з собою, оригінал знаходиться на роботі, 

датований 20 березням, де чітко і зрозуміло дано відповідь на всі питання, які 

були поставлені в листі Генеральної прокуратури України. Тобто лист про 

відкликання він не надійшов своєчасно до Міністерства охорони здоров'я і 

відповідно Міністерство охорони здоров'я належним чином, на їх думку, 

відреагувало на лист Генеральної прокуратури.  

Щодо доручення Демченко, цей факт мені тільки що став відомим, 

документації ще з цього питання з листування у нас відсутня. З'ясую це 

питання – зможу дати відповідь пізніше. 

ЧУМАК О.В. Генеральна прокуратура отримала три депутатських 

запита, в якому було, в запитах саме на Генеральну прокуратуру, у тому 

числі запит депутат Мусія Олега Степановича, який тут знаходиться, в якому 

ці факти були викладені з прикладанням копій, де це можна було перевірити, 

у якого нотаріуса. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Пане Єгоре, давайте робити комунікацію через вас як 

головую чого, щоб у нас не було перепалок на засіданні. Ми з вухами, ми з 

очами, ми все чуємо і бачимо, сварки і перепалки нам тут не потрібні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що направимо відповідне звернення з усіма 

документами від імені комітету, поінформуємо не тільки Генерального 

прокурора, але і особисто пані Валентинину, щоби там по дорозі ніде ці 

документи не загубилися. 

Олександра Устінова.  
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УСТІНОВА О.Ю. Дякую.  

Устінова Олександра, "Центр протидії корупції".  

Шановні присутні, я хочу сказати, що наша організація три роки  

поспіль займається детальним моніторингом закупівлі ліків. І кожного року 

ми робимо такий аналітичний звіт, в якому прописано по пунктах що 

потрібно зробити для того, щоб цю корупцію подолати.   

Я вам хочу сказати, що пан Квіташвілі отримав  попередній звіт, який, 

чесно кажучи, дуже мало по пунктам змінився, рекомендаційним, ще на 

третій день свого керівництв Міністерством. Першим пунктам тут іде 

"передача закупівель міжнародним організаціям". Мало того, я скажу, це 

була одна  з ініціатив міністра, який це впроваджував в Грузії. І чомусь мені 

дуже цікаво, чому у грузинів вийшло передати закупівлі, а ми маємо це 

тестувати на чотирьох вакцинах… Я вам скажу, чому чотири. Тому що це 

єдині вакцини, які зареєстровані в Україні, а інші МОЗ не може допомогти 

зареєструвати.  

Також мені дуже була цікава реакція заступника міністра на ціни, які 

озвучував пан Шерембей, тому що таку саму табличку міністерство отримало 

15 травня. Все, що треба було зробити, це те, що зробили пацієнтські 

організації: взяти цю табличку з цінами, IDA – це така міжнародна 

голландська організація, яка закуповує для всього світу, і порівняти з цінами, 

за якими закуповує Україна. Просто зробити банальне порівняння, щоб 

зрозуміти, що Україна закуповує, ну, я ж кажу: за 7 доларів закуповує IDA  і  

за 200 закуповує Україна.  

Тому якщо з 15 травня в МОЗі не вистачило потуг, будь ласка, 

залучайте громадські організації. Ми залюбки вам проаналізуємо, щоб ви 

побачили, що це буде дешевше закуповувати.  

І це зніме будь-які питання про те, що потрібно тестувати. Це 

тестування закінчується тим, що минулого року лише на восьми препаратах з 

онкології було переплачено 62 мільйони. І я вам скажу, чим закінчиться це 

тестування цього року, тим, чим закінчилось минулого: так сильно боролися 
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з корупцією у міністерстві, що схем стало в два рази більше. І 95 відсотків 

закупівель по онкології, туберкульозу, СНІДу поділили шість компаній, 

чотири з яких належать одній людині. От тестування закінчиться тим, що ці 

люди зароблять на закупівлях. (Шум у залі) Багрія. Так, всі знають це ім'я, 

воно нікому не секрет. І це закінчиться тим, що Багрій цього року знову 

збагатиться, а люди не зможуть отримати лікування.  

Ви знаєте, мені  цікаво, як відбирається тестування, тому що дуже 

часто дзвонять мами з дітками, хворими на гемофілію, наприклад. Дуже 

багато є пацієнтів, і вони моляться на те, щоб саме їхню нозологію передали 

міжнародникам. Чому? Тому що міністерству не довіряють, тому що знають, 

що будуть ті самі проблеми, які були минулого року. 

Крім того, я хочу сказати, чому сталася така проблема, така катастрофа 

минулого року, коли були підписані ці лобіські норми про 100 відсотків 

передоплати і 180 днів відстрочки поставок. Тому що МОЗ затягнуло 

закупівлі. Ми казали МОЗу: з квітня місяця починати проводити закупівлі. 

Всі казали: "Добре, будемо". Закупівлі почалися в кінці червня – в середині 

липня. До чого це призвело? Що не було часу для переоголошення торгів. І в 

кінці листопада компанії просто зажали МОЗ в такі рамки, що їм потрібно 

було підписати будь-який документ, заплатити наперед і дати їм 6 місяців 

відстрочки поставки, аби тільки провести торги. От цього року буде один в 

один та сама ситуація. І міністерство нічого не робить, щоб провести: а) 

міжнародні закупівлі; б) розпочати закупівлі українських препаратів. 

Я хочу сказати, що зараз вже є проблема, яка сталася минулого року. 

"Вектор-фарма", всі знають, 30 тисяч ВІЛ-інфікованих українців можуть 

залишитися без лікування, тому що була підписана лобіська норма, 

заплатили наперед гроші, а компанія почала процедуру ліквідації. Забрала 52 

мільйони і сказала: "Ми ліквідовуємося, поставок не буде".  

От я знаю, що МОЗ вирішує цю ситуацію. Скажіть, будь ласка, я дуже 

хочу почути, коли вона буде вирішена і чи буде нести політичну 
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відповідальність керівництво міністерства за те, якщо цього не станеться, 

якщо ліки до кінця червня не будуть поставлені в Україну? 

І також я дуже добре пам'ятаю (вибачте, ще одну річ хочу зазначити) 

прямий ефір з паном Квіташвілі, Перегінцем на "Громадському". Там було 

одне питання: чи готове все міністерство піти у відставку, якщо не будуть 

передані закупівлі міжнародним організаціям? Це було відразу на наступний 

день, після того як пан Квіташвілі казав, що йому потрібно 6 тижнів для 

передачі закупівель міжнародним організаціям після прийняття закону. Закон 

прийняли 19 березня. Він сказав: "Да, якщо ми не передамо, то ми всі 

підемо". Вибачте, але передати чотири вакцини з 17 програм – це не передача 

закупівель. Це, знаєте, це обман чистої води, і всі це розуміють. Жоден 

пацієнт не сприйме це як передачу закупівель. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу відповісти на запитання. Все інше вже не 

один раз повторювалося і є очевидним.  

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Пані Олександра, дозвольте, розпочати 

відповідь з питання, що стосується компанії "Вектор-фарма" і timeline, який 

нас очікує. 

Перше. Дійсно сталася така ситуація. Я мав нагоду от в перший свій 

день роботи в міністерстві прийняти участь у зустрічі, які проводив особисто 

міністр, а також всі заступники міністра охорони здоров'я з представниками 

компанії "Вектор-фарма". Були залучені до комунікацій і представники 

асоціацій індійських виробників, ми просили їх надати пояснення чому так 

сталося і просили їх разом сісти за розробку плану, знову-таки плану дій, 

який дозволить нам максимально швидко вирішити цю ситуацію. Я не буду 

вас зараз загружати технічними деталями зв'язаними з тим, що там та 

компанія, ви праві абсолютно, вона закрилася, а потім щось там 

відкривається і таке інше, ховаються шукають і так далі. Що нам вдалося 

зробити, якої домовленості вдалося досягти, що до кінця червня, до кінця 

червня ці препарати, ці препарати будуть, зобов'язання "Вектор-фарми" 

будуть виконані і ці препарати почнуть поставлятися в Україну. Таким 
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чином, ми уникнемо можливого зриву процедур лікування ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів. 

Друге. Я хочу наголосити на тому, що пан Олександр Квіташвілі 

кожного дня в своїй роботі керується необхідністю забезпечення самого 

високого рівня прозорості роботи Міністерства охорони і пришвидшення 

впровадження тих механізмів, зокрема закупівлі через міжнародні організації 

для того, щоб здешевити ліки, для того, щоб дозволити більшій кількості 

пацієнтів якісно лікуватися. 

І третє. Я хочу вас запросити, користуючись нагодою, все-таки, я 

розумію, от ця інформація мені сьогодні попала. Але, якщо у вас буде 

можливість, давайте зустрінемося найближчим часом і продовжимо 

дискусію. Дякую вам.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, ми не маємо витрачати час на 

безцільні розмови. Тут все очевидно, тут політична відповідальність має бути 

завтра. Це, просто ми звертаємо більше уваги на Генеральну прокуратуру, 

Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки, тому що вони 

відповідальні за боротьбу з корупцією. Але, чесно кажучи, ну, це реально 

жах, ганьба і сором для всіх нас, що ми таке дозволяємо. Це  нічим не 

відрізняється від Богатирьової, тільки ви ще в АТО їздите і розповідаєте нам. 

Як ви багато робите для країни і Євромайдану. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Єгор Вікторович, я вас попрошу… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І піджак замість спідниці. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Єгор Вікторович, я вас попрошу, ви, як голова, 

трошки емоційно 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іван, я прошу не робити мені зауваження. 

Пан Володимир Жовтяк. 

Дякую вам за вашу думку, я прошу не робити мені зауваження. 

Пан Володимир Жовтяк, Всеукраїнська мережа ЛЖВ. 

ЖОВТЯК В. Дякую, шановний пане Єгоре, шановні депутати, за 

можливість виступити перед вами.  
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Без оцінок. Ну якщо, шановні пани депутати, ви не знаєте, що 

Конституція України, зокрема в охороні здоров'я, не виконується, вона не 

виконується вже багато, багато років. 

Щодо вакцин БЦЖ. Вакцини БЦЖ вже більше чим рік немає в країні, 

ми чекаємо, що вакцини колись з'являться. Щодо шановного пана заступника 

міністра, який тільки що нам доповідав про зміни в проведенні тендерних 

процедур. 

Ми. як Всеукраїнська організація, яка залучена до процесу щодо ліків 

для лікування ВІЛ-інфікованих, не бачимо суттєвих змін в процесі, які зараз 

відбуваються. Більше того, та номенклатура, яка на громадському 

обговоренні, зокрема наша організація, на цей адрес, який зазначений на 

сайті МОЗу, два рази не змогла відправити цього листа, лист вертається. 

Тому питання є. Чим відрізняється сьогоднішня доступність від 

вчорашньої закритості. 

Тепер інше. Щодо ситуації з закупівлями. 

Шановний пан Мусій дуже гарно сказав, що корні і центр впливу за 

цими процесами. Які відбуваються в Міністерстві охорони здоров'я, 

знаходиться поза ним. Я, як представник організації, яка з 2004 року, ще 

перед Президентом Ющенко я особисто піднімав питання щодо завишення 

цін за державними закупівлями, зокрема по програмі СНІДу. На той 

проміжок часу завищення цін було більше, ніж в 20 разів, Віктор Андрійович 

тоді розводив руками і казав: "Хлопці, треба мати совість", – і давав вказівки, 

зараз цього не відбувається.  

Більше того, ми констатуємо, громадськість констатує, що ті процеси, 

які відбуваються в цьому році, вони повторюють минулий рік. Минулий рік, 

коли було вжито більше схем, ніж за попередньої влади. І було отримано 

більше надприбутків фарммафією, ніж у попередні роки. 

Тому ми сьогодні кажемо, вихід є, але цей вихід потрібно досягти за 

межами Міністерства охорони здоров'я.  
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Тому ми звертаємося до  комітету, до вас шановні народні  депутати, 

звернутися особисто до прем'єр-міністра по цій процедурі, що якщо  в цьому 

році будуть проведені державні закупівлі в Міністерстві охорони здоров'я за 

тими схемами, які були в минулому, то ми отримаємо той же самий 

результат, половина бюджету піде на надприбутки фармвиробникам і їхнім 

представникам.  

Хочу зазначити, що сьогодні всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ-СНІД забезпечує ліками і проводить закупівлі на суму, вдумайтесь, 

більше ніж 600 мільйонів гривень. Це кошти міжнародної допомоги, 

міжнародна спільна нам довіряє забезпечення цього процесу і ці ліки йдуть в 

додаток до тих ліків, які закуповує Міністерство охорони здоров'я. 

Шановний пане заступнику міністра, ми вдячні за вашу інформацію 

щодо "Векторфарми" і можливості отримання ліків. Але ми повинні бути 

впевнені, що компанія, яка правонаступник "Векторфарми" – компанія 

"Фіоліс" зробить предоплату компанії виробнику, які тримають ці ліки і 

строк … по предоплаті це середина цього тижня. Якщо цієї предоплати не 

буде зроблено і тут нам потрібна допомога правоохоронних органі, то 

поставка цих ліків буде зірвана. Ми напряму маємо контакти з компаніями  

виробниками, ми тримаємо руку на пульсі.  

Більше того, ми приходили до Міністерства охорони здоров'я ще два 

місяці тому з цим питанням, і будемо також  тримати і не дамо Міністерству 

охорони здоров'я зірвати цей процес. 

Тепер до пропозицій, якщо дозволите. Треба в нести зміни щодо 

постанови 117 Кабінету Міністрів, яка дає можливість компаніям-

посередникам отримувати кошти за півроку до того, поки вони пославлять 

ліки. Якщо в цьому році буде знову використана ця постанова, ми знову 

будемо мати проблеми, і компанії-посередники знову отримають численні 

надприбутки.  

Інше питання. Треба внести зміни, і сьогодні це можливо, в тому числі, 

в діючій системі, щоб закуповувати ліки не у компаній-посередників, 
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компаній-прокладок, які належать там Багріям, Литовським тобто іншим, а 

напряму у заводовиробників. Усі заводи-виробники, ми з ними спілкуємося, 

готові надавати Україні соціальні ціни. В тому … не тільки американські, не 

тільки європейські, в тому числі, й індійські. І ми вдячні індійським 

виробникам, їхній асоціації, за допомогу. Всі готові йти і давати ціни, але 

держава не готова купляти дешеві ліки.  

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Юрій Дерев'янко.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, шановні запрошені, шановний 

пане Вікторе! Абсолютно очевидно, що затяжка чи затримка у проведенні 

тендерів минулого року призвела до корупції у Міністерстві охорони 

здоров'я. І я розумію, що, мабуть, немає тут жодного присутнього, хто не 

усвідомлює, що аналогічний сценарій у цьому році призведе до такої самої 

корупції.  

В той самий час Міністерство охорони здоров'я мало би зробити 

висновок з того, що відбулося в новому році, і підготуватися до цього року 

більш ретельно.  

Я хочу вам привести конкретний приклад. Це – відповідь офіційна 

Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської області на велику 

кількість звернень від пацієнтів до мене, зокрема. Мова йде про те. що весь 

цей період часу централізовано вакцини постачалися через державне 

підприємство "Укрвакцина" в тій кількості, яку Міністерство охорони 

здоров'я  затверджувало.  

Проте протягом 2015 року Міністерство охорони здоров'я не надало і 

не надсилало запит щодо потреби в імунобіологічних препаратах для 

проведення вакцинації дитячого та дорослого населення Івано-Франківської 

області в електронному форматі та за підписом керівників відповідних 

структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я. Мало того, не 

затверджено і обсягів вакцинації на цей рік. Що це означає в реальному 
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житті? Забезпеченість області медичними імунобіологічними препаратами 

станом на 1 травня 2015 року по вакцині для профілактики туберкульозу, 

дифтерії і правцю складає нуль відсотків, нуль. Є тут великий перелік інших 

вакцин, які так само не дуже у великій кількості. І мова йде про те, що таких 

вакцин в області залишилося на півтора-два місяці роботи максимум. 

У мене виникає запитання: хто з чинних чиновників, які заново 

призначених цього року, несе відповідальність за організацію роботи, 

пов'язаної з підготовкою до проведення закупівель, до доведення плану 

проведення вакцинації і до виконання тих безпосередніх обов'язків, які 

покладені на відповідних чиновників? Хто ця особа? І коли буде ця робота 

виконана? І, на ваш погляд, коли буде проведена реальна закупівля, 

враховуючи те, що наші колеги із громадських організацій сказали станом 

ось на зараз? Ви можете зараз дати чіткий графік оцих всіх кроків, які буде 

зроблено? Прошу. 

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Дякую за ваше запитання, воно слушне. Та 

людина, яка відповідає, вона знаходиться перед вами. Як я доповів на 

початку засідання, мене днями призначено головою Комітету конкурсних 

торгів, і я буду нести всю відповідальність, яка пов'язана з проведенням 

цього процесу. 

Стосовно термінів. Нами готується абсолютно конкретний тайм-лайн, 

абсолютно конкретні терміни проведення, які базуються на тих внутрішніх 

процедурах, які ми повинні провести у відповідності до чинного 

законодавства. Ми орієнтуємося на те, що ми зможемо вийти на більшість, на 

оголошення більшості програм державних закупівель протягом місяця-

півтора. Я буду вдячний, якщо ми з вами зможемо обмінятися електронними 

адресами. Я вам надішлю абсолютно підготовлений… знову-таки тайм-лайн 

– терміни проведення тих чи інших процедур, які ми повинні провести, з тим 

щоб ви були обізнані і з тим щоб ми могли з вами розуміти, коли ми 

вирішимо ці питання, зокрема, по Івано-Франківську. По Івано-Франківській 
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області я буду вдячний, якщо ви мені передасте копію цієї інформації, я 

особисто займуся цим питанням. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в нас присутній пан посол Республіки Корея, 

його привела до нас дуже трагічна ситуація, яка сталася в Інституті 

соціальної судової психіатрії та наркології при МОЗі. Я би просив зараз 

виділити час на обговорення цієї ситуації. Пан Юрій Савчук ініціював цю 

тему. Якщо пан посол захоче висловитися, ми із задоволенням так само 

надамо йому слово. А потім будемо вже узагальнювати ту жахливу 

інформацію, яку ми всі сьогодні почули. Так. 

Пан Юрій Савчук. 

САВЧУК Ю. Дання ситуация была инициирована обращением ко мне 

группы врачей, которая работает в "Украинской психіатричній лікарні із 

суворим наглядом" МОЗ України, код за ДПР 01285973. Я хочу отметить, что 

это своего рода единственная такая больница у нас в стране, которой даны 

особые полномочия – із суворим наглядом МОЗ України. 

Зачитаю часть обращения: "Звертаємося до вас по допомогу та як 

колективне звернення на адресу Міністерства охорони здоров'я України від 

10.10.2014., від 28.11.2014 залишилися без розгляду та відповіді. Зазначаємо, 

що виробничі питання, викладені у колективних зверненнях, стосуються як 

професійної компетенції окремих працівників української НДІ соціальної і 

судової психіатрії, так наркології МОЗ України (в кавичках) Пінчук Ірина 

Яковлевни і Шум С.С. Їх комерційне намагання та їх ґрунтовних сумнівів в 

ефективності профільної наукової діяльності зазначеної установи, що 

фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Звертаємо вашу увагу і 

просимо розглянути низку фактів, що висвітлені у попередніх колективних 

зверненнях та нові дані з діяльності зазначених посадових осіб.  

Я хочу зазначити… Я хочу отметить, что присутствие здесь посла 

Кореи Сол Кён Хуна связано с тем, что один из наших граждан, который, 

можно сказать, зверски убил гражданина Кореи, прошел через, так сказать, 

оборотку этой клиники, и, будем говорить, верховенство права в правовом 
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поле нашей страны не состоялось, чем глубоко взволнован посол Кореи, и 

его присутствие сегодня здесь этим обусловлено.  

Еще один момент относительно Пинчук Ирины Яковлевны. Хочу 

сказать, что Пинчук Ирина Яковлевна была назначена одиозным министром 

сбежавшей Богатыревой, она была назначена позаштатным специалистом 

психиатрии и наркологии. Но с приходом… после того, как состоялась 

"Революція гідності", естественно, она была убрана с этой должности, а на 

сегодняшний день министром здравоохранения Квиташвили Александром 

была назначена опять. Это большой вопрос, потому что это "камбек", 

непонятный ни для кого.  

А, в частности, в свете того, что происходит в украинской 

психиатрической лікарні судового нагляду, у нас сегодня в приглашенных 

Кушнир Анатолий Николаевич, главврач этой больницы, который может нам 

рассказать, осветить ситуацию. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Анатолію.  

КУШНІР А.Н. Добрый день, уважаемые народне депутаты, 

приглашенные на заседание комитета, и коллеги! Мы присутствуем здесь 

вместе с врачом-психиатром Екатериной Евтушевской, заведующей 

отделением нашей больнице, и представляем ее на это совещании.  

Психиатрическая больница со строгим наблюдением – это 

единственная в стране психиатрическая специальное лечебно-

профилактическое учреждение, предназначенное для оказания помощи 

лицам, которые в состоянии невменяемости совершили тяжкие и 

общественно опасные деяния. И по своему психическому состоянию, 

характеру содеянного являют особую социальную опасность. Я думаю, что 

ту функцию, которую мы выполняем, выполняем ее скромно, честно и 

добросовестно, и обывателям, и людям из правительственных кругов не 

очень известна собственно наша работа. Но если вкратце проинформировать 

вас, то эту, все резонансные, все тяжелейшие случаи, которые были 

совершены психически больными лицами и, которые судом вызнаны не 
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осудными пребывают у нас на лечении. Вот, последний резонансный случай, 

здесь присутствуют журналисты, и как только годовщина событий, вот, 

происходит, журналисты города Чернигова мне звонят и провокационно 

задают вопрос. А нам известно, что, вот, такой-то больной по такой-то 

фамилии уже ходит по городу Чернигову. Черниговский случай – это, когда 

больной буквально за 2-2,5 часа вооружившись лопатой отсек головы троим 

человекам, троим людям. При этому одному из них нанес 30 штыковых 

ударов этой лопатой. У нас другие есть случаи, которые не менее 

резонансные.  

На Западной Украине очень хорошо знают смерть мольфара Нечая, 

когда психически больной… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Анатолію, я перепрошую, в нас тут багато 

важкої інформації лунає на комітеті… 

КУШНІР А.Н. Хорошо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ближче до справи, яка нас зібрала.  

КУШНІР А.Н. Значит, суть возник следующий, что мы выполняем 

специфическую работу, когда не только больных лечим, но и по средствам 

мероприятий, которые проводим, устраняем особую опасность этих людей. С 

определенного времени Институт социальной и судебной психиатрии 

започаткував такую практику, когда заместитель директора по науке 

приезжает в больницу по договорным обязательствам с родственниками 

больных осматривает этих больных и дает заключения, что они  находятся, 

ну, не должны находиться, что таких больных можно выписать, таких 

больных можно перевести. Этот вопрос рассматривается в суде. Там есть у 

них штатный адвокат, который вместе с ними. Идет третирование врачей на 

этих судах и более того, такие больные выписываются.  

Самый, конечно, резонансный случай, который произошел у нас, это 

когда у нас в 2012-м году в конце… в начале появился пациент, который был 

актирован из мест лишения свободы с диагнозом "деменция". При первых 
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днях поступления в больницу признаков такого заболевания врачи, которые 

его вели, ну, не обнаружили.  

Естественно, коллектив начал устанавливать истину, потому что по 

порядку застосування примусових заходів у лікарні із суворим наглядом 

четко установлено, что если при поступлении в больницу не имеется той 

симптоматики, которая изложена в акте судебно-психиатрической 

экспертизы, мы обязаны поставить вопрос перед судом о том, что открылись 

обстоятельства, которые говорят о том, что такой болезни нет.  

По статье 19 Закона "О психиатрии", по статье 95 Криминального 

кодекса Украины главным действующим лицом при применении 

принудительных мер медицинского характера выступает врач-психиатр. Это 

совершенно справедливо, потому что именно врач-психиатр больше всего 

знает и соприкасается с такими больными, и может самым лучшим образом 

доложить обстановку и комиссии врачей-психиатров, и суду, для того, чтобы 

принять верно решение.  

В связи с этим, присутствующая здесь Екатерина Николаевна, которая 

волею судеб сталкивалась с последним случаем, я хотел бы, чтобы ей 

предоставили слово.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пані Катерино.  

ЄВТУШЕВСЬКА К.М. Добрий день усім!  

Я готова доложить по случаю, который, действительно, резонансным 

был в нашей больнице. Поступил пациент в 2012-м году, и находился в 

нашей больнице почти два года. После следствия, после того, как он 

совершил в группе лиц убийство гражданина Кореи в 2007 году в городе 

Киеве, он проходил судебно-психиатрическую экспертизу в Киевском 

городском центре СПЕ стационарно и был признан страдающим эпилепсией 

– неврологическим заболеванием, но не имеющий психических расстройств, 

которые мешали бы ему отбывать наказание. И апелляционным судом города 

Киева он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием их в 

колонии. 
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В течение времени, которое он находился в колонии, у него начали 

проявляться сильнее эпилептические припадки, как следует из 

меддокументации, и он был отправлен в специальную больницу для 

психических больных при Вольнянской исполнительной колонии номер 20 

Запорожской области. 

Я еще раз повторю, эпилептические припадки – неврологическое 

заболевание, в психиатрическую больницу для заключенных, где пролежав 

год, комиссия медицинская пенитенциарной службы Запорожской области 

признала его страдающим тяжелым психическим расстройством – 

деменцией.  

Деменция – это, проще говоря, слабоумие. Для не медиков поясню, это 

мы наблюдаем у стариков, которые уже пересекли возраст, там 70-80 лет, 

когда люди имеют выраженное нарушение памяти, интеллекта и не способны 

самостоятельно функционировать даже на бытовом уровне. В принципе, если  

слабоумие есть, то его диагностика не представляет  трудностей.  

Когда этот пациент поступил к нам, при клиническом, 

психиатрическом обследовании его не было обнаружено нарушений памяти 

и интеллекта. Пациент свободно  разговаривал, и на русском, и на 

украинском языке, владел  всеми, вот знаниями, и он закончил один курс 

колледжа, он все воспроизводил все, что он приобрел за  жизнь, какие знания 

он имел.  

При экспериментально-психологическом  исследовании он обнаружил 

IQ, коэффициент интеллекта, равны 102, это, в общем, то уровень менеджера 

среднего звена.  

Поэтому имея так сказать сомнения в правильности, в наличии того 

расстройства психического, которое освободило его  от отбывания наказания. 

Мы в соответствии с процессуальными  нормами обратились после осмотра 

его комиссией врачей психиатров обратились в суд для пересмотра того 

решения, которым он был направлен к нам, по вновь выявленным  

обстоятельства, которыми и были собственно отсутствие психических 
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расстройств. Очень сложно было в суде, в Вольнянском районном суде 

Запорожской области, очень сложно было добиться принятия нашего 

заявления, открытия этого дела, и самое главное, в процессе пересмотра дела 

по нововыявленным обстоятельствам необходимо было проведение пациенту 

судебно-психиатрической экспертизы. 

Мы ходатайствовали о проведении стационарной экспертизы в 

Киевском городском центре судебно-психиатрических экспертиз, однако 

стороной защиты в этом судебном заседании вносилось ходатайство о 

проведении ему амбулаторной экспертизы в Украинском НИИ судебной и 

социальной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения 

Украины, куда, собственно, он был и направлен по решению суда после того, 

как в больницу поступило письмо о том, что оплата за проведение этой 

экспертизы получена институтом в полном объеме. 

Я акцентирую внимание: оплата не за государственный счет, как это 

обычно производится в криминальных провадженнях, а за счет стороны 

защиты. Я не знаю, чем они и как рассчитывались, но нам пришло письмо, 

что оплата произведена в полном объеме. После этого мы отправили 

пациента на экспертизу, честно скажу, не сомневаясь в том, что он 

дементным признан быть не может и не будет признан. Он читал книгу 

"История дипломатии", 800 страниц, и воспроизводил нам подробно героев 

этой книги, ну, то есть персонажей, о ком идет речь, во время осмотра в 

комиссии врачей-психиатров. И когда этот пациент в течение дня побывал в 

городе Киеве на экспертизе в Украинском НИИ (эксперты – Шум и 

Олейник), он вернулся с заключением экспертизы, что он страдает 

деменцией, не нуждается в применении принудительных мер в психбольнице 

со строгим наблюдением, а может быть отправлен на амбулаторное лечение 

по месту проживания.  

Эксперты отказались принять предложенную нами выписку из истории 

болезни, где подробно было описано психическое состояние пациента с 

момента его поступления и до момента отправки на экспертизу, подробно 
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были изложены все дополнительные исследования, которые подтверждали 

отсутствие у него слабоумия. Эту выписку у нас просто не приняли, сказали: 

в этом нет необходимости. Пациенту не была проведена экспериментально-

психологическое исследование, которое давало возможность четко 

объективизировать, определить уровень интеллекта и состояние памяти 

пациента, дополнительная методика, которая очень важна при диагностике 

деменции. Это проведено не было.  

Хочу сказать еще, если амбулаторная экспертиза не могла решить 

поставленные перед ней судом вопросы, она должна была рекомендовать 

пациенту проведение стационарной экспертизы. Опять-таки, уверенные в 

себе эксперты диагноз "деменция" установили.  

Когда пациент к нам вернулся, и нам поступило заключение их 

экспертное, мы сопоставили состояние пациента и те вопросы, на которые он 

отвечал у экспертов, мы ему задавали те же самые вопросы для 

сопоставления и объективизации. Пациент отвечал нам полностью на все 

вопросы правильно, на те, на которые эксперты написали, что он не может, 

не помнит и не знает.  

То есть, нам это заключение показалось заранее предусмотренным, 

каким-то способом оговоренным и желаемым для пациента. В итоге суд нам  

отказал в пересмотре дела по вновь выявленным обстоятельствам, и пациент 

выписан был из больницы как не имеющий не только потребности в 

принудительных мерах медицинского характера, но и в психиатрической 

помощи вообще.  

По фактам осмотров наших пациентов заместителем директора по 

науке института Шумом Сергеем Сергеевичем, также хочу вас  

информировать, что на протяжении 2014 года с четырьмя пациентами, у них 

один и тот же адвокат, который заключал договоры с институтом. Директор 

института поручал проведение так называемых "альтернативных" осмотров 

пациентам нашей больницы, которые он проводил, приезжал, наверное, в 
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свое рабочее время. Хотя эти альтернативные осмотры не являются его  

основными функциональными обязанностями.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за інформацію.  

Я думаю, що правильно, щоби представник Міністерства охорони  

записало і взяло, очевидно, на розслідування цю історію, тому що вона може  

призводити до повторення і до звільнення винуватих на свободу.  

Хто ще хоче висловитися по пунктах порядку денного з урахуванням 

про те, колеги, що ми, в принципі, зрозуміли, що не робиться в ключових 

напрямках: від створення реєстру пацієнтів до передачі ліків і закупівлі 

іноземними організаціями? 

Прошу Юрій Гарбуз. 

ГАРБУЗ Ю.Г. Уважаемые коллеги, журналисты, я бы хотел бы… у нас 

немножко сегодня смешалось, я действительно был такой период времени на 

протяжении месяца назад, обращался в Генеральную прокуратуру, я 

постараюсь очень кратко, и хотел бы сегодня от Генеральной прокуратуры 

услышать: это есть нарушение, когда замминистра поработал месяц 

практически на двух должностях? Да или нет? Пані Валентина, к вам тоже. 

СЕНИК В.Г. Відповідно до Закону про запобігання і протидії корупції, 

особа не має права, яка є державним службовцем, не має права займатися 

сумісництвом.... суміщенням та іншою оплачуваною діяльністю. Факт 

сумісництва я можу вам особисто прочитати цю лекцію... 

ГАРБУЗ Ю.Г. Ні, я ж получил от вас официально, просто чтобы мы 

поставили точку. Этот вопрос задавали все депутаты, вот как бы, чтобы 

одним предложением. 

СЕНИК В.Г. Звичайно, не одноразово з цього питання щодо Павленко 

надходили депутатські звернення і ми відповідно надавали відповіді з копією 

листа. Відповідальність є дисциплінарна, кримінальна, адміністративна і 

матеріальна. 
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Кримінальна і адміністративна відповідальність – вирішує суд, 

притягує до відповідальності суд. Також до матеріальної відповідальності – 

може керівник органу і може суд. 

Питання дисциплінарної відповідальності – це лише прерогатива 

керівника органу центральної виконавчої влади, на його думку. Тут вступає 

ще в дію Кодекс законів про працю, як людина працювала до того чи має 

вона якесь заохочення, чи має якусь догану і так далі, тобто лише 

прерогатива міністра. Так як і в кожному міністерстві, Міністерство охорони 

здоров'я – це не є виключення. В кожному міністерстві, до вашого відома, 

створено окремий відділ, який займається протидією і запобіганням 

корупційним діянням. І вони повинні виявляти і конфлікт інтересів, і 

фінансові порушення, що стосується декларації і так далі. І питання 

притягнення – лише до міністра. 

ГАРБУЗ Ю.Г. Все, добре. Дякую. 

Я хотел бы ще второй вопрос задать непосредственно замминистра. 

Сегодня вас, конечно, там, наверно, загружать, вы тут работаете совсем 

недавно. Но дело в том, что действительно за то, что мы задержали закупки, 

получается, сегодня так или иначе мы, политические блоки давят на это, так 

или нет, да? Вы со мной соглашаетесь? Ну. естественно хотел бы задать 

вопрос бывшему министру здравоохранения нашему коллеге. Пан Олеже, 

скажіть, от проработав там как никто, вы то лучше знаете, что там 

происходит, если брать нас, коллег? С чем прийти? Вот, есть составляющая в 

закупках лекарств: первое, что для этого надо сделать? Но это хотелось бы 

нам услышать, я думаю, всем депутатам и от замминистра, ну, конечно от 

министра хотелось бы, ну, коль уже не пришел. То есть есть у нас коррупция, 

там, в урологии, есть в закупках или нет, есть еще закупка. Вот, здесь мы 

делаем это, здесь делаем, а здесь, ребята, вы уже ж как-то давайте 

определимся и депутатский корпус должен принять закон либо помочь в 

этом, в этом. Мы это не услышали, опять практически продолжается то, что 

на протяжении последнего времени и было.  
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И последний вопрос. Я хотел бы обратиться, у нас оно все скомкалось, 

Егор Викторович, к сожалению, все перемешались те вопросы, которые были 

6 и 9, мы их начали рассматривать немножко раньше. Я хотел бы сейчас 

обратиться к Анатолию Миколайовичу. Почему? Потому что буквально с 

пятницы мы с комиссией стали разбираться, вы уже наверное слышали, что 

идет комиссия, я думаю, что она будет, в течении месяца рассмотрит и уже 

тогда более, службове розслідування будет по МОЗ официально уже 

журналистам как бы на пресс-конференцию выдано. 

Скажите, пожалуйста, чем вызван был все-таки, вот, наш вопрос, 

который сегодня вынесли по поводу и Пинчук, я общался с ней, читал ваши 

и, ну, как бы жалобы и общался я с Лутковской вчера по этому же вопросу. 

Если там проблема все-таки в вашей клинике или нет? Потому что была  

очень неоднозначная ответ и Лутковской пани, что там есть все-таки 

проблема серьезная и так или иначе по ступенькам подходим мы к тому, что 

политическое влияние и на этот вопрос разных, скажем, ну, ни компаний, 

групп мы тоже имеем. Это может быть такое или нет? Вот, как бы… 

КУШНІР А.Н. Мне сложно сказать, что сказала пани Лутковская, хотя 

я предполагаю, потому что пани Лутковская, пани Пинчук, другие-то  люди в 

одной команде. У меня также есть оценка известного нашего 

правозащитника, человека, который в свое время рецензировал историю 

генерала Григоренка, опубликованная им в журнале, где состоянии дел в 

нашей больнице довольно приличное. Нас неоднократно правозащитники 

проверяли и в 1989 году вместе с Семеном Фишелевичем Глузманом, нас 

проверяли в 1998 году международные правозащитники, нас проверяли в 

2008 году, но такой тенденцийности и такого вот очернения всего 

однозначно плохого, как изложили пани Лутковская с проверяющими, мы не 

видели. Что собственно говорят и очень взбурило коллектив, потому что 

коллектив с этой оценкой не согласен. Более того, на каждой конференции, 

которую проводит Ирина Яковлевна Пинчук в присутствии Лутковской и  

так далее, я извиняюсь за грубое слово, но больница поганится, поганится 
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перед психиатрической общественностью. При этом всем, что все 

следователи, судьи, практические и врачи психиатры, оказывающие помощь 

в принудительном порядке, обращаются к нас за помощью и перенимают 

наш опыт, в том числе и правовой, соблюдение прав больных, дотримання 

законності при исполнении этого всего.  

Я не могу не согласиться с мнением коллектива, когда говорят, что вот 

эти люди достали коллектив. Задача одна – уничтожить больницу как 

таковую с определенной целью. Я извиняюсь, что я ваше внимание привлек 

тем резонансным пациентом, который у нас есть, но эти пациенты, пребывая 

в больнице с обычным наблюдением, в частности по вот этому случаю, 

который я называл насчет мольфара Нечая. Он находился в примусових 

закладах із звичайним наглядом і вчинив звідти побег и совершил убивство. 

Очень тоже такой случай Опанасенко… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я дуже перепрошую, це Комітет з протидії 

корупції. Ми хотіли привернути увагу до цієї проблеми. Ми обов'язково 

будемо контролювати, як вона буде розглядатися Міністерством охорони 

здоров'я. Я прошу пана Юрія Савчука стати відповідальним за цей контроль 

у майбутньому, щоб вона не була спущена на гальмах. Але давайте 

повернемося до тем, де є прямий наш обов'язок.  

Я звертаю увагу до всіх… (Шум у залі) Я звертаю увагу до всіх, що є, 

по-перше, дуже детальний звіт Центру протидії корупції, де описані схеми, 

які, в тому числі, зберігаються через бездіяльність, і є теж проект рішення, де 

описані виходи з цієї бездіяльності. Для того, щоб ми не витрачали час, 

давайте поважати один одного і концентруватися на наших завданнях.  

Олег Осуховський.  

?. Відповісти можна мені буде два слова?   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я повторюсь, я, пане Юрію, особисто забезпечував 

всіма матеріалами, які готувалися до цієї зустрічі.  

Олег Осуховський.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Вітаю, шановне товариство!  
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В мене запитання до заступника міністра. Скажіть, будь ласка, як 

Міністерство охорони здоров'я виконує Закон "Про очищення влади"? Тому 

що ми бачимо, що ті працівники, які працювали з Богатирьовою, вони назад 

повертаються в Міністерство. І бачимо, що всі ті корупційні схеми, які 

працювали за Богатирьової, вони надалі працюють в Міністерстві охорони 

здоров'я. Я думаю, якщо би не наш комітет, то, напевно, вакцини, які після 

вчора були відправлені до областей, вони би не попали.  

Скажіть, будь ласка, скільки працівників попали під люстрацію?  

ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Пане Олеже, дякую за запитання. Міністерство 

працює в повній відповідності із Законом "Про очищення влади". Мав змогу 

бачити велику кількість документів, яку готуються, документуються і 

проводяться в повній відповідності не тільки через апарат міністерства, а і 

через відповідні центральні органи виконавчої влади.  

Що стосується ремарки стосовно головного спеціаліста, сьогодні я не 

уповноважений надати вам ґрунтовну відповідь. Але, я думаю, найближчим 

часом за вашого дозволу така інформація буде підготовлена і надана вам. 

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, члени комітету! В мене прохання зараз 

подивитися на проекті рішень, що роздані. Якщо у вас будуть зауваження,  

сформулювати ці зауваження, будемо зараз їх приймати.  

Я надам два останніх виступи представникам громадськості. Лариса 

Вахненко, так? Проблема крові – дуже стара корупціогенна схема. Від того, 

що ви будете кричати, я вам слово не надам. Ви можете підійти і розповісти, 

яка у вас проблема.  

Лариса Вахненко. 

?. Проблема по Днепропетровской больнице, где катують, убивають і 

користуються грошима… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, ви зараз виступите. Добре.  

Прошу Лариса Вахненко. Це стара й дуже корупціогенна проблема з 

забезпеченням крові. 
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ВАХНЕНКО Л.М. Я хотила акцентировать вопрос  на службе крове, 

которая сейчас за пределами забот Министерства  здравоохранения.  

С прошлого года  закрываются крупные станции, производственные 

отделы на  крупных станциях переливания крови. Это вызвало большие 

вопросы и в общественных организациях, моя организация "Покрова" 

писала, и в МОЗ, и в комитет по  здравоохранению в Верховную Раду, но 

письма все спускаются и Национальный координационный комитет сприяння 

протидії корупції Киев и Киевская  область оголены, нет препаратов крови 

тем более, идет война. 

Я проанализировала  ситуацию и оказалось, что очень много плазмы 

идет на "Биофарму" – частное предприятие "Биофарма", которое строит 

крупнейший завод под Белой Церковью  и туда идут  тонны плазмы. 

Значит, первого… в январе месяце Квиташвили написал письмо и дал  

разрешение на экспорт "Биофарме" препаратов плазмы.  

Я хотела спросить у замминистра, каким образом,  письмо это у меня 

оно отпечатанное, копия его есть, каким образом на основании чего, значит, 

Квиташвили пишет: "Что разрешен экспорт препаратов плазмы "Биофарме" 

на основании того, что у нас в Украине имеет 42 тысячи литров не 

переработанной плазмы. Что значит не переработанная плазма? Не 

переработанная на факторы свертывания, на фибриноген, на такие 

препараты, как альбумин, которые сейчас нужны  нашим раненым и нашим 

роженицам и нашим больным.  

Мы поднимали вопрос в течение года и никакого ответа, и в  друг мы 

видим письмо Квиташвили, значит, разрешаю экспорт. На основании чего? 

То есть, встает вопрос умышлено ли закрыты были станции, 

перерабатывающие отделы станций переливания и собрано огромное 

количество плазмы? Умышленно ли министерство выдало приказ о том, что 

хранить плазму, которая хранится по европейским стандартам только, 

сверхзамороженную плазму, только 2 года в низкотемпературных 

холодильниках. Выдает МОЗ приказ о том, что продлевается срок хранения, 
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то есть, тонны плазмы утилизируются, тонны плазмы переходят в 

"Биофарму". Это безобразие в конце-концов МОЗ собирается останавливать 

или нет? Письмо замминистра от 16.04 апреля, война началась по 

официальным данным 7 апреля. Отмежевывается Министерство 

здравоохранения от того, что оно, от того, что, свои роли в закрытии станции 

переливания. Это письмо подписанное Салютиным. То есть, когда 

закрывалась станция переливания, городская станция переливания, я о 

областной уже и не говорю, она как-то тихо-тихо закрыла производственный 

отдел и плазма пошла в "Биофарму". Так вот вопрос. Да, следующий… Да. 

Вопрос. Вопрос. Каким образом министр здравоохранения мог написать 

письмо, разрешение об экспорте, и сейчас идет 75 тысяч упаковок 8 фактора, 

который нужен нам позарез, гемофиликам, и нашим больным. Гемофилики 

получают от "Биофармы" только 2 процента, а 750 упаковок 8 фактора пошел 

за рубеж в бывшие соцстраны. На каких основаниях, каким образом министр 

мог подписать такое письмо? Его подставили или это непонимание 

ситуации?  

?ШАФРАНСЬКИЙ В.В. Дуже дякую за запитання, пані Лариса. Перш 

за все, хочу сказати, що я не прибічник війни, а прибічник діалогу. Тому я 

хочу сказати наступне. Вашу стурбованість я абсолютно поділяю і ті факти, 

які ви виклали стосовно закриття станції переливання крові, вони дійсно 

мають місце. Підґрунтя для такого, для таких дій воно, скажімо так, воно 

базується на недостатньому матеріально-технічному забезпеченні, застарілій 

матеріально-технічній базі, відсутності, скажімо так, налагоджених шляхів 

для поставки туди елементів крові, які потім були би… перероблялися в ті 

препарати крові, які дійсно абсолютно потрібні. Що зроблено з цього 

приводу? Сьогодні розпочата робота по реформації системи крові. Сьогодні 

ми почали дивитися на те, де ми можемо розмістити, оснастити кущовими 

методами, такими, щоб ми могли закрити певну територію нашої країни для 

того, щоб ми закрили ту чи іншу проблему, перш за все, територіальну.  
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Друге. Організаційно, де ми створимо головний центр, який буде 

регулювати службу крові, буде регулювати переміщення тих чи інших 

препаратів крові, які є абсолютно ... не потрібні, особливо на сході сьогодні, 

де ми змогли би розвивати певним чином науку, яка має відношення до 

розвитку системи крові? Тому я от, відповідаючи на першу частину вашого 

запитання, повторюся, я не належу до табору війни, я належу до табору 

людей, які хочуть налагодити діалог. Тому я запрошую вас особисто 

поспілкуватися, щоб ми могли оці питання, які ви підняли, знайти на них 

конструктивну відповідь, зокрема, і ваша, друга частина вашого запитання. Я 

сподіваюсь, що ми найдемо прийнятну відповідь, яка влаштує сторони і 

зможемо рухати службу крові поступально. Дякую вам. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте ще один виступ від громадської 

організації і пан Посол просить так само надати йому можливість виступити. 

Представники громадськості, ви ж знаєте, ми перші за те, щоб ви 

приходили, були з нами і разом змушували приймати рішення, які потрібні. 

Але я звертаю вашу увагу, що ми – не Комітет охорони здоров'я, ми – 

Комітет з протидії корупції, тому ми будемо концентруватися на наших 

обов'язках. Тут є представники  Комітету охорони здоров'я, ініціюйте, вони, я 

думаю, із задоволенням вас підтримують – розгляд цих тем в профільному 

комітеті. Бо ми потім не зможемо тим займатися, поговорити – це одне, а 

проконтролювати, домогтися рішення – от, де виклик. 

Вам – про лікарню можливість розповісти і далі – пан Посол 

Республіки Корея. 

ІМЕРЕЛЛІ Р. Добрий день. Дякую, що надали мені слово. Я – Руслан 

Імереллі. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Сидячи можна.  

ІМЕРЕЛЛІ Р. Да, я – Руслан Імереллі, я представляю Всеукраїнську 

громадську організацію користувачів психіатричної допомоги "Юзер". Цю 

лікарню ми вже моніторимо на протязі 6-7 років. Ми знаємо, що там 

робиться, бо про це  розповідають ті люди, які виходять з цієї лікарні. 
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Хочу зазначити, по-перше, спочатку той лист, який надійшов до вас, 

пан Соболєв, це анонімка. Якщо ви уважно придивитесь, то це звичайно, 

звичайна анонімка – помста, надуманість, без жодного факту виложено в 

цьому листі. Дуже б хотілося б, щоб ви ознайомили всіх, всі засоби 

інформації з цією анонімкою, бо мені, я чесно кажу, я коли прочитав, тут 

говорилося, що таку добру роботу роблять ці представники цієї лікарні.  

Що вони роблять? "Це надто вражаюче закінчення анонімного листа, 

бо, наскільки ми пам'ятаємо...". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, я думав ви нам надасте інформацію 

про якусь іншу проблему. Ми обговорення цієї проблеми вже завершили.  

ІМЕРЕЛЛІ Р. Скажіть, будь ласка... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба тут кричати. Заспокойтеся. Ви ж займаєтеся 

психіатрією, наскільки я розумію? 

ІМЕРЕЛЛІ Р. Да. Я займаюся психіатрією. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Опануйте себе. В цей момент опануйте себе. 

Ми домовилися про наступне. Ми звернули увагу на цю проблему, яка 

не є для нашого комітету профільною, в якій ми не є компетентними. Ми 

звернули увагу Міністерства охорони здоров'я і пан Юрій Савчук буде 

контролювати вирішення цієї проблеми. 

ІМЕРЕЛЛІ Р. Ще одне тільки питання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз кажу, опануйте себе. 

Далі. Лист, про який ви говорите, підписаний 28 лікарями. Я вам із 

задоволенням передам його, ви зможете його оприлюднити від  нашого імені.  

Прошу, пан Посол Республіки Корея. 

СОЛ КЁН ХУН. Я б хотів подякувати голові та членам комітету за 

запрошення та за можливість перебувати на засіданні. Оскільки я  

спостерігаю за процесом реформ  в Україні, то я був дуже радий почути про 

засідання цього комітету. І щодо згаданого питання, я хотів би подякувати  

інституціям психіатрії за надану детальну інформацію щодо нашої ситуації. І 
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якщо це питання стосується та лежить у полі корупції, то це трохи 

розчаровує мене.     

Я б не хотів втручатися у внутрішню справу України. Але хочу 

зазначити, що громадянин Кореї, який приїхав з доброю волею та хотів 

працювати в Україні від імені Кореї був жорстоко вбитий, то ж я хотів би, 

щоб це питання було розслідувано в повному об'ємі. 

Я впевнений, що Україна проведе повний спектр робіт з цього питання. 

Пане голово, я б хотів наголосити на тому, що відповідні структури повинні 

зайнятися цим питанням. І як Посол Кореї я буду спостерігати за цим 

питанням, поки я не побачу кінця розслідування цієї справи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Посол, дякую за ваш прихід. Ми завжди раді 

вас бачити. Шкода, що з такої сумної причини ми побачилися. Разом з 

представником нашого комітету я вірю, що ця справа буде доведена до 

чесного кінця. 

Колеги, давайте перейдемо до обговорення проекту рішення, що 

розданий. Є пропозиція у Дмитра Шерембея до нього. Я її одразу попрошу 

озвучити, а далі вже члени комітету.  

ШЕРЕМБЕЙ Д.О. Для того, чтобы разблокировать сейчас торги и 

остановить процесс производства схем, необходимо сделать несколько 

вещей.  

Отменить 117 постанову, которая была принята в конце этого года и 

разрешала фармкомпаниям через 6 месяцев поставлять препараты, но 

получать 100 процентов предоплаты. Ее надо отменить, вернуться к трем 

месяцам поставки и никаких стопроцентных предоплат, чтобы не рисковать 

пациентами. Министерство здравоохранения это может инициировать, 

потому что они был инициатором этой постановы, они могут инициировать 

ее отмену.  

Вторая постанова 240, которая заблокировала все региональные торги в 

Украине. И в начале марте этого года на Комитете здравоохранения была 

поставлена задача для Министерства здравоохранения отменить эту 
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постанову. Был получен ответ, что он будет отменен через 3 недели. Но 

сейчас июнь, она не отменена, и больницы 70 процентов товаров не 

покупают. 

И две последние рекомендации. В июне месяце объявить максимально 

широкий спектр международных закупок и в конце концов объявить хотя бы 

украинские закупки. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є заперечення проти цих додатків до наших 

проектів рекомендацій, вимог і рішень? Немає. 

Хто хоче сформулювати свої додатки, зауваження, заперечення? Пан 

Олег Мусій. 

МУСІЙ О.С. Шановні члени комітету, я попросив би вас звернути 

увагу і записати у вашому рішення провести, звернутися до Генеральної 

прокуратури України щодо проведення службового розслідування про 

підписання оцих славнозвісних контрактів з відтермінування на 6 місяців. 

Насправді, ці контракти майже усі були підписані заступником міністра 

паном Морозом, який звільнений, але, до речі, залишився працювати далі і не 

люстрований в системі охорони здоров'я – це раз. І вони були підписані уже 

за часів діючого міністра пана Квіташвілі. 

Тому нехай Генеральна прокуратура дасть відповідь наскільки це  було 

задіяно і узгоджено між міністром і заступником по підписанню незаконних, 

нелегальних контрактів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олег. 

Я думаю, немає так само заперечень. Так, пан Іван Мельничук. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Шановні колеги! Дивіться, вчора, коли ми зібралися 

на такій нашій маленькій Погоджувальній раді перед сьогоднішнім  

засіданням, мала прийти більшість, але ті, хто прийшов – то прийшов, ми 

говорили на цю тему і вирішили, що ми сьогодні якби заслуховуємо всіх тих 

поважних осіб, які сьогодні до нас прийшли. І даємо рекомендаційний 

характер міністру охорони здоров'я для того, щоб виправити ті чи інші 

помилки, які зараз допускаються Міністерством охорони здоров'я. 
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Тому що якби дуже багато слушних було сьогодні зауважень  

висказано. Але я би хотів звернути увагу на що, міністра сьогодні немає. І ми 

вчора домовлялися, що ми не будемо робити із цього якби ситуацію, що 

міністр сам не захотів сьогодні до нас прийти тому, що ми маємо офіційний 

лист. Наскільки я розумію чи повідомлення чи повідомлення комітету про те, 

що його  відрядив прем'єр-міністр кудись у зону АТО чи ще кудись.  

І тому Єгор Вікторович, мені дуже незрозуміло, член комітету у нас 

сидить один і пише зараз у "Facebook" виписує про те, що не прийшов 

міністр внутрішніх справ, не міністр внутрішніх справ, а не прийшов міністр 

охорони здоров'я тому, що зрозумів про проблеми, які зараз на нього 

насовуються. І що може відбутися з ним зараз на засіданні, і свого 

заступника також сюди не послав.  

Це не правильне перекручування ситуації, зовсім неправильне. Ми 

колись домовлялися про те, і ми на сьогоднішній день, як самий 

справедливий комітет Верховної Ради, який не перекручує слова, який дає 

належну оцінку всім посадовцям і зокрема тим, хто не приходить до нас, але 

добивається того, що ми таки мали зустріч з міністром. Я вносив пропозицію, 

вношу її ще раз. Для того, щоб нам провести ефективну і правильну оцінку і 

донести те, що ми сьогодні говоримо, до міністра охорони здоров'я, треба 

таки настоювати на зустрічі з ним і на зустрічі з його заступниками, де би він 

міг на кожне питання… Я ще раз щиро дякую сьогодні заступнику, який 

прибув, хоч він… взяв на себе сьогодні весь удар по Міністерству охорони 

здоров'я, хоча і призначений два тижні тому, наскільки я знаю. Щиро вам 

вдячний за те, що ви відстоювали позицію. Не зрозуміло, відстояли  ви її чи 

ні, тому що проблем дуже багато. 

Але я ще раз таки рекомендую, Єгор Вікторович, давайте ми 

домовимося про зустріч з міністром охорони здоров'я і з його заступниками. 

Ще раз зберемося у тому самому форматі, запросимо журналістів, запросимо 

прокуратуру, запросимо представників міліції і поговоримо конкретно: 

питання-відповідь, питання – нехай встає заступник, відповідає. І 
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випрацюємо єдину схему. Ну раді Богу, я прекрасно розумію, той по 

квотному принципу там призначений, той призначений там, завжди є люди, 

які не будуть хотіти його на посаді, завжди будуть вішати верх ногами, 

розказувати про те, що щось не так робиться. Ну, у нас комітет, який дає 

чітку оцінку. Тому я вас прошу з сьогоднішньої нашої результативної 

частини виключити фразу про те, що "рекомендувати Прем'єр-міністру 

України застувати дисциплінарні заходи впливу стосовно міністра охорони  

здоров'я Квіташвілі". Ми його не чули. Це моя пропозиція. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Повністю погоджуюся, що ми не маємо керуватися 

політичними мотивами в рішеннях цього комітету.  

Зараз, мені здається, йдеться про інше. І представники громадськості, і 

професійні лікарі, і представники Комітету з охорони здоров'я в один голос 

повторюють: ми це казали в квітні, в травні і так далі, не зроблено, не 

зроблено, не зроблено. А залишилося буквально кілька тижнів або справді 

мільярди підуть Багрію і іншим товаришам, і біда не тільки в цьому, а в тому, 

що це потім страшно відбивається на здоров'ї людей. Я поставлю вашу 

пропозицію як поправку на окреме голосування.  

Прошу, пан Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановні колеги, ми сьогодні здебільшого 

сконцентрували свою увагу на закупівлях, на корупції в цій сфері, от, і от 

одночасно, ну, практично мало говорили про питання, які стосуються кадрів, 

питання, які стосуються Закону про очищення влади, питань, які стосуються 

недопущення до посад тих корупціонерів, які фактично забезпечують ці 

процеси своєю діяльністю чи бездіяльністю. 

Тому я пропоную в наше рішення додати такий абзац, що 

рекомендувати міністру охорони здоров'я здійснити окрему перевірку щодо 

дотримання вимог Закону України про очищення влади, а також заходів з 

протидії та запобігання корупції при ухваленні кадрових питань... при 

ухваленні кадрових питань.  
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Просто користуючись додатково нагодою, це так само один із тих 

яскравих прикладів, я вам передам обов'язково, пане Вікторе, це звернення 

депутатське, коли по кар'єрній дробині один із таких корумпованих і 

хабарницьких головних лікарів, на думку громади, на думку депутатів 

місцевого самоврядування, які кілька разів його знімали, він через суди 

відновлювався. Мова іде про Матейко такого Мирона Федоровича, який 

зараз заступник керівника охорони здоров'я області і претендує на посаду 

першого керівника. Тому я хотів би вам передати так само це звернення з 

тим, щоб ви дуже ретельно такі випадки окремо розглядали, але загалом, я 

думаю, це не поодинокі факти і загалом я переконаний, що саме наявність  

різного виду і різного... різним способом таких людей, які потрапляють зараз 

на високі посади, в тому числі гальмує ті процеси, про які наші колеги 

підняли питання сьогодні і час, який ми сьогодні посвятили саме цій темі – 

темі корупції і темі її запобігання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олег Барна. 

БАРНА О.С. Шановні колеги, питання корупційних ризиків при 

призначенні на посади – це дуже суттєво, але весь український народ давно 

знає, що корупція в системі медицини набагато глибша, і, повірте, вона не 

має навіть далеко політичного забарвлення. 

Тому один пункт, який би я хотів попросити включити, це 

рекомендувати міністру оборони розробити план заходів, методик боротьби з 

корупцією в системі охорони здоров'я в лікувальних закладах і протидіям, 

пов'язаних із корупцією.  

Другий момент. Питання психіатрії, це, взагалі, тут для нас, як космос. 

Взагалі, це питання дуже цікаве. Тому що питання  корупційних ризиків у 

системі психіатрії мені здається найбільше по всій медицині. 

Два основні пункти, хто займався правозахисною діяльністю знають, як 

з нормальної, здорової людини зробити дурну і усунути. 
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І другий момент, це, коли треба злочинця приховати, повірте, я з цим 

стикався, коли, щоб мене засудити придали хлопцю і струс мозку психіатри, 

а він через два тижні у футбол пішов грати на чемпіонаті району. І нормально 

на голову брав баль… 

Тому я гадаю, що по цьому питанню, взагалі, то треба зробити повне 

засідання із зверненням до всіх громадських організацій, які б навели 

кричущі факти. От з цього треба почати  дуже серйозну  систему очищення – 

саме з психіатрії.  

І третій момент – відносно закупівлі. Шановні медики, керівники 

медичної галузі, розумієте, коли до мене на прийом приходять батьки 

відносно хворих онко дітей своїх – онкохворих, відносно дітей, яким 

пересадили нирку і немає ліків, де купити. Про ВІЛ-інфікованих це вже 

навіть не говорю, і туберкульоз, і так далі лікування знаєте. 

Особливо це стосується тих державних програм, і коли зубожіле  

населення, може, розрахувати тільки на них. У мене складається думка, що  

щось не тим ми займаємося, не проте думаємо. Або ми так хочемо щось 

зробити, щоб уникнути, будь-яких корупційних ризиків і все так  докладно 

читаємо чи затягуємо час або ми хочемо просто погубити  націю.     

Тому я хочу звернутися до питання рішення, там  є в кожному пункті 

стислі терміни. Я хочу, щоб ці терміни чітко вказали зараз, тут. І щоб не 

сталося таких нюансів, я не знаю, як зобов'язати чиновника дійсно служити 

або принаймні притулитися до біди людської. Можливо, якби хтось з тих 

чиновників був ВІЛ-інфікований чи комусь переставили  нирку, чи… це 

дійсно, не дай Бог, і він був, мав можливість не на Заході, в Німеччині 

лікуватися, а в закритому  приміщенні і за власні гроші, належним чином 

зароблені, а не вкрадені, або  навіть просто по системі державного лікування, 

тоді б задумався, як треба вчасно і швидко провести ті тендери, щоб 

врятувати людину. Тому що для людей багатьох питання вже стоїть навіть не 

ціни, питання стоїть надії, дайте вже ліки  які-небудь, щоб вони були. Тому я 

прошу вас зробіть так, щоб люди нарешті отримали цю надію. Лізьте зі  
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шкіри, робіть і працюйте ночами. Ви маєте юридичні служби, ви маєте 

спеціалістів – робіть. Бо інакше будемо робити всі решта. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, давайте проголосуємо за проекти рішень, а потім за поправки  

до цих проектів рішень для того, щоб у нас окрім слів, ще залишилися  

конкретні завдання. 

Прошу, Ігор Попов.  

ПОПОВ І.В. Просто щодо поправки Івана Івановича, ну члени комітету 

краще знають, але щоб присутні розуміли, можливо Єгор Вікторовим 

коротко пояснив, що це ми не вчора запрошували міністра. Тобто це ми 

кілька тижнів тому поставили в план, надіслали згідно всіх процедур 

запрошення. Ми спеціально поставили його на вівторок, а не на середу, як  

…. ми ставимо, тому що ми думали, що буде засідання Кабміну. Завтра 

Кабміну засідання не буде, але все одно  ми підлаштовувалися. Як би  до нас 

звернувся міністр і сказав, що от йому краще прийти в понеділок, в середу,  в 

четвер, ми, звичайно, пішли б на зустріч, тому що дійсно Віктор Вікторович 

призначений два тижні тому. Він має великий досвід власне у медицині, але 

зараз дати відповідь на весь цей блок питань йому ще дійсно важко, і тому 

він просить у нас паузу для того, щоб підготуватися. Він не може оперативно 

на все це відреагувати. І тому, якщо б ми зустрілися з міністром, ми б дійсно 

почули на багато більш предметну дискусію Але ми не може відкладати, 

тому що реально 15 липня останнє засідання комітету, тому що кворум ми в 

кінці липня і в серпні не зберемо, навіть якщо сесію не закриють. І тому нам 

треба ставити якісь терміни, щоб отримати відповіді, обговорити на комітеті 

вже 15 липня результати відповіді від МОЗу. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Але він не міг і не виконати розпорядження Кабінету 

Міністрів: відбути у службове відрядження. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Шановні народні депутати, в порядку інформації 

хочу довести до відома, що питання запрошення міністра з конкретним 

порядком денним було скеровано 22.05.2015 року, де повідомлено, що 9 
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червня відбудеться об 11 годині засідання комітету, на якому буде слухатися 

питання щодо бездіяльності Міністерства охорони здоров'я в питаннях 

ліквідації корупційних схем у сферах передачі державних закупівель 

лікарських засобів і так дальше. Запрошуємо вас особисто прийняти участь у 

засіданні комітету та доповісти із зазначених питань. Про участь у засіданні 

просимо повідомити комітет до 5 червня. У п'ятницю нами фельд’єгерською . 

поштою ще раз після нашої наради було скеровано запрошення особисто і 

міністру, і першому заступнику міністра Олександрі Павленко.  

Засідання Кабміну відбулося вчора, і тому тут, без сумніву, що є 

питання. І я думаю, що треба і звернути увагу і Прем'єр-міністра. 

Заслуховування в парламентському комітеті – це є також пріоритет, і з такої 

наболілої проблеми. Тобто всі про це знали, але в нас така практика: як 

тільки йде заслуховування, в комітети Верховної Ради звітувати, зразу ж 

урядовця відправляють, зараз вже модно в зону АТО. Тому що не з 

автоматом же їдуть міністри, слава Богу, і так дальше. Тому все було 

поінформовано. 

ШЕРЕМБЕЙ Д.О. Я сейчас уже переписываюсь с первым замминистра 

успешно, она нигде не находится. Ну, вот час, она пишет, что я ее критикую, 

отсюда же кто-то ей пишет, все мои слова пишет, зачем я ее так называю… 

(Загальна дискусія) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, колеги, ми обговорили проекти рішень, 

послухали поправки. 

Перше. Я ставлю за основу проект рішення, який вам розданий, а потім 

ми проголосуємо до нього поправки. Прошу підтримати за основу членів 

комітету, будь ласка. Одноголосно. 

Тепер поправка, яка озвучена Дмитром Шерембеєм про скасування 

постанови номер 117 і номер 240, і про конкретизацію, що рішення, які 

стосуються запуску передачі закупівлі ліків іноземним організаціям мають 

бути прийняті до кінця червня. Прошу підтримати цю поправку так само. 

Теж одноголосно. 
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Поправка пана Івана Мельничука про те, щоб забрати з проекту рішень 

рекомендацію Прем'єр-міністру … 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Застосувати дисциплінарні заходи впливу стосовно 

міністра охорони здоров'я Квіташвілі, прошу підтримати цю поправку в 

озвученому вигляді. 

Юрій Юрійович, рахуйте. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Шість. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято. 

Пропозиція пана Юрія Дерев'янка – включити в проект рішення 

спеціальну вимогу щодо виконання Закону про очищення влади в кадровій 

політиці, в тому числі при залученні на роботу нових спеціалістів. 

Правильно, пане Юрій?   

СОРОЧИК Ю.Ю. Також… (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А також заходів з протидії та запобігання корупції, 

прошу підтримати цю поправку. 

СОРОЧИК Ю.Ю. Дев'ять. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. 

І пропозиція пана Олега Барни щодо включення рекомендацій 

розробити спеціальний антикорупційний план роботи міністерства. Прошу 

підтримати цю поправку, так само, одноголосно.  Дякую, колеги. 

Тепер щодо…  

А ще пан Олег Мусій хоче сформулювати пропозицію, так? Прошу, 

будь ласка. 

МУСІЙ О.С. Звернутися до Генеральної прокуратури щодо підписанні 

контрактів, які були укладені на закупівлю ліків паном Морозом, який зараз 

займає посаду в Міністерстві охорони здоров'я в часи уже, коли був міністр 

Квіташвілі. Чи відомо було міністру Квіташвілі про ці контракти, чи він їх 

підписував? Я не знаю, як це гарно красиво сформулювати, але, насправді, ці 
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контракти всі, про які зараз всі говорять, щодо недопоставки ліків, вони були 

підписані уже за часів пана Квіташвілі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, як ми говорили, звернутися до Генеральної 

прокуратури від імені комітету з документами, які надасть пан Чумак з 

приводу Павленко і окремо – те, що зараз пропонує пан Олег Мусій, 

звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати обставини 

ухвалення тих проектів постанови, які в результаті призвели до таких... 

(Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... контрактів на виконання... 

(Не чути).  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це я так розумію, ідеться про контракт після 117 

постанови, так? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Добре.  

Укладання контрактів за результатами тієї постанови, зокрема, 

контракту, який зараз не виконується названою компанією. Прошу 

підтримати цю поправку до проекту рішення, а Юрій Юрійович добре 

сформулює. Одноголосно так само. Були ще озвучені поправки, які я не 

поставив? 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, колеги, про заслуховування міністра. 

Повторюся, ми, як ви бачите, робимо все для того, щоби організувати 

засідання комітету і закликати представників громадськості, всіх, хто хоче 

бути, от. Але з іншого боку – абсолютно не захищені від таких рішень як і 

Прем'єр-міністра, так і конкретного міністра. Я думаю, що нам треба буде 

написати листа до Прем'єр-міністра, в якому звернути увагу, що це вже 

вдруге його доручення зриває розгляд важливих антикорупційних рішень 

комітету і попросити заздалегідь планувати подібні рекомендації. 

Я думаю, що нам так само треба отримати проект рішення... Юрій 

Юрійович, проект рішення Прем'єр-міністра щоби переконатися, що це, 
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справді, малося на увазі сьогоднішня дата, а не в цілому було доручення 

з'їздити в зону АТО. 

І останнє, що хотів сказати, колеги, я пропоную, щоб Юрій Юрійович 

узгодив з апаратом міністра спеціальна зустріч вже в МОЗі, взяти проект 

рішення, який ми зараз з вами ухвалили, прийти і поговорити. Якщо треба до 

цього запросити представників громадськості і телекамери, ми запросимо. 

Юрій Юрійович нас в робочу порядку проінформує, єдине що, бажано щоб 

це було до кінця тижня, тому що наступний тиждень сесійний або понеділок 

так само, да. 

Олег Барна. 

БАРНА О.С. Я, по-перше, просив вказати конкретні дати, нехай зараз 

погоджують чи на погодженій раді, щоб не було там стислі терміни, 

конкретно, завдання, термін, виконали. Це перше, це що я говорив. 

І другий момент. На скільки мені стало тут відомо, міністра охорони 

здоров'я Прем'єр-міністр відправив в зону АТО. Чи ви не вбачаєте те, що 

коли міністр не прийшов, то тут є вина в певній мірі його безпосереднього 

начальника, Прем'єр-міністра. Давайте тоді догану і Прем'єр-міністру 

висувати чи яким чином це робити? Або давайте більш об'єктивно дивимося 

на ці речі, або це спеціальна група, яка зриває засідання комітету  і не хоче 

іти, значить їх треба всіх розганяти, або давайте з'ясовуємо хто 

безпосередньо винен. 

Дякую. 

Є другий момент. Без того, я прошу, без того, що буде одноосібно 

тільки відповідати міністр охорони здоров'я без Прем'єр-міністра, …, я 

вважаю, це буде в нас некоректне рішення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, перше, пане Олеже, я прошу уважно слухати, 

ми щойно домовилися про те, що ми з'ясуємо обставини, чи було таке 

розпорядження, що воно там було написано. Якщо воно було, тоді ми 

проінформуємо Прем'єр-міністра, що в результаті цього розпорядження 

зірвано обговорення важливих антикорупційних заходів. 
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Друге. Все-таки нам всім справді треба утримуватися від політичних 

мотивів формулювання наших рішень, це дуже важливо. Тут я приєднуюся 

до думку Івана Мельничука 

Прошу, Юрій Тимошенко. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, я хочу повністю ще підтримати друга 

Олега Барну стосовно думки про психіатрію зокрема і психіатричну лікарню. 

Мені здається, що ми це  питання сьогодні обговорили недостатньо, і воно 

вимагає більш детального і більш поширеного обговорення. Всі ми знаємо, 

що як в тюрмах сидять багато невинних людей, так само і сидить  багато 

маніяків, вбивць. Деякі з них володіють неймовірними артистичними 

талантами, і дуже добре вміють, як це у них говориться, "закосити на  дурку", 

щоб уникнути покарання. І, на жаль, ми чули деякі приклади, деякі 

конкретно озвучені приклади людей, які їм в цьому допомагають за гроші, 

плодять корупцію і ширять злочинність. Злочин повинен бути зупинений, 

вбивця повинен бути покараний, він не має права ходити на волі.  

І знову ж ми знаємо багато випадків, я звертаюся до всіх, коли така 

людина, вийшовши з лікарні на волю, вбиває і ґвалтує першу попавшусю 

жінку, яка на ровері десь там сільською дорогою їхала йому на зустріч. 

Давайте це обговоримо і для спільного добра наведемо порядок у цій галузі, 

притягнено до кримінальної правової відповідальності  винних і розберемося, 

тому що є звинувачення як з одної сторони, так і другої сторони. Це питання 

заслуговує на те, щоб його обговорити більш детально, якщо не сьогодні, то  

якогось наступного разу. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, у мене до вас наступна пропозиція. Ми 

рекомендували МОЗу провести розслідування обставин роботи цього 

інституту із залученням народних депутатів. Я прошу вас разом з паном 

Юрієм Савчуком долучитися до цього розслідування і потім поінформувати  

нас. 

Колеги, якщо цей проект рішення прийнятий,  прошу  проголосувати… 
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Єгор Вікторович, от з'явився ще один член нашого 

комітету. Я ще раз прошу по-людські віднестися і поставити на 

переголосування ще раз мою поправку – про зняття оцього пункту ( один 

голос нам не хватило) про зняття пункту про те, що не давати можливості 

Прем'єр-міністру України застосовувати заходи впливу заходи впливу 

стосовно міністра охорони здоров'я Квіташвілі. 

ШЕРЕМБЕЙ Д.О. А можно еще одну поправку? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, одну секунду… Прошу, Юрій Савчук зараз. 

А далі… 

САВЧУК Ю.П. Шановний колего Іван Іванович, я тебе дуже поважаю. 

На сьогоднішній день за вказівкою Прем'єр-міністра в Національному 

агентстві України з питань державної служби вже створена комісія по 

розслідуванню порушень в МОЗі. Воно не має ніякого значення… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Значить, тим більше давайте виключимо це питання, 

якщо воно не має ніякого значення. Просто я проти оцієї термінології: 

"Прем'єр-міністру України застосувати дисциплінарні заходи впливу 

стосовно міністра охорони здоров'я Квіташвілі". 

САВЧУК Ю.П. Іван Іванович, ну, це настільки доречно… я зараз тобі 

поясню, Іван Іванович. Я не можу побачитися з міністром охорони здоров'я в 

робочому порядку, не у Верховній Раді, вже четвертий місяць. Будучи його 

замом по робочій групі, яка створена при МОЗі, яка є міжвідомчою, п'ять 

міністерств туди входить, він не зустрічається зі мною, він не бере телефон. 

Дійшло до того, що його бувший, по-моєму, зам Терещенко Олена взагалі 

мене дала вказівку не пускати в МОЗ… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Друже, і за це Прем'єр-міністр має його наказати, що 

він тебе не пускає туди? 

САВЧУК Ю.П. А це пряме порушення закону… (Загальна дискусія) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Давай тоді випишемо, за що. Давайте випишемо, за 

що: за те, що вам не дав можливості зустрітися. Ну… 
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САВЧУК Ю.П. Ні, це не мені дав можливість зустрітися, а він почав 

блокувати дуже серйозні питання… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, це ми перейшли вже на якийсь 

особистий рівень. 

Прошу, Дмитро Шерембей. 

ШЕРЕМБЕЙ Д.О. Оценка Министерства здравоохранения не относится 

к приходу либо неприходу Квиташвили сюда. Это относится больше чем к 18 

миллионам людей, которые ничего сейчас не получают. 6 месяцев 

ежемесячно мы присылаем как эксперты Министерству здравоохранения все 

недоработки министерства, которые игнорируются. Комитет принял решение 

по Министерству здравоохранения, что они ни в ногу даже не работают. 

Политическая толерантность к безработице Министерства здравоохранения 

убивает людей!  

Я бы хотел, чтобы так толерантно относились к больным людям, 

просто к нам, а не просто покрывали за то, что неудобно оценить министра 

здравоохранения честно и прямолинейно за то, что он делает! Так пускай 

дохнут люди в больнице тогда!  

БАРНА О.С. Я прошу пробачення, хвильку, я розумію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Барна. 

БАРНА О.С. Я прошу пробачення, але я хотів наголосити для всіх 

тому, що повинно бути не політичне забарвлення, і я говорю про систему, а 

система, можливо, і виходить далі навіть за межі Міністерства охорони 

здоров'я. 

І тому ми можемо навести дуже багато фактів, як і хто повинен нести 

відповідальність? Зокрема, по тій самій справі Гордієнка. Тому щоб не 

вийшло так, що одних караємо, а других лишаємо, і хто саме ще карає …тут 

треба досить морально з цієї сторони піти, але відповідальність повинні 

нести всі. Це сто відсотків з вами згодний.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу звернути вашу увагу, що перегляд 

рішення комітету потребує рішення більш ніж половини від складу комітету. 
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Ми вже з вами мали подібну ініціативу пам'ятаєте, від представників закону 

про перегляд права місцевих депутатів займатися державною землею, тоді 

була дуже велика дискусія з цього приводу. І ми  піднімали, яке 

законодавство регулює можливість переглядати рішення комітету? 

Тому пане Іване, при всій повазі, прохання зараз не викликати наново 

цього дракона. 

Я думаю, що результати міністра охорони здоров'я не говорять про 

його присутність або відсутність тут. А вони говорять проблемами пацієнтів, 

проблемами, про які  не можуть домогтися громадські організації рішень.  

У цілому систему, яку ми бачимо такою самою, це не стосується 

політики насправді. Я прошу підтримати проект рішення в цілому для того, 

щоб ми завершили. 

Олександра, у вас якась важлива поправка? 

УСТІНОВА О.Ю. Дві поправки, якщо можна. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олександра Устінова. 

УСТІНОВА О.Ю. Перша, це МОЗ постійно говорить про відкриті й 

прозорі конкурси. Тоді, якщо, можливо, рекомендувати МОЗ оприлюднити 

процедуру, як проходять ці конкурси? 

Тому що наразі це просто збір інформації… 

(Не чути) Кадрові. 

УСТІНОВА О.Ю. Так. Так, саме кадрові – починаючи від 

Держлікслужби і закінчуючи призначенням всіх заступників. 

Тому що як це зараз відбувається? Ми збираємо резюме, все, після 

цього через місяць, через два ми дізнаємося. Я вам скажу приклад. 

Держлікслужба: МОЗ проводив відкритий конкурс і начебто його завершив і 

передав Кабміну. На моє питання, хто виграв конкурс, мені сказали: "Ви 

дізнаєтесь з Кабміну". То де ж цей відкритий і прозорий конкурс. 

Тому хай оприлюднять інформацію… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олександра, дивіться. 
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Рекомендувати міністру охорони здоров'я подати кандидатуру голови 

новоствореної служби Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками…  

УСТІНОВА О.Ю. Так, це перше. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Долучити до процесу відбору кандидатур на посаду 

голови новоствореного органу представників громадського експертного 

бізнес-середовища тощо. 

УСТІНОВА О.Ю. Це стосується лише Держлікслужби.  

Я кажу взагалі на всі конкурси, якщо вони проводять їх прозоро, щоб 

вони розробили, оприлюднили процедуру цю. Тому що зараз всюди іде 

інформація про те, як Квіташвілі каже, що ми беремо відкрито. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. 

УСТІНОВА О.Ю. Хай розроблять внутрішній документ свій, 

hегламент, я не знаю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, секунду уваги. 

Значить представниця громадськості пропонує включити рекомендацію 

про прийняття на ключові посади через конкурси людей. Є згода? 

Тоді прошу підтримати це як окрему поправку. 

УСТІНОВА О.Ю. Дуже дякую. 

Так, процедура оприлюднити ю н сайті. Так, дякую дуже. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. 

Якщо більше пропозицій немає… 

ЛЕЩЕНКО С.А. Я утримався… (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую, Сергій Лещенко утримався. 

Якщо більше пропозицій немає…  

Пані Лариса, я з любов'ю до всіх представників громадськості, но ми 

можемо зробити перелік з 300 рекомендацій, дайте нам можливість 

зосередитися на виконанні тих, які зараз є. 

ВАХНЕНКО Л.М. Не создать Национальный комитет службы крови, 

потому что сейчас службой крови заведуют два человека. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не Комітет з охорони здоров'я, ми Комітет з 

протидії корупції. 

МЕЛЬНИЧУК І.І. А комітет тоді корупції, шановний Єгор Вікторович, 

ми на прошлому вашому засіданні на нашому Комітету по протидії корупції 

ми підтримали законопроект, не визнали його корупційним, який говорить 

про введення кримінальної відповідальності за закриття закладів…. був 

внесений мною законопроект, іменно в цей час, в час проведення війни, в час 

проведення АТО і розібратися з тим, що у нас проісходить зараз по плазмі. 

Два запити мною також направлено як народним депутатом. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, пані Ларисо, ми привернули увагу до 

проблеми. Заступник міністра пообіцяв взяти це під свій контроль як нова 

людина, зокрема з вами зустрітися, наскільки я почув. Це вже має бути 

ініціатива Міністерства охорони здоров'я за контролем відповідного комітету 

парламенту, але не антикорупційного комітету. Бо якщо ми будемо 

рекомендувати МОЗу, що зробити в лікарському напрямку, це буде вже  

зовсім непрофесійно. 

Прошу тоді, колеги, підтримати проект Рішення в цілому з 

врахуванням поправок, що були прийняті. Хто – "за"? 

СОРОЧИК Ю.Ю. 8. Прийнято. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. Дякую.  

І тоді від Юрія Юрійовича… 

Хто – проти? Утримався?   

?. 5. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.  

І чекаємо від Юрія Юрійовича інформацію про зустріч, коли будь-які 

бажаючі члени комітету і представники громадськості можуть зустрітися. 

Ще одну хвилину. Ви пам'ятаєте, що минулого комітету ми просили 

пана Сергія Лещенка разом з представниками громадськості розібратися, чи 

справді Кабмін призначив представників громадськості, чи якихось 

імітаторів для вибору Національного агентства запобігання корупції. Пан 
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Віктор Таран просить надати слово, бо у нього важлива нова інформація з 

цього приводу. 

Всім спеціалістам в охороні здоров'я ми дуже дякуємо. Будемо вам 

максимально допомагати, щоб навести лад. Тримайте нас в курсі. З такою 

громадськістю ніщо нас не зупинить. (Шум у залі) 

ТАРАН В. Шановні народні депутати, я прошу вашої хвилинки уваги. 

Дві інформації. 

Перша. Колеги, це стосується питання роботи комісії, яка має 

досліджувати декларації державних службовців. Ви багато говорите про 

корупцію. Послухайте, будь ласка, що зараз відбувається. Я думаю, вам буде  

цікаво. На сьогоднішній день інформація про громадські організації, які 

прийняли участь і про їхній досвід  в антикорупційній діяльності Кабінетом 

Міністрів нам не надано, всупереч Закону про доступ отримати  ми її не 

можемо, вона заблокована.  

Окрім того, в п'ятницю Кабінет Міністрів терміново зібрався і прийняв 

фактично одне рішення, яким створив цю комісію, включивши туди 

представників цих псевдо організацій.  

На сьогоднішній день інформую вас, що громадські організації вже 

подали судові позови до Кабінету Міністрів і готуються нові судові позови. 

Тому що, на нашу думку, це є кричуща неповага і до вас, тому що ви це 

питання підняли і відповідно Кабмін зарухався, але він зарухався, вибачте, не 

в тому напрямку. Тому я вас інформую, що ця важлива ініціатива по боротьбі 

з корупцією на сьогоднішній день під загрозою і ми не можемо стверджувати 

про доброчесність в цій роботі.  

Я прошу вас найближчим часом розглянути на комітеті це питання, 

покликати, будь ласка, пана Гребеша, щоб він, по-перше, а) показав ці 

документи, по-друге, пояснив, чому вони так зробили, і чому, коли він тут 

сидів і вам розказував, що все буде чисто і прозоро, через два дні він, вибачте 

за… по суті наплював всім нам в обличчя. Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вікторе, колеги, ми з вам домовлялися, що 

Сергій, як тільки буде найближчий комітет, представить нам нові дані. Тому 

ми на наступному засідання комітету це розглянемо спеціальним рішенням.  

 


