
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

18 травня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день! Кворум есть, открываем 

заседание нашего комитета. Традиционно мы должны избрать секретаря 

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 

Евгения Рыбчинского.  

Кто – "за"? Спасибо. Решение принято. 

Министра сегодня тоже нет, да? 

 

_______________. Я з ним говорив, він обіцяє, що буде можливість 

підійти … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дело министра. Если до конца заседания не придет 

министр, напишите тогда письмо на Премьер-министра, что мы просим 

оказать содействие в том, чтобы министр пришел, чтобы познакомится с 

комитетом. 

Тогда переходим ко второму вопросу. Проект Закона про 

гуманитарную допомогу в кризовых ситуациях (регистрационный номер 

4360). Проект подписан всеми членами комитета. Наталия …, коротко 

скажите суть. 

Вчера было слушание по этому закону, я думаю, что достаточно там 

много людей было, порядка 90 человек. С Минсоцполитики был, кстати, кто-

то вчера? С Минсоцполитики был вчера кто-то? 



 

_______________. Да, були. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. Давайте Наталья …. Закон читали кто-то? 

Минсоцполитики, вы читали закон?  

 

_______________. Підтримали. 

 

_______________. Я просто дивився, коли була офіційна презентація. Я 

тоді продивлявся… Дивився, що ви працювали з міжнародними 

організаціями, юридичний висновок Мінсоцполітики підримало.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я в двух словах скажу, что этот закон касается, мы 

вообще хотим сделать реформу в этой сфере.  

Первая задача, это закон про гуманитарную помощь в кризисных 

ситуациях и тот, который мы сейчас зарегистрировали. 

И второй закон будет, это закон, регулирующий благотворительную 

деятельность. Потому что нас часто подменяется понятие гуманитарной и 

благотворительной помощи. Гуманитарная помощь, она может быть только в 

период кризисной ситуации. Стихийные бедствия, военные действия как 

сейчас АТО, а все остальное мы были все волонтерами, все помогали АТО, 

но это не гуманитарная помощь, хочу сказать, это благотворительная 

помощь. Там, наверное, многие покупали какое-то оборудование для 

атошников. Особенно в 14-м году, когда был пик военных действий, все 

наверняка покупали какую-то форму, ну, как-то все помогали АТО и 

называли это гуманитарной помощью, хотя это еще раз подчеркиваю, это не 

гуманитарная помощь, это благотворительная помощь.  

Вообще гуманитарная помощь для военных, ее как таковой не 

существует. Гуманитарная помощь может быть только мирному населению. 

И то, что там русские говорят, что они завозят гуманитарную помощь, эти 



ГУМ-канвой известные все, в которую завозится и военная техника и все 

остальное, это не гуманитарная помощь. Поэтому мы хотим отрегулировать 

это законодательно и привести в порядок, так как это принято  в Европе, в 

Америке, с требованием ООН.  

Когда мы писали закон, звучали там некоторые тезы, а давайте мы 

лучше ООНовские законы приведем в порядок. Сразу могу сказать, не 

получается ООНовские законы привести в порядок, приходится свои  

приводить в порядок законы.  

Поэтому большая просьба, кто не читал законы, особенно из 

громадських организаций,  внимательно почитать его, и пока еще  есть 

возможность внести в него правки.  

Сразу говорю под стенограмму: у нас будет отдельная консультация с 

РНБО по поводу этого закона, потому что у них есть определенные там 

замечания. Я думаю, что мы найдем… 

 

_______________. Олександр Юрійович, у нас також є деякі моменти, 

…………… також врахувати ……………(не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А незначительные правки? Ну, дайте все правки все, 

кто считает нужным делать какие-либо изменения. В секретариат, 

пожалуйста, дайте правки, чтобы мы могли проработать их, да, Наталья 

Васильевна? Вот, и внести в нее правки там, может быть, между первым и 

вторым чтением. Если у нас будут большие расхождения с РНБО, тогда мы, 

может быть, внесем просто на замену, если это существенные изменения, с 

РНБО. Правки не между первым, вторым чтением, а внесем на замену тот 

закон, который будет согласовываться с РНБО. Да. 

 

_______________. Дозвольте? Який час, щоб точно дати пропозиції? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вчера, вчера.  



 

_______________. Ми готові зараз озвучити, але письмово там 

буквально пару днів… 

 

_______________. Краще письмово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, есть время. Давайте, там неделя времени. Я 

думаю, что этого вполне достаточно. Как раз мы пока будем вести 

консультации с РНБО. Ну, смотрите, чтобы мы просто понимали: закон не 

пишется под ситуативную ситуацию, которая сейчас в Украине, связаная с 

АТО. Законы пишутся, в принципе, на то, что они будут действовать и без 

АТО, и на длительный период времени. Поэтому там, когда вчера мы 

проводили слушанья, там звучали фразы: а вот сегодня вот так, а вот так, а 

как завезти там печки для военных? Еще раз подчеркиваю, гуманитарный 

закон, он не должен связан быть с военными. Гуманитарный закон пишется 

для людей, для гражданского населения. 

Поэтому на это нужно обращать внимание. Никто нас не поймет в 

мире, если мы через гуманитарный закон будем завозить оружие как помощь 

гуманитарную. Под гуманитарную помощь попадают только те военные, 

которые дальше не могут служить. То есть, получившие такие увечья, 

которые дальше уже не могут служить в армии, такие военные попадают под 

гуманитарную помощь. Те военные, которые просто получили ранения и  

после этого возвращаются в строй, они не  попадают, нигде  в мире не  

попадают под гуманитарную помощь. Это как бы, я вам говорю, основы 

закона. Мы договорились, что в течение недели вы внесете правки, мы 

посмотрим свои предложения, мы посмотрим,  насколько они существенны, 

и если они будут действительно существенными, тогда я не исключаю, что 

мы   заменим закон и под тем же номером подадим,  но без внесения его в 

порядок  денный  и дискуссий  не будет.  Пока мы это обсуждали в комитете, 



особо никто и не пытался  поучаствовать    в этом, а когда он получил номер 

регистрационный, то тут все сразу  активно начали говорить про этот закон.  

Поэтому, у меня предложение  законопроект 4360 комитетом принять 

за основу со всеми правками, которые я сказал под стенограмму, и со всеми  

консультациями, которые мы должны провести. Нет возражений? Кто – "за"? 

Прошу проголосовать. Решение принято. 

Третий вопрос. Про проект Закону про внесення  змін до Податкового 

кодексу  України щодо  гуманітарної допомоги в кризові ситуації (4361). Это 

все пакет и это все… Второй,   третий  и четвертый вопрос – это   

соответствующие законы в общем пакете.  

Сразу говорю, мы смотрели статистику за 2015 год: у  нас  в 

Волынскую область завезено (если я не ошибаюсь)… Не в Волынскую. В 

Волынскую, да? Волынская. Там что-то за 50 процентов  всей гуманитарной 

помощи как секонд-хенд завезен, хотя это не секонд-хенд и хотя, это может 

быть и CHANEL все, что угодно  завезено через Волынскую область и  там 

что-то под 20 тысяч тонн. Прекрасно значит  там работает таможня.  

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому естественно, что будет большое 

противодействие нашему закону, потому что мы это пытаемся 

приостановить, мягко говоря, а не мягко - просто убрать с Украины.  Все 

должны платить налоги, а вот на налоги уже как раз можно будет и армию 

обувать и одевать, и все сопутствующие элементы. Поэтому предложение 

4361 точно так же принять за основу, поскольку это пакет.  

Кто – "за"? Решение принято.  

И то же самое, четвертый пункт – это законопроект 4362 изменения в 

Мытный кодекс, такое же предложение принять за основу.  

Кто – "за"? Решение  принято. 



Переходим к пятому вопросу. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо 

соціальних стандартів та обсягу субвенцій на надання пільг та житлових 

субсидій. Законопроект 4543.  

С Минфина есть кто-то? Пожалуйста.  

 

МЕЛЬНИЧЕНКО Н.В. Мельниченко Наталія Вікторівна. Проект 

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний 

бюджет на 2016 рік" розроблений з метою підвищення соціальних стандартів, 

зокрема заробітної плати, допомог і пенсій. Та збільшення обсягу субвенцій 

на надання пільг на житлові субсидії у зв'язку з підняттям ціни на природний 

газ для побутових споживачів та виробників теплової енергії.  

Проектом Закону України він є збалансований і дає змогу підвищити 

рівень соціального забезпечення населення та компенсувати… та надання 

компенсацій громадянам при зміні значного підняття роздрібних цін на 

природний газ.  

Законопроектом передбачається як збільшення дохідної так і 

видаткової частини на 6,7 мільярда гривень. Збільшення дохідної частини за 

рахунок податку на додану вартість від податку на прибуток підприємств і 

від рентної плати за користування надрами за видобування природного газу.  

Збільшення видаткової частини на 6,7 у зв'язку з тим, що підняття в 

грудні місяці передбачається цим законом збільшення підняття мінімальної 

заробітної плати до 1600 гривень. Це невелика сума проти того, що 

передбачено на сьогоднішній день в держбюджеті - 1550. І у зв'язку з тим, що 

з грудня місяця буде також прожитковий мінімум зросте для дітей віком до 6 

років, для від 6 до 18, і працездатних, і для осіб, які втратили працездатність. 

І, враховуючи те, що прожитковий мінімум, він впливає на розміри 

пенсій і державних допомог, то ці доходи 6,7 мільярдів, вони будуть 

розподілені між … спрямовуватися 576,9 мільйонів гривень до Пенсійного 

фонду на виплату пенсій.  



Також ми пропонуємо збільшити фінансові ресурси виплати допомоги 

на виплату допомоги сім'ям з дітьми і малозабезпеченим сім'ям на 126,3 

мільйони.  

І також у зв'язку із наданням найуразливішим верствам населення за 

плату житлово-комунальні послуги збільшити субвенцію на 5,3 мільйона 

гривень.  

У зв'язку з підвищенням соціальних стандартів пропонується додатково   

нарахування 2,5 мільярда гривень… мільйонів гривень на виплату 

одноразової адресної грошової допомоги випускниками, виплат одноразової 

грошової допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим піклування 

батьківського, підвищення розміру стипендій і також для Міністерства 

оборони та інших силових структур, на підвищення розмірів одноразової 

грошової допомоги, яка залежить від прожиткового мінімуму, який 

передбачається 4,6 мільйонів гривень.  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Ну, я хотів би сказати, що в даному випадку ці 

виплати, які йдуть через Мінсоцполітики, ці разові виплати, які зростуть. 

Ключовими рішеннями буде те, що якраз підняття буде не таке як 

планувалось 6,5 відсотків, а 10,4. Мінімальна пенсія зросте до 1247. Тобто 

фактично Пенсійний фонд це підтримає. Ну, і відповідно це дасть 

можливість вийти на рівень заробітної плати мінімальної 1600 гривень і як  

наслідок звичайно, так як це буде навантаження через субсидії, то ці 

додаткові 5 мільярдів 269 мільйонів це буде страховим фондом при роботі з 

субсидіями. Хоч Мінсоцполітики буде продовжувати працювати  з субсидії, 

як ви пам'ятаєте, на минулий рік було заплановано 34 мільярди, використано 

19,9. Тобто будемо продовжувати працювати. І прохання – підтримати 

внесення відповідних змін. Ми вважаємо, що це допоможе ситуацію 



значно… не значно, но покращити. Фактично це буде перевищення інфляції 

доходів над рівнем інфляції приблизно 4 відсотки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …. ………это не в счет  дефицита бюджета?  

 

______________.  Ні, ні, ні. Це збалансований… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Реально деньги в бюджете….  (Не чути) ….обещаем 

людям, а потом не выполним?  

 

_______________. Ні, це збалансований бюджет і не буде інфляції і 

дефіциту в бюджеті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну не за счет дефицита….  Кто-то хочет что-то 

добавить? Депутат…  

А Кабмин просит за основу и в целом, или за основу?  

 

_______________. За основу і в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А мы не профильный? Поддержим Кабмин. (Шум у 

залі)  Підтримуємо?  

Тогда предлагаю поддержать законопроект за основу и в целом. Кто 

"за"? Решение принято. Спасибо.  

Шестой вопрос. Проект Закона  про внесення змін до статті  3 Закону 

України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам" щодо підвищення надбавки  на догляд інвалідів з дитинства. 

Законопроект 4378 народного депутата Міщенка. (Шум у залі)  

Будь ласка. У нас ліберальний комітет.  

 



_______________. Шановні народні депутати, шановні присутні, 

законопроектом про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" пропонується 

передбачити надбавки на догляд інвалідам з дитинства першої, другої та 

третьої групи. Перша група інвалідів це інваліди з дитинства, які були 

відповідно отримували з дитинства пенсію, вони лежачі, вони не можуть за 

собою відповідно доглядати. І дуже відповідно не захищені, невеликий 

розмір у них догляду надається коштів, так. От фінансові витрати, стосується 

це понад 250 тисяч інвалідів, це підвищення, фінансові витрати за 

інформацію міністерства соціальної політики складуть 27 мільйонів на 

місяць, тобто 325 мільйонів гривень на рік. Для першої групи інвалідам 

складе підвищення 500 гривень, для другої, для першої групи, підгрупи "А" 

500, підгрупи "В" 250, для другої групи складе і для третьої відповідно 

близько 200 гривень. Тобто підвищення в принципі буде суттєве, зважаючи 

на те, що їхній матеріальний стан дуже низький.  

І ще потрібно зазначити, що інваліди з дитинства першої групи 

підгрупа "А" та "В" надбавка на догляд призначається автоматично. Тобто 

якщо інваліди другої та третьої груп їм потрібно надати інформацію про те, 

що вони це людина одинока, потребує стороннього догляду, то перша група 

це люди, які не можуть вже стовідсотково за собою доглядати і потребують 

підтримки держави відповідно, і зараз дуже багато звернень до народного 

депутата, в тому числі з округу Київської області про те, що неможливо 

практично вижити за ці кошти. Друга і третя група там взагалі у них навіть 

до мінімалки, ну, мінімальна їм дається, тобто 80 відсотків, до мінімалки вже 

дається мінімальна пенсія, надбавка.  

Тому пропонується фактичне підвищення інвалідам з дитинства від 

групи А першої групи на 50 відсотків прожиткового мінімуму. Це 550 

гривень, тобто, так. І групи - Б 25 відсотків, це 280 приблизно гривень. І 

друга група, третя група відповідно там уже менше підвищення, хоча там 200 

гривень, і відповідно…. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Деньги, где брать будем? 

 

 _______________. Ну, пропонується з приводу фінансування 

державного  бюджету за рахунок додаткових надходжень. Незважаючи на те, 

що дуже низький їхній соціальне забезпечення, захищеність. Ну, і за  

рахунок, можливо, додаткових джерел фінансування ось наприклад, якщо 

говорити про ті ж самі фінансування ………………,  тобто кошти 

знаходяться і інші…. 

 

 _______________.   (Не чути) 

  

 _______________. Ну, за рахунок додаткового фінансування.  

 

 _______________. …… це були вимоги Євросоюзу, пам'ятаєте. 

 

 _______________.  Так. 

 

 _______________. Як ви думаєте. Безвізовий режим. Тобто ми це 

маємо скоротити, отказатся от безвізового режиму. Ви маєте повісити собі 

значок на грудь, що ви засчитили соціальне незахищене верств населення. І 

втретє, іти і це розказувати. Коли це подається, ви думаєте звідки взяти 

гроші? Ну реально. Всім хочеться помогти, ну звідки зараз взяти оце все? А 

може у нас на сході закінчилися бойові дії, чи нє? От ми зараз, вчора в 

парламенті думали де взяти 3,6 мільярда гривень на обороноздатність, тому 

що у нас зупиняються оборонні замовлення в перше, за два роки наша армія 

недофінансована. Завдячуючи такому, спаму.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І это делается на фоне того, что только что 

Министерство финансов докладывало, что увеличивает минимальную 



заработную плату на 204 процента. Правительство скасовывает налоги с 

пенсий. 

 

 _______________. Мені здається, враження, що все добре, економіка 

розвивається, 20 відсотків економіки ми не втратили на сході, ну, все у нас 

нормально. Чи тут сидять люди, які нелюди, які не хочуть дати гроші, от 

сидять на мішкові з грошима і не хотять дати інвалідам? Просто це, коли 

подавати, то треба деколи і подумати, а звідки взяти ці гроші. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, просто такого плану законопроекти, хочу 

поддержать Максима, он как руководитель, как руководителю фракции 

"Народного фронта", я как замруководителя фракции был бы, ну… Если мы 

подаем закон для того, чтобы потом отчитаться перед избирателем, что мы 

все делали, а эти подонки не приняли, то это как минимум неэтично, как 

минимум неэтично, Евгений. Ну, тоже мажоритарщик, так же? 

 

_______________. Я просто почну з того, що ви знаєте, що вдвічі 

піднято ціну на газ. І собственно, цим продиктовані більшість таких 

популістських законів, таких саме, як цей. Але треба рахувати наступне, що 

заміна газових приладів, пристроїв буде за рахунок… Ні, що? 

 

_______________. Це останній…………….. 

 

_______________. А, це не те, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто перескочил. Давайте сейчас закончим с этим, 

потом перейдем к….  

 

_______________. Тоже Мищенко? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, тоже Мищенко, поэтому ……(не чути) …….. его 

……(не чути) ………… Смотрите, у нас в комитете есть принцип. Принцип 

заключается в том, что… А в каком комитете Сергей работает. 

 

_______________. Правової політики та правосуддя. 

 

_______________. З суддів зняти гроші за те, що вносять за своє 

призначення пожиттєво... (не чути) законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть, если бы это за счет суддів, вот если бы это… 

Ми б підтримали його. Ну… 

 

_______________. Ну, тоді інше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давай. 

 

_______________. Вона стосується, є така сама практика в Грузії. Там 

зняли з Героїв Грузії, у них були пільги, зняли і дали дітям. Прийшла нова 

влада, забрала вже знову з дітей, тому що є дефіцит бюджету, і нема з чого 

генерувати ці гроші. Тому спочатку рахуємо дохідну частину, потім будемо 

добавляти тим, кому потрібно, на жаль. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністерство фінансів. 

 

_______________. Міністерство фінансів заперечує щодо цього 

законопроекту, тому що додаткові витрати будуть біля 300 мільйонів гривень 

на рік. А за даними Мінсоц там навіть 463,4 мільйони гривень на рік.  

І те, що ви дійсно говорите, що не вказані джерела звідки будуть 

братися ці кошти, ну і з урахуванням того, що з грудня місяця будуть підняті 

мінімальні стандарти, то, скажімо, розрахунок цієї надбавки іде від 



прожиткового мінімуму, то чуть-чуть також ці люди щось отримають. Тому 

що дійсно треба, виходячи з фінансових можливостей нашого бюджету і те, 

що всі повинні якісь мати рівні соціальні права всі незахищені верстви 

населення, на жаль, те, що там немає, фінансових можливостей немає, 

Мінфін заперечує. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Минсоцполитики. 

 

_______________. Позиція Мінсоцполітики на сьогоднішній день 

наступна, що це потребує щонайменше 324 мільйони 900 тисяч гривень на 

17-й рік, це орієнтовно. В той же час на кінець, як я вже доповідав, буквально 

на кінець 2016 року у нас буде підняття 10-відсоткове. Тому зважаючи на 

актуальність цієї проблеми, можна повернутися після того, як ця ситуація 

буде стабілізована і тоді можна буде переглядати, коли ситуація буде краща з 

доходом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И на мой взгляд, если уже делать это, то делать с 

……. вначале это сделать для инвалидов хотя бы первой группы, то есть 

самым нуждающимся, потому что третей группе ну еще как-то это самое, 

как-то, да, как-то это самое. Я еще могу понять там, то есть мы делали 

законы даже в период того, когда в бюджете совсем не было денег и мы 

специально смотрели, чтобы только для инвалидов первой группы мы 

пытались что-то сделать, потому что они действительно лежачие. Но вы 

когда хотите всем категориям, ну это невозможно, это объективно 

невозможно сделать. И очень не хочется, чтобы потом на радость 

"Оппозиционному блоку" говорили, какие мы не хорошие. 

 

_______________. И так скажут. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. И так скажут, но просто Сергей входит как бы в 

коалицию и в БПП, но это будет диссонировать совсем, я его давно знаю, 

очень уважаю его, но это будет диссонировать просто. Поэтому у меня 

предложение  отправить данный законопроект  на доопрацювання автору, с 

вашего позволения.   

Кто – "за"? Единогласно.  

Последняя ремарка по… (Не чути) 

В реальном, что можно сделать? Не в "космическом", а в реальном  и 

так, чтобы мы действительно  приняли закон и не просто приняли.  И так, 

чтобы мы, действительно, приняли закон и не просто приняли, а  дальше  

были бы деньги не за счет дефицита  бюджета, а реальные были деньги, 

чтобы мы поработали с Минфином и чтобы реально, мы могли поднять эти 

выплаты. Никто не против? Только реально.   Спасибо. 

Седьмой пункт. Про проект Закону про  внесення змін до деяких   

законів  України щодо безкоштовного встановлення   і заміни газових 

приладів та пристроїв соціально вразливим верствам населення.  

Законопроект 4387 и  тоже Сергея Мищенка.  

 

_______________. Слід зазначити, що цей законопроект теж відповідно 

народжувався з …………….. після спілкування з людьми. І дуже багато  

звернень з приводу того, що 5 тисяч коштує там  встановити газовий прилад, 

котел  від незахищених верств населення – це учасники бойових дій, 

учасники антитерористичної, в тому числі, операції, інваліди війни, учасники  

війни, ветерани праці. Тобто люди в яких пенсія  на рівні мінімальної і вони,  

на жаль, не мають тих 5 тисяч, щоб заплатити  за ці проекти і відповідно не 

можуть провести газ, і в них закінчується  там строк використання того, чи 

іншого котла, і там є проблеми  з подальшим його використанням, і так само  

лічильник встановити, і поміняти – це дуже великі кошти коштує.  Тому     

пропонується їм надавати це безкоштовно, ці послуги і це, звичайно як би      

виникають там на протязі кількох років і  там, можливо,  10 років заміна 



такого котла. Але все ж таки, можливо, зважаючи на те, що ці люди мають 

особливі заслуги перед батьківщиною, є можливість підтримати цей 

законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сколько это будет стоить? Ничего же бесплатного не 

бывает?  

 

_______________.  В даному… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ничего бесплатного не бывает, то есть, это будет 

делаться, то откуда-то деньги должны браться на то, чтобы делаться? 

Правильно? Откуда-то? С такой-то статьи люди, которые будут делать эту 

работу, откуда-то он должен получить свою заплату, откуда-то нужно взять 

все эти приспособления, это же мы говорим, что и газовую плиту бесплатно 

подключают, по этому закону? 

 

_______________. Так, так, безкоштовно. Тобто станом на сьогодні, 

наприклад, підприємства газові вони безкоштовно встановлюють лічильники, 

у кого є там колонка, наприклад, газова плита до кінця 2016 року потім до 

кінця 2018 року безкоштовно це здійснюють, тобто в принципі зараз така 

практика існує. Звичайно, що ці підприємства можуть до держави звернутися 

з приводу відшкодування цих коштів, відповідно, коли це все буде 

пораховано і можуть бути… Є, звичайно питання, що це може бути включено 

в тариф певним чином, ось, але станом на сьогодні поки що таких 

розрахунків немає. 

 

_______________. У мене… Я пам'ятаю, що більшість Облгазів вони 

приватні, будь ласка,  ви б хотіли, щоб у вашу приватну діяльність 

втручалась Верховна Рада? От ми зараз приймаємо рішення, що ви як 

приватний, повинні безкоштовно Іванову підключити плитку, як це, сенс в 



цьому? Якби це була державна структура, то держава несла якийсь, могла би 

… Що зроблять на практиці? Всім в Україні попереключають, на папері, 

потім що зроблять? Це все внесуть в тариф і знову збільшать, що ми зробили 

доброго? 

 

_______________. Звернуться до Мінфіну, щоб відшкодували. 

 

_______________. Приватна контора? А більшість Облгазів, можна 

сказати, пана Фірташа. От Фірташ звернеться до держави і ще щось собі 

візьме.  

Скільки можна? Це популізм, не можна гратися, зрозумійте, хочеться 

зробити щастя всім, але нема комунізму нема.  

 

_______________. В даному випадку ще ті ж самі лічильники. 

 

_______________. А лічильники зараз встановлюються, є державна 

програма. Державна програма для обліку, а для чого це робиться? Щоб 

збільшити енергоефективність і енергозбереження, щоб люди обліковували 

газ. Це я розумію, лічильник, щоб знати куди газ йде.  

 

_______________. Ми не про те говоримо зараз, взагалі. 

 

_______________. А плитку піти підключити. Якщо у вас на окрузі є 

такі проблеми, то …………. візьме і підключить цю плитку і все. І не буде на 

цьому вигадувати законопроект. 

 

_______________. Слухайте, є пропозиція, той хто виносить хай сам 

поставить комусь пару газових лічильників, пару газових плит. Мені на 

окрузі між іншим, не собі. Просто цікаво, знаєте, що, є світова практика, 



Ізраїль воює з свого першого дня, у них інвалідів війни більше ніж у нас 

втричі, а то і вчетверо. Вони що їм всім ставлять плитку?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

  

_______________. В процентному, звичайно. Просто, а учасників 

бойових дій там кожен другий, тому що воюють навіть жінки, і що держава 

там відшкодовує або ставить лічильники? Ви просто дивилися на практику 

світову? Передивлялися, ви ж юристи? 

 

_______________. В усьому світі лічильник ставить компанія, яка надає 

послуги для того, щоб обліковувати, вона в цьому зацікавлена за власні 

кошти. І все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вы не считали количество людей, которые попадают 

категории людей попадают… 

 

_______________. 5,2 мільйони.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  5,2, а вот теперь представьте 5,2 миллионам людей 

это поставить, физически как?  

 

_______________. (Не чути)  

… деякі мають за особливі заслуги перед батьківщиною, пенсію 15 

тисяч.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Минфин, что то скажет по этому поводу?  

 

_______________. Мінфін заперечує стосовно цього законопроекту в 

першу чергу те, що дійсно не визначено яким чином потім буде безкоштовне 



встановлення цих лічильників, чи не будуть звернення до Міністерства 

фінансів щодо відшкодування. І ми говорили про те, що це потребується 

роз’яснення НКРЄ стосовно  того, щоб їхня методологія врахування цих 

витрат і  де вони їх будуть  покладати, і на що,  тобто,  щоб потім знати, чи не 

буде цього відшкодування – це одне. 

І друге питання. Те, що все-таки можливо прив'язуватися навіть і до 

доходу осіб, яким необхідне це встановлення, а не 5,2 мільйона осіб, які ви 

говорите тому що  якось все-таки до дохідності  людей також це варто 

врахувати в обов'язковому порядку. Але стосовно того, що  не визначено як 

будуть враховуватися ці вказані ваші  безкоштовні витрати – це питання ми 

не підтримуємо цим законопроектом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Если бы это было привязано к какой-то    планке: 

минимальный  совокупный доход семьи  там, или мы  говорили  просто про 

инвалидов первой категории, первой группы. Но когда 5,2 миллионам людей, 

то есть, это порядка  15 процентов населения страны. Я так грубо… 

Нереально. Просто нереально. 

Минсоцполитики.   

 

_______________.  З нашої точки зору факт заміни  самих пристроїв міг 

би бути  позитивним  щодо використання  енергії. Але, в той же час, ми  

виклали  свою думку, що по-перше, тоді чітко повинні бути викладені   

підходи і яким людям ми допомагаємо. Тобто,  на нашу думку, це громадяни 

похилого віку дохід яких не перевищує,  наприклад,  двох прожиткових 

мінімумів і потрібно обговорювати в подальшому. Потім  те ж саме стоїть 

питання на якому  ви вже акцентували увагу, яким  чином покриваються 

витрати. Тому що покласти  витрати просто на постачальників, мабуть, це 

буде інша складова, яка пов'язана  з тим, що сьогодні держава бореться за  те, 

щоб створити ринок газу. І коли ми  таким чином будемо надавати  такі 

можливості, то це будуть надаватись конкурентні переваги  якомусь 



постачальнику одному. Тобто  з нашої точки зору, цей все-таки законопроект 

потребує доопрацювання.  

 

_______________. Корупційна складова  ……………(не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та в том то и дело, сколько "Облгаз" будет 

выставлять потом? какие цифры Минфину, как это посчитать? Он напишет 

там любую цифру и скажет: мы столько потратили, как это потом посчитать? 

 

_______________. Тут не вистачає знаєте ще чого? Ще писати точну 

марку лічильника і тоді складова, вона з'явиться, ви розумієте прекрасно. 

Якщо 5 мільйонів лічильників треба поставити, значить у когось вони є. 

 

_______________. Лічильники тут не йде. 

 

_______________. Розумієте? Ну як, написано лічильники і пристрої 

газу. 

 

_______________. Це заміна. 

 

_______________. А що таке заміна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, у каждого есть свой стандарт, есть какой-то 

ГОСТ. В общем, моя рекомендация, по …(не чути)  закону можно говорить о 

них и экономика в стране, слава богу, чуть-чуть растет. Но мы не можем это 

делать "вал по плану" по плану. 5,2 миллиона человек, "Боливар" этого не 

выдержит, мы можем говорить о каких-то категориях, но при этом это нужно 

четко с Минфином проговорить и чтобы Минфин переговорил вместе с 

Минсоцполитикой, с НКРЭ, как это дальше будет функционировать. Потому 

что понятно, все такого плана законы там, в зале пройдут "на ура". Я не 



очень бы хотел подставлять Президента, который будет вынужден 

накладывать вето, потому что его выполнить нельзя. И получается так, что 

мы как бы все депутаты хорошие, мы же для вас, а вот он там сидит на 

Банковой, он такой нехороший. А то, что Кабмин будет просить заветировать 

у Президента подобно закону это однозначно, ну, процедуру ветировать. Вот 

я бы этого очень не хотел и это независимо от того, кто сегодня Премьер-

министр, у нас такая же была позиция историческая и ранее мы не хотим 

создавать конфликтологию между треугольником: президент, премьер и 

парламент, и люди этого не поймут. Поэтому предложение на 

доопрацювання.  

Кто – "за"?  

Единогласно. Спасибо.  

Пункт, которого нет у нас в порядке денном.  

Как мы говорили на прошлом комитете, секретариат подготовил 

законопроект, касаемый жертв репрессий. Только там  в том законопроекте, 

концлагерей, которые сидели люди, которые сидели в концлагерях. Как мы и 

говорили, это будет касаться не только концлагерей фашистских, а и 

концлагерей коммунистических. И так будет правильно. Поэтому, сейчас 

секретариат раздает всем депутатам почитать. Если кто-то, Минсоцполитики 

обязательно отдать, Минфину отдать, отдать службе Деревянко. 

 

 _______________. (Не чути) 

  

 _______________. Слухання у нас були….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, это были слухання. И то, что у нас 

конфликтология была по поводу данного закона. Мы как обещали, мы 

выполняем свои обещания. Минфин, большая просьба тоже посмотреть это. 

На самом деле в чем этот закон может быть уникален, в том что первый раз 

законодательство Украины будут рассматривается в одном законе. И те 



люди, которые сидели в фашистских концлагерях и в коммунистических. И 

это будет в одном законе.  

 

 _______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас не обсуждаем текст. Сейчас говорим просто о 

подходе, а текст, чтобы все посмотрели. Если есть какие-то правки, мысли, 

пожалуйста, давайте и просьба Минфина тоже к этому закону отнестись 

логически. Мы его еще не вносим в зал, мы его отдаем  для дискуссии.  

 

 _______________.  (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это для дискуссии закон. Но мы его обязательно 

внесем. Тоже большая просьба в течении 10 дней просмотреть и дать все 

замечания. 

 

 _______________.  Олександр Юрьевич, минуле засідання комітету я 

вам доповідав в Комітеті бюджетному, якраз зміни, які стосувалися виплат  

до 5 травня згідно Закону про соціальний захист учасників війни.  

І там виникло питання-дискусія, по якому якраз виплати не 

здійснюються людям, які захищали… Тобто законопроект, який 

запропонований вашим комітетом, підтриманий, і відповідно по ньому 

виплат не існує. Вірніше, є по ньому виплати, які стосуються безпосередньо 

виділення з місцевих бюджетів. Тобто одна пропозиція, якщо може комітет 

прийме рішення рекомендацію місцевим бюджетам розглянути і при 

наявності таких коштів здійснити відповідні виплати з місцевих бюджетів.  

Друге рішення, яке обговорювалося… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по первому сразу. Подготовьте вместе с 

Минсоцполитики, вместе с секретариатом подготовьте какую-то совместную 

бумагу или постанову, которую мы должны сделать, и сделаем. 



 

_______________. Тобто у нас виплати будуть здійснюватися, за тим 

законом виплати будуть здійснюватися до 30 вересня. Відповідно зараз за 

рахунок того, що додаткові кошти виділені, додатково буде дофінансування. 

Ми сьогодні…  ну, фактично сьогодні вже кошти пішли на доплати. Але цим 

категоріям все-таки тоді пан Шухевич казав, що не потрібно пільг. Так друге 

питання, яке виникло на бюджетному комітету, на Комітеті з питань 

бюджету, це якраз внесення відповідних категорій, які є в цьому законі, до 

Закону про соціальний захист учасників війни, для того щоб забезпечити 

всіма пільгами. Тобто цей законопроект буде напрацьовуватися, 

доопрацьовуватися. Но я думаю, що якщо буде необхідність, то… 

 

(Далі запис відсутній) 

 

 

 


