
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

01 червня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добрый день! Прошу прощения за опоздание. У нас 

проходило совещание у спикера парламента. 

Мы традиционно должны избрать секретаря нашего комитета. Поэтому 

для стенограммы. В соответствии  со статьей 44 Закона Украины "О 

комитетах Верховной Рады" предлагаю полномочия  секретаря комитета, что 

касается проведения сегодняшнего заседания, возложить на… (Шум у залі)  

Михайло….  

Хто – "за"? Спасибо. Решение принято. 

Итак, переходим к порядку денному. (Шум у залі)   Да, конечно.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Вы мне позволите две минуты, чтобы… ребенком 

занялись. У нас впервые в заседании участвует на самом деле 5-летний 

ребенок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Где?  

 

ЗАГОРІЙ Г.В.  Наша звездочка. Вон она.  

Первое. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех  с таким 

удивительным днем, это единственный детский день на самом деле в году – 

Международный день защиты детей, всем известно. Надеюсь, что детей 

своих вы сегодня поздравили, по крайней мере. (Шум у залі)  Чего?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если нет, то мы напоминаем. (Шум у залі)  
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ЗАГОРІЙ Г.В. Ну вчера, напомню вам, было мероприятие у нас в  

Верховном Совете организовано, в том числе и с участием нашего комитета, 

где в разных уголков Украины собрались дети с определенными проблемами 

здоровья. Но тем не менее которые чувствуют себя полноценными. Они 

представляют свои работы, ну в том числе и вот наша звездочка 

представляла свои работы. Она оказалась самой младшей –  ей 5 лет.  Зовут 

ее Оксана. И вчера мы разговорились с Александром Юрьевичем,  как раз 

были рядышком, начали спрашивать… (Шум у залі)  Да. И вот  

разговорились  и спросили, а какая мечта собственно есть у ребенка.  

У ребенка есть мечта иметь телескоп. Почему? Потому что лучше 

смотреть на звезды.  Ну собственно мы в этот день решили себе, что мечты у 

ребенка должны сбываться. Поэтому пользуясь случаем, просто дарим 

настоящий здоровенный телескоп ребенку, с которым она уедет домой. И 

надеюсь, что через какое-то…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От комитета.   

 

ЗАГОРІЙ Г.В.. Да. И через какое-то время мы надеемся, что она нам 

приедет и расскажет, видела она звездопад или нет. Тем более, что впереди 

лето. Вот. Еще новенькое, она посмотрела в телескоп. 

Но и в… просто в небольшое дополнение, еще и первая детская 

энциклопедия по космосу, маленькая.  

Ну, вот собственно, вот так мы хотим открыть сегодня комитет. 

Спасибо. (Оплески) 

(Загальна дискусія) 

  

______________. Ну, наступного разу тоді готуйтесь. Дякую.  

(Оплески) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда переходим еще дальше к порядку денному.  
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Перше питання. Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону 

України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 

будівельної галузі та житлового будівництва". Законопроект 4550. Он 

касается просто АТОшников.  

Хто доповідає? Будь ласка.  

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Дозвольте представитись, моє прізвище 

Козловська, звати мене Наталія Вікторівна, я –  директор Департаменту 

реалізації державних житлових програм та розвитку житлового будівництва.  

Досить дивна назва зазначеного закону, але цей закон регулює у нас з 

вами механізм забезпечення громадян доступним житлом.  

Декілька слів, що таке саме доступне житло. Це надання можливості 

громадянам самостійно поліпшувати свої житлові умови за рахунок 

допомоги держави, яка полягає, в рамках цього закону, в двох механізмах.  

Перше. Це пільговий іпотечний кредит. На цей час він надається 

громадянам під 3 відсотки, він передбачає надання громадянам можливість 

отримати його під 3 відсотки річних за рахунок коштів державного або в 

місцевих бюджетів. Це перший механізм.  

І другий механізм. це компенсація частини вартості житла. На цей час 

чинний закон надає можливість громадянам, які перебувають на квартирному 

обліку, отримати компенсацію від держави в рамках 30 відсотків від вартості 

такого житла.  

Дещо переглянувши норму зазначеного закону, ми, по-перше, певним 

категоріям громадян, які визначені в тілі закону, ви його бачите, отримати 

таку компенсацію в розмірі не 30 відсотків, а 50, це як за рахунок коштів 

державного так і за рахунок коштів місцевого бюджету, і дещо збільшуємо 

відсоткову ставку, враховуючи, що під 3 відсотки все-таки не місцеві 

бюджети не беруть на себе сміливість фінансувати цю програму, ні 

державний бюджет на даний момент. У нас є домовленість з Міністерством 

фінансів. 
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_______________. (Не чути) 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Враховуючи, що облікова ставка Нацбанку 21. 

 

_______________. Ні, вже 18. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Вже? Ми прогресуємо. У нас є домовленість з 

Міністерством фінансів, що якщо ми підвищимо відсоткову ставку до більш-

менш прийнятних для них умов, вони все-таки будуть мати сміливість її 

фінансувати. Тому що в таких обсягах програма на даний час не 

фінансувалася, законодавчі підстави є, а фінансування немає. Законопроект 

двічі розглядався урядом, він двічі розглядався на нашому профільному 

Комітеті з будівництва і містобудування, підтриманий за основу і в цілому. 

Тому я пропоную також підтримати нашу ініціативу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …два руководителя фракций "Народного фронта" и 

"БПП". 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Тим паче, я буду вас просити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скажите, а что касаемо нашего комитета, то есть что 

здесь есть про участников АТО, конкретизируйте просто только в рамках 

нашего комитета? 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Надається можливість тільки саме для тієї 

категорії громадян, якими опікується ваш комітет, отримати таку допомогу в 

розмірі не 30, а 50 відсотків. Це особи, виключно, всі інші громадяни, які 

перебувають на квартобліку, і не належать до тієї категорії, якими ви 

опікувались, як отримували 30 відсотків так і будуть отримувати. Категорія 
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громадян, якими опікуєтесь ви, цю допомогу буде отримувати в рамках 50 

відсотків. Це учасники бойових дій, особи, які належать до статті 7 Закону 

про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, стаття 6 підпадає 

під цю категорію і стаття 10. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет разделения, там, это семья погибшего, это 

инвалид, у всех одинаково? 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Это все попадают.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но для всех одинаково? 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Для всех одинаково – 50 процентов. И это никоим 

образом не затрагивает их право получить жилье бесплатно, если такое 

предусмотрено. Я сразу хочу, как бы, предусмотреть возможность такую. То 

есть если человек стоит на квартирном учете, он перебывает на квартирном 

учете либо в Министерстве обороны, либо еще где-то, где существует 

источник финансирования, это ни коем образом не лишает его такой 

возможности. Этот закон говорит о праве, он может им воспользоваться, 

может нет.  

 

_______________. Вы знаете, я первый раз слышу о таком 

законопроекте, это ярмарка  невиданной щедрости. У нас сколько участников 

АТО? 217 тысяч. А Минфин посчитал, у вас деньги на это есть? Понимаете, я 

бы хотел это проголосовать, и мы проголосуем "за". Но мы вот всегда 

договорились в нашем комитете, что популистские законы мы не 

пропускаем. Я впервые вижу законопроект от правительства, который я 

внутренне понимаю, что денег на это нет. Мы сейчас раструбим везде, что 

мы приняли законопроект, завтра у вас появятся очереди воспользоваться 

этим кредитом, это будет работать или нет? 
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КОЗЛОВСЬКА Н.В. Понимаете в чем дело, во-первых, я думаю, что 

это будет работать, и эта программа финансируется не только за деньги 

государственного бюджета, а и местного в том числе. У нас с вами сейчас для 

участников АТО и для тех, и в этом случае кстати есть ВПОшники в том 

числе, не существует никакого направления, которое бы позволяло им 

обеспечивать самостоятельно себя жильем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня вопрос, не выстроится потом 217 тысяч 

АТОшников вот здесь на Банковой у Президенту, потому что это в принципе 

его касается?  

 

_______________. Мы уже по земле имеем негатив. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Имеем, да, согласноа. И мы имеем потом 

следствия…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я могу, мы сейчас послушаем Минфин, 

после этого я как бы скажу. Есть кто-то с Минфина? Пожалуйста. 

 

ШИШКО В.В. Міністерство фінансів не підтримало вказаний 

законопроект в силу того, що він не забезпечений ресурсом. В цьому році на 

доступну програму по доступному житлу по постанові 1249 не 

передбачалися кошти, минулого року також вони не передбачалися, 

кредитування, яке запропоновано, 50 відсотків чи механізм  коректування  з 

3-х до 10 процентів, він  недіючий механізм. 

Ви знаєте, що по 140-й постанові… 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Я й казала, що він не фінансувався абсолютно. 
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ШИШКО В.В.  Він  досі не діючий і він не був діючий. Він був 

прийнятий  разом з самою  постановою про надання 30 на 70, ну а механізм, 

він   так і не був реалізований. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. А як за рахунок коштів місцевих бюджетів? 

 

ШИШКО В.В.  30 на 70 програма з державного   не  фінансувалася . 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Ми –  змовник програми,  і ми моніторим  її 

виконання. 

 

_______________. Перепрошую. Я можу вам сказати, я був депутатом 

обласної ради і головою  комісії з питань агропромислового розвитку. Ми 

курували програму "Вільне       житло", чи щось таке – це під 3 відсотки 

фінансувалися і це капітальне будівництво, або ремонт   не більше  100 тисяч 

гривень на сім'ю.   

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Це "Власний дім", це Програма "Власний дім".  

 

_______________. Знаєте,  ледь-ледь, ми зводили кінці з кінцями тому 

що люди  не повертали гроші назад, бо це обігові кошти були. Потім  не було 

можливості,  потім багатодітним це прощалося і були черги, і були дуже 

черги невдоволених людей тому що ця програма має дуже багато пільг, люди 

на це "клюють" а потім – грошей під це нема. Оце те ж саме і цим 

закінчиться як з землею.  

Ми приймемо  популістський законопроект від уряду, перепрошую, під 

нього    грошей нема, під 10 відсотків в країні нема грошей, перепрошую, і 

потім до нас будуть численні нарікання, що ми  людям "показали промінь 

надії" і під це не дали грошей.   



8 

 

Я під цим підписуватись не можу, чесно кажу тому що знаю  реальну 

ситуацію з фінансами в країні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам скажу свое видение. Мы на комитете, как бы 

это ни было  нам тяжело, потому  что мы  часто  с первого  вида красивые 

законы, с первого вида красивые законы приходится  "рубить", и мы  на себя 

принимаем много негатива – работа такая. Но мы против того, чтобы 

дразнить общество, будоражить  его. Потому что принятый  закон, который  

дальше не будет выполнен. Ну, это  я  себе представляю,  как АТОшники 

наши,  как  ты будешь удерживать  своих друзей после такого закона?    

 

_______________.  (Не чути)  

  

_______________. Хто ви –  влада? Хто влада, ви всі там однакові.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И в первую очередь, в этом случае то, что касается 

АТО – это Президент. Потому что АТО – это вертикаль президентская. Это 

первое. 

Второе. Я бы все-таки  сделал бы,  точно посмотрел с Минфином, как 

из этой ситуации нужно  выйти и я сегодня  буду говорить  с Гройсманом на 

эту тему, я,  правда,  говорю и объективно. То есть, почему  вообще вынесли 

на наш комитет,  потому что меня руководитель фракции Игорь Грынив 

попросил, чтобы мы разобрались. Самое удобное –    поднять  руку и самое 

легкое – нажать на кнопку и выйти потом, и написать в Фейсбуке:  "Какой я 

молодец, проголосовал за закон  и как я сильно помог АТОшникам". Не я 

конкретно, а вот кто  тут проголосует.  Надо иметь  какую-то 

государственную линию.  

Потом, что мне еще не нравится,  это   одинаковый подход. Я со всем 

уважением  отношусь ко всем участникам АТО, но все-таки инвалид, 

который  получил инвалидность на АТО и совершенно  здоровый человек,  
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должен иметь какую-то, человек с инвалидностью должен иметь какую-то 

преференцию. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Градацию. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Градацию. 

А  там семья погибшего –  тем более. То есть, нельзя  все-равно делать 

как б, вот такую  вот, извините, уравниловку, это неправильно и это просто 

социально неправильно.  

Поэтому у меня к вам просьба,  я буду просить пока не выносить  его в 

зал, этот закон. И я говорю, что мы сейчас примем решение, что мы его 

переносим на рассмотрение, и мы не будем его сейчас… 

 

_______________. Повернути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я понимаю. Но  смотрите,  я, поверьте от того,  что 

мы сейчас скажем от того, как мы будем рекомендовать  с Максимом нашим 

фракциям. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Я прекрасно понимаю, от этого зависит результат 

по… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поверьте, очень не хочется  валить, мы – коалиция. 

Вот все четыре человека, которые здесь присутствуют в комитете  - это все  

члены коалиции. И у нас только с трибуны все защищают АТОшников, 

инвалидов и ветеранов,  но   делегировать    сюда работать ни одна фракция 

не   хочет –  не доходно. 
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КОЗЛОВСЬКА Н.В. Но тем более, уже в действующем законе 

предусмотрено наличие механизма обеспечения такой категории людей 

жильем. Понимаете, в чем… И она предполагает  бесплатное  обеспечение 

жильем. 

 

_______________. Это декларация.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это декларация. 

 

_______________. Это реально про наміри, яких ми  не зробимо   і 

знову "зґвалтуємо" людей. Нащо це робити? 

 А я, перше тут,  знаєте, суто технічно не розумію, а як можна виносити 

законопроекти в Верховну Раду  від уряду, які не погоджені різними 

міністерствами? 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Полностью со всеми согласован и Минфином в 

том числе. 

 

_______________. Так вот Минфин только что сказал,  что он  против. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Лично господин Уманский  приезжал к нам в 

министерство, когда был замом. 

 

_______________. Извините, подождите, стоп,  я вот вижу  

представителя Минфина.  Вот как можно выносить законопроект, не 

погодивши з урядом? 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Он был согласован  с Министерством финансов и 

дважды рассматривался на Кабмине.  
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______________. (Не чути) 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Он не мог… 

 

______________. Винесли з голосу? Ну, то все ясно.  

 

______________. Винесений з голосу, по скороченій процедурі 

прийнятий, а потім… 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Нет. Понятно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот еще раз говорю… У меня большая просьба 

доложите министру, я тоже позвоню министру. У меня большая просьба. Во-

первых, посмотреть реальные цифры. Пускай это будет не 50 процентов, 

пускай это будет меньше, но это будет реальная цифра.   

Второе. Пожалуйста, сделайте градацию по семьям погибшних. Мы 

можем помочь…  

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В.  Если не сложно. Потому что действующая норма 

30 на 70 сейчас распространяется, я прошу прощения, на всех, независимо 

участник ты АТО не участник. Если ты стоишь на квартучете, ты сейчас на 

данный момент имеешь право на получение такой льготы в 30 процентов.  

 

______________. (Не чути) 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В.  По тем местным бюджетам, я прошу прощение, 

которые сейчас финансируют это Харьков, Днепропетровск, Одесса, эта 

история действует. К очень большому сожалению, этого не знает Минфин но 

эта история существует.  
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Мы таким образом облегчим участь местных бюджетов в этой части но 

она будет работать немного, по крайней мере такую помощь получит не 20 

человек, а там 26.  

(Загальна дискусія) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вам скажу, что так получилось, что в процентом 

выражении бойцов с западной Украины было больше, и их бюджеты, 

Западной Украины, гораздо меньше чем Одессы. Но мы не можем это делать 

общее, ну, это несправедливо. Тогда он приезжает в Черновцы, и к нему 

выстраивается… 

 

______________. (Не чути) 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Конечно, могу себе представить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   То есть, давайте сделаем так, чтобы мы реально это 

выполнили. У меня просто убедительная просьба еще раз посмотреть с 

Минфином. Я буду просто рекомендовать своей фракции и Максим своей 

фракции. Пока этот закон просто не выносить в зал, потому что, поверьте, за 

него всегда проголосуют и "Батьківщина", и "Самопоміч". А Ляшко так 

вообще на трибуну выйдет и заявит непонятно что.  

(Загальна дискусія) 

Это также, когда я выходил в свое время на трибуну, когда говорил не 

надо принимать этот закон по поводу выплат получившим инвалидность на 

Майдане. Никому ничего не выплатили. Это был  закон еще в начале…  в 

конце, помнишь, да?  

 

______________.  Семьям погибших.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Семьям погибших, да.  Но там инвалидность ІІІ 

степени, которую нельзя… У нас учета такого нет.   

Но зато все громко… (Шум у залі)  

Нельзя обещать людям то, чего  нельзя выполнить. Лучше не обещать. 

Вот это принципиальные вещи. Поэтому, Наталья, у меня большая просьба. 

Скажите, поговорите на эту… скажите позицию Зубкову. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Мы с ним эту историю обсуждали. И основной 

акцент мы бьем на те местные бюджеты, которые имеют возможность идти 

этим путем.  

 

БУРБАК М.Ю. Разработайте программу рекомендаций для местных 

облгосадминистраций. И пусть они на местном уровне это все и запускают 

под свою ответственность. Я в Черновцах не могу это выполнить. И виноват 

буду я. Сорри. Так оно и есть. 

…города. Миллионник, который имеет промышленность и который 

имеет профицит. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну Харьков – понятно, Одесса – понятно. 

 

_______________. А что делать Кировограду? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   А Волыни что делать?  

 

_______________. А Жмеринке что делать?  

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. То же самое. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   С Волыни сколько бойцов было. А там ничего нет. 

Там, кроме ягод, ничего нет. И бурштына. (Шум у залі)  
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КОЗЛОВСЬКА Н.В. Та категория людей… Мы же говорим о той 

категории людей, которая в принципе обязана обеспечиваться этими …….. 

бесплатно. (Шум у залі) В принципе.  

Да, все абсолютно. Да. Они все… Эта категория людей обеспечивается 

жильем. Бесплатно.  

 

_______________. Я понимаю. Но вы даете людям  луч надежды.  

Завтра во всех газетах после принятия будет что? Пожалуйста, 

участники АТО, вы можете обратиться в облгосадминистрацию, вам обязаны 

надать  кредит  под 10 процентов годовых. Правильно? И 50 процентов  вы 

маєте там знижку. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Слова "обязаны" … (Шум у залі)  

 

_______________. Как напишут: обязаны. И они пойдут, станут в 

очередь, мы ничего никому не дадим, и опять власть будет виновата.  

(Шум у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте Артура Валентиновича послушаем. Артур 

Валентинович. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Я хотів би просто сказати, по цифрам, які на 

теперішній час у нас є, на черзі на житло стоїть 4 тисячі 515 чоловік. 

Учасників бойових дій 12 тисяч. І коли ми рахували приблизну кількість 

квартир, які треба закупити, у нас загальна цифра вийшла  тільки з 

учасниками бойових дій, афганцями і інвалідами війни  більше  6 мільярдів. 

Це  середньої вартості квартири десь до 500 тисяч.   

 

______________.  Це поки що люди не знають. 
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ДЕРЕВ’ЯНКО А.В.   Це люди ще не знають. Але загальне, якщо взяти 

всіх, хто стоїть на черзі – це більше 12  мільярдів. Ми просили в минулому 

році і ця програма не була не підтримана ніяк: ні 30 на 70, ні 60 на    40, тобто 

грошей, реально їх немає. Якщо ми запустимо, буде те ж саме, що по землі. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Сейчас, на квартучете  около  650 тысяч  человек.  

(Загальна дискусія) 

  

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Шановний голово комітету! Що тут можна  

додати? Додати можна єдине,  що у нас 45 тисяч безквартирних таких, які  

мають  право  позачергово і так далі, у нас же знаєте, житло ділиться. То на 

мій погляд,   це обіцянки, дійсно, я вас підтримую цілком і повністю, що 

комітет,  тут  слушна пропозиція, що, дійсно,  поки це занадто рано, інакше 

буде… Уже в суботу, до речі, до інформації, в Центральному  будинку 

офіцерів,  вот эти уже ветераны АТО, с ними даже будет встречаться 

Турчинов  голова Ради національної безпеки и у спокаивать ситуацію,     і це 

призначено на  11 годину ранку і така ж  тема.  Там еще Крым и земля, как 

говорил  Максим Юрьевич Бурбак,  і таке інше, і таке інше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У меня к вам  большой   вопрос. Или  в этом законе 

изменим норму, что только  для инвалидов там, допустим, первой и второй 

категорий, или там семьи погибших. Но мы не можем в таком, ну это 

неправильно. 

 

_______________. Но они так… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но мы по программе. 

(Загальна дискусія) 
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КОЗЛОВСЬКА Н.В. Там тоже  может получиться двоякая история, 

потому что там уже софинансирование , и на остаток софинансирования в 50 

процентов, семья инвалида должна иметь  возможность   это оплатить. Там 

тоже только их отдельно выделять, и тоже может получиться  негатив.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому, давайте  таким законом  мы  как-то 

проработаем  вместе с комитетом, подумаем,  как делать, но не надо  сейчас 

будоражить… Ну это просто, поверьте… Вот я знаю, что по земле 

происходит, ну все знают по… 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Мы тоже знаем. Вы же понимаете, что кадастр под 

нами и поэтому, мы очень хорошо  понимаем.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы представляете что будет? Будут выставляться 

митинги под  всеми обладминистрациями  с требованиями, с шинами, с 

взятием обладминистраций… Человек за квартиру  точно это сделает.  

Поэтому у меня рекомендация:  на доопрацювання. 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В.  Спасибо большое.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто – "за"? 

 

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Я прошу прощения. Я, с вашего позволения… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пожалуйста. Конечно.  

Друге питання. Про стан  реалізації Закону України "Про внесення змін 

до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії соціального 

захисту"  щодо статусу осіб, які захищали  незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України" (законопроект  № 291) в частині  
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встановлення статусу інваліда війни добровольцям, волонтерам, які отримали 

поранення, каліцтво у зв'язку з участю в АТО. 

Сложный закон какой-то уж. Название такое. 

 

_______________. Ну ми в деякій мірі вимушені були  винести це 

питання із контексту проблемних питань через те, що вже майже рік… 22 

червня цього року буде рік як не виконується Закон, прийнятий… поданий, 

ініційований членами комітету в частині надання статусу інваліда війни 

особам, які брали участь в АТО…  

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Ви тільки що  сказали, що Постановою  Кабінету 

Міністрів  номер  685 затверджено  порядок надання статусу особам, які  

отримали інвалідність внаслідок поранення і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

  

_______________. 8 вересня 2015 року. 

 

_______________. А сейчас июнь уже, и она до сих пор не работает? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я.  Нет, она работает і підстави  тільки  що 

називали: довідка медико-соціальної експертної  комісії про групу причин 

інвалідності, довідка  керівника Антитерористичного центру при СБУ или 

Генерального штаба про добровільне  забезпечення  та добровільне  

залучення особи. А рішення   про надання статусу інваліда війни  

приймається органами  соціального населення в місячний  термін з наданням 

документів. 
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Я не знаю,  яким чином ми всі всіляко цьому сприяємо і  от ваш 

стосовно, ми вам давали відповідь стосовно прискорення через Центральну  

військово-лікарську  комісію  і в основному всі військовослужбовці,  ми 

навіть пишемо, що це пов'язано   з виконанням службових обов'язків - це все 

робиться і в принципі, таких затримок, як  правило, не дає.  Але є проблема  

іменно от в органах соціального захисту  населення. 

Так, коротенько, доповідь. 

 

_______________. На основании… де прописана інвалідність   

пов’язана із   загальним захворюванням, наші органи  соціального захисту не 

можуть видавати інваліда війни. Тому що в  законі чітко теж прописано і  

порядок, що причину  інвалідності і групу інвалідності встановлює… 

 

_______________.  Міністерство  охорони здоров'я? 

 

_______________. Так.     

(Загальна дискусія) 

  

БУРБАК М.Ю. Коротше, ….. не хоче надавати інвалідність. Так? 

 

_______________. Ні, пов'язування. 

 

БУРБАК М.Ю. Вони не хочуть  пов'язувати інвалідність отриману під 

час  військових дій. Правильно.   

 

_______________. Максим Юрійович, вони  пов'язують це… 

 

_______________.   У них нет ВЛК на основании которого, допустим,  

військовослужбовцям надають МСЕК і пов'язання поранення і інвалідності                                                             

як слідство. 
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_______________. Проблем нема. 

 

БУРБАК М.Ю  А скажите, пожалуйста, а при ваших военных 

госпиталях, есть МСЕК? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я.   Есть. 

 

БУРБАК М.А. Ну так, почему вы сами не можете выдать, если вы 

знаете, что боец… 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я.   У нас не у всех, у нас центральна військово-

лікарська   комісія. А все решта покладене на  Міністерство охорони здоров'я,  

це вони  в Києві,  в містах обласних і таке інше, і таке інше.  

 

_______________. Питання відсутності… 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я.   Давайте я вам  наступне розкажу і от так от 

розкладу. Справа в тому, що медико-соціальні  експертні комісії виносять  

рішення про причину інвалідності  на підставі заключень  і для військових це 

заключення військово-лікарських  комісій. Отак як нам написала військово-

лікарська  комісія, що поранення отримано під час проходження, чи   

поранення отримано під час виконання обов'язків військової служби, точно 

так МСЕК прописує  причину інвалідності в своїх документах, в довідці 

МСЕК. Цей законодавчий  акт і ця постанова Кабінету   Міністрів  не 

визначає, що причини й  зв'язок встановлення поранення   з інвалідністю  

встановлюється медико-соціальними експертними комісіями. Цією 

постановою передбачена реалізація цього  закону  органами соціального 

захисту і написано конкретно в постанові,  який  перелік документів 
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необхідно  подати до органів соціального захисту, щоб вони надали статус 

інваліда війни.   

Але тут виникає законодавча колізія, що органи  соціального захисту 

говорять про те, що поки в довідці МСЕК не буде встановлена причина, вони 

інваліда  війни вставити не можуть. Але в комісіях      медико-соціальних 

експертних працюють лише лікарі, як  не мають можливості проводити слідчі 

дії стосовно того,  при яких обставинах отримано це поранення і хто отримав, 

і як  це сталося, і це не є   функцією МСЕК.  Тому якщо МСЕК буде  надана 

довідка про те, що отримав це поранення будучи волонтером, чи будучи в 

добровольчому  загоні – це цивільні люди, вони не є військовозобов’язані. І 

якщо нам пропишуть нам все, що  він отримав поранення при виконанні 

забезпечення антитерористичної… (Шум у залі)  

Оце питання висить в повітрі. І я вже не раз пропонувала на всіх 

нарадах, що потрібно створити міжвідомчу комісію.  Така комісія створена в 

Міністерстві охорони здоров'я стосовно потерпілих на Майдані. Так само 

була проблема. Їх, інвалідів, прирівняли до інвалідів війни і потрібно було, 

щоб хтось  сказав: "Так, він це поранення отримав на Майдані". І створити 

таку міжвідомчу комісію при МОЗі. Туди входить і Генпрокуратура, туди 

входить і МВС,  туди входить Нацгвардія, МОЗ, Мінсоцполітики і всі решта. 

І тоді затвердили положення про цю комісію, затвердили висновок, який 

надається комісією. І з цим  висновком потерпілий іде на МСЕК і МСЕК 

йому міняє  "загальне захворювання"  на "поранення, отримане  під час 

Революції Гідності". Іншого виходу з цієї ситуації я не бачу, яка склалася.  

(Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  И что нужно сделать, чтобы вы создали эту 

комиссию?  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я.    Це не ми повинні створити цю комісію, а 

органи соціального захисту.  
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______________.  Є питання. Комісія, яка по Революції Гідності 

виносить рішення виключно на основі документів прокуратури. 

 

______________.  Не виключно. Це один з документів прокуратури. 

(Шум у залі)  

 

БУРБАК М.Ю.  Я перепрошую. Стоп, стоп, стоп. Тихше. Заспокоїлись. 

Скажіть, будь ласка,  от вам… приходить волонтер або  доброволець, 

який був поранений, без ноги. 

 

______________.  Так.  

 

БУРБАК М.Ю.   Ну є два виходи. Якщо він отримав кульове поранення 

або є звернення в міліцію… Правильно? Якщо його на вулиці десь 

пристрелили. Або цілком логічно, що він був в зоні АТО і отримав там  

поранення. Правильно? Тому що любе… коли він звертався до лікаря. Він 

повинен повідомити правоохоронні органи, якщо прийшов до нього. Тобто 

коли він поступав в Дніпропетровську чи де з пораненням – правильно? – там 

же є історія хвороби, звідки він поступив. 

 

______________.  Це одне з питань.  

 

БУРБАК М.Ю.  Це не питання. Це просто ….. запросити: був він у них 

чи не був. 

 

______________.  Ні, ну чекайте. Але ми не знаємо, чи він отримав це 

поранення при забезпеченні проведення антитерористичної операції, чи він 

просто мирний громадянин, який жив на території, чи він просто… чи він 

взагалі – сепаратист. А звідки ми знаємо, при яких… 
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______________.  Шановний Олександр Юрійович,  по кожному факту 

поранення  проводиться розслідування командиром підрозділу або місцевими 

органами влади. Навіть якщо це… (Шум у залі)  Або міліція.  

І тут є два варіанти. Ми пропонували обидва. Один варіант – залучати 

ВЛК (військово-лікарські комісії), щоб вони проводили ці ж розслідування і 

по добровольцям, які були в складі підрозділів. І там є і свідки, і ті, хто могли 

підтвердити і  розслідування міг би проводити командир підрозділу. 

Другий напрямок, який теж можна було вирішити, це через органи 

соцзахисту. У нас в 1996 році 458-ю Постановою були створені комісії, які  

визначали учасників війни. І ці б комісії могли також розглядати і брати на 

себе відповідальність.  Є люди, які це можуть робити. Тому треба, щоб хтось  

прийняв якесь вольове  рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

 

 ______________.  Олександр Юрійович, от я взяв  з собою  чотири 

справи. Тут якраз є і добровольці, і волонтери, і "Правий сектор". І хлопець, 

який неодноразово був у нас на комітеті, це з батальйону "Азов" товариш 

Голіцин. Він отримав все: довідки …участь в антитерористичній операції, 

але йому вже зараз, він подав документи в Кам'янець-Подільському і вже 

готується відмова. І я не знаю. Ми теж зайшли в такий глухий кут, хоч бери і 

когось розстрілюй, але не беруть ці комісії на себе відповідальність. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

…должны настойчиво рекомендовать органам исполнительной 

власти… Что они должны сделать? Вот извините за простой вопрос. Вот что, 

мне нужно прийти к Премьер-министра и сказать, что он должен сделать. 

Вот четко…  
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_______________. ……..і вирішити один  раз хто відповідає: або 

соцзахист, або Міністерство охорони здоров'я. (Шум у залі)  

Силовики практично до цього, ну практично   не причетні. Вони свою 

роботу роблять. (Шум у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, секундочку.  

 

______________.  Силовики вийшли із ситуації, з того… вони пишуть 

не "контузія, каліцтво при участі в АТО",  ………..захворювання, пов'язаних 

із захистом батьківщини. І ми пропонували, чітко писали на Кабінет 

Міністрів почати з того, що  внести зміни в постанову  1317 і написати ту 

саму формуліровку, яка чітко в законі.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  ……….конкретизуруйте… по конкретному…  

 

______________.  В мене є пропозиція. Давайте… пропозиція.  Ми не 

будемо вирішувати, хто конкретно. У нас є  Прем’єр-міністр Володимир 

Борисович Гройсман, звернення керівника комітету, можна від цього 

комітету на Прем’єр-міністра України дати доручення в  2-тижневий термін  

врегулювати ситуацію  по аналогії з… як було на Майдані. Всьо!  

В разі невиконання застосувати заходи дисциплінарного стягнення і 

всьо. І тоді всі почнуть бігати один за одним. 

 

______________.  Може бути недостатньо  документів… (Не чути)  

 

______________.  …..человека ногу….  

Ну, извините, у него ногу оторвало. Вот простая ситуация. Его где-то 

лечили. Он куда-то поступил. (Шум у залі)  Стоп!  

 

_______________. Ну если он под поезд попал? 
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_______________. Извините, пожалуйста, с ноября месяца  или с 

октября месяца того года. Это уже не обязательство человека – собирать все 

документы. Логично? У нас, по-моему, реформы какие-то в стране 

действуют. Не должен человек  сам собирать и доказывать, что ногу ему 

оторвали и не откусит аллигатор. Это вы должны делать, а не он. Он должен 

прийти и сказать: "Где мое…" Вот раз, два, три. И в течение 10 дней скажите, 

эта нога... не оторвал не бандит в Киеве, а   я в АТО ездил, отвозил 

добровольцев. 

Это просто варварство – еще требовать от них доказать. Он сам поехал 

туда, пострадал, а он еще должен доказать, что он пострадал не у себя во 

дворе.  (Шум у залі)  

Ну это просто разрыв сознания!  

  

_______________. У них є на руках  акти, які склали стосовно його 

поранення, де воно було, як воно сталося, і ці акти підписують зараз вже 

добровольці є оформлені у військових частинах і у них… у більшості, не у 

всіх, але у більшості є цей акт, який свідчить за те, що це поранення було 

отримано там-то і там-то при таких-то й таких-то обставинах, в  такому-то 

такому-то місці.  І цей акт підписується чинними командирами. Тому я не 

бачу ніякої проблеми з приводу того, де було це поранення. Чому цей акт не 

може бути  тим документом, який надає право давати інвалідність?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, хорошо. Я запутался уже полностью. 

А уже говорить про того инвалида, который получил инвалидность во 

время АТО, так он с ума сошел уже наверное, обойдя все круги ада. (Шум у 

залі)   У меня большая просьба. (Шум у залі)  

Смотрите. (Шум у залі)  

 

 ______________.  …..давайте не создавать нормы, которые…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну понятно, что когда-то… Я вижу. Я вижу руку.  

Смотрите, всегда появится какой-нибудь "ребенок  лейтенанта 

Шмидта". Это неминуемые факторы и от этого никуда не уйти. Появится там 

какая-то бумага, которая там может быть сфальсифицирована или еще что-

то. Но мы не может так выписать, чтобы это вообще…  не было жуликов, 

аферистов. 

Ну почему тогда должны страдать 95 процентов порядочных людей, 

когда мы делаем акцент на 5 процентах аферистов?  

 

_______________. (Не чути)  

 

 _______________. Доручення – визначити відповідального.  

 

______________. Характер травмы не могут… (Шум у залі)  

 

  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, я понял. Лесь!  А можно помочь как-то это все 

выписать?  

 

_______________. Можно помочь выписать, но вот эта дискуссия, 

которая....  (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы будем взрывать ситуацию. Что делать?  (Шум у 

залі)  

 

 _______________. А давайте  рішенням комітету…………….. наших 

повноважень запропонувати. Запропонувати Кабміну визначити  

відповідальним МОЗ. Тому що МСЕК где? В  Мінсоцполітики?  В МОЗі.  
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Вот МОЗ. Если довідку дає  МСЕК, значить МОЗ пусть отвечает. И все. 

А они просто в футбол играют. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте наберем Шафранского. 

 

_______________. В положенні МОЗу  не прописано, що МОЗ 

уповноважений давати статус. Статус…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, ну как минимум… 

 

БУРБАК М.Ю. Он в МСЕК дает, он в МСЕК должен дать довідку? 

 

_______________. Ми даємо ступінь обмеження ….… Ми визначаємо, 

чи це перша група. Ми в медичній комісії, ми    не можемо давати  їм статус 

без… 

 

БУРБАК М.Ю. Александр Юрьевич, я думаю, это нужно принимать и 

предлагаю принять  волевое решение: рекомендувати МОЗУ відповідати і 

все, і забути.   

 

_______________. Чому? 

 

БУРБАК М.Ю.  А тому, що МОЗ. Ні, рекомендувати. 

 

_______________.   Прем'єр-міністр   щоб забезпечив виконання 

закону.  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Вот врачи будут сидеть и выяснять,   как он  ходит и 

что ему реабилитацию, какую прописать?  
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БУРБАК М.Ю. Вы знаете, у нас МСЕК выясняет  каждый год, почему  

у человека не отросла рука.  

(Загальна дискусія) 

  

_______________.  Я  хочу внести таку пропозицію і я не знаю, як 

пройшов я цей… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По суті. Давайте, по суті. 

 

_______________.  Суть в тому, що от говорили по майданівцям і для 

цього питання всі пройшли судмедекспертизу, прокуратуру і досудове 

слідство, і створена міжвідомча комісія, яка визначає  зв'язок ..…  поранення 

і контузії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та ми в курсі. 

 

_______________. Я думаю, що ця б комісія, вже майданівців не так 

багато  і могла б ця комісія взяти і судмедекспертиза взяла б на себе      

питання тим паче,  що всі хто їздив на АТО і отримав контузії, командири 

військових частин підтверджують, що цей волонтер, вони практично 90 

процентів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо. Все, понятно, все. 

Давайте… 

(Загальна дискусія) 

  

БУРБАК М.Ю.  Нехай вони … і по аналогії з комісією Майдану, і все.  

 

_______________. Нехай  вони вирішують, ну вони нічого не роблять. 



28 

 

 

БУРБАК М.Ю.  Я ж не хочу говорити, що це таке є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, я закончу. 

Итак, пожалуйста, подготовьте обращение на Премьер-министра. Это 

четвертое уже обращение будет?   

(Загальна дискусія) 

  

_______________. То ми на Кабмін писали. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На Премьер-министра, пожалуйста, обращение, что 

нужно   этот вопрос решить, определить конкретно ответственное 

министерство, пускай  он сам определяет Минсоцполитики. Можем 

написать, что мы рекомендуем МОЗ… 

 

БУРБАК М.Ю. По аналогии рекомендуем МОЗ и по аналогии… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И привести аналогию    в письме, привести аналогию 

в  письме, как мы это сделали по Майдану,  прямо расписать, как это сделано. 

Он просто может не знать как это было сделано. 

 

_______________. (Не чути) 

А в этой 685 прописано, что органи соціального захисту.  

 

БУРБАК М.Ю.  Є "година запитань до Уряду", вийдемо з комітетом, 

нас четверо, вийдемо на трибуну і скажемо, Володимир Борисович, тут у нас 

є товариш Рева, є виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я, а давайте 

здесь решим, в департаментах не могут решить, тогда у вас будут все в шоке, 

будут все уволены, я сразу предупреждаю как это будет сделано, и этот 
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вопрос решим за 10 минут прямо в зале. Вы этого хотите или вы хотите 

договориться? Значит, мы даем две недели, если в две недели это не будет 

сделано, на следующей пленарной неделе я выйду в "годину запитань до 

Уряду" и мы это разрулим ровно за 15 минут. Так устраивает? О'кей? Так и 

решим.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подписываем голова комитета, да.  

 

_______________. І за два тижні на наступному засіданні комітету 

розглянути виконання, тому що щоб до п'ятниці ми встигли підготуватися і 

промову.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаете, честно говоря, я там заканчиваю, знаете, 

когда говорит Минсоцполитики это не мое, МОЗ говорит не мое и вот это 

начинается …….. А инвалиду что делать в этой ситуации? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы готовы вам помогать в этом. Послушайте, 

поверьте, что мы можем любую бумагу сделать, скажите какую, а еще лучше, 

дайте мне проект бумаги, какую нужно подписать. Я скажу, я подпишу, мне 

не лень, правда говорю. Я готов помочь там департаментам, вот этот 

бюрократизм наш любимый в стране, честно, мы все члены комитета готовы, 

мы с Максимом просто не проголосуем не за один закон, пока не будет 

подписана эта бумажка. 

 

_______________. (Не чути) 

 

______________.  (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот кстати познакомимся.  

 

_______________. …в лучших больницах совдепа… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Минсоцполитики.  

 

_______________. Я думаю, що…..  …з цього питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, у меня… 

 

УСТИМЕНКО С.О. Сергій Устименко, заступник міністра з 

євроінтеграції Мінсоцполітики.   (Шум у залі)  

Що, що?  

 

______________.  По нашому профілю якраз. 

 

УСТИМЕНКО С.О. Справа в тім, що, знаєте, це повага до комітету. 

Якщо не прийшов перший заступник, який зазвичай ходить,  то прийшов я. 

Для того, щоб це почути…. 

 

______________.  Увага до комітету. Якби міністр принаймні, який 

новопризначений, прийшов хоч раз до нас. Оце повага до комітету!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ладно. Смотрите…  

  

УСТИМЕНКО С.О. Він прийде  до вас. 

 

______________.  Ви ще один… Не беріть цю обіцянку. Ви ще один 

будете. Навіщо вам це?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, позиция номер один. Я уже этих 

министров в своей жизни видел… Такое количество, что уже устал даже 

…..фамилии. 

Я вам скажу, что мы вроде как бы тут не враги в этом комитете. 

Большой привет министру. Говорю это под стенограмму. Если он не будет на 

следующей неделе, я внесу постанову о его снятии. Я не шучу. Я пойду к 

Президенту и переговорю. И к Владимиру Борисовичу. Обратно в Винницу, 

………………. Откуда, говорит, вышел, туда и войду.   

Такого неуважение еще к комитету и к депутатам, которые его 

избирали, я еще не видел. Когда на пятый комитет или на четвертый мы 

приглашаем министра, чтобы просто познакомиться… 

У меня большая просьба эту стенограмму передать в министерство.  

 

_______________. Президент защитит…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Президент бы знал, какое идет неуважение, поверьте, 

не защитил. Президент системный человек, также как и Премьер-министр. И 

Премьер-министр показывает, что он на "годину Уряду" приходит со всем 

Кабинетом Министров, и сам приходит каждую пятницу в Верховную Раду. 

Я уверен, что Премьер-министр однозначно уважительно относиться к 

парламенту, будучи выходцем из парламента и будучи его спикером. А 

неуважительно относиться тот, кто не был никогда в парламенте. Поэтому у 

меня убедительная просьба, дословно эту стенограмму передать. Не надо 

искать врагов и плодить та где их не надо.  

Четвертый, этот самый, комитет, который проходит и мы просто 

вежливо просим то я обещаю, что оно будет не вежливо.  

 

______________. (Не чути) 
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______________. Олександр Юрійович, сьогодні засідання РНБО, на 

15.30 міністр в РНБО викликаний. Я просто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Знаете, как делают, когда не могут прийти? 

Пользуются телефонным правом или средством коммуникаций. Это, как 

телефонное право или средство коммуникации? Телефон это что?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я считаю тоже средство коммуникаций? 

 

______________. (Не чути) 

 

______________. Ну, викликали його сьогодні по судах то якраз по 

справам учасників АТО на 15.30 в РНБО. Турчинов написав прибути 

особисто.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы им добавим Турчинов, попросим, дадим 

материальчик Александру Валентиновичу со всей пролетарской ненавистью. 

Дело в том, что если человек не может, ……….., правда, как вы это делали, 

как многие, он просто об этом говорит.  

Я рад, что пришел зам министра, это может быть действительно 

нормальное отношение министерства, когда хоть кто-то приходит из зам 

министра, если другой не может, я знаю, что ……….. не может. Причем мы 

не гордые мы готовы с ним встретится не в заседании комитета, не в среду.  

Перейдем к следующему вопросу. Третий вопрос про проект Закона 

про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" 

щодо державної типової програми, реестрационный номер 4588, урядовий. 

Устименко Сергей Михайлович докладывает. Миколайович.  

А это тот, который… 
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(Загальна дискусія)  

 Готовы доповидать? Будь ласка.  

 

УСТИМЕНКО С.М.  Він уже розглядався. 

 

_______________.  (Не чути)  

  

УСТИМЕНКО С.М. Не знаю, кого маєте на увазі. Ліцензування, там 

пропонується…  

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. И какое мнение Минсоцполитики по 4588? 

 

УСТИМЕНКО С.М.  Ми нових змін і пропозицій не вносили.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Суть проработали? 

(Загальна дискусія)  

  

УСТИМЕНКО С.М.  Добре. Я тоді дам людині, яка знає предісторію 

цього питання.   

 

_______________.  Шановні народні депутати, ми обговорювали цей 

законопроект. І якщо, я нагадаю трошечки. Ми тоді домовилися, оскільки ми 

не пройдемо з тими позиціями по зняттю контролю і якості, ми тоді 

домовилися, що ви його схвалюєте і на етапі першого, другого читання ви 

повертаєте цю норму. Я розказувала, що це була вимога Мінекономіки, ми її 

не могли її ніяк пройти, через Кабмін ми змушені були… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас новый министр экономики, прекрасный. Не 

который выступает все время на трибуне, что ему не дают работать и кого-то 
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навязывают, а у вас прекрасный министр экономики (тире) Первый вице-

премьер, замечательный. Вы пробовали по-новому? 

 

_______________.  А чего он должен… Вы направьте, а мы потом 

завалим. Я не хочу это направлять. Я считаю, что это чистый лоббизм.  

(Загальна дискусія)  

  

_______________. Його розглядали на засіданні уряду по спрощеній 

процедурі. 

 

_______________.  (Не чути)  

…вы не рассматривали, а рассматривали списком. Это разные вещи. 

Суть не рассматривали, рассматривали список, который……….  

 

_______________.  (Не чути)  

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …логика процесса. Тем более мы это обсуждали. Мы 

не пропустим подобного плана закона. Ну, это чистый лоббизм. Мы не 

пропустим его. К нам уже столько народу приходило, чтобы договориться. 

Мы не пропустим, вот чесно говорю. 

 

_______________. Добре. Ми цю позицію знову зашлемо на 

Мінекономіки. Але позиція Мінекономіки вона сьогодні того рівня, з яким 

працюємо ми на рівні заступників міністрів, не змінюється. Це позиція 

Нефьодова. Він вважає, що технічно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Мы вам поможем. Мы напишем 

сопроводительное письмо.  

 



35 

 

_______________.  А що Нефьодов вважає… 

 

_______________. Він вважає, що контроль якості виробництва і 

контроль за якістю виробів – це питання технічного регулювання. Оскільки 

технічні засоби реабілітації відповідно техрегламенту це медичний вироб, то 

це повністю функція Держлікслужби. І ми не маємо дублювати функцію 

Держлікслужби, і вони нам цю функцію прибирають законом.  

 

_______________.  Так Держлікслужба не працює.  

 

_______________.  Я розумію.  

 

_______________.  Ще раз. Держлікслужба знаходиться на 

реорганізації. Побойтесь Бога, уже больше года. Это то, о чем мы говорили. 

Кто ответственным может быть? 

 

_______________. Ну, а если протез поломается?  

 

_______________. Ладно поломается, а если у парня начнется гангрена, 

…..подключения врачей. Потому что протез сделан из… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Из дешевого металла.  

 

_______________. Справа  в тому, що ми поділяємо це стурбування. 

Але рік Міністерство соцполітики постійно звинувачують в тому, що 

заорганізовуємо ринок, що ми не даємо йому розвиватися. Це є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще  раз. А ………. это нужно делать.  
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_______________. У нас навіть зараз держпідприємництво скасовує 

наказ по встановленню вимог до підприємств, які випускають протези для 

інвалідів. Кажуть, що це не ваше діло, не лізьте туди. Це технічне 

регулювання, цивільний ринок, і це судова система. В нас зараз прийшов 

запит від держпідприємництва, щоб ми скасували  навіть ті акти, які є, які 

встановлюють хоча б якісь умови роботи протезних підприємств, в тому 

числі державних і приватних, по забезпеченню людей технічними засобами 

реабілітації. 

 

_______________. Предложите ……… сходить, поменять эти……….. В 

какую-нибудь офтальмологическую……….. Ну, без лицензий, все… 

 

_______________. ……… будуть втрачати кваліфікацію. 

 

_______________. Ну, я вам просто покажу, в нас… Так… (Шум у залі)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня простой вопрос. Вот сделали протез из 

некачественного металла китайского. Фирмы нет, к сожалению. Я понимаю, 

когда бы это делал мировой производитель, у которого там акции 

котируются на Лондонской бирже, и он никуда не сбежит. Что здесь делать в 

этой ситуации? Я понимаю, что, наверное, это анахронизм, но что делать, кто 

будет отвечать за это просто? 

 

_______________. Ну, ми теж розуміємо це. І ми наполягаємо на тому, 

що так не може бути безконтрольно. Але справа в тому, що нам розказували, 

що це корупційна схема, що це наше бажання працювати на ринку, що ми 

зорганізовуємо його, що ми створюємо якісь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы с вами в доле или в теме сейчас, я не понял? 
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_______________. Ну, я не знаю, з ким ми в долі, але явно з кимось в 

долі, напевно. 

 

_______________. Так вот это да. 

 

_______________. Але справа в тому, що нам сказали, що ми маємо 

відійти від усіх регуляторних питань щодо цього ринку. Це парафія МОЗу, 

все. 

 

_______________. МОЗа уже нет. Сейчас у МОЗа нет инструментов, то 

есть в стране отсутствуют инструменты. 

 

_______________. Ну, дивіться, я ж… 

 

_______________. Если это должен делать МОЗ, значить, тогда это там 

отдельный разговор. Значит, МОЗ должен там, не знаю, скеровувати 

діяльність… (Шум у залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня большая, у меня большая просьба к 

замминистру. У меня большая просьба, запишите. На самом деле, это 

действительно важный вопросы. Это палка о двух концах. С одной стороны, 

действительно оно регулирует и дает, наверное, какую-то преференцию 

кому-то, каким-то предприятиям. Наверное, в искусственном режиме это 

можно сделать. Но, с другой стороны, что делать с гарантией качества? Ну, 

не может быть этот китайский, условно китайский, это как образ сейчас 

говорю… Так же мы когда-то обсуждали вопрос, это касалось МОЗа тоже, 

нормативных актов там по поводу, регистрационных, по поводу вот иголки, 

да. Мы это обсуждали, вот эта иголка будет ломаться в человеке, и что 

делать? Хорошо, когда она там куплена в Европе у известной фирмы – не 

вопрос. А когда их будут привозить там за один цент из Китая? 
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_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Или безконтрольно делают здесь. Эти иголки будут 

оставаться в  теле человека. Что делать в этой ситуации?  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Це, дійсно, це позиція саме Нефьодова. Тому що 

весь минулий рік у нас пройшов у дуже таких, скажемо, дискусіях, це, м'яко 

кажучи. Ми навіть просили відтермінувати для наших виробів введення 

технічного регламенту, про що був цілий скандал. Я не знаю, ви напевно 

мали чути про це? Це цілий рік був, ми розказували, що так не можна 

безконтрольно, бо Держлікслужба в стані реорганізації, що вона не працює 

на сьогодні. А нам розказували, що це правильно, що це європейський підхід, 

що це спрощення, що це зняття всіх корупційних складових, що це не 

впливання в бізнес і все інше. Тобто у нас зараз з верхньої вертикалі, з закону 

починаючи і до самих наказів міністерства іде вилучення норм, які ми 

можемо впливати якимось чином на якість товарів чи на якість виробництва.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, как раз это ваше направление, как раз 

евроинтеграция это как раз ваше направлением, желательно все-таки, чтобы 

министр был, но это ваше направление, евроинтеграция и ограничение там 

каких-то барьеров по поводу бизнеса и всего остального.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну да, мы не можем все прыгнуть в окно, потому что 

это модно. 
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_______________. Я зрозумів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста, разберитесь. Пока, я думаю, решение на 

доопрацювання. Кто – "за"? 

 

_______________. З урахуванням рішення комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З урахуванням рішення комітету.  

 

_______________. Можна тоді хоча б написати в частині саме 

контролю? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пожалуйста, мы дадим вам гарантування нашого 

рішення. Стоп, дайте я закончу, мы дадим обґрунтування нашого рішення 

именно в частині контролю то, что мы против. И с удовольствием послушаем 

зам.министра экономики, чтобы он пришел сюда и доказал свою правоту, 

если это его ведение. С удовольствием.  

Следующий вопрос.  

 

_______________. Олександре Юрійовичу, дозвольте мені від 

адміністрації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка. 

Про проект   Закону про внесення змін  до статей 19 і 20 Закону  

України  "Про основи соціальної захищеності інвалідів  в  Україні" щодо  

адміністративно-господарських санкцій (4598).   

А что это? 

 

БУРБАК М.Ю. Це те ж саме, що були, ми його вже розглядали  і це 

знову переподання   у зв’язку зі зміною. Так? 
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_______________. Так-так. 

 

БУРБАК М.Ю. І у нас було дуже багато зауважень, вони не враховані 

як я знаю. 

 

_______________. Максим Юрійович, ні, зовсім трошки не так: так, 

тільки трішечки не так. Вибачте. 

Олександре Юрійовичу, шановні депутати! Велике прохання     

підтримати цей законопроект  з приводу того, що у нас не підтриманий  2299. 

І на сьогоднішній день склалася ситуація, коли іде    функція контролю з боку 

Держслужби з питань праці, при проведенні перевірок  вони не розглядають 

питання щодо нарахування  санкцій. Є підприємства, які  будемо так казати, 

порушують законодавство, вони пишуть "виконання нормативу", а при 

виході на перевірку з'ясовується, що      вони не виконують. У Держслужби 

нема повноважень  нараховувати санкції. Велике прохання підтримати тому, 

що  коли нарахування буде санкцій з боку  Держслужби при проведенні 

перевірки,  у нас буде можливість не "видьоргувати" підприємства, а 

виходити з цим актом  перевірки зразу до суду і пред'являти позовну заяву. 

Інше питання. Інше питання  в 20 статті в цьому законопроекті,  щоб 

відділення фонду нараховувало, у нормі 20  статті передбачено нарахування, 

можливість нарахування відділенням фонду санкцій, коли підприємство 

самостійно не нараховує. Є  роботодавці, які надають звіти за формою 10ПІ і, 

виходячи    з формули нарахування, видно, що є невиконання і є санкція, 

вони  у колонці не ставлять і не нараховують і ми  не маємо права  

самостійно це робити. Це дуже таке  питання, яке потребує уваги і… 

 

БУРБАК М.І. Воно дуже … 
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_______________. Бажано трошки. Ми не дуже сильно тому що наш 

бюджет. Ви ж бачите: план 133, сьогодні зібрали  172,  трошки попробуємо. 

 

БУРБАК М.Ю.  А вам планують  стягнення якісь? 

 

_______________. Обов'язково.  В Законі про державний бюджет 

передбачено надходження санкцій на рахунок спеціального фонду 

державного бюджету.  

 

_______________. ………… постійно повинно бути порушення і 

постійно повинно мати стягнення.  

(Загальна дискусія)  

  

_______________. Ну, є, Максим Юрійович, є. Заплановане є таке.  

 

БУРБАК М.Ю. А процес, щоб зменшити кількість порушень і… 

 

_______________. Завдяки нашій роботі люди сплачують або 

виконують норматив. Вони вже знають, що існує такий закон на протязі 25 

років, вони дисциплінуються, покращують… (Шум у залі) 

 Ні, ні… 

(Загальна дискусія)  

 Зовсім по-іншому, вони роблять висновки, вони розбиваються на 

малочисельні наче суб'єктів підприємницької діяльності і уходять від сплати 

санкцій. От і все.  

 

_______________. Значить, вони не дієві ці санкції чи як? 

 

_______________. Санкції дієві, тому що за рахунок цих санкцій ми 

фінансуємо центри реабілітації, які теж потребують фінансування, в 
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державному бюджеті коштів немає. І є підприємства громадських 

організацій, які потребують фінансування і підтримки, є підтримка на 

навчання інвалідів у вищих навчальних закладах. Для нас це дуже важливо.  

 

БУРБАК М.Ю. Тобто ми це фінансуємо за рахунок порушень 

підприємцями? 

 

_______________.  Да. Хай не порушують. Максим Юрійович, хай не 

порушують.  

 

БУРБАК М.Ю. От 25 років, яка динаміка – скорочення чи збільшення?  

 

_______________.  Динаміка, самий основний показник – це 

працевлаштування інвалідів на підприємствах. 25 років назад, коли фонд, 

коли ця норма закону була впроваджена, працювало інвалідів фактично 600 

осіб. Від 600 до 6 тисяч по всій Україні. На сьогоднішній день показник 

зовсім інший.  

 

БУРБАК М.Ю. Збільшений? 

 

_______________.  Конешно. Працевлаштовуються інваліди, і це є 

мотивацією для виконання закону. І люди, це сприяння працевлаштуванню.  

 

БУРБАК М.Ю. А тепер таке питання. А з року в рік санкції, сума 

санкцій збільшувалося… 

 

_______________. Надходження на сьогоднішній день зменшується, ми 

пояснювали, ми втратили Донецьк, Луганськ, Крим. Бюджетообразуючі 

території у нас пішли… 
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_______________.  (Не чути)  

  

_______________. Ні то, зменшується. І якщо… Збільшується, так. Но 

знову ж таки економічна криза також впливає на ці показники. На сьогодні в 

нас план був 133, сьогодні ми зібрали 172 мільйони. На сьогоднішню дату. 

Максим Юрійович, ми дуже стараємося. І ці кошти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Он наоборот считает, что… 

 

БУРБАК М.Ю. Я наоборот считаю, что это ваша эффективность 

работы, потому что ……. меньше, понимаете. 

 

_______________. Ну ми ж повинні, все одно ми повинні збирати. 

 

БУРБАК М.Ю. Мы работали над тем, чтобы працевлаштувати 

інвалідів. Правильно? 

 

_______________. Так. 

 

БУРБАК М.Ю. Значит, якщо ви ефективно працюєте, їх 

працевлаштовуєте, кількість санкцій зменшується. 

 

_______________. Максим Юрійович, ідеальний показник – нульова 

санкція, ідеальний.  

 

БУРБАК М.Ю. Ідеальний  показник…  

 

_______________. Нульова санкція так, коли ми не зберемо ні копійки, 

але всі виконають норматив, це ідеально.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  …все должны выполнять норму закона, 

предприниматель должен платить там налоги, брать на работу, эти деньги 

пополняются в бюджет, а бюджет с социалкой……… должна финансировать 

прямо с бюджета. Так должно быть в принципе. 

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути) 

 

_______________. Ні, ні, тоді вообще, тоді ні.  

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути) 

 

_______________. Там середньорічна санкція складає, середньорічна 

заробітна плата одного працюючого. 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я слушаю вас. 

 

_______________. Можно сказать? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

_______________. Я как руководитель организации инвалидов, при 

всем уважении к вам, хочу сказать, что тут действительно, вы правильно, 

Максим Юрьевич подметил, что тут как в ГАИ, с одной стороны не нарушай 

и не будешь платить штраф. И вот здесь получается, создавай рабочие места, 

квота, не будешь платить, но речь сейчас не об этом. И действительно 

хорошо, когда мало платят, а много рабочих. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 
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_______________. Так вот самое главное и вот что здесь предлагается 

именно к тем, кто хитрит, они платят и вот этих надо зажать так, чтобы они 

платили, все, вопросов.  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Наоборот, увеличив, он будет искать другие пути не 

платить, не надо увеличивать, надо, чтобы каждый платил. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

_______________. Сегодня есть такие, которые ховаються и не платят, 

вот система должна работать на то, чтобы этих людей выявлять и они 

платили, больше ничего не надо решать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. 

 

_______________. Велике прохання підтримати.  

 

БУРБАК М.Ю. Система не то, что выявлять, чтобы они платили, чтобы 

людей трудоустраивали. 

 

_______________. Система работает над трудоустройством. Это 

меньшая часть, это мизер, который, ну, так, как и ПДД нарушать. 

 

БУРБАК М.Ю. Так вот система, которая финансируется за счет 

страхов, заинтересована, чтоб эти нарушения были. ………. существует 

только из-за этого. …чтобы поломать систему, нужно взорвать все это. 
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_______________. Не, не надо ломать. Ломать не надо. Вы зашли 

правильно, с другой стороны. Есть противоречия, точно так и поступление в 

бюджет от штрафов. Давайте сократим штрафы – сократятся поступления в 

бюджет. Но мы ж не можем их сократить, человек есть человек: он все равно 

будет нарушать. Не будет идеала. 

 

БУРБАК М.Ю. Я хочу, может увеличить. 

 

_______________. А, вы увеличить хотите? Как в Европе? 

 

_______________. Спасибо-спасибо. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, так а что… 

 

_______________. Чтобы боялись, да? Ну, это другой вопрос, это 

интересно. Тогда, может, на парковке для инвалида… Вот вы интересный 

вопрос затронули. Приняли решение: парковка поме……. для инвалидов, 

стоят джипы. Джипы стоят, потому что их не штрафуют, как в Германии, – 

200 евро. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения. Давайте, все мы все услышали. Я 

предлагаю взять за основу этот закон, забрать его в комитет, и мы там его 

технологично доработаем. Кто за такое предложение? Спасибо, решение 

принято. 

5 пункт. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо порядку особистого прийому деяких категорій осіб. 

Регистрационный номер 4599 урядовий. 

 

_______________. …………… бюджет……… в наступному році 

збільшити …… вдвічі. ………….. (Шум у залі) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. И сразу в Минэкономики к этому. Слушаю вас. 

 

_______________. Законопроектом пропонується закріпити право 

першочергового особистого прийому керівниками та іншими посадовими 

особами громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Справа в тім, що ми 

буквально сьогодні отримали висновок, підписаний вами. Ми з висновком, в 

принципі згодні. Треба допрацювати, бо там, значить, особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною не знайшли свого відображення в поправках до 

закону. Тому доопрацьовуємо, і, в принципі, з висновком ми згодні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо.  

Смотрите, у меня следующая просьба. Смотрите, вы должны работать 

на самом деле системно. Если вы пишите закон, как Кабинет Министров, 

инициатор Минсоцполитики. Перед тем как его запускать в Кабмин отдайте 

его сюда. Мы его посмотрим, чтобы потом не было у нас противоречий. И 

точно также мы всегда делали ранее, когда мы как комитет, делал как 

народный депутат, члены комитета делали закон, мы его всегда 

согласовывали и с Минсоцполитики, и с Минфином, дабы не было там 

никаких проблем. Вот когда мы научимся так работать, то в принципе и 

прохождение закона будет правильный, и комитет будет быстро проходить.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

 

______________. Перепрошую. При доопрацюванні передбачте санкції 

за не виконання даної статті.  
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______________. (Не чути) 

 

______________. Ну, ……., ну дисциплінарного ….. стягнення, я не 

знаю що. Ну так ви пишете. Першочерговий особистий прийом керівниками. 

Хорошо. А, якщо вони його не проводять першочергово?  

 

______________. (Не чути) 

 

______________. І що? І все? …………. вот я суть закона не понимаю, 

ну, честно говоря.  

 

______________. Одномісячна зарплата.  

 

______________. Не, просто, ну, …….. От не виконує він цю норму 

закону то що йому? ………. он плевать хотел.  

 

______________. (Не чути) 

 

______________. Відповідність. Я все розумію. Так я кажу може 

прописати санкцію за те, що чиновник не приймає… 

 

______________. У нас є загальна відповідальність державних 

службовців за невиконання своїх службових повноважень.  

 

______________. Да, обов'язків.  

 

______________. ……………… ще від 93-го року ………………. дуже 

такий цікавий декрет, який діє на сьогоднішній день …………… статті 10 і 

поступово уряд робить все для того, щоб цей декрет повністю ……… І там 

написано, що ці категорії осіб мають право на ….. позачерговий прийом. 
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Тому зараз ці норми звідти вилучаються, декрет втрачає чинність ще в одній 

частині, залишається… 

 

______________. Ну, понятно.  

 

______________. (Не чути) 

 

______________. Ну, тому що вони вилучають із декрету і щоб не 

звузити ………… переносять його в закон інший.  

(Загальна дискусія) 

  

______________. ………… увлеклися, що просто не замітили, що є ще 

трошки інша категорія, щоб воно було комплексно. От і все. Це можна 

зробити до другого читання просто з голосу ………… 

 

БУРБАК М.Ю. …….. вместо того, чтобы снять декрет мы принимаем 

закон. То, что можно сделать… 

(Загальна дискусія) 

 

БУРБАК М.Ю. Ви знаєте, що зробіть. От правильна  і слушна 

пропозиція: внесіть від комітету. Поки ви будете пере погоджувати 

Кабміном, то  це 2, чи 3 місяці. Правильно? 

 

_______________.  Це так воно і є. 

 

БУРБАК М.Ю. Опрацюйте   даний законопроект з нашими додатками і 

давайте через  наш комітет, і ми внесемо як комітетський, і все.  

(Загальна дискусія) 

 

_______________. Давайте за основу. 
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БУРБАК М.Ю. Так вони  поки зараз будуть погоджувати між всіма…    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … за основу. 

 

БУРБАК М.Ю. За  основу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы просто подчистим… 

Хорошо. Тогда предложение, как мы только что  проговорили,  мы 

принимаем за основу и потом  подчистим в комитете и правки от комитета.  

 

_______________. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Принимается так?  

Кто – "за"? Спасибо. Решение принято. 

Шосте питання. Про затвердження рекомендацій слухань  комітету на 

тему "Стан реалізації  законодавства в сфері соціального захисту ветеранів  

війти та жертв нацистських переслідувань в …".  

Что у нас?  

 

_______________. Олександре, представите тоді? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все правки внесены в этот самый, все проработали 

сов семи громадськими об'єднаннями. Тогда предложение затвердити. Кто – 

"за"? 

Спасибо. 

 

БУРБАК М.Ю. Седьмой  вопрос. Давайте… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Про розгляд  пропозицій  народних депутатів 

Н.Королевської і  Ю.Солода. 

 

БУРБАК М.Ю. Відкликати. 

 

_______________. Відкликання. 

 

БУРБАК М.Ю. Задовольнити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Задовольнити? 

 

_______________. Так, просто  будемо… 

 

БУРБАК М.Ю. Мы, хоть раз, удовлетворим Королевскую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А тот закон, что я просил тебя?  

Подождите. Стоп.  

Макс, это тот, что ты просил этот закон. 

 

БУРБАК М.Ю. Так, це саме  головне на сьогоднішній день, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Расскажите про этот закон нам.   

Сейчас,   пока не расходимся, еще секундочку. Тише! 

 

_______________.  Цей законопроект ми теж вже розглядали. Він… 

(Вимкнено мікрофон) 

  

БУРБАК М.Ю.  Колеги, звертаюся до вас. Давайте проголосуємо за 

основу. 
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Страшні події, які були нещодавно в Києві… в Київській області, коли 

згорів притулок…. (Шум у залі)  Ну виявляється, це просто був бізнес. Він не 

сертифіци… це не геріатричний пансіонат. Такі послуги надаються. Нам 

сказали, що приблизно  на території Київської області 100 таких  закладів, які 

не регулюються чинним законодавством, і цим законопроектом ми 

врегульовуємо це питання, що може надавати не лише геріатричний 

пансіонат, а й приватними підприємцями  можуть надаватися такі послуги, і 

тоді вже можна їх перевіряти. 

Нефьодову – привет! (Шум у залі)  

 

______________.   Пламенный!  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, то просто…  

Вони зараз  нічого… Ну людина платить. Це як на постой. Як готель. 

(Шум у залі)  Да, він просто приймає людей і все. Але цим законопроектом 

ми це питання  принаймні починаємо рухатися в сторону його врегулювання 

в законодавчому полі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …Денісова і Богомолець  очень просила принять за 

основу.  

 

_______________. Но это нужно законно… узаконить. 

 

БУРБАК М.Ю. Вот мы этот закон…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот мы хотим это. Вот мы и хотим это сделать!  

 

БУРБАК М.Ю. Вот мы сегодня вот извиняемся, что   такая… такие 

трагические події…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Подтолкнули. 

 

БУРБАК М.Ю.  Підштовхнули. Але врешті-решт  цей корабель треба 

відправити в плавання.  

Давайте за основу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для стенограммы.  Предлагаю законопроект…  

предлагаю законопроект номер 3143… 

 

______________.  Это старый номер. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это старый номер?  Откуда он?  

 

______________.  4148. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4148, да?  

Тогда предлагаю законопроект 4148 (урядовый) принять за основу.  

Кто – "за"? Спасибо. Решение принято.  

Все? Всем – спасибо.  

 

_______________. Панове, це кращий комітет, повірте. Я тільки що 

повернувся  з іншого…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Министру – пламенный привет!  


