
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

05 жовтня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем – добрый день! Разрешите открыть наш 

комитет, заседание нашего комитета. Кворум есть, сейчас еще подойдет 

Михайло, он у нас выбран секретарем на время этой сессии. Поэтому 

начинаем рассмотрение порядку денного… 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Усім – доброго дня! (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, секретарь комитета подошел. 

Починаємо засідання. Перше питання. Про стан виконання у 2016 році 

бюджетних програм з питань соціального захисту учасників 

антитерористичної операції. 

Доповідає Наталія Василівна.  

 

ШАМБІР Н.В.  (Не чути)  

 ….на контролі. На сьогодні ми підготували всі роздаткові матеріали 

….. .бюджетні програми…..виконання.   (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Чути, да?  

 

ШАМБІР Н.В. Найбільше нас турбує питання забезпечення житлом 

учасників АТО.  

Є дві бюджетні  програми. Одна – за державною службою 

відповідальний виконавець. Друга – за міністерством. 
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Ми спеціально запросили на сьогоднішнє засідання нашого комітету 

представників 13 регіонів. Це ті регіони, де є особи, які перебувають на 

обліку, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, і де до цього 

часу житло  не придбано, хоча гроші перераховані. 

Відгукнулися… приїхали на наш комітет 5 представників від 5 

областей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перечислите их, пожалуйста. 

 

ШАМБІР Н.В. Приїхали з Житомирської,Київської, Львівської області, 

з  Чернігівської, міста Києва. 

Деякі регіони дали інформацію.  Зовсім не відгукнулися Одеса… (Шум 

у залі)  Одеська, да. Ну і там ситуація непроста.  

Тому… не знаю, хотілося б  просто почути і представників державних 

органів і представників з регіонів. Можливо якось якісь додаткові 

рекомендації як зрушити це питання з місця, щоб  гроші, які були виділені, 

вони були  освоєні. І саме головне,  щоб люди, які  мають на це право, 

одержали відповідне житло в цьому році.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Государство. Из 49 человек, которые имеют право 

получить эту квартиру. За сколько, за полтора года, да? 

 

ШАМБІР Н.В. За цей рік, ми брали за 9 місяців аналіз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Здесь включен прошлый год, то что мы еще 

обсуждали? 

 

ШАМБІР Н.В. Ні, прошлий год вже …, гроші не … і вони ушли. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть, это те же люди на самом деле? 

 

ШАМБІР Н.В. Ні, не обов’язково.  

 

_______________. Дозвольте мені? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, секундочку. Хорошо, берем тогда этот  год:  

из 49 человек выделили квартиры всего 10. При этом  я понимаю, что деньги 

есть.  

Есть же представители областей, которые приехали. Спасибо, что 

приехали. Город Киев. Есть из Киева кто-то у нас?  

 

_______________. Есть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите, а почему ноль?  

 

_______________. В прошлом году программа была… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Деньги есть у вас? Деньги   есть у вас?  Деньги есть у 

вас? 

 

_______________. В минулому році програма була закрита повністю,  

житло було придбано 3 особам з цією  інвалідністю. В цьому році  

передбачено  3,3 мільйона, закупівля… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почему?  6240.   

 

_______________. …плюс 2900 пізніше надійшли. То на 3300 

процедура закупівлі уже проведена, договір із забудовником на придбання 
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квартир підписаний,  в даний час  знаходиться  на реєстрації в казначействі і 

сьогодні-завтра  кошти будуть відправлені  і  квартири будуть  передані 

міській владі, і відповідно для цих трьох людей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите, а квартиры уже  построен, или еще дом 

строится?  

 

_______________. Вже готові. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Готовые квартиры? 

 

_______________. Ця програма передбачає придбання житла тільки  

готових квартир зданих в експлуатацію. А от  2 мільйони 900 там з чимось 

додатково виділені кошти, ну, у нас в Києві всього 5 таких осіб з 

інвалідністю. Значить, для трьох залишається придбання я сказав 3,3 

мільйони. Для двох проблема ускладнюється, тому що ці люди вони 

вважають, що житло для них повинні придбати там, де вони хочуть. Не там, 

де по процедурі можливо, а там, де вони хочуть. А їхні побажання вони не 

співпадають із постановою Кабінету Міністрів, цим порядком. Порядком 

передбачено, що закупівля може здійснюватись тільки у того забудовника, 

який запропонував найменшу вартість. Найменша вартість запропонована в 

одному мікрорайоні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А сколько гривен за квадратный метр? 

 

_______________. Оця закупівля трьох квартир була 20 тисяч 50 

гривень за метр квадратний.  

 

_______________. 20 тисяч гривень? 
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 _______________. За метр квадратний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это на Печерске покупали, я правильно понимаю? 

 

_______________. В Голосіївському районі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я не знаю, я киевлянин, сейчас секундочку,  я езжу 

по городу Киеву по 10 тысяч гривен за метр завешены все объявления. 

 

_______________. По 10, по 14 гривень за метр квадратний це ті 

будівництва, де дешевизною завлєкають, гроші беруть і будівництво 

кидають. Таких будівництв, таких об'єктів по Києву близько 50-ти було, а в 

цьому році створено таких проблемних будівництв і ще більше 40 у зв'язку із 

арештом забудовника Войцеховського.  То там, дійсно, ціну пропонують на 

початковому етапі будівництва… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А "Киевгорстрой" – это организация, которая 

кидает? 

 

_______________. Ні. Але у них  там готових до заселення квартир 

немає. "Київгорстрой" реалізує квартири так же з самого початку 

будівництва і до завершення будівництва квартир немає. То закупівля 

ведеться тільки в будинках зданих в експлуатацію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я понял. Если вам тяжело  купить пять квартир, я 

вам помогу, чесно, по нормальной цене, обратитесь. Я на вашем месте, 

будучи в Киеве, имея большинство подавляющее в горсовете, я говорю про 
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мэра, не купить за 9 месяцев квартиру, пять квартир – ну, просто, честно, я 

обязательно Виталию это расскажу.  

 

_______________.  Cправа в тому, що гроші поступили недавно. І ця 

процедура… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли? 

 

_______________.  Я зараз не пам'ятаю. Але процедура… 

 

_______________.  Шостий і сьомий місяць. Червень і липень.  

 

_______________.  Процедура витримана, і квартири три закупаються. 

А на дві квартири 2,900 виділено буквально десь днів 7-10 тому назад. 

 

_______________.  А скажіть, будь ласка, це лише первинний ринок чи 

вторинний також? 

 

_______________. Значить, здійснюється закупівля яким чином, всім 

забудовникам доводиться…  

 

(Далі запис відсутній) 

 

 


