
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

08 лютого 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, всім – добрий день!  Пане Юрію, я знаю точно, 

що є тому починаємо, кворум є, починаємо  засідання нашого комітету.    

Традиционно, в связи с отсутствием   в комитете  секретаря комитета 

для проведения сегодняшнего заседания нам необходимо сначала 

определить, кто из членов комитета будет выполнять полномочия секретаря.   

Я опять  традиционно хочу сказать, у нас многие политические силы, а 

именно… Дайте сказать. Многие политические силы  постоянно выходят на 

трибуну в  защиту участников АТО, участников  Майдана, инвалидов, все 

хотят, с  трибуны, помогать, но идти работать  в комитет   никто не хочет. Я 

сейчас говорю  о "Батькивщине", я сейчас говорю о "Самопомочи", ни одного  

представителя их в комитете нет. И у нас в комитете нет секретаря потому, 

что это… 

 

БУРБАК М.Ю. Почему вы не скажете про представителя  "Опоблока", 

который     ни разу не был  на заседании. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представитель "Опоблока", который ни разу не был. 

И на все мои обращения к данным фракциям чтобы они делегировали сюда 

людей, они  говорят, что нам важнее, чтобы  они были представлены в 

бюджетном комитете. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это в секретариат. 
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Поэтому, нам нужно избрать секретаря, ранее мы избирали секретаря 

все время на  каждом заседании, последнее время стали   избирать  на 

сессию, поэтому есть предложение, чтобы Михайло залишався секретарем 

комитета на шосту сесію Верховной Рады  Украины. Кто ха это? Он пан 

Юрій іде.  Дякую.  Пане Юрій, дякую. 

Ми секретаря просто обирали и опять ізбрали Михайла – пожиттєво.  

Перше питання не будемо  розглядати зараз, перенесемо його на чуть 

пізніше, бо обіцяв прийти міністр соціальної політики Рева. Законопроект 

достаточно  контраверсійний, который, на його треба багато часу, щоб його 

дискусійно треба обговорювати.  

Тому починаємо  з другого питання, про проект закону про опіку та 

спілкування над повнолітніми не дієздатними особами та особами 

цивільними, дієздатність яких обмежено (реєстраційний номер 4606). 

Законопроект урядовий. Хто буде доповідати з уряду? Уряд є? 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю.  Директор Департаменту соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Рева буде точно? 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю.  Рева буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На законопроект 5697.  

Добре, давайте –  4606. 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю.  Шановні народні депутати, шановні присутні, на 

сьогодні в Україні питання опіки та піклування стосується понад 39 тисяч 

повнолітніх не дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, 

з них 90 відсотків є особами з інвалідністю. Також він поширюється на 31 

тисячу опікунів та піклувальників цих осіб і понад 10 тисяч органів опіки та 
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піклування закладів, і установ сфери управління соціального захисту 

населення, охорони здоров'я та виконання покарання. Враховуючи те, що 

питання опіки та піклування над повнолітніми особами на сьогодні 

регулюється більш ніж 50 нормативно-правовими актами, норми та 

положення яких носять здебільшого загальний характер, іноді не 

узгоджуються між собою, що призводить до проблем з їх застосуванням і 

виникла нагальна необхідність у розробці та прийнятті уніфікованого 

єдиного законодавчого акту, який би визначив основні засади і гарантії 

державної політики у зазначеній сфері.  

Зокрема, упорядковується установлення здійснення і припинення опіки 

та піклування над повнолітніми особами, повноваження органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в цій сфері, заходи і соціального 

захисту повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування. Законодавчий 

акт розроблений на виконання конвенції, яку ратифікувала Україна, а також 

двох рішень уряду (це Державна  цільова програма національний план дій з 

реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року) та 

плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації стратегії реформування 

системи надання соціальних послуг.  

До розробки законопроекту було залучено зацікавлені центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, всеукраїнські громадські об'єднання, які 

опікуються проблемами осіб з інвалідністю. Української асоціацію районних 

та обласних рад, всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування, 

Асоціація міст України, всеукраїнську асоціацію сільських та селищних рад, 

уповноважених представників всеукраїнських профспілок, об'єднань та 

всеукраїнських об'єднань організації роботодавців. 

Взагалі над законопроектом працювало близько 45 суб'єктів. З метою 

забезпечення виконання Україною міжнародних зобов'язань в цій сфері, 

законопроект передбачає низку нововведень, в тому числі, щодо реалізації не 

повнолітніми, не дієздатними особами права на звернення суду за 

поновленням дієздатності.  



4 

 

Я хочу трошки прокоментувати цю норму, щоб вона не викликала у нас 

занепокоєння з приводу зловживань в цій сфері. Зокрема на сьогодні діюча 

норма, яка дозволяє поновлювати дієздатність особи, яка визнана судом не 

дієздатною, за рішенням органів опіки і опікуна. І ми стикнулась з такою 

ситуацією, коли опікуни не хочуть поновлювати дієздатність осіб через певні 

майнові проблеми. Коли вони володіють майном підопічної особи і мають з 

цього певні інтереси. Крім того, Україна програма в Міжнародному суді 

справу за позовом Михайленка. Аналогічний програш був у держави 

Болгарії. І після розгляду цих справ були приписи державам про те, щоб 

привести у відповідність своє законодавство і надати особам, які позбавлені 

судом дієздатності, самостійно подавати до суду заяву про поновлення 

дієздатності. 

Крім того в законопроекті передбачена норма, що стерилізація 

психічно хворих і не визнаних не дієздатними не можуть здійснюватись 

тільки за рішенням опікуна. Рішення про зазначений акт має приймати тільки 

суд. Це теж вимога, яка була озвучена нам під час доповіді України  в Женеві 

по  реалізації в Україні норм Конвенції  про  права осіб з інвалідністю.  

 

______________.  Я  перепрошую. Перпрошую. У мене одне маленьке 

зауваження. А чому це наш комітет?  Ну  я знову ж таки, цивільно-правові  

відносини, зміни в Цивільний кодекс. Що має комітет людей з інвалідністю, 

учасників бойових дій до змін в Цивільний кодекс? Стерилізація психічно 

хворих. Ну, тут купа зауважень. 

Ви знаєте, ми вже дискутували з вами не один раз. Це… це не наш 

комітет повинен розглядати. (Шум у залі)  З питань правової політики. Я не 

знаю куди, но точно не ми.  (Шум у залі)  

Ну, реально, це зміни в Цивільний кодекс. Що це до нас має? Ну 

скільки нам знову ж таки повертають цей законопроект, щоб його   

пропустили?! Це не наш комітет. Ну 100 відсотків не наш. 
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ПОЛЯКОВА О.Ю.  Ну хіба це питання до мене? Чи до міністерства?  

Ми ж не визначаємо. 

 

______________.  Я просто… Ну давайте ми повернемо його назад в 

Апарат Верховної Ради і все, і зробимо це ще раз. Ну це не наш комітет, 

чесно кажучи.  

При всій повазі, ну  точно не наш.  Тому що він через той  комітет не  

пройде, бо там дуже багато є зауважень у Генпрокуратури, у Мін'юсту, у 

всіх. Ви приходите до нас з цим же законопроектом  вдруге.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

______________.  Нет, тогда зачем мы тратим это время?    

(Загальна дискусія)  

  

______________.  (Не чути)  

 ….відповідь, суть якої в тому, що законопроект  він складається ну  

умовно….  (Не чути) ….внесення змін до всіх інших законів. Комітет ……… 

політики цілком підтримує, що….. (Не чути)  …і вони готові його брати на 

себе, але вони категорично не хочуть брати  на себе питання опрацювання 

першої частини законопроекту, де пишеться саме тіло закону. І тому   

рішення  Голови Верховної Ради  про …….  головним був інший комітет не 

прийнято. 

 

______________.  Я вважаю…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А  что касается именно вашей ……..? Вот конкретно 

что касается ……….. 
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_______________. Що ….., що касається нас, людей з інвалідністю в 

цьому законопроекті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, пожалуйста. Мы не юристы. 

 

_______________. Доброго дня, вельмишановні учасники засідання. 

Справа в тому, що Оксана… 

Стосовно того, що 90 відсотків недієздатних і обмежено дієздатних 

осіб є громадянами з інвалідністю і статусними громадянами. Це, по-перше. 

По-друге, Міністерство соціальної політики, зокрема Департамент у 

справах людей з інвалідністю визначено головними виконавцями і тими, хто 

формує політику у сфері соціальної правової захищеності цієї категорії 

громадян. 

 

БУРБАК М.Ю. Я все розумію. А ви вважаєте… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Я перепрошую, соціальної і правової. 

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що тут… Я поважаю 

всіх своїх колег, я сам юрист. Ви вважаєте, що ми тут фахово можемо 

обговорити зміни (в ЦВК,) в Цивільно-процесуальний кодекс, в ЦПК? Чесно 

кажу, я всіх поважаю наших в комітеті. 

 

КУЦА А. З усією повагою до вас і до всіх присутніх тут я вам скажу, 

що цей законопроект… Я представляю тут Секретаріат Уповноваженого 

Президента з прав людей з інвалідністю Сушкевича, мене звуть Алла Куца. 

Два роки тому ми з Оксаною Юріївною виписували кожну норму цього 

законопроекту, працюючи над питаннями соціального захисту людей з 

інвалідністю. І я переконана на сто відсотків, що це питання вашого комітету, 
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і тут є достатня кількість, всі компетентні люди, які зможуть фахово 

опрацювати цей законопроект. 

 

БУРБАК М.Ю. Не факт. От хто у нас цивільно-правовий… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подождите. Назовите конкретную фамилию. 

 

КУЦА А. Що саме ви маєте на увазі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фахового человека, людини, яка може опрацювати…  

 

КУЦА А. Та кожен із вас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Назовіть. 

 

_______________. Гаврилюк. 

 

КУЦА А. Кожен із вас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іще раз, я не розумію. 

 

_______________. Та тут треба (не чути) кодексом… 

 

КУЦА А. Повірте мені, якщо у вас виникатимуть питання, і я, і Оксана 

Юріївна готові відповісти на кожне питання. 

 

БУРБАК М.Ю. А в нас не може бути по суті питань, бо ми не знаємо 

ЦПК. Ви зможете зрозуміти це? От ви нам пропонуєте це прийняти, бо ви це 

розробили два роки, ви хотіли протягнути через цей комітет, просто через 
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комітет правової політики він не пройде ніколи, бо тут купа зауважень. І ви 

нас заставляєте поставити тут свій підпис. Я не хочу це робити. 

 

КУЦА А. Вельмишановний колега, якщо ви допоможете нам 

визначитися із комітетом, який буде відповідальний, ми радо будемо 

працювати з іншим комітетом. У нас страждає 10 тисяч органів опіки, і в нас 

страждають десятки тисяч людей через те, що Верховна Рада, на превеликий 

жаль, не хоче прочитати законопроект, бо він на 40 сторінок  і не має 

фінансового інтересу.  

 

БУРБАК М.Ю.  …щоб тут була фахова дискусія, тому що кожен 

законопроект він  не є ідеальним і щоб  ваша дворічна праця не пішла комусь  

підсмарку. Тому що  деякі депутати у Верховній Раді, які читають закони, 

скажуть, а чого ви розглядали комітет, який не має… Це ж не в ведении 

вашого комітету. І  зададуть це питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Читаю. Перше. Цим законом, перший пункт, 

вносяться зміни до  Цивільного кодексу України.  

Друге питання. Опять, Цивільно-процесуального кодексу України цим 

законом вносяться зміни.  

П'ятий – Закон про судовий збір. Бесплатная правова допомога.  

Так это же основное.  

 

 _______________. А, значит, мы должны вслепую проголосовать, 

потому что там должны проголосовать. Или как? 

 

 _______________. Чому ви так говорите? 

 

 _______________. Бо я говорю, тому що у нас тут немає фахівців з 

права.  Ні, у вас там є, а у Верховній Раді немає.   
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 _______________.  Ні, чомусь ніхто не хоче братися.  

 

 _______________. Ну, не можна продавати кота в мішку, чесно кажу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Еще раз говорю, мы готовы, еще раз говорю. Тогда 

говорю следующее, мы готовы, я готов прийти на комитет Князевича и то, 

что касается  ведения нашего комитета, там  же поддержать и проголосовать.  

Но я не могу, мы  не можем как комитет давать оценку змінам в Цивільно-

правовий кодекс. Мы готовы провести совместное заседание.  

Будь ласка. 

 

 _______________. Українська громадська організація "Коаліція 

захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень". Якщо 

ви ще залишили в назві свого комітету слово  "осіб з інвалідністю",  то 

працюйте.  За що вам народ України платить? Або нас там, не знаю, в газову 

камеру ….… опікунів. 

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, ви підписуєтесь під цим 

законопроектом, що там   все врегульовано так, як ви хочете? 

 

_______________. Безумовно, тому що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вы  его читали? 

 

_______________. Та я з Аллою Миколаївною, яка, до речі, кандидат  

юридичних наук і розуміється в цьому, і немає крім неї в Україні, в Східній 

Європі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Незаменимый человек, да? 
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_______________. Тому що в ООН є лише  фахівці, які в цьому  

розбираються. І ООН нам в 2015 році дав рекомендацію замінити вже зараз 

систему опіки на систему  підтриманого прийняття рішень. Вам, це вам 

завдання від ООН. А ви, не те що, у  вас нема системи  опіки  взагалі. Над 

дітьми система опіки є і є служба у справах дітей,  а над повнолітніми… Ну 

так повбивайте нас, як Гітлер,  в газові камери. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте, сейчас не на комсомольском... Давайте 

перестанем это. 

 

_______________. Не комсомольское? Так работайте, дорогие! 

 

БУРБАК М.Ю. Так мы работаем,  это не наше! 

 

______________. Как  не  ваше, инвалиды не ваши?   У вас название 

комитета. 

 

БУРБАК М.Ю. Зміни в кодексі. 

 

_______________. Так отправьте в этой части на тот комитет,  а то, что 

касается органов опіки, то, что касается прав недієздатних, то, что касается 

структуры, то, что касается функций, то что касается прав опекунов – это все, 

не определено в Украине. Делайте свое дело в этой части, которая касается 

людей с инвалидностью. Работайте.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте ………. наше решение. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, Максим, закончили. 
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БУРБАК М.Ю.  Просто это начинает уже   шантажом попахивать.  

 

_______________. А это не шантаж?  

 

БУРБАК М.Ю. Подождите! Я вам скажу,  знаете, как я буду предлагать 

решение этой нашей проблемы. Мы его отправляем в Комітет правової 

політики, нашу частину ми погодимо. Все, от і все!  Але вони будуть  

основні. Бо коли там щось буде не враховано, і людині поламають життя, 

тому що  не знають, як йому  відновити дієздатність, потім   відповідати 

будемо ми, а не ви!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Еще  раз. 

 

БУРБАК М.Ю. ООН відповідає, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все! Все, слова не давали. 

Смотрите, я считаю, что  вы как авторы такого законопроекта просто 

делаете провокацию. Я считаю, что то, что вы сделали, вы будоражите 

людей, я это сейчас говорю как к   уряду обращаюсь. Потому что вам даже 

Верховная Рада написала про это Бог знает когда, что данный закон нужно 

разделить на  несколько. И если вы внимательно прочитаете, что  написало 

Головне науково-експертне управління  Апарату,  оно нам четко сказало: 

разделить этот закон, то, что касается правового, и то, что касается нашего 

комитета, и никаких проблем нет. А ту провокацию, которую вы сейчас 

делаете, чтобы рассказывать, как вы сильно работаете и ратуете за людей, а 

все остальные такие мерзавцы. Мы тогда закончим с вами просто 

сотрудничество.  

Пожалуйста.  
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_______________. Я спеціально не читав цей закон до засідання 

комітету, але я десять років очолював опікунську раду у місті Вінниця. І мав 

справу з недієздатними особами, і приймали ми рішення про звернення до 

суду про визнання його недієздатною особою і так далі.  

Тут є дуже цікава річ, що необхідно скасувати механізм, які забезпечує 

повну недієздатність та пленарну опіку. Дієздатність має поширюватись на 

осіб з інвалідністю. Наявність інтелектуального та/або психосоціального 

порушення не є причиною для позбавлення вигоди від презумпції здатності. 

Тобто ви пропонуєте хворій людині, щоб хвора людина, яка має серйозне 

психіатричне захворювання, що без її згоди не приймалися будь-які рішення, 

я правильно зрозумів, згідно вашого законопроекту? 

 

_______________. Це урядовий… 

 

_______________. Спокійно, пропозиція ж є. 

 

_______________. Це урядовий. 

 

_______________. Ні, пропозиція є прийняти.  

 

_______________. В тексті таке є. 

 

РЕВА А.О. В тексті таке є. От ви бачили цих людей взагалі в житті хоч 

раз? От я їх  бачив постійно, десять років, і працював з психіатричною 

нашою лікарнею імені Ющенка і бачив цих нещасних недієздатних людей 

над якими опіку, а потім їм давали допомогу по  догляду за інвалідом І-

ІІгрупи внаслідок психічного розладу. Це добре, що ви захищаєте їх права. 

Але я прекрасно розумію, що потім з цими людьми буде. Уявіть собі, їх не 

позбавляють дієздатності, у них є квартира… 
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_______________. І переписують… 

 

РЕВА А.О. Тому що вони можуть все підписати, там буде пленарна 

опіка. Це ж факт. 

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. Ви мене вибачте… 

 

_______________. (Не чути) …є таких механізм підтримки у прийнятті 

рішення…  

 

РЕВА А.О.  Розумієте, вона психічно хвора, їй будуть розказувати, як 

вона повинна приймати рішення. І ви розумієте, прекрасно, що з цими 

людьми далі буде і де вони всі опиняться. (Шум у залі)  

(Загальна дискусія)  

 

РЕВА А.О.    …у нас колосальні… Я вам скажу, у нас були, вибачте, 

Максим Юрійович, у нас були випадки, коли людина подавала документи не 

на встановлення опіки над людиною, яка визнана недієздатною, а подавала 

заяву опіки над  майном. Ми кажемо: "А чого ж ти не хочеш  займатися 

опікою над людиною?" – "Ну от… я подивлюся за його квартирою, щоб  її 

ніхто не вкрав". (Шум у залі)  

Я вам розкажу практику, як це відбувається. Я це бачив і 10 років цим 

займався. Тому оце якщо ми хочемо позбавити цих людей власності і 

викинути їх на вулицю, тоді треба переходити  на нові форми. Тому будь-які 

форми повинні  відповідати інтересам людей справжнім, а не придуманим. 

 

БУРБАК М.Ю. І це передбачається  чинним законодавством. 

Правильно? І будь-які зміни в  чинне законодавство це  в підзвітності 
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Комітету з питань  правової політики. Правильно? Тому  що цих випадків ми  

точно не знаємо. А там є фахівці в галузі права, які  є практикуючими 

юристами в минулому, і тому певно вони знають ці випадки і краще можуть 

це  відслідкувати. 

 

РЕВА А.О.   Максим Юрійович, отут я з вами згоден по суті, по формі. 

Ми повинні придумати механізм і дати їм на   відпрацювання, наскільки він 

відповідає чинному законодавству і  взагалі юридичним моментам. Поки 

якщо ми не будемо чітко уявляти  собі, як буде це діяти механізм… (Шум у 

залі)  Далі  висновок юридичного комітету нам не зовсім потрібен…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …просто  технически  он там долго лежал. 

 

РЕВА А.О. Я хочу вибачитися перед вами, тому що я  йшов трошки з 

іншим питанням. Якби я знав, що у нас зараз виникне ця дискусія, я би сам 

би прийшов на комітет, представляв  би всі ці законопроекти. Можливо, б 

навіть ми би і відкликали дещо. Але я, дійсно, вважаю, що серйозне питання, 

так просто з кондачка   ми його  не повинні вирішувати. Це дуже серйозні 

речі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зробимо тоді… це саме… Ми його тоді… 

його треба на  доопрацювання. 

Я не вижу проблем потом внести  его еще раз от уряду. Я не вижу 

проблем, если надо будет, мы внесем его  депутатам, чтобы быстро принять. 

Тогда нужно, чтобы дали просто, кто будет работать от Минсоцполитики по  

данному закону  с секретариатом. Там поставим какое-то время, например, 

две недели, там две-три недели поставим время, чтобы был полностью 

доопрацьований закон.  

 

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Или его нужно будет разделить на две части, то, что 

касается комитета, нашего комитете, и то,  что касается комитета Князевича. 

Чтобы они посмотрели юридически  как это правильно. Мы не можем на себя 

такую отвественность взять. Мы не можем на себя такую ответственность 

взять. Поэтому предложение –на доопрацювання данный законопроект.  

Кто –  за? Дякую. Рішення прийнято. 

Пришел Андрей Алексеевич, мы переходимо до першого питання – про 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про стан ветеранів 

війни і гарантій його соціального захисту".  

Андрей Алексеевич, сразу хочу сказать, что мы этот закон только что 

начали обсуждать до комитета. Честно могу сказать, он достаточно 

контраверсійний. Пожалуйста давайте доповидать и мы просто обсудим что 

и как правильно сделать по данному законопроекту. 

 

РЕВА А.О.  Шановний Олександр Юрійович! Шановні члени комітету, 

шановні присутні! Я хочу перед вами вибачитись за запізнення. ми якраз… у 

Голови Верховної Ради проводили зустріч… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все гаразд.  

 

РЕВА А.О.  …з нашими учасниками бойових дій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо за те, що прийшли. 

 

РЕВА А.О.  Що це за законопроект і чому ми саме пропонуємо, уряд 

пропонує цей законопроект. Ви знаєте, що у нас є велика група людей, які 

отримали поранення, контузії, каліцтва в результаті тих подій, які 

відбувалися у нас на Майдані в 2013-2014 роках. І частково проблему цих 

людей було вирішено шляхом внесення змін до Закону про статус ветеранів 
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війни і гарантій їх соціального захисту. Тобто ті люди, як на Майдані 

отримали каліцтво, вони стали інвалідами війни, їх Верховна Рада 

прирівняла до інвалідів війни. В той же час, якщо йти за логікою процесу, то 

що стало причино інвалідності? Поранення отримані на Майдані, або травма. 

І у нас, як правило… поєднується два фактори, фактор отримання поранення,    

і у нас в законі як правило такі люди вважаються комбатантами, тобто 

учасниками бойових  дій, а потім в результаті це поранення в  зв'язку з 

погіршенням здоров'я приводить до втрати працездатності, і людина  

отримує інвалідність.  

І от якщо по тих, хто отримав інвалідність, питання врегульоване,  то 

майже для тисячі наших учасників, які постраждали в результаті цих подій і 

отримали поранення, тяжкі тілесні ушкодження, середньої тяжкості і легкі, 

їхній статус  нічим  не визначений. Хоча Верховна Рада приймала рішення, і 

ми виплачуємо  їх допомогу  в зв'язку з тим, що вони там постраждали, як  

учасникам цих подій. Але у цих людей здоров'я теж погіршується, вони 

потребують соціального захисту в багатьох випадках, і потрібно на них, для 

них створювати окремі, якщо ми не визначаємо їх статус як загальний, 

окремі  державні програми, які б могли давати їм соціальний захист. Це 

пов'язано  з прийняттям величезної кількості нормативно-правових 

документів нових. Це пов'язано з включенням змін до  державного бюджету, 

тому що ми повинні  окремою статтею фінансувати ці всі відповідні  

програми і так далі, і так далі.  

По-правильному, коли ми обговорювали шлях, можливі шляхи 

вирішення, потрібно зробити так, як це зроблено  Законом про статус осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Туди включаються 

не тільки безпосередні учасники цих подій, але й, наприклад, ветерани 

ядерних випробувань. Вони до Чорнобиля не мають ніякого відношення, але 

там дія радіації на них теж сказується. Відповідно у них ті ж самі 

відбуваються  процеси в організмі, і державі з точки зору соціальної 
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підтримки немає різниці, де  ушкодження здоров'ю людина отримала, 

головне – характер цього ушкодження.  

І коли ми радилися в тому числі із учасниками цих подій, ми прийшли 

до спільної думки, що найоптимальнішим варіантом включення їх в систему 

державної соціальної підтримки і найбільш логічним з точки зору чинного 

законодавства України, щоб не придумувати нові законодавчі акти, є 

включення їх до категорії учасників бойових дій точно так же, як і їхні  

побратимі, які вже є інвалідами, вже є інвалідами війни.  

Які тут можуть бути негативні моменти. Я читав  особисто виступ дуже 

мною шанованого, дуже шанованого Юрія  Бутусова. Він є учасником цих 

подій, він є постраждалим на Майдані, він написав,  що це неправильно – 

встановлювати  статус учасника бойових дій на Майдані. Я поважаю  його 

позиці, відверто вам скажу, це позиція людини патріотичної і щирої. Єдине, 

що я хотів би звернути увагу, ми не можемо  нав’язати людям статус. Тобто 

стати учасником бойових дій чи не стати –  вирішує сама людина шляхом 

подачі відповідної  заяви і збору  відповідних документів.  Але ми як держава 

зобов’язані дати людям можливість, а вони вже виберуть для себе 

скористатися цією можливістю, чи не скористатись.  

Тому  я би дуже просив би, до речі, це  не єдиний  елемент в цьому  

законопроекті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте сейчас обсудим эту, а потом пойдем. 

 

РЕВА А.О. Так, я просто, щоби… 

І другий у нас  елемент в цьому законі, він стосується осіб, які 

постраждали внаслідок антитерористичної операції на  нашій території які 

проживають і які,  де склалася досить таки ганебна ситуація. Наприклад, 

якщо дитині відірвало руку під час обстрілу бойовиків, ви знаєте, їй 

встановлюється інвалідність і в довідці про інвалідність їй, знаєте що 

пишуть? "Загальне  захворювання" – це просто жах. Тобто, людина 
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постраждала  від вибухових  речовин, від обстрілів, від бандитів, ми не 

змогли так би мовити її захистити, вона втратила здоров'я і ми повинні 

поширити на неї систему соціального захисту. До речі,  ця норма 

модернізована тому що  така ж точно норма була і до цього в законі. Єдине, 

що ми робимо, ми кажемо про тих людей  більш конкретно, які  в результаті 

цих подій постраждали.  

Отже, дві позиції: перше –  це УБД для  постраждалих на Майдані і 

друге для тих, хто став інвалідом в результаті. 

 

БУРБАК М.Ю. Пане міністр, ми годину обговорювали цей 

законопроект.  

Почну з другої частини – це люди, які отримали інвалідність на 

контрольованих  Україною територіях. Я впевнений, що ми зробимо все і 

відновимо контрольовану територію  в межах кордону  України.    

Чи не будуть підпадати під дії цієї статті ті терористи, які  отримали 

інвалідність, а потім скажуть, що вони, внаслідок вибуху, йому відірвало 

руку і дайте мені ще й допомогу держави. 

 

РЕВА А.О. Дуже правильне питання, Максим Юрійович. 

Значить, як взагалі вирішується це питання по загальній практиці? От 

беремо зараз, що ми з вами не в зоні АТО, а знаходимося в Києві. Не дай бог, 

я отримав вогнепальне поранення, мене везуть в лікарню в приймальне 

відділення, в приймальному відділенні мене оглядає лікар і якщо він бачить 

на мені вогнепальне поранення, перше, до кого він звертається, до 

правоохоронних органів. Прибувають поліцейські і починають з'ясовувати 

обставини отримання поранення на предмет того, відкривати кримінальне 

провадження чи не відкривати. Факт поранення є, зафіксований лікарняним 

закладом, обставити поранення тут же фіксуються правоохоронними 

органами. Після цього вже далі йде процедура, якщо це була випадковість, не 
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порушується справа і так далі. Але обставини отримання поранення 

фіксуються правоохоронцями і лікарями.  

Тому коли ми говоримо про наших людей на нашій території, а там це 

чітко обумовлено, на лінії розмежування і на контрольованій території, ми 

можемо цей механізм застосувати. Тобто людина, яка поранена, її везуть в 

лікарю чи в госпіталь військовий. Тут же прибуває чи Національна поліція, 

чи Нацгвардія, виясняються обставини і в нас є первинна документація, яка 

дозволяє ідентифікувати причину поранення і факт поранення. Якщо людина 

на не контрольованій території, в неї ця первинна документація відсутня по 

тій простій причині, що ніяких лікарень "ДНР", "ЛНР" немає юридично, 

ніяких правоохоронних органів "ЛНР", "ДНР" немає. Зафіксувати первинну 

документацію, що це сталося в результаті тих чи інших речей немає. І тому 

вони не матимуть юридично можливості звертатися за цим статусом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Начнем с первого блока. Вы говорите то, что мы 

должны дать статус УБД, пропонуєте статус УБД людям, получившие легкие 

телесные повреждения. Есть Минздрав у нас? Скажите, пожалуйста, что 

такое легкое телесное повреждение? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четкое можете дать определение?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам могу тогда помочь с Криминального кодекса. 

Да, судмедэкспертиз. Тогда скажите, какая судмедэкспертиза, какая, четкая 

формулировка? 
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_______________. Формулировка: расстройство здоровья триває 

дольше, ніж 21 день. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От 6 до 21 дня. Теперь скажите мне, когда будут 

здесь сидеть участники АТО… Я сейчас закончу, потом будете говорить. 

Когда будут сидеть участники АТО, которым мы даем льготы, инвалидам 

только І, ІІ группы, и не даем льготы инвалидам по налогообложению. Там 

если льготы, только инвалидам І, ІІ группы, и не даем льготы инвалидам ІІІ 

группы. Я уже не говорю о легких телесных повреждениях. Как мне будет 

отвечать на вопрос как председателю комитета? 

Следующий вопрос. Вы не ограничиваете во времени получение 

справочки, когда получили. От Михайло, он получал телесные повреждения 

на Майдане или нет, легкие? Все видели, да, там сьемку, когда его там 

обливали холодной водой и дальше там по тексту. Вы не ограничиваете во 

времени получение справочки. То есть через десять лет кто-то придет и 

скажет… Знаете, не хочу там приводить классику, но скажу там из 

Булгакова, говорит, я, говорит, на Колчаковских фронтах… и пошло-

поехало. То какое количество людей мы получим? И какую мы можем 

получить дальше перспективу социального нагнетания. 

Второй вопрос, теперь уже политический. На сегодняшний момент 

русская сторона говорит: "То, что было на Майдане, это был переворот", и 

дальше по тексту. То есть мы сейчас законодательно закрепляем вопрос и 

даем им все возможности, а мы все-таки политики, политический орган, да, 

парламент, даем им все возможности говорить о следующем. Что там были 

боевые действия, что это был переворот и дальше по тексту. 

Если вы видели рекомендацию Верховной Рады… Я за то, чтобы люди, 

которые были на Майдане, первое, комитет точно за то, чтобы люди, которые 

были на Майдане, были социально защищены. Это аксиома, не нуждающаяся 

в доказательствах. 
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Теперь мы переходим к теоремам. Верховная Рада, комитет, не 

комитет, а… 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, предлагает дать людям статус за заслуги перед 

Отечеством. 

 

_______________. Заслуг, які мають (не чути) особливі заслуги перед 

Батьківщиною. 

 

_______________. …перед Батьківщиною. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перед Батьківщиною. Этим мы не будоражим 

ситуацию с АТО-шниками, потому что они будут считать, что они 

незаслуженно, кто-то был на Майдане и порезал палец (условно) или там 

простудился, или что-либо  и за это получает УБД. Мы знаем сегодня, что 

многие АТОшники говорят о том, что многие те, кто получили, есть такой 

слух, я не говорю, что это факт, что многие те, кто получили УБД, на самом 

деле  в АТО были там  один день, а некоторые, вообще небыли и мы еще 

больше будоражим ситуацию, давая  возможность людям, которые получили, 

подчеркиваю снова, легкие телесные  повреждения, тоже стать УБД. 

Ваше мнение. 

 

РЕВА А.О.  Шановний Олександр Юрійович! Я розумію ваші 

побоювання, але давайте все-таки по пунктам пройдемося і по цим 

можливим запереченням.  

Стосовно звернень людей. Коли ми щойно з Максимом Юрійовичем 

дискутували з приводу  інвалідів  дітей і на нашій стороні, коли ми говоримо 

про людей, які будуть мати право на отримання  статусу учасника бойових 
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дій, стане питання про первинну  документацію точно так же. І розширити 

коло  тих людей.  Які уже  сьогодні отримують допомогу, достатньо складно, 

я би сказав, без корупції цього зробити буде неможливо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Они соберутся 200-300 человек под ГПУ и будут  

говорить: "Вы, прокуроры, подонки, вы  не даете нам справки  и требуете от 

нас этот самый, а мы были на "колчаковских фронтах". 

 

РЕВА А.О.  Що стосується ГПУ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это как пример. Это как пример, это не… 

 

РЕВА А.О. Я розумію. Але мова йде про те, що коло цих людей, які 

зверталися в лікувальні заклади в цей період, уже обмежена. Уже сьогодні 

звертатися  і говорити, що "в мене були легкі тілесні   пошкодження", 

практично  неможливо тому що цей факт юридично   підтвердити 

неможливо. Уже пошкодження здоров'я, яке б вважалось навіть легким з 

медичної документації, відсутнє.  І тому юридично жодних підстав, для 

розширення кола тих  хто є -      немає. Мова йде… 

 

_______________.  А по рішенню суду? 

 

РЕВА А.О.  А суд не має права встановлювати ці факти. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите: де-факто, это  сделать нельзя. Я еще раз 

говорю, многие придут и будут говорить под Минздравом, по ГПУ,  понимая, 

Минздрав   и ГПУ будут выполнять  чисто нормы  закона и  говорить, что да, 

они не могут дать справочки. Но при этом, общество говорит: вот, в законе 

есть, вот у меня есть.  
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Мы, во всех законах, которые до этого писали,  ограничивали время, 

что можно было получить  справку, допустим  ……… по закону. 

 

_______________. Які звернулися за медичною допомогою в період з 

21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014. 

 

РЕВА А.О.  Мова йде про період, коли були події. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні.  

 

РЕВА А.О.  Якщо ви маєте звернення до лікарні, то дуже просто це 

питання вирішити. Можна або дописати цю норму в законі, або дописати в 

порядку встановлення статусу учасника бойових дій і той, і другий варіант 

абсолютно будуть нормальні. Не буде розширення, тому що фактично 

первинна документація вже… Не буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …органи исполнительной власти на период вперед, 

неважно какая будет… (Не чути)  

  

РЕВА А.О.  Ми в цьому переконані.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не хочу будоражить общество, ……… 

председатель комитета, возможности людям, чтобы это можно было 

манипулировать, манипулировать СМИ, манипулировать еще как-либо, это 

то, что касается сроков. Это не проблема, на самом деле, дописать 

законопроект, но сам факт. 

Теперь следующее. Меня больше волнует УБД. 

 

РЕВА А.О.  Давайте УБД. Якщо ми подивимося знову ж таки Закон 

про статус ветеранів війни, то по цьому закону проходять не тільки 



24 

 

військовослужбовці. По цьому закону, наприклад, проходять правоохоронці, 

які загинули під час виконання обов'язків на службі під час захисту 

громадського порядку. Те, що ми зараз їх не виключили і виключили, 

спеціально прописали, що ті, які приймали участь в Майдані, то вони ні в 

якому разі сюди не підпадають. Але, коли ми говоримо про статус УБД і все 

інше, то він передбачає не тільки участь у воєнних діях з іншою країною, як 

це є, але в тому числі він стосується тих же правоохоронців, які не є, скажімо 

так, учасниками бойових дій в розумінні війни. Тому коли ми говоримо про 

цих людей, які постраждали на Майдані, це вони отримали практично свої 

ушкодження в ході зіткнень, зіткнень з правоохоронцями, при чому, які 

порушували закон, як ми розуміємо, і в результаті завдали шкоди здоров'ю 

наших людей. Це один з елементів, якщо ми їх так визнаємо, то це вже 

автоматично робить тих людей, які завдавали шкоди нашим постраждалим на 

Майдані, вже ставить їх в ситуацію, коли ми їх повинні звинувачувати в 

незаконних діях. Що стосується того, що, мовляв, нам хтось щось скаже, що 

у нас була війна і так далі. Із-за того, що встановимо ми статус 900 чоловік чи 

не встановимо, від цього позиція Російської Федерації не зміниться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

  

РЕВА А.О.  Ні, я просто кажу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … просто ориентировочные цифры 900, а мы пишем 

закон. Закон – это публичная вещь…   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Справа в тому, що цей сам факт визнання цих 

людей… зверніть увагу, постраждалих на Майдані вже сьогодні інвалідів 

визнали інвалідами війни і це ж не спричинило… два роки тому, це ж не 

спричинило міжнародних скандалів, чи звинувачення нас в тому, що у нас 

громадянська війна. Точно так же і тут, абсолютно логічно, якщо ми дамо 
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іншій частині, яка слава Богу, ще не стала інвалідами статус. Це не приведе 

до того, що нас будуть звинувачувати в тому, що ми визнаємо факт 

громадянської війни, ми нічого не визнаємо. Ми говоримо, що ці люди 

постраждалі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

  

РЕВА А.О.  Ми  звернулись до комітету… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Участников боевых действий… и по поводу того, 

что третий вопрос, по поводу…  

 

_______________. Олександр Юрійович, легкі тілесні ушкодження, на  

моїй пам'яті був випадок, коли інвалідність у нас отримав ветеран Другої 

світової війни, Великої вітчизняної, який мав, вибачте, поранення в праву 

ягодицю, по касательной. Йому МСЕК встановив першу групу інвалідності, 

бо він на фронті мав по касательной ранение правой ягодицы. Я його правда 

запитував в якому напрямку він наступав і з якого боку, він нічого не сказав, 

але йому це встановлювали. У нас учасниками бойових дій сьогодні є, 

страшно сказати ті хто був в Чехословаччині в 1968 році, вони всі учасники 

бойових дій. Хто був в Угорських подіях 1956 року, от Артур Леонідович не 

дасть мені збрехати, учасники АТО і так далі. І я не чув з боку наших   

шановний учасників АТО обурення, чому цих людей не позбавляє статусу, 

хоча вони приймали участь…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …погибших, … комитет и когда они конкретно 

говорят, что наши дети сейчас за страну, а  то, что было в Чехословакии и 

говорят наоборот убрать, мы им просто объясняем, что мы не хотим сейчас 

будоражить общество, оно потихоньку само умрет. Но на самом деле когда 
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приходят организация матерей, когда приходит организация АТОшников, их 

это сильно волнует.  

 

РЕВА А.О.  Александр Юрьевич, знаете, почему  их это волнует?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И они говорят, что наши дети сегодня  за страну, а 

вот те, которые были за коммунистов, их как раз просят убрать. 

 

РЕВА А.О.  А знаете почему, почему они так ставят вопрос?  Потому 

что, к сожалению, нами было принято одно неправильное решение в свое 

время. Ми позбавили пільг членів сімей загиблих військовослужбовців, а, 

вибачте, міліціонерів і правоохоронців залишили. І от до тих пір, поки ми не 

ліквідуємо цю нерівномірність, вони будуть ставити питання не по собі. 

Вони будуть казати, чому така несправедливість. Якщо ми виправимо 

несправедливість по відношенню  до них, я думаю, що у них  буде значно 

менше питань, чого така ситуація... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …когда мы вернемся к тому, что у нас будет  страна 

социальная.  То есть 25 лет  в стране всем давали справедливые льготы, всем 

кому невпопад, и страна, бюджет страны рвался как мог. Мы сегодня 

говорим, что мы уходим от популизма, мы сегодня переходим к монетизации 

процесса  и при этом говорим, что мы всем остальным все  это вернем. 

Тогда…  

 

 РЕВА А.О. Александр Юрьевич, речь идет не о том, что мы 

расширяем, у нас эти женщины уже являются…  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. К сожалению, тогда вы тогда не были в 

правительстве. Я могу сказать, когда было правительство 14-го, 15-го года, и 

когда бюджет страны никто не понимал, как сворачивать, и никто не 
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понимал, сколько мы соберем денег, была принята концепция государством 

следующая. Что мы в первую очередь должны сделать все льготы для воинов 

АТО, понять, какой у нас будет, чтобы мы были объективны, чтобы понять, 

какой у нас в стране  будет бюджет, и потом вернуть те льготы остальным. 

Но задача была поставлена очень простая. Люди, которые воюют сегодня на 

фронте, должны быть социально защищены, и это была первая задача.  

И когда ты не понимаешь, сколько собрать денег, и когда 14 год, 

бюджет, еще раз повторяюсь, сворачивался, так монетку подбросили 

приблизительно………. может столько, а может нет. И так  же бюджет 15-го 

года сворачивался непонятно как…  И поэтому я бы очень не хотел, чтобы 

мы  сейчас возвращались к тому,  как это принималось и почему так. И вы 

это тоже прекрасно знаете.  

 

РЕВА А.О. Александр Юрьевич, тех женщин, которым оставили 

льготы… (Не чути)  

 

______________.  Я хотів би подякувати  безпосередньо голові комітету 

Олександру Третьякову, членам комітету, дійсно, за постійну увагу, яку 

приділяє проблемам поранених майданівців. І окремо відмітити ту виконавчу 

владу, яка є зараз в особі Прем’єр-міністра Гройсмана, міністра   Реви, тому 

що на третій рік  подій Революції Гідності нарешті виконавча влада не тільки 

згадала, що є поранені майданівці…. додати, а вже і робить конкретні кроки, 

щоби… вирішення проблем, які накопичились роками. Це маленький 

відступ.   

Тепер  конкретно по тих зауваженнях, що  передавав Олександр 

Юрійович. 

Перше. Легкі тілесні ушкодження. Вогнепальне поранення  …… 

нарізною  зброєю 7.62, в яке пройшла куля через м'які тканини, мышцы 

людини, не заділа кістку, не заділа внутрішні органи – це легкі тілесні. У нас 
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на сьогоднішній день 15-20 чоловік  є, які з такими пораненнями, які по 2, по 

3 рази зверталися до …….. і навіть комісійна …. встановлює легкі тілесні. 

Людина, якій дубинкою  розкроїли голову, наклали 8 швів і якій, Богу 

дякувати, не пробили череп, а тільки розкроїли епідерміс – це легкі тілесні 

ушкодження. 

Неможливо на сьогоднішній день людину, яка зламала палець, яка   там 

зробила  забій, яка не зверталася в медичні заклади, які би встановили певне   

пошкодження здоров'я, неможливо на сьогоднішній день пройти судову 

медичну експертизу і отримати тяжкість тілесних ушкоджень, не маючи 

відповідної первинної  медичної документації. 

Щодо… це щодо легких тілесних.  

Друге. Щодо терміну. Також я хотів по легких сказати, що дуже часто 

легкі тілесні, особливо що стосується  отруєння газом. Якщо ви пам'ятаєте, 

російські гранати, у нас теж біля 20 тисяч людей, які натягнули, тільки те, що 

ми просили, і ГПУ, і експертів, – легкі тілесні. Тому що на сьогодні СМЕ не 

кваліфікує ушкодження здоров'я. Людина хворіє вже три роки, ніхто не знає, 

що з його здоров'ям. У нього хімія виїдає ізнутрі, а йому не встановлює СМЕ 

тілесних ушкоджень, тому що немає сьогодні відповідної методики і немає 

на сьогодні відповідно можливості визначити це ушкодження. Йому 

натягують легкі. Дуже часто легкі – це не довстановлені тяжкі або середні. 

Друге, терміни звернення. Немає проблем внести цю норму. Вона 

принципово нічого не змінює, тому що чіткі норми сьогодні встановлені 

підзаконними нормативними актами про порядок проходження судово-

медичної експертизи і про порядок визначення тяжкості тілесних ушкоджень. 

При направленні на СМЕ слідчий навіть людини, яка зараз звертається, ми 

добилися з Генеральною прокуратурою України, це просто їхня добра воля, 

що кожного місяця до 10 числа Управління спеціальних розслідувань 

інформує Міністерство охорони здоров'я про осіб, які пройшли внов судово-

медичну експертизу або пройшли перекваліфікацію. 
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Сьогодні якраз прийшла нова інформація. ГПУ подала одного тяжкого, 

чого не було вже 4 місяці, трьох середніх і 5 легких. Тобто це при 

направленні на судмедекспертизу слідчий ставить конкретне запитання 

експерту: чи могла ця людина такого-то числа отримати такі-то тілесні 

ушкодження. І якщо у людини відсутня медична документація, якою б він 

звертався до шпиталю Майдану, до госпіталів, наприклад, після вже 

завершення Революції Гідності 22-23-го, людина не отримує тілесні 

ушкодження. Навіть скільки він не ходив, не писав би Президенту, 

Третьякову і Бараку Обамі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я понял. Я надеюсь, что третьего Майдана 

не будет за льготами? 

 

_______________. Олександр Юрійович, те, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чтобы, смотрите, чтобы не… Закон же, там же не 

написано, какого Майдана. Смотрите… 

 

_______________. Написано, чітко написані часові рамки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я надеюсь, я надеюсь, что третий Майдан не будет, 

чтобы получить УБД… Пожалуйста. 

 

_______________. Дві хвилини, я закінчую. Я закінчую. Це щодо 

термінів. Воно не принципово, якщо це буде просто з юридичної точки зору 

повторення, масло масляне. Це не принципово, можна додати. 

Третє. Гаврилюк, на жаль, сьогодні не є потерпілим у справах 

Революції Гідності, тому що він не звертався у Генеральну прокуратуру із 

заявою щодо вчинення щодо нього злочину. То, що казав Андрій 

Олексійович, що людина, щоб отримати навіть статус УБД, вона мусить 
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бути, зробити крок перший, від неї залежить, і звернутися з відповідною 

заявою. Якщо вона не звернеться, вона його не отримає. 

Наступне. Щодо грати на руку Москві, Андрій Олексійович так же 

сказав, два роки діє Закон про інвалідів війни, саме війни, і нічого ніхто не 

грав, інформаційних приводів не створював, тому що тільки соціальний 

захист, а не політичне питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не против, если мы расширим круг тогда льгот для 

АТО, внесем туда третью степень инвалидности и  дальше просто, и те, кто 

получили в АТО легкие телесные повреждения. Смотрите, чтобы было 

зеркально, чтобы и АТОшники были зеркально с теми, кто были на Майдане. 

То есть мы тогда, как комитет, инициируем законопроект и все АТОшники, 

получившие легкие телесные повреждения, тоже будут иметь льготу. Может 

быть для категорий одно, а для других категорий другое. 

 

_______________. Можна я закінчу? Одна хвилина.  

 

_______________. Уважаемый Александр Юрьевич, если АТОшник 

имеет статус УБД, ему не нужны документы о легких телесных 

повреждениях. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы делаем льготы по налогам. А почему нет? Здесь 

мы делаем льготу по УБД, те, кто получили легкие телесные, а для 

АТОшников мы сделаем тогда льготу по квартплатам. Можно? 

 

_______________. Речь не идет об этих льготах, о которых вы говорите. 

Если речь идет об инвалидах войны первой, второй, третьей групп, то в 

законе нет разницы между ними. Разницу уже устанавливают разные 

подзаконные акты, незаконно кстати. 
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_______________. (Не чути)  

  

_______________. Пенсія залежить від групи, від групи, да, а всі 

однакові.  

 

_______________. Це інваліди війни.  

 

_______________. Ну це не УБДешніки. 

 

_______________. Шановні колеги, я закінчую. Наступне, по рішенню 

суду неможливо встановити тяжкість тілесних ушкоджень, жоден суд не 

візьме на себе зобов'язань і не може зобов'язати судмедексперта, який є 

незалежним суб'єктом кримінального процесу, ні слідчий, ні генпрокурор, ні 

суд не може зобов'язати. Тому що експерт судово-медичний, він несе 

кримінальну відповідальність за свої рішення і за результати, які він 

встановлює.  

Щодо питання, передостаннє, щодо рекомендацій, можливо, 

прирівнення осіб, які отримали поранення під час Революції гідності до осіб, 

які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це якраз, Олександр 

Юрійович, що ви казали, це бомба  ……… дії, яка може винести великі 

протиріччя у суспільстві. У нас, на хвилиночку, герої України не відносяться 

до осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною.  

 

_______________. По цьому закону.  

 

_______________. Да, по цьому закону. Вони мають тут зовсім інший 

закон про ветеранів праці і в них набагато менші пільги, і можливості. У нас 

на сьогоднішній день особливі заслуги перед Батьківщиною мають лише ті 

повні кавалери  ордена Слави, отриманого з 1941 по 1945 років, та Герої 

Небесної Сотні і нагороджені. За три роки жодної живої людини, неважливо, 
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поранені, не поранені, жодна людина не отримала Орден Героїв Небесної 

Сотні. Тобто почекайте, Наталія Василівна, я закінчу. Тобто у нас 

створювати прецедент, що ми якось превальовано…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все, регламент закончили… 

 

_______________. Да. І останнє, Олександр Юрійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Регламент. Регламент.  

 

_______________. Я останнє, десять секунд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет, регламент.  

 

_______________. У нас 300 тисяч УБДешників, ми зараз говоримо про 

900 осіб і ніколи жоден АТОщник не стане іншому пораненому на Майдані, 

що ти не маєш права отримати. Тому що люди, які не отримали поранення, 

вони отримають в АТО, а ми кажемо тільки про поранених. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталия Васильевна. 

 

_______________. Коли науково-експертне управління рекомендувало 

надати цим особам статус осіб, на яких поширюється … закону, йшла не про 

те, щоб їх нагородити тими відзнаками, які сьогодні передбачені в законі, а 

просто добавити стаття 11 закону, нині діючої категорії, ще категорію осіб, 

які отримали легкі відповідні ушкодження. Тобто тут за нагородження мова 

не йде.  

 

_______________. (Не чути)  
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_______________. А ми готові на це йти. 

 

_______________. … родин, тому що там… привільоване ставлення до 

осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Почитайте, будь ласка,  

яке вони мають … (Не чути)  небезпечний прецедент, тому що там нікого 

немає більше крім 1941-1945 і написані…  

 

_______________. Ні там ще Герої соціалістичної праці,  … (Не чути)  

 І за відвагу.  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто-то, что-то хочет добавить?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите. По этому поводу понятно по первому 

блоку, теперь по поводу второй мировой войны.  

(Загальна дискусія) 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давай. 

 

_______________. Скажіть, будь ласка,  чому ми чекали стільки часу 

для того, щоб це винести? Минуло три роки? Паш, ну ми ж на постійному  

контакті, ми з могли це зробити два роки тому. Просто цікаво, чому зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потому, что скоро пленум ЦК Компартии, в смысле 

годовщина Майдана и вдруг  вспомнили. 
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_______________.   Була зустріч. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В ноябре месяце. 

 

_______________. В листопаді місяці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы с вами договаривались, мы этот законопроект  

разрабатываем вместе, но я понимаю, что наши договоренности не играют 

роли,  но "проехали".  Мы договорились, что в  принципе логично, чтобы   

комитет работал вместе с Минсоцполитикой, но такое дело это.  

3 года дождались, к годовщине Майдана, понятно все, к сожалению, 

живем старыми категориями. Говорит: "Берлин будем брать к 1 мая, 

положим еще тысяч 300 человек, но к 1 мая - возьмем".   (Загальна дискусія) 

  

_______________. Александр Юрьевич, дело  в том, что когда     мы 

встречались в ноябре месяце, первое, что нам сказали участники тех 

событий, они назвали нам перечень должностных лиц, которые  обещали  им   

решить вопрос с тем, чтобы социальная защита… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Увольте их всех.  

 

_______________. Неможливо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А назовите перечень.   

 

_______________. Олександр Юрійович, це буде некоректно  і 

неправильно, якщо  я ці прізвища  озвучу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почему? 
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_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы живем  в публичном обществе, какие проблемы? 

 

_______________. Некоректно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам  гарантирую, что я тоже пойду сейчас к 

Президенту по поводу  того, что если  люди эти блокировали работу и 

искусственно создавали дефицит, мы однозначно этот самый. 

Давайте, назовите. 

 

_______________. Давайте, по суті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Давайте дальше, по законопроекту, по 

поводу Второй мировой войны, то что мы вписали.  

 

_______________.  Значить, по Другій світовій війні. Розумієте, ми 

зараз, сьогодні перейшли на нове розуміння того періоду в якому були  

бойові дії.    По Закону про статус  ветеранів війни особи, які наприклад    

загинули  в 1939 році в Фінляндії, фінська  війна, польська війна, більше того 

японська війна,  вони фактично прирівнювалися   до учасників бойових дій. 

Хоча в той же час поняття  Велика Вітчизняна війна, воно більш вузьке,    ніж 

ті категорії людей, яких вона охоплювала. Ну, ви мене вибачте, у нас один із 

статусів учасників бойових дій мають учасники Української повстанської 

армії, які в 44-54-му  роках вели бойові дії і так далі і тому подібне.  

 

 _______________. Скільки чоловік? Ми колись зробили запит, чотири 

чоловіка. 
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 _______________. А може вони вже померли, це було десять років 

тому.  

 

 _______________. Так от якщо ми хочемо дочекатися, щоб їх тоже 

чотири залишилося, ми можемо тоже через 25 років чи через 30 повернутися 

до цього  питання.  Тому Друга світова війна, вона більш правильна, більш  

повно охоплює ці категорії осіб, які мають право на статус, передбаченого 

цим законом. І тому ми вважали за правильне змінити цю термінологію. Не 

до пленуму ЦК Компартії, а навпаки. Я не думаю, що Компартія нам подякує 

за те, щоб ми таку пропозицію внесли.  Але, якщо ви вважаєте, що це 

принципово, можна, звичайно, повернутися до старої назви. Але з нашої 

точки зору… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет, я сейчас говорю… для вашего сведения, 

первый, кто вел в законодательном  уровне  Вторую мировую войну, это этот 

комитет. Для вашего сведения.  Для вашего сведения, декоммунизация 

проводилась, для вашего сведения, декоммунизация проводилась в этом 

комитете. Для вашего сведения, статус воинов УПА было сделано в этом 

комитетом и только в этом созыве. Это так, чтобы просто вы знали.  

 

 _______________. Просто я хочу сказати, подякувати всім…   (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …Если в бюджете есть деньги и вы готовы все это 

делать, не вопрос.  

 

 _______________. …какими деньгами пользоваться, только 

государство, те, что платят налогоплательщики.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, просто подобного  законы вообще рекомендовано  

принимать до бюджетного  года. Так, чтобы реально  можно было посчитать 

расходную и доходную часть. Поэтому пленум был сказан как раз к другой 

дате.  А вот подобного плана закон вообще принято принимать до бюджета.  

 

 _______________. Вы сейчас  невнятно говорили, я хочу напомнить, 

что количество, к сожалению участников боевых действий ежегодно 

уменьшается на несколько тысяч человек.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Увеличивается к сожалению, 

 

 _______________.  Уменьшается.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Увеличивается, потому что АТО идет… 

 

_______________. …але мається на увазі ті, хто…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы говорим об участниках боевых действий. Они, к 

сожалению, увеличиваются. (Шум у залі)  

 

______________.  Учасника війни збільшується тоді. Ви в курсі.  По  

цьому закону… В зв'язку з тим, що пишем "Друга світова війна", написали, 

що тоді якраз 1939-1941 робота хоч один день… пам'ятаєте, було з 22-го  по 

45-й і він – учасник війни. Тепер воно збільшується  з 39-го по 41-й. 

збільшується кількість людей учасників війни. Добре.  (Шум у залі)  Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У  меня еще есть пару вопросов. Я скажу, что меня 

смущает, и против чего я буду  выступать. 

Я против того, чтобы в законе говорить  о легких телесных 

ушкодженнях. Это звучит… это звучит ужасно. Мы готовы, есть там есть 15 
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человек с пулевыми ранениями, может быть какую-то формулировку вписать 

именно "пулевое ранение" и так далее. Но я не понимаю, как потом будут 

здесь АТОшники говорить о том, что мы даем статус участника  боевых 

действий для тех, кто получили легкие телесные повреждения. Я себе 

представляю, что будет на эфирах и так далее, и тому подобное. 

……………политик. Это первая позиция. 

Вторая позиция по поводу все-таки принятия это ……….. или это  за 

заслуги перед Отечеством. Ну вторую категорию. 

Я еще раз говорю, сейчас практически… На самом деле все законы, 

которые были ранее написаны, из 8 законов, которые приняты парламентом  

вообще касаемо  "Небесной сотни" и Майдана, все 8 были комитетские. Это  

тоже для сведения. 

Я очень рад, что… это первый закон кабминовский вообще за 

последних… за три года. До этого не было ни одного кабминовского закона. 

К сожалению… Еще раз говорю, к сожалению, такого плана законопроекты 

нужно приурочить  не к какой-то дате, там 22 февраля, а такое 

законопроекты нужно давать   своевременно, сразу же. Поэтому говорить о 

принятии  сразу в целом  вообще не приходится. 

Теперь…    Что?  

 

_______________. Не можна це…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это исключено. 

Потом следующее. Дальше, если говорить по данному  законопроекту. 

Это второй раздел: "Надати право на встановлення статусу инвалида войны". 

Вы пишите під час проведення операції АТО, а після?  

 

_______________. (Не чути) А якщо мова йде про АТО, АТО 

закінчується, ………  враження. 

 



39 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сейчас говорю про заминированные поля, то есть 

те, которые получили инвалидность от вибухових речовин.  

 

_______________. А если по ним не стреляют, то они уже инвалидами 

не станут, слава богу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так я наоборот говорю о том, что это нужно 

расширить. Я говорю о том, что разминирование по поводу Второй мировой 

войны до сих проходит и, я думаю, что разминирование на той территории 

будет проходить еще. 

 

_______________. А там те, кто на минах, там они специальные. 

 

_______________. Ні, там чітко прописано період. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте второй раздел.  

 

_______________. Осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи 

інших ушкоджень ……… бойових дій в період Другої світової війни та від 

вибухових речовин, боєприпасів ……… у воєнний період, ……… речовин, 

боєприпасів, військового озброєння на території проведення 

Антитерористичної операції ……… органи державної влади здійснюють свої 

повноваження та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення під 

час її проведення. 

 

_______________. Під час проведення.  

 

_______________. Під час виконання робіт, пов'язаних з ………, це 

окрема тема. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так під час її проведення.  

 

_______________. Дивіться, під час виконання робіт, пов'язаних з 

розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання. Це окремий 

пункт фактично. 

 

_______________. Справа в тому, що виконувати роботи по 

розмінуванню не може мирне населення однозначно. Те, що там міни 

залишаться і після прийняття рішення ……… 

 

_______________. Выносить в зал мы можем только за основу, в цілому 

нет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В цілому нет.  

 

_______________. Только начнем обсуждения даже по процедуре за 

основу. 

 

_______________. Колеги, щоб не було підозри, що ми просимо взяти 

Берлін… 

 

_______________. А воно так виглядає. 

 

_______________. Якщо ви, я так розумію, що коли ви вносите в 

Верховну Раду і голосує Верховна Рада в першому читанні, воно 

відправляється в комітет, там мінімум два тижні повинно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть мы не голосуем за скорочену процедуру.  

 

_______________. Я ще раз кажу, я не проти того, щоб ми 

доопрацьовували, тому що в нас немає людей зробити щось не якісне. Тому 
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що якщо ми будемо поспішати і не знімемо ……… депутатів з тих чи інших 

норм, це буде ……… Ми ж їх повинні переконати в тому, що за це треба 

голосувати. 

 

_______________. Так может мы сначала доделаем идеальный и потом 

запустим, а не будем ……… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, Глеб. 

 

_______________. Якщо ми його зараз повертаємо, да, не приймаємо, 

ми знову втягуємося в процедуру, ми його переробляємо, знову йдемо ……… 

То краще перше читання прийняти ……… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, первое, что хочу сказать, я считаю, что 

было крайне не корректно поведение правительства на Погоджувальной раде 

в понедельник, меня, к сожалению, не было. Потому что данный 

законопроект зарегистрированный в Верховной Раде 26 января с криками  

Степана Ивановича, я по процедуру, конечно,  не поиздеваюсь тоже в ответ, 

говорю под стенограмму, почему до сих пор комитет его не смотрел? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стенограмму. С криками "почему комитет до сих его 

не рассмотрел?". Хотя в этом время просто сессии не было, ну ничего 

страшного. Кто там будет разбираться, когда только вчера сессию открыли, 

важно же покричать?  

 

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Степана Ивановича, я имею ввиду первого вице-

премьера.  

 

_______________. ……… чи він обраний якось інакше, мені просто 

цікаво, при всій повазі?  

 

_______________. Олександр Юрійович, це звичайно не коректно, я не 

хочу давати оцінку, тому що получиться, що я теж не коректно себе поводжу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви член уряду, вы не можете  давать оценку, вы не 

можете давать оценку. 

 

РЕВА А.О. Я думаю, що таких, звичайно, речей не повинно бути, це 

однозначно. 

Значить, з приводу самого законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, секундочку, я закончу.  

Еще раз обращаюсь к вам, как  к министру социального министерства,  

у меня большая  просьба, потому что мы с вами договаривались, чтобы все 

законопроекты, которые разрабатываются  правительством, желательно, 

чтобы они  вырабатывались  и согласовывались вместе с комитетом. Мы об 

этом говорили  и договаривались для того, чтобы не было проблем  дальше 

на комитете  и не было, и в зале.  Я понимаю, что во всех правилах  всегда 

есть исключения, наверное, это было  исключение из правил. Но, впредь, 

большая просьба, я думаю, что это совсем   не проблема просто заранее дать 

тоже сюда  законопроект и есть технические какие-то вещи, которые, может 

быть,  комитет внесет. Я просто не вижу в этом никакой трудности, если мы 

говорим, что это парламент и правительство работают  вместе.  

Если каждый работает на свой пиар отдельно,  я сейчас  говорю о 

Кубиве, не о вас, то еще не было в  истории Украины, чтобы министр 
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обыграл Верховную Раду, вот в истории Украины, чтобы министр обыграл 

Верховную Раду, такого не было. Я сейчас не про вас говорю, еще раз, я 

сейчас не про вас говорю. 

Следующее, что меня, действительно,  беспокоит и я между первым и 

вторым чтениями буду  собирать организацию АТОшников по поводу того, 

какая у них будет реакция на данный законопроект. Мы не можем 

рассматривать,  я серьезно говорю, мы не можем рассматривать  одну 

категорию и  создавать конфликтологию  с другой категорией.  И в этом 

случае, даже не хочу приводить пример по количеству  людей,  хотя могу, 

потому  что   тех людей гораздо больше, но я  крайне не хочу просто 

создавать конфликтологию. То, что здесь происходит  по поводу афганцев в 

комитете, по поводу участников  АТО, а сейчас еще станет по поводу 

участников Революции Гідності, то, что    здесь происходит на комитете, 

когда приходят АТОшники, инвалиды, матери погибших и какая   

происходит конфликтология,  лучше эти вопросы сразу же утрясать. 

Я понимаю, что мы в стране не можем решить вопрос для  800 человек, 

никак по другому,  кроме внесения закона. Для меня это в принципе 

парадоксально,  вот для меня парадоксально, что мы не можем лечить людей,     

честно говорю. Для меня это, лечить людей, помогать, 800 всего, всего 800 

людям только через законодательный акт. Для меня парадоксально, что мы 

живем в публичном обществе, и люди стесняются говорить, кто саботирует 

процесс помощи людям, получившим инвалидность или увечья на Майдане. 

Таких людей нужно выгонять с правительства. Для меня это парадоксально. 

И когда люди не хотят, извини, это тебя касается, люди не хотят публично 

говорить, кто это, тогда, тогда это не разговор. Тогда лучше не говорить, что 

кто-то мешает. Наверное, марсиане какие-то мешают. 

Я думаю, что мы на комитете поддержим данный законопроект в 

первом чтении. Но сразу говорю, мы обязательно должны провести 

консультацию с другими участниками, чтобы не вызывать в обществе 

конфликтологии. 
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_______________. Дякуємо. Обов'язково ми це підтримаємо, Олександр 

Юрійович, таке рішення. Тому що, дійсно, це має бути узгоджено і ……… 

рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто за это время мы могли спокойно сесть и 

провести все разговоры, все консультации, и нормально принять его даже к 

очередному партсъезду. Я говорю, к 22 февраля. 

 

_______________. К 20-му. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К 20-му, да. 

Поэтому предложение: поддержать его за основу. Есть какие-то 

замечания у нас?  

Кто – за? 

 

_______________. Или  все –  за,  или кто-то воздержался… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Спасибо, решение принято.. 

 

_______________. Я с вашего… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пожалуйста-пожалуйста. 

 

_______________. Спасибі вам. Я думаю, що ми доопрацюємо… (Не 

чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тише. 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. До мене звернулися з товариства …….. Дивіться, 

соціальні стипендії. Діти, позбавлені батьківської опіки, діти, ці, діти-

члени… 

 

РЕВА А.О.  Юрій Романович, я зразу вам хочу доповісти. Сьогодні 

урядом внесено зміни……. 

Тому я вибачаюсь, але ми цю помилку виправимо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

Третє питання – про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо  

розвитку власної справи фізичною особою-підприємцем з інвалідністю, 

отриманою внаслідок поранення, контузії або  каліцтва, одержаних під час 

безпосередньо участі в АТО. Законопроект Денісової. Максим просил, хотел 

выступить по нему и поддержать его.   

Скажите про законопроект два слова. 

 

 _______________.  Значить, законопроектом пропонується внести 

зміни до  Закону про основи соціальної захищеності інвалідів України і 

надати фізичним особам- підприємцям з інвалідністю, яка  настала внаслідок  

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, перше, 

право на одержання безповоротної одноразової фінансової допомоги на 

розгляд власної справи. Коротко скажу, що на сьогодні право на одержання  

такої допомоги мають юридичні особи, в яких  працює, ну там певні умови, 

де там працює, наприклад, не менше 50 відсотків інвалідів.  В даному 

випадку іде мова про надання  фізичній особі такого права.  

Пропонується також  надати пільги з оподаткування.  В даному 

випадку норма чуть-чуть не доопрацьована, тому що,  щоб її реалізувати, 

треба  внести зміни до Податкового кодексу. В принципі автори 
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законопроекту, те, що ми  узнавали, вони готують  відповідні зміни до цього 

закону.  

Науково-експертне управління…  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Что-то можешь сказать?  

 

 _______________. Ми підтримуємо цей законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Підтримуєте?  

 

 _______________. Да.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За основу? Є застереження?  Будь ласка. 

 

______________.  Дозвольте, будь ласка,  одне слово. Законопроект ми 

також підтримуємо, але є одне застереження. Справа в тому, що в змінах до 

статті 14.1 йдеться спершу про  центральний  орган, потім про  суб'єкти, яким 

надаються певні пільги, преференції, дотації і таке інше. Далі ж зміни, які 

йдуть, йдеться про те, що  фізичній особі-підприємцю надається  лише 

безповоротно одноразова фінансова допомога на розвиток власної справи.  

Потрібно, ну скажімо так, або  першу пропозицію до статті 14.1 розділити, да 

– що надається юридичним  особам і що фізичній особі – або ж якимось 

чином доопрацювати інші статті, щоб не було такого, що фізичні особи за 

статтею 14.1  претендуватимуть на декілька видів допомог, а за іншими 

статтями – тільки на один вид допомоги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну логічно. Давайте  до второго чтения просто учтем 

эту правку  и все. Это незначительные правки, которые могут спокойно  

быть.  То что это уточнение. Это уточнение. (Шум у залі)  
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Это уточнение. Не вопрос, мы тогда  ко второму чтению  все это учтем 

и поправим законопроект.  

  Предложение тогда… Будь ласка.  

 

______________.  ….до другого читання додати  ще інвалідів війни 

внаслідок подій Революції Гідності. Всього  108 чоловік, але теж вони 

приймали участь. Якщо це буде доречно…  

 

______________.  Скажіть, будь ласка,  яка різниця? Ми ж не кажемо, 

ми пищшемо: особам з інвалідністю. Не пишем причину. (Шум у залі)  

 

  

 

______________.  ……….безпосередньо участь в антитероричстичній 

операції. Тут чітка є…. (Не чути)  

(Загальна дискусія)  

 Якщо можливо, да,  щоби… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Расширять можно, сужать нельзя. Можно. 

 

_______________. Або взагалі … з інвалідністю першочергово саме 

цим категоріям. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. АТО і Майдан.  

Кто за то, чтобы принять законопроект за основу? Спасибо. Решение 

принято. 

Четверте питання. Проект Закону про внесення  до  …..законів України  

щодо  підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні (законопроект 

4803, Кужель). Кужель обратилась потому, чтобы перенести данный 

законопроект. Поэтому переносим.   
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Следующий законопроект. Проект Закону про внесення змін до Закону  

України "Про основи соціальної  захищеності інвалідів в Україні" (щодо 

захисту інтересів дітей-інвалідів). Законопроект 4803-1 Бахтеєвої. 

 

_______________. Це альтернативний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, это альтернативный Кужель? 

 

_______________. Да, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте. Тогда автоматично два законопроекта, 

автоматично два законопроекти переносяться. 

Шосте питання. Проект Закону про попередження інвалідності та 

системної реабілітації. Законопроект Сисоєнко, 4458. Здесь я хотел бы 

отдельно секретариат обратить внимание на законопроект. Сисоенко 

написала письмо о том, что просит перенести, но вчера или в пятницу на 

эфире сказала, что комитет постоянно саботирует и не проводит этот 

законопроект. (Шум у залі)  

При этом, при этом есть официальное письмо, что она просит 

перенести рассмотрение. Поэтому просьба… 

 

_______________. Перенести или………. там. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Соответственно, когда мы будем размещать все 

решения комитета, соответствующе показать, что есть, должна быть 

справедливость, а не популизм. Тут человек говорит – переносим, при этом 

выходит на эфир и говорит – комитет не хочет разглядывать. Некрасиво. 

Сьоме питання. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про гуманітарну допомогу" щодо спеціально уповноваженого державного 
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органу з питань гуманітарної допомоги. Законопроект 5475, комитетский. 

Доповідає Ковальова Тетяна Петрівна. Є? 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Доброго дня. Ковальова Тетяна Петрівна, 

начальник Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та 

гуманітарного співробітництва в Міністерстві з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну 

допомогу" щодо спеціально уповноваженого державного органу з питань 

гуманітарної допомоги підготовлений з метою удосконалення правового 

регулювання питання надання гуманітарної допомоги, набувачами якої є, 

набувачем, які розташовані та/або проживають на тимчасово окупованій 

території України, на території, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, у населеному пункті, що розташований на 

лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами або іншими особами, 

які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України. 

Законопроектом передбачається…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас все-таки збройний конфлікт чи АТО? 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Збройний конфлікт. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но у нас везде в нормативных базах АТО. 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Значить, щодо використання у національному 

законодавстві такого виразу "збройний конфлікт", то тут можна зазначити 
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таке. У Законі України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб" він визнається у якості однієї з обставин, яка змусила 

громадянина України, іноземця або особу без громадянства, яка перебуває на 

території України на законних підставах та має право на постійне 

проживання, залишити або покинути своє місце проживання. 

Тобто стаття 1 Закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб" використовує поняття збройний конфлікт. Якщо потрібно, 

я цю статтю зачитаю. 

Також у статті 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в 

Україні" він визначений у якості однієї з форс-мажорних обставин теж. 

Також є в нас у Воєнній доктрині України схвалений рішенням РНБО 

України від 2 вересня 2015 року про нову редакцію воєнної доктрини 

України та затверджений Указом Президента України від 24 вересня 2015 

року, номер 555-215, що до Автономної Республіки Крим і міста Севастополя 

застосовується термін тимчасова окупація Російською Федерацією частини 

території України. А в свою чергу в східних регіонах України констатується: 

розпалювання Росією збройного конфлікту. 

Цією ж доктриною визначено, що збройний конфлікт – це збройне 

зіткнення між державами. Є різні форми: міждержавний збройний конфлікт, 

збройний конфлікт на державному кордоні, а між ворогуючими сторонами в 

межах території однієї держави, як правило… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть, во всех, во всех законах, которые мы 

принимаем, в принципе, слово АТО неправильно. 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Ні, тобто… Ні, тобто збройний конфлікт, він вже 

застосовується як поняття в національному законодавстві. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите, я… Смотрите, я …… не юрист, космонавт. 

Скажите, а вот во всех законах, то есть надо писать "збройний конфлікт" или 

"АТО"? 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Ви знаєте, от якщо, наприклад, до Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій нещодавно зайшов для того, щоб ми  

надали позицію міністерства, такий закон…о законопроект, який  був 

розроблений, про розроблення механізму компенсації… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …Крыму? Потому, что оккупация   только же  в 

Крыму у нас, правильно?  

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Окупація тільки в Криму. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А министерство как называется?  

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Міністерство називається з питань тимчасово 

окупованих  територій та  внутрішньо  переміщених осіб. Але якщо б ми ще 

дописали… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … Донецкой области. 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …касаемо вашего ведомства… что вы там   делаете… 

В Донецкой области. 

_______________. Внутрішньо переміщених осіб. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.   … Житомирская, еще какая-то там, Киевская.  А  

тогда почему вы  интересуетесь, что происходит  в Луганской и Донецкой 

области? 

 

КОВАЛЬОВА Т.П.  Тому що є положення  про міністерство, яке саме   

визначає функції міністерства. Якщо потрібно,  я можу більш  детально на 

цьому питанні теж зупинитись. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

А как правильно все-таки вот збройний конфликт или АТО? Потому 

что я запутался уже. Я честно говоря, до сих пор не могу понять, у нас 

оккупированная территория там в Донецкой  и Луганской области или там 

она временно неконтролируемая. То есть, как-то вот каждый говорит по-

своему. 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Якщо ми застосовуємо поняття, наприклад   от я 

закінчила,  коли надійшов  законопроект щодо компенсації за пошкоджене 

майно внаслідок антитерористичної  операції, то ми визнаємо  факт, що це 

майно постраждало не від агресії, яка, у відповідь на яку  було запроваджено 

антитерористичну операцію,  а саме від того,  що  Україною проводиться 

антитерористична операція. І ми ж не можемо визначити, що це саме від 

антитерористичної операції тому в цьому випадку застосовується поняття  

"збройний конфлікт", тому подалі та ж Росія може   використати  це питання, 

якщо ми самі признаємо,  що в нас є пошкодження та інші там якісь 

негаразди, що наші люди постраждали не від збройного конфлікту внаслідок 

російської агресії, а саме тому, що  Україна об'явила антитерористичну 

операцію.    
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Запутался, хоть убейте. Честно скажу. ……….. Я, 

правда, запутался. А уже говорить про 40 миллионов людей, они вообще 

ничего не понимаю.  

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Тому що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …оккупированных территорий, временно 

неконтролируемых территорий ……… Каждый политик говорит по-своему, 

как ему удобно. 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Будемо далі розбиратися, де в нас які. 

 

_______________. …дискусійним з самого-самого початку. Я думаю, 

що на періоді другого читання ми все-таки знайдемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, нет, смотрите, я очень переживаю на самом деле 

одно, что начнут сейчас манипулировать в парламенте, говорить, что 

специально вносим законопроект и не говорим, что даже слово АТО, а что 

типа власть уже перешла в категорию збройного конфликта. То есть вначале 

власть говорила про войну, потом говорила про АТО, а сейчас уже 

потихонечку мы уже понижаем планку, говорим, что это збройний конфликт. 

Я боюсь, чтобы из этого не возникли политические манипуляции. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть это не возникнет.  

 

_______________. Там не идет уточнение именно этого збройного 

конфликта, а взагалі збройних конфліктів будь-яких в будь-який період. Це 

загальна норма. 



54 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если есть публичное объяснение и нормально можно 

объяснить, то я не вижу, я просто боюсь политической манипуляции в этом 

плане. Я объективно говорю. 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Просто, щоб ми не получили таке, що у нас 

постраждалих внаслідок проведення антитерористичної операції, тобто те, 

про що я сказала, що люди постраждали саме від того, що Україною, як 

відповідь на збройну агресію, проводиться антитерористична операція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто в этом случае комитет выполняет ……… 

норму, потому что да, мы же говорили, что этот законопроект разработан и 

министерством, и мы полностью полагаемся, чтобы нас никто не подставил 

просто в этом. Такая формулировка правильная?  

 

_______________.  (Не чути)  

Я не можу зараз дати чіткої відповіді, це треба… (Не чути)  Я відразу 

…  Мене переконали … домовились з вами, що якщо у нас буде не переборні 

сили, ми його просто звідти заберемо. Тому що по-любому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Как только мы его сейчас внесем в зал после 

комитета… Я еще раз говорю, я боюсь за политические манипуляции… 

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Тобто пропозиція… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я юридически понимаю, что вы сделали правильно, 

но я боюсь политических манипуляций в этом плане.  

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Тобто пропозиція комітету, щоб замінити збройний 

конфлікт – антитерористична операція.  
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_______________. … взагалі не вживати, бо там під формуліровку, хто 

підпадає під дію закону, можна підвести цих людей, так? 

 

КОВАЛЬОВА Т.П.  Я ж просто кажу, що ми вже декілька писали своїх 

зауважень до законопроектів, тому що це потім ми будемо, як сказати, воно 

нам буде потім в судах з прав людини аукнеться.  

 

_______________. Дивіться, я вам ремарочку скажу. Умовно, цілком 

ймовірна така ситуація, що донецькі підуть проти  луганських, і це буде 

збройний конфлікт. Але це не буде АТО, це буде дельож майна і т.д. і т.п. Я 

би вносив тільки однозначно внести формулювання, для того, щоб не було 

різночитань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …когда збройный конфликт, то відшкодовувати 

гроши повинно дві стороны, а если АТО… Нет, Женя, как раз юридически 

оно выписано правильно. У меня к вам теперь более лингвистически, как бы 

это вот…  

(Загальна дискусія) 

  

КОВАЛЬОВА Т.П. От я ж і кажу, ……. що люди постраждали 

внаслідок проведення антитерористичної операції. Що ми в деяких вже 

законопроектах це бачили, коли намічався саме в комітеті Немирі з прав 

людини питання щодо розгляду проектів, ми на це звернули увагу, що що ми 

отримаємо ми потім будемо… так, матимемо проблему… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То есть юридически правильная норма – збройный 

конфликт. 
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КОВАЛЬОВА Т.П. Так, збройний конфлікт. Тому що, я ж кажу, коли 

стосується питань постраждалих, то внаслідок збройного конфлікту, який 

виник в результаті агресії Російської Федерації. Як відповідь на це Україна 

проводить антитерористичну операцію. (Шум у залі)  

Ні, я просто роз'яснюю. Я просто роз'яснюю, як ми спеціально в 

міністерстві працювали над всіма цими визначення. Ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні.  Это ж они берут мировую… мировую 

формулировку. Чтоб потом не было судов в европейських.  

 

КОВАЛЬОВА Т.П.  Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Я буду докладывать законопроект. У меня 

просто  просьба выписать правильно…  

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Добре. Я почула. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно аргументацию почему мы так говорим и 

что это для нас…… если возникнут…  

Вот выписать четкую мировую… европейскую формулировку. Чтобы 

потом у нас не возникло дискомфорта из-за этого. 

 

КОВАЛЬОВА Т.П.  Да. Ми також в постановах Кабміну зараз завжди 

пишемо оце наше зауваження, тому що у нас, якщо ми побачимо, у всіх 

наших документах, що ми допомагаємо людям, тому що вони постраждали 

внаслідок АТО.  Проведення антитерористичної операції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И то, что это становится просто на одну   сторону 

государства, теперь мы не можем с них ничего  требовать… 
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КОВАЛЬОВА Т.П.  Совершенно верно. 

Вони ж потім  нашими рішеннями нам же і скажуть: "При чому тут 

Росія? Ви проводили АТО". Ви розумієте, яка ситуація?  (Шум у залі)  

 

______________.  (Не чути)  

  

КОВАЛЬОВА Т.П.  Да. Да.  Тобто ми… (Шум у залі)  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Точно, пане Юрій.  (Шум у залі)  

 

______________.  Я навіть запишу… (Шум у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда по логике нужно сделать, везде есть мнение…  

 

КОВАЛЬОВА Т.П. Ми  на це зараз ці законопроекти, ці постанови 

Кабінету Міністрів, які надходять до міністерства, ми на це звертаємо увагу. І 

саме з цього приводу вже ряд законопроектів, які  знаходилися у Комітеті     з 

прав людини вони повернуті на доопрацювання, тому що от, зокрема і до 

компенсації майна. Тому що ми потім не зможемо  нічого доказать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте через запятую:  збройного конфлікту, (кома) 

АТО. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  А тоді… Ні, ні, ні… Кома, АТО. То знаєте, збройний 

конфлікт… Гіві вбили сьогодні, то……… І АТО. Розумієте, то там кому не 

можна ставити.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно.  
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Будь ласка. 

 

_______________. Я вважаю, що цю норму потрібно привести у 

відповідність до Закону "Про правовий режим надзвичайного стану", де 

серед підстав запровадження надзвичайного стану такої термінології як 

збройний конфлікт не застосовується, і у відповідність до Кодексу 

цивільного захисту. Можливо, збройний конфлікт треба вписати, але не в 

контексті надзвичайного стану в цій статті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз. 

 

_______________. При чому тут надзвичайний стан? 

 

_______________. Збройний конфлікт не є підставою надзвичайного 

стану, відповідно до спеціального законодавства. Тобто якщо хочеться 

вписати сюди збройний конфлікт, то він має бути не написаний: виникнення 

надзвичайного стану, зокрема збройного конфлікту, розумієте? Тобто 

збройний конфлікт не є підставою законодавчо визначеною для 

запровадження надзвичайного стану. Там інші термінологічні 

формулювання. Тобто… (Шум у залі)   

 

_______________. …да, і відшкодування ………. тут Закону про 

антикорупційну діяльність, там зовсім інші… 

 

_______________. А, в першій, в першій… (Шум у залі)   

 

_______________. …вони просто ……. не тут його прописувати, а десь 

в іншому місці. В цій же статті… (Шум у залі)  
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_______________. Можно во втором чтении …….… Это техническая, 

да, вы правы абсолютно. Это техническая правка, и мы ее внесем. Хорошо. 

Честно говоря, вы меня, конечно, немножко смутили……….. не АТО. 

……… еще добавил… Хорошо. 

 

_______________. Збройний конфлікт, кома, АТО. Дві категорії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Две категории, да. 

 

_______________. Також є різниця між виразами: окупована територія 

та територія, де органи влади не… (Шум у залі) Да, це теж не здійснюють 

свої повноваження. Це теж… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у нас теперь …… нормативно оккупирован только 

Крым? 

 

_______________. Да-да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Донецк, Луганск у нас не контролируемые? 

 

_______________. Да. І відповідно до, вже є документи європейські, 

відповідно до резолюції ПАРЄ, там признано ефективний контроль. Тобто це 

теж в нашу, як кажуть, пользу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …оккупация не может быть без эффективного 

контроля. 

 

_______________. Нет, окупація – це є визнання державою. Там не 

контроль, там повне, повністю ця держава визнала свою юрисдикцію. А 

щодо Донецької, Луганської області, окремих районів, там резолюцією… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Деоккупация, государство говорит, что это 

полностью юрисдикция… 

 

_______________. Це Женевські конвенції регулюють. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вот недавно одного выслушивал по телевизору, он 

рассказывал про это самое, что оккупация… (Не чути)  

  

КОВАЛЬОВА Т.П.  Є женевські……… Якщо потрібно, давайте 

будемо… Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

КОВАЛЬОВА Т.П.  Да, ми вже…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …данный законопроект принять про гуманитарку за 

основу, и уже ко второму чтению мы его подредактируем.  

Кто – за? Дякую. Рішення прийнято.  

Восьме питання – про проект Закону про внесення змін додатків № 3 та 

№ 7 до Закону України "Про  Державний бюджет на 2017 рік" щодо 

уточнення назви субвенції. Это технический закон. 

 

_______________.  Да. Це там, де поміняти абзаци на пункти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В бюджете было принято неправильно. Должны 

поменять абзацы на пункты. Никто не против? 

 

_______________.  За основу і в цілому.  

 



61 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу і в цілому.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, слова просто.  

Дякую. Рішення прийнято.  

Всім дякую. Засідання закрито.   

 


