
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах пенсіонерів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

21 червня 2017 року 

Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В принципе кворум есть. Четыре человека, можем 

отрывать заседание  комитета. Секретарь у нас избранный – Михайло. 

Поэтому начинаем порядок денный.  

Перше питання – про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення процедур реабілітації жертв 

репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років (№ 6574). 

Проект Парубія та членів  нашого комітету.  

Хто  буде доповідати? Інститут? Володимир Семенович.  

 

ТЕЛІЩАК В.С. Доброго дня! Володимир Теліщак, заступник голови 

Українського інституту національної  пам'яті.  

Даний законопроект розроблений спільно Українським інститутом 

національної пам'яті із народними депутатами, членами Комітету у справах 

ветеранів в тому числі.  

Законопроектом пропонується вдосконалити процедуру реабілітації 

жертв політичних репресій, виходячи із тих реалій, які є сьогодні, 

враховуючи те, що Верховною Радою  прийнятий Закон про статус борців за 

незалежність. Відповідно пропонованим законопроектом розширено 

категорію тих осіб, які підпадають під реабілітацію. В першу чергу це особи, 

які були засуджені поза судовими  органами.  

Також розширяється категорія осіб, які підпадають під реабілітацію за 

рахунок осіб, борців, які мають статус борців за незалежність України. Крім 

того, вводиться ще одна категорія  "потерпілі від тоталітарного режиму", до 
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якої за лічені… Пропонується включити дітей, які постраждали від репресій, 

під час репресій їхніх батьків та інші категорії.  

Крім того, пропонується, враховуючи законодавчо, стан законодавства, 

пропонується вдосконалити саму процедуру реабілітації жертв політичних 

репресій. Покласти цей процес реабілітації на комісії, які будуть 

створюватися при обласних державних адміністраціях. Ці комісії повинні 

займатися дослідженням всіх обставин справи, опиратися не лише на 

матеріали кримінальної справи, а також мають право заслуховувати свідків, 

враховувати всі обставини, і це сприятиме більш об’єктивному, 

зрозумілішому і прозорішому процесу реабілітації. От основні новації 

законопроекту. Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас я понимаю, что по каждому решению 

отдельно нужно решение отдельно суда, по каждому человеку на 

сегодняшний момент.  

 

ТЕЛІЩАК В.С. Так, Сергій… 

 

РЯБЕНКО С. Дозвольте, я прокоментую. Сергій Рябенко, юрист 

Інституту нацпам'яті. 

Зараз, дійсно, виходячи з тої законодавчої бази, яка існує на сьогодні по 

кожній конкретній ситуації, не зважаючи на те, що в  законі виписано, що 

цим мала би займатись прокуратура, але по факту потрібно рішення суду. І є 

проблема в тому, що процесуальне законодавство фактично цю ситуацію ніяк 

не врегульовує.  І тому от дуже показова була історія 2016 року, коли  

Апеляційний суд Київської області дуже складно реабілітовував  групу 

отаманів Холодного Яру, була дужа складна процедура з залученням 

прокуратури і суду. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. И, насколько я понимаю, как раз стала катализатором 

к тому, чтобы написать этот закон, то, что происходило в Холодном Яру. Ну 

одним из катализаторов. 

 

РЯБЕНКО С. Власне, так, це була одна з причин того, чому ми 

активізували роботу в цьому напрямку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть кто-то из прокуратуры у нас? А кого мы звали 

из прокуратуры?  

 

_______________. Ми на Генеральну прокуратуру написали листа, 

прийшла відповідь  за підписом заступника Генерального прокурора, що до 

них  не надсилався і  часу їм мало для того, щоб вивчити  офіційну позицію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. Я бумажку сейчас заберу эту. 

Які є пропозиції?   

 

_______________. За основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто підтримує це рішення? Рішення прийнято. 

Дякую.       

Я думаю, що доповідати буде, попросимо пана Шухевича цей 

законопроект. 

Нет, я буду обращаться еще. 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Звичайно. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, давайте домовимося так, що ……… я проведу 

консультації, потім доповім вам. Приймається таке рішення? Приймається 

таке рішення. Дякую. 

Друге питання, про проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону 

про судовий збір щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів (№ 

6211), урядовий законопроект. Доповідає заступник міністра юстиції. Є? 

 

_______________. Олександр Юрійович, там просто норма, давайте 

приймемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте послухаємо, будь ласка. Сергій Юрійович, 

будь ласка. 

 

_______________. Дякую. Шановні народні депутати, шановні 

присутні, це є невеликий, але важливий законопроект, який стосується 

безпосередньо прав людей з інвалідністю та з обмеженими можливостями, 

передбачений в національній стратегії з прав людини і передбачає внесення 

зміни до однієї статті Закону України про судовий збір статті 9, а саме більше 

чітке позначення того, на що мають спрямовувати кошти, які отримує 

держава від судового збору. Крім фінансування, функціонування судової 

системи, пропонується доповнити словами, які передбачають можливість чи 

конкретизують необхідність скоріше спрямування коштів від судового збору 

також на обладнання судових зал і приміщень, де знаходяться суди, 

можливостями для користування ними людьми з інвалідністю, а також для 

інформування людей з обмеженими можливостями про хід судового процесу. 

Відповідно в принципі ніщо і до того не забороняло державній судовій 

адміністрації витрачати фінансування, які вони отримують з бюджету на ці 

заходи. Але тепер, доповнивши цю статтю, це є буде хорошим дороговказом 

і тим, на що потрібно буде звернути увагу як окрема стаття фінансування для 
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того, щоб, дійсно, забезпечити доступ до правосуддя всіх громадян України в 

незалежності від їхніх фізичних обмежень.  

Тому цей законопроект є законопроектом Кабінету Міністрів  України,  

він одностайно підтримується профільними відомствами. Прошу підтримати 

цей законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Хто ще хоче виступити? З судової адміністрації є?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка.   

 

_______________. Доброго дня! Я представник Державної судової 

адміністрації. Я хотів би сказати про те, що дійсно, Державна судова 

адміністрація не заперечує, звичайно, про прийняття цього законопроекту, 

але хоче сказати, що зазначене питання все-таки воно врегульовано чинним 

законодавством і стаття, яка передбачає витрачання судового збору на 

функціонування судової влади, включає в себе саме забезпечення приміщень 

судів, архітектурної спроможності судів, повідомлення маломобільних груп 

населення, інвалідів та інших з обмеженими можливостями людей  про те, 

щоб були забезпечені приміщення і пандусами, і шрифтом Брайля 

прописується  у нас і документи, і інше саме в судах.  

Тому ми вважаємо, що прийняття виявляється все-таки не доцільним, 

тому що зазначена норма, яка,  наразі, діюча, вона врегульовує це питання і 

включає в себе те, що зараз пропонується внесення законопроектом. І, наразі, 

це здійснюється Державною судовою адміністрацією, однак, звичайно не 

заперечуємо, тому що це включається, це просто уточнення.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  А скажите, сколько процентов сейчас судов, люди с 

инвалидностью имеют доступ до правосуддя? В процентном выражении 

скажите… 

 

_______________. Якщо казати по тій інформації, що наявна у мене 

наразі, то з 675 будівель апеляційних та місцевих судів, які зараз працюють, 

293 – це менше половини, звичайно, облаштовано пандусами. І з приводу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это за 25 лет независимости Украины? 

 

_______________. Але все ж таки, якщо не облаштовано пандусами, то 

в кожному суді є кнопка виклику працівника апарату суду, який звичайно 

перебуває потім до приміщення, до входу до приміщення і, звичайно, 

допомагає доступу до правосуддя людини.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В прошлом году, когда был ………. кто-то из 

садовой администрации, мы даже в бюджете увеличили суму. У нас были 

слушания в парламенте, там было USAID, по поводу доступа людей с 

инвалидностью до правосудия. У нас комитетские были слушания. И мы 

даже увеличили строчку в бюджете. Ну, циферка вот эта, которую вы назвали 

по оборудованию пандусами и всем необходимым, она не увеличилась. Еще 

раз говорю, по просьбе судебной администрации мы даже увеличили, две 

наших фракции, увеличивали строчку в бюджете специально на это.  

Кто-то хочет что-то сказать или будем принимать решение?  

 

______________.  (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка.  

 

______________. Українське товариство глухих.  



7 

 

Пропозиція внесення змін ………… законопроекті є слушною, але, на 

жаль, вона не передбачає доступності і забезпечення доступності …………… 

В зв'язку з цим ми просимо вас підтримати внесення доповнення до цього 

законопроекту, а саме ……………….. та забезпечення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …. замкнутый круг, если мы зменшуємо тогда мы не 

можем брать перекладача. Воно так не буде працювати.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, так да. Это правильно. Да.  

 

______________. Перепрошую. Я тут як юристу хочу щось спитати у 

вас. А тепер, якщо людина заявляє в процесі, щоб її забезпечили 

перекладачем, то це обов'язок? Суддя виносить ухвалу забезпечити 

перекладачем. Навіщо це прописувати в законі?  

 

 _______________. Перше. На сьогоднішній день існує гостра 

проблема, скажем так, недостачі перекладачів кваліфікованих перекладачів 

…………, і  досить часто-густо туди не звертають на це увагу ……….. і 

мають думати, що  треба залучити перекладача. ………. виникає проблема 

……… доїзду перекладача до участі… 

 

 _______________.  Тоді може перекладачу таксі будемо викликати чи 

як? Ну, ты представляешь это раздуть. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мін'юст.  

 

 _______________. Дякую. Що  маю сказати. Цей законопроект вносить 

зміни в статтю Закону України про судовий збір. Відповідно він має 
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стосуватися саме цього предмету, яким врегульовує цей закон. І, дійсно, він  

уточнює чи робить наголос на тій потребі, яка є більш нагальна, хоча вона і 

зараз включається в загальні потреби. І вона стосується фінансування, яке 

Державна судова адміністрація утримує загалом, і розподіляє на певні 

напрямки. Відповідно в даному випадку цей законопроект врегульовував 

питання доступності  як фізичної будівель суду, так і інформації про судові 

засідання.  

Питання, про які ви піднімали, ну, друге питання, насправді, не 

стосується тут в цій частині, тому що воно стосується іншої статті про 

звільнення від сплати судового збору. І, насправді… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это мы необсуждаем вообще.  

 

 _______________. …і, насправді, суд завжди має дискрецію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …….только дополнить. 

 

 _______________. …а стосовно доповнення в даному випадку. 

Насправді, це, звісно, питання до народних депутатів, але, на нашу думку, 

врегулювання цього питання саме в цьому законопроекті виглядає 

недоречним,  тому що він спрямований, він чітко має чітку проблему яку він 

вирішує, а це є інша проблема, яка має вирішуватися в інший спосіб. Це, 

очевидно, що це можна поєднати, водночас в даному випадку це саме 

питання доступності будівель та інформації, та спрямування на це 

фінансування, щоб… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения, я может, я просто не очень 

понимаю там процедуру юридическую. Но какая разница между пандусом и 

сурдопереводом, который тоже необходим. 
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_______________. Я поясню. справа в тому…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто разные категории людей… 

 

_______________. Справа в тому, що питання сурдоперекладача особи, 

яка не чує в процесі, є  процесуальним правом особи. Тобто це 

забезпечується з іншої статті видатків, і якщо це не забезпечено, це є 

порушення  прав особи на  доступ до правосуддя, і таке рішення може бути  

скасовано  вищою інстанцією. Саме тому тут інший є підхід.  В той час, як 

питання обладнання будівлі суду не вирішується в кожному конкретному 

процесі ухвалою суду. Відповідно тут, звісно, є проблема, тому що, дійсно, 

якщо судді… відмовляє… така практика –  це ганебно, водночас суддя має 

можливість  прийняти таку ухвалу. І державна судова адміністрація  має  це 

оплатити в кожному конкретному процесі. Водночас суддя ухвалою не може 

прийняти рішення про встановлення пандусу біля будівлі. Тобто це інший 

момент. Тому поєднати їх в одному законопроекті важко, тому що це інші… 

тобто це різні гарантії за своїм змістом і різни  спосіб їхнього забезпечення. 

Тобто суддя в кожному процесі і зараз має право прийняти ухвалу і насправді 

незабезпечення  цього права є підставою для скасування в подальшому цього  

рішення, тому що  особа не могла брати участь в процесі. А пандус як такий, 

відсутність пандусу не є  підставою скасування рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Судова адміністрація. Зараз.  

 

______________.   Державна судова адміністрація підтверджує слова  

представника Міністерства юстиції, це  зовсім інші статті видатків. Якщо суд 

своєю ухвалою процесуальною зобов'язує оплатити послуги перекладача з 

вимоги глухих, то, звичайно, Державна судова адміністрація їх оплачує, 

отримує цю ухвалу, оплачує з інших статей, тобто… якщо ми просто внесемо 

цю зміну на забезпечення… кошти на це, що кажуть  представники, ми не 
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знайдемо… ми не вирішимо питання  відсутності… кількості перекладачів 

своєї мови. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Понятно.  

 

______________.  Тобто це буде те ж саме, просто  це не вирішить 

питання.  

 

______________.  (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.   Це зрозуміло.  

 

______________.  ……колегою з приводу кількості, вона не завжди 

об'єктивна. Як приклад можу назвати  приміщення прокуратури Києва, де є з 

чорного мармуру красивий пандус, але він……………………. Тому ми 

підтримуємо і закликаємо вас підтримати ці зміни до статті  9, оскільки вони 

конкретизують напрямок коштів саме на ці дії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Давайте, ви останній. 

 

_______________. ……… що було сказано про залучення перекладачів, 

……… ……… і відповідно виникає проблема.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы не увеличим количество самих перекладачів до 

цих законів. 

 

_______________. Це закон, поправка по працевлаштуванню. 

 

_______________. ……… Якщо якісь судді ганебно роблять те, що не 

забезпечують, то це вже питання до суддів і їх атестації, і звернення у Вищу 
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раду юстиції щодо їх встановлення, їх звільнення, чесно кажучи. Ви 

розумієте, яке це навантаження на бюджет? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та мы хотели в первом или втором чтении.  

Давайте зробимо таким чином, ми розглянемо ваше питання, просто в 

этот закон то, что я понял от Министерства юстиции и то, что было сказано 

представителями судебной власти, он не совсем по сути этого данного 

законопроекта. Мы возьмем ваше предложение, просто озвучим его и внесем 

отдельный законопроект по этому поводу достаточно быстро, у нас комитет 

не тянет с этим.  

Есть еще по данному законопроекту?  

 

_______________. Давайте за основу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може за основу і в цілому зразу? 

 

_______________. Технічний проект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Технічний законопроект. 

 

_______________. Давайте за основу і в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення, прийняти даний законопроект за основу і в 

цілому. Хто – за? Дякую. 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, 

третє питання, України щодо технічного регламентів та оцінки 

відповідальності, законопроект 6235. Багато авторів. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Суть законопроекта опять мы… будь ласка. 
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БРОВЧЕНКО Ю.П Мінекономрозвитку, Бровченко Юрій Петрович, 

заступник міністра, дозвольте …. Законопроект є усунення неузгодженостей 

окремих норм законодавчих актів України та дотація національних правових 

та організаційних засад діяльності у сфері технічного регулювання з 

відповідними нормами європейського… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, прощения, ви телефон залишили?  

 

_______________. Так. 

 

БРОВЧЕНКО Ю.П. …. європейського законодавства. Законопроект 

було підтримано під час його розгляду в ході першого засідання діалогу 

високого рівня "Україна–ЄС" щодо горизонтальних питань та окремих 

секторів промисловості, яке відбулося 1 березня 2017 року. Зокрема,  

законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про 

реабілітацію інвалідів в Україні" в частині виключення контролю за 

виробництвом технічних та інших засобів реабілітації з повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, а 

також виключення контролю якості виробів медичного призначення, 

технічних та інших засобів реабілітації із повноважень центральних  органів 

виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері 

реабілітації інвалідів. 

Водночас, Міністерством економічного розвитку розуміючи важливість 

захисту інтересів інвалідів не погоджується з позицію Мінсоцполітики. яке 

не підтримує в цілому законопроект, оскільки вважає, що запропоновані 

зміни до законопроекту про реабілітацію інвалідів в Україні, жодним чином 

не впливатимуть на зниження рівня контролю  за безпечністю технічних та 
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інших засобів реабілітації. А також спрямовані на впровадження 

європейської практики контролю у цій сфері. 

В Європейському Союзу більшість технічних та інших засобів 

реабілітації є медичними виробами на які поширюються відповідні дії 

відповідної Директиви ЄС щодо медичних виробів і її контроль відповідності 

вимогам цієї директиви здійснюється шляхом ринкового нагляду. В Україні 

на основі вказаної директиви прийнято технічних регламент щодо медичних 

виробів, які затверджено Постановою Кабінету Міністрів  України (номер 

753, від 02.10.2013 року), за яким фактично всі технічні та інші засоби 

реабілітації, крім меблів та оснащення для адаптування осіб з вадами опорно-

рухового апарату вдома та в інших приміщеннях допоміжних засобів для 

особистої гігієни, ліжок для осіб з обмеженими життєдіяльності, є 

медичними виробами.  

Контроль відповідності цієї продукції вимогам технічного регламенту 

здійснюється шляхом державного ринкового нагляду відповідним органом 

Дерлікслужбою. А контроль безпечності інших видів технічних засобів 

реабілітації, а саме меблів, допоміжних засобів, ліжок для осіб з 

обмеженнями життєдіяльності, можливо здійснювати відповідно до 

європейської та міжнародної практики шляхом їх сертифікації на 

добровільних засадах та відповідно до Закону України "Про загальну 

безпечність нехарчової продукції", Держпродспоживслужбою.  

Також зазначаємо, що якість виробів медичного призначення технічних 

та інших засобів реабілітації, відповідно до міжнародної та європейської 

практики, є виключно питанням конкуренції. В той час як їх відповідність 

вимогам безпеки є предметом контролю з боку відповідних державних 

органів. При цьому виробництво такої продукції не підлягає постійному 

контролю з боку держави. Її виробництво може бути перевірено органом 

державного ринкового нагляду лише у разі, якщо є підстави вважати, що 

продукція є небезпечною, становить ризик або не відповідає встановленим 

вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції.  
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Законопроект було розглянуто на засіданні Комітету з промислової 

політики та підприємництва 12 квітня, за результатами якого комітетом було 

прийнято рішення внести законопроект на розгляд Верховної Ради України 

та рекомендувати, за результатами розгляду у першому читанні, прийняти за 

основу.  

Враховуючи викладене просимо підтримати законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То есть я теперь понял, что теперь слава Китаю, 

…………… пишем внизу еще фразу.  

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, почему нет? Ну, будем конкурировать с Китаем, 

нормально. Мы ж мощные.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Правильно, будет все китайское у нас.  

 

______________.  ……….. 

  Ми кажемо за контроль, ми не кажем за виробництво. Сьогодні цей 

процес він достатньо є зарегульованим. І ми кажемо, що держава… Ну, 

притому, що там мораторій на проведення перевірок і все в цілому. Ми 

кажемо про те, що ми знімаємо з себе контроль. Це конкуренція. Може 

людина виробляти, вона, якщо є підприємство, яке може виробляти 

продукцію, воно може  вийти на ринок і запропонувати цю продукцію. Якщо 

він вважатиме, що йому потрібно її сертифікувати для більш, показати, що,  

як він її сертифікує, це його вже буде відповідальність. А органи державного 

ринкового нагляду вони будуть  здійснювати, якщо, наприклад,  буде скарга 

на того, чи іншого виробника. 
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(Загальна дискусія) 

  

_______________. Можна дискутувати, і я не проти дерегуляції. А в 

Європі так передбачено? 

 

_______________. Це якраз є узагальнення з європейським 

законодавством. 

 

_______________. За одним только минусом. Я долго слушал.   

В Европе есть, в директиве на которую вы ссылаетесь и судя по всему 

на нее же сослался комитет Денисовой, который не совсем с вами согласился. 

Да? Изначально, то что я понимаю. 

А следующая приписка: в Европе  ответственным органом перед 

потребителем и государственными контролирующими  органами являются  

отраслевые ассоциации, коих в  Украине на сегодняшний момент нет, мы их 

не аккредитовали и уровня ответственности не  существует, вот в этом вся 

разница между Евродирективой и то, что написали вы. А так, слово в слово 

все написали. 

 

_______________.  Можна виробити… 

  

_______________. А так, все вы написали. 

Кто отвечать будет, если произойдет смертельный случай 

использования, который потом, мы поднимем все документы, больница 

поднимет документы, регламент пройден и регламент приложен, файл сдан, 

все хорошо, мы дерегулированы в этом смысле прекрасно, как страна, но 

"клиент мертв". Кто на этот момент? К кому… 

 

_______________. Клиент виноват. 
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_______________. Причем клиентом в данном  случае является инвалид 

и мы это понимаем. 

 

ВІТКІН Л.М. Дозвольте я,  будь ласка, відповім на ваше питання.  

Директор Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку  

Віткін  Леонід Михайлович. 

Відповідь на ваше питання.  В  Україні реформовано систему  

державного нагляду у систему державного ринкового нагляду,  відповідні 

три базові закони були прийняті Верховною Радою в 2010 і 2011 роках, один 

з цих законів про відповідальність  за шкоду завдану  внаслідок дефекту  

продукції, це мова йде про нехарчову продукцію, яка підпадає, от ліжка там, 

оце що є виключення, це засоби реабілітації інвалідів, так. Тобто це все 

підпадає під цей закон. Так само підпадає під другий закон цієї тріади 

законів, це Закон про державний контроль і нагляд за безпечністю нехарчової 

продукції. Тобто все це врегульовано відповідно до європейської… 

 

_______________.  Каким образом?  

 

ВІТКІН Л.М.  Якщо встановлено, що в наслідок дефекту завдано шкоди 

здоров'ю і життю людини, то виробник такої продукції притягається згідно з 

законодавством в залежності від пропорційно до розміру шкоди, завданої 

людині.  Тобто це  наш… 

 

_______________.  И того. 

 

ВІТКІН Л.М.  Так. Так. І плюс друга частина те, що Юрій Петрович 

звертав увагу на те, що у нас ні в якому разі не погіршується рівень контролю 

з боку держави. Тому що навіть не один орган, а два органи. Тобто про  

медичні вироби на ринку відповідно до Закону про державний ринковий 

нагляд… здійснює Держлікслужба. Все що за межами, в тому числі, що 
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стосується засобів реабілітації інвалідів  Держпродспоживслужба. Тобто це у 

нас врегульовано. 

Іще один додатковий інструмент, який в Європі називається квазі 

добровільною сертифікацію. Тобто у вас торговельна мережа ніколи не 

закупить теж  ліжко чи той же …….., якщо ви  добровільно  не представите 

їм сертифікат. Просто  вона недійсна на реалізацію. 

 

 _______________. (Не чути)  

  

ВІТКІН Л.М. Ну, це ви питали як в Європі, то я вам…Тобто два 

механізми контролю, плюс добровільне… 

 

 _______________. У нас два механізми контролю. Третє – 

квазівідповідальність. А чому по… 

 

ВІТКІН Л.М. Не квазівідповідальність. По квазісертифікація.  

 

 _______________. Чому ж тоді зараз в засобах масової інформації 

мусується тема, і вона буде, до речі,  підтверджена численними випадками, 

що до 70 відсотків  всіх ліків в Україні – це фальсифікат? У нас так все добре. 

У нас… 

 

 _______________. Ну, это там лекарств касается. Тоже самое и здесь. 

Да, это тоже самое будет.  

 

_______________. От ми спілкуємося в сесійній залі, більшість сімей і 

народних депутатів скуповуються, виділяють день для того, щоб купити за 

кордоном у відрядженні собі ліки. Тому що там вони справжні, там вони 

лікують, а тут вони не справжні. ………… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А мы сняли все…   

 

_______________. А у нас вообще, ви знаєте, зараз от шахрая 

притягнути до відповідальності не реально.  (Шум у залі)  

Функції перевірок заборонені,  ДФС нікуди не ходить,  

Держспоживслужба не має права, лише в рамках  кримінальної справи. 

 

ОРАБІНА Т.М. Орабіна Тетяна Миколаївна, начальник Відділу 

забезпечення взаємодії з державними органами.  

Ми розглядали цей законопроект в частині саме змін до статті 7. Ми 

категорично не підтримуємо. В зв'язку з тим, що на теперішній час  я не буду 

по пунктах проходитись, діє Постанова 1051 від  16.12.2015 про 

визначення…  

 

______________.  57!  

 

 ОРАБІНА Т.М. 57. Вибачте. Це я неправильно озвучила. Про 

визначення сфери діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади 

здійснюють функції технічного регулювання… центральним органам 

виконавчої влади, що  здійснює функції технічного регулювання в сферах, 

зокрема,  контролю якості та реалізації лікарських засобів та медичних 

виробів, у тому числі медичних виробів, виробів……………і зазначених, 

визначених Міністерством охорони здоров'я. 

Ну про що йде мова? (Шум у залі)  

 

 ______________.  Дозвольте я поясню.  

 

ОРАБІНА Т.М. Можна, я закінчу? Дайте мені право закінчити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Закончить, а  и потом слово министру.    
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ОРАБІНА Т.М. Стосовно дерегуляції і контролю 

Держпродспоживслужби. Вона не буде здійснювати  функцію до тих пір,  

поки не буде визначений критерій, критерій безпечності. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Правильно. 

 

ОРАБІНА Т.М. Этого нет.  О чем мы говорим сейчас? То есть мы 

сейчас позволим выпустить из-под контроля и это, тут серьезный момент, и 

мы… у нас есть уже определенные, конечно, да, негативные моменты. Мы 

готовы заплатить цену человеческую?  Я думаю,  здесь присутствующие вряд 

ли пойдут на это. (Шум у залі)  

 

 _______________. Давайте гаслами не будемо говорити, а конкретно. 

(Шум у залі) 

(Загальна дискусія)  

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрей Алексеевич, будь ласка.  

 

РЕВА А.О. Шановний Олександре Юрійовичу? Шановні народні 

депутати, шановні присутні!  Ви знаєте, коли от ми  зараз стикаємося з 

проблемою технічних засобів реабілітації, їх всіх віднесли до виробів 

медичного призначення. Хоча, коли ми говоримо про деякі елементи із цих 

виробів медичного призначення, то вони точно так же двоякі, як двояка 

природа медико-соціальної експертної комісії. Тому що задача не тільки 

визначити міру втрати працездатності людини цієї комісії, але намітити їй 

шляхи соціальної реабілітації в зв'язку з такою втратою. І от  в останні роки 

відбулася узурпація, я не хочу ображати нікого, але Міністерство охорони 

здоров'я завжди було більш сильною структурою ніж  Міністерство 

соціальної політики.  До чого це привело?  
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 _______________. (Не чути)  

  

РЕВА А.О. Да. До чого це призвело?  До того, що, наприклад, 

інвалідність фактично встановлюється органами МСЕК, який є в 

розпорядженні і в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я… 

 

 _______________. (Не чути)  

  

РЕВА А.О.  А пенсію їм платить Пенсійний фонд, який знаходиться у 

віданні Міністерства соцполітики. І в результаті, якщо в тебе  навіть немає 

страхового стажу, тобі не треба купляти два-три роки страхового стажу, тобі 

треба купити інвалідність. До зростання небачених розмірів корупції 

призвело узурпація цієї функції замість того, щоб її поділити і на паритетних 

засадах це зробити.  

Так-от, повертаючись до системи виробів медичного призначення. Я 

розумію, лікарські препарати – це препарат, який впливає на здоров'я людини 

і забезпечує її лікування. Скажіть, будь ласка, а візок інвалідний яку він несе 

медичну функцію, як він лікує? Яким чином він лікує інваліда?  Чи це  все-

таки засіб соціальної реабілітації, який дозволяє йому пересуватися в 

просторі для того, щоб виконувати соціальні функції, і взагалі, комунікувати 

в суспільстві. Ви будете сміятися, но всі коляски в реєстрі медичному.  І для 

того, щоб… Ми не могли підписати договір п'ять місяців. Тому що ми  

погоджували номенклатуру візків відповідно до нової Постанови Кабінету 

Міністрів України. Мене довбають інваліди. Мені кричать про те, що куди ви 

дивитеся, як вам несоромно. Ми не можемо підписати договір, тому що у нас  

номенклатура ця погоджувалася практично півроку.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. По  МСЕКу ми тоже… 
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РЕВА А.О.  Да. То я що хочу сказати. Напевно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

 

РЕВА А.О. Треба навести порядок в розумінні, що таке вироби 

медичного призначення, що таке вироби соціальної реабілітації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял, но, с другой стороны, а вот шприц это тоже 

получается попадает? 

 

РЕВА А.О. Хто-хто? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шприц, которым делают укол. 

 

РЕВА А.О. Це  виріб подвійного призначення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю. Но он тоже сейчас получается без 

качества, он тоже получается без качества. Извините, если иголка 

поломается, ну не очень приятно будет, ну, как по мне. 

 

_______________.  (Не чути)  

  

РЕВА А.О.  Стосовно декларативного принципу, тобто я пишу туфту, 

впарюю вам туфту, ви даєте інвалідам, починається рекламація, моя 

юридична особа пропадає, як колись фіктивні платники ПДВ. 

 

_______________. Ви що, вже цим займалися? 

 

РЕВА А.О.  І потім ми шукаємо крайнього, от і все.  
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_______________. І не знаходимо. 

 

РЕВА А.О.  І не знаходимо, находимо в Китаї. 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. ………, ви підтримуєте цей законопроект чи ні? 

 

РЕВА А.О. Я хочу сказати, що мова йде про те, що там в законі було 

написано в межах своєї компетенції. Це ж не значить, що ми прийдемо на 

виробництво і почнемо перевіряти як воно там технологічно, ми не зможемо 

цього зробити. Але так, як воно прописано в законі, в межах компетенції, 

тобто коли до нас поступає виріб і перевірити його якість, ми повинні мати 

повноваження. Інакше, як же ми можемо тоді рекомендувати тому ж 

інваліду, який до нас звертається? Тобто тут абсолютно ви праві, Олександр 

Юрійович і ваші колеги, що потрібно шукати золоту середину, тому що мы с 

водой выплескиваем ребенка. І в результаті, коли ми під гаслом дерегуляції 

скасовуємо всі функції по контролю, потім ми приїжджаємо в Женеву і нас 

починають довбати мордою, вибачте, об стіл Міжнародна організація праці і 

запитувати, скажіть, будь ласка, ви скасували перевірки бізнесу стосовно 

охорони праці, подивіться, як у вас стрибнула смертність від виробничого 

травматизму, чому ви не перевіряєте? А ми їм кажемо, ви знаєте, у нас 

загальний порядок, ми повинні за десять днів попередити суб'єкти 

підприємницької діяльності, що ми до нього прийдемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но также по трудоустройству инвалида на работу, 

такая же. 
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РЕВА А.О.  Совершенно верно, абсолютно правильно. Тобто ми 

повинні якось перестати …….. вважати кращим способом лікування 

головного болю.  

 

_______________. А ніхто не вважає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Глеб, говори… Кто следующий…  

 

_______________. Позволите, я бы быстро постараюсь. Первое, я 

категорически не поддерживаю тот, по крайней мере, текст, который внесен, 

известная позиция. Слава Богу, мы дождались все-таки министра, от первого 

лица услышали самое главное. Давайте перестанем, хоты бы в этом случае 

ставить телегу впереди лошади. На самом деле на острие ответственности и 

перед государством и перед конкретным человеком находиться 

Минсоцполитики… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И Минздрав тоже, ради объективности… 

 

_______________. Смотрите Минздрав ответственности не несет. Вот 

давайте откровенно, Минздрав ответственности не несет. Минздрав может 

создать комиссию, которая подтвердить некий факт. Минздрав 

ответственности не несет, простите – это так сегодня сделано. 

Соответственно готов, наверное, согласиться с подходом министра по 

поводу того, что нужно искать "золотую середину", а это значит, что 

"золотая середина" по этому тексту должна выглядеть следующим образом. 

Пока попросить, в добровольном порядке, может быть в рамках комитета, с 

нашим, в  том числе, присутствием, представителя Министерства 

здравоохранения, представителя Министерства соцполитики…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сделаем. 
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_______________. … по конкретных дедлайн, сначала инициатива от 

Минсоцполитики по конкретному перечню того, что действительно важно, 

где критические случаи и где опыт у Минсоцполтики самый негативный, 

длинный, негативный, не прямой, не знаю, не решаемый.  

Дальше, здесь же утвердить условно или обязать Министерство 

здравоохранения и в данном случае Министерство экономики перечень, 

который примет Минсоцполитики, а все остальное дорегулировать в вашей 

редакции. Красиво будет звучать и красиво будет выглядеть, но не все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Женя.  

 

_______________. Я вважаю, що чим більше держава регламентує тим 

більше створюється ….. схеми – це завжди так було і є. Ми згадали 

американський, в принципі, досвід, якщо там є організація через яку потрібно 

пройти для того, щоб взагалі хоч щось випускати і так далі. Я вже сказав, що 

я абсолютно погоджуюсь з вашим законом, але він передчасний, у нас немає 

такої організації запобіжної, принаймні, яка б контролювала якість продукції. 

Як тільки вона з'явиться далі виносити це питання і я думаю, що ми водночас 

проголосуємо і так далі. Але на сьогоднішній день дуже багато питань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скажите, в состоянии если мы примем его за основу 

данный законопроект, до второго чтения сделать правильные правки, мы 

можем это сделать? Потому что… 

 

_______________. (Не чути) 

 (Загальна дискусія)  
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_______________. Колеги, в мене одне запитання, я як знаю, що це 

урядовий законопроект, але якось би узгоджували ці позиції до того, як, це ж 

уряд. 

 

_______________. Можна, я маленьку  скажу ремарку? Можна, так?  

 

_______________.  Кажіть як є, у нас відверта бесіда. 

 

_______________. У нас  точно так же  в комітеті, в фракції, в 

парламенті… 

     

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є дискусії, да. 

 

_______________. Є різні думки і  з точки зору дерегуляції з одного 

боку ми дерегулюємо все підряд і зразу,  а потім у нас вилазять деякі питання 

і потім ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, но вы тогда "ставите нас на крест". Знаете? То 

есть, а нам как, руководителям двох фракций. 

 

_______________. Ми не розробляли цей законопроект, а ми свою 

думку висловлюємо під час його розгляду, цього законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы говорите,  депутаты… 

 

_______________. Ми вважаємо, що потрібно шукати золоту середину, 

тому що просто скасувати ці функції, абсолютно просто їх скасувати, це 

неможливо.  

 

_______________. Можно, я? Вот эта дискуссия может… 
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  Александр Юрьевич, можно два слова? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Женя, давайте. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Просто, щоб крапку поставити. От дивіться, у 

нас фактично от стовідсоткова прийнятність законів після нашого комітету, 

тобто, якщо щось проходить наш комітет, далі воно приймається легко в залі. 

І тут ситуація така, що от я, наприклад, не можу проголосувати однозначно 

"за" і я сказав чому. Тому я пропонував би заразне тягти, а просто 

проголосувати і я думаю,  що треба, щоб  вони разом два міністерства, три 

навіть… 

 

_______________.  Ми маємо тільки негативний висновок дати, так? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ні, на доопрацювання. 

 

_______________. Я можу сказати, що це одне невеличке питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Женя сказал другое. Здесь сидят, Женя сказал, 

Евгений сказал другое, услышьте, здесь сидят руководители четырех 

фракций, от которых зависит принятие  решения четырех фракци, и эти 

четыре фракции  дают легко, дают вместе 226. Смотрите, я вам скажу 

следующее, например, если взять фракцию БПП, то решения на фракции. 

Если я поднимаю руку и говорю, что вето, фракция не проголосует. Это 

объективная ситуация.  

 

 _______________. Боюсь предположить даже.. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот я вам говорю просто реально по тому, какое у нас 

есть распределение внутри фракции, если я поднимаю руку на фракции и 

говорю вето, фракция не проголосует. 

 

 _______________. Деспоты.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Деспоты да, вот такие, какие есть.  

 

 _______________. Я ще раз хочу нагадати, що довліьне якесь 

упражнение ума, так, а це відповідно до європейської практики…  

(Загальна дискусія) 

 …виконання наших зобов'язань стосовно угоди, яка… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давай  его на доопрацювання. Два міністерства. Ну, а 

мы ему скажем свое мнение.  

 

 _______________. За основу, з допрацюванням між першим і другим 

читанням.  

 

 _______________. При тому… 

 

 _______________. Міністр бачив цей законопроект особисто?  

 

 _______________. Міністр підтримує.  

(Загальна дискусія) 

Кубів Степан Іванович. І… 

(Не чути) 

  

 _______________.  …ми проголосували, давайте четверте питання.  
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 _______________. О, феноменально.  

 

 _______________. Секретар сказав, не можемо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте еще раз министру заключительное слово, и 

все.  

 

РЕВА А.О. Я тільки репліку одну хочу сказати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Михайло, ти прав.  

Міністру останнє слово.  

 

 РЕВА А.О. Розумійте, що інваліди – це люди, які мають певні  

проблеми в суспільстві. Вони не можуть так же, як ми з вами, які люди не 

мають інвалідності, бути в однакових умовах для того, щоб нормально себе 

забезпечувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Відстоювати себе.  

 

РЕВА А.О. І коли ми говоримо про дерегуляцію, ми повинні розуміти 

одну просту річ, що дерегуляція повинна закінчуватися на інвалідах, а не 

починатися з них. Потому что ми повинні встановлювати певні бар'єри 

допоміжні для того, щоб допомоги їм… 

 

 _______________. Як держава. 

 

РЕВА А.О. … як держава. Тому що сліпому інваліду впарять якусь  

фігню, і скажуть, ну ти ж бачив, давай іди звідси, що ти хочеш… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Еще и распишись.  
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РЕВА А.О.  …до побачення. Ти ж такий же, як і всі інші. Поэтому… 

 

 _______________. А если коляска рассыпется, не дай Бог?  

 

РЕВА А.О.  Коляска розсиплеться, куди він піде нещасний цей інвалід?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, на самом деле давайте закончим эту 

дискуссию. Но этот вопрос нужно регулировать, потому что на самом деле я 

соглашусь с тезой, что начинать дерегуляцию с инвалидов, наверное, не 

самая правильная вещь. А дерегуляцию нужно начинать с более сильных, 

тех, которые могут защищаться и могут это самое… И когда наломают, там, 

шишки, и пройдется путь уже на людей обычных, тогда уже можно 

переходить дальше. Но начинать с более слабого – это как бы не совсем 

правильно.  

Мы приняли решение. Проведем еще консультации с Кубивым и будем 

говорить. Спасибо.  

Четверте питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо щорічної грошової допомоги. Законопроект Котвицкого 6361. 

Котвицкого.  

(Загальна дискусія)  

 Суть законопроекта, что сильно повышаются выплаты. Я говорил с 

Игорем и другими соавторами даного законопроекта. Они просили его 

перенести для дополнительных консультаций с комитетом.  

Кто за решение, чтобы перенести рассмотрение этого вопроса? Дякую. 

Рішення прийнято.  

Официальная часть комитета закончена.  

 

 

 


