
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

від 16 вересня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету О.Ю.ТРЕТЬЯКОВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день! Всем добрый день! 

Сейчас вот идет пан Шухевич и пан  Рыбчинский, они были, видно по 

дороге зашли к помощникам своим узнать точно ситуацию. 

У нас есть кто-то с СБУ?  

 

_______________. Со штаба АТЦ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Со штаба АТЦ есть?  

Тогда у меня предложение начать тогда с пятого вопроса, пятый вопрос 

– щодо стану реалізації Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту", это законопроект, 

который мы принимали 1688, щодо статусу осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність країни. 

И у нас есть… А где табличка по виконанню?  

Кабинет Министров должен был в месячный строк затвердити все 

нормативно-правові акти к этому закону. На сегодняшний момент 2 

утверждено Минсоцполитикой, 2 Минсоцполитикой не утверждено. 

А чего Минсоцполитики не может утвердить, скажите? 

Говорите. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Керівництво чого? У вас министр не менялся. 
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_______________. Не у нас министр менялся, менялись… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Невыполнение законов – уголовная ответственность. 

Я не шучу, я не шучу. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. И что? Сколько времени нужно переподписывать? 

Вот давайте расскажем тем бойцам, что у вас смена руководства, 

поэтому вы не можете этого сделать. А где? 

 

_______________. В погранслужбе и в Держспецзвязку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И когда они поменялись? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. В июне и в августе поменялись. Ну, смотрите, первое, 

что я сделаю. Я обязательно обращусь к Президенту по этому вопросу. Не 

аргументация, что кто-то где-то поменялся, поэтому саботируется принятие, 

принять закон, который настолько важен для бойцов АТО, объясните это 

Гаврилюку, что у вас там что-то менялось, а из-за этого бойцы должны 

страдать. 

И то, что у вас нету, ну, в августе поменялись, вот в июне поменялись. 

И что, за три месяца нельзя было подписать?! Дайте все документы с 

номерами входящих, когда были поданы документы.  

Секретариат, пожалуйста. Все документы, всю переписку, когда была 

подана. Потому что, ну, я считаю, что это очень важный закон.  

Артур Валентинович, как вы считаете, это важный закон или нет? 
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Так… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это мы, пан Юрий, мы обсуждаем закон 1688 по 

поводу всех льгот, которые мы принимали по…  Да, просто пока вас не было, 

да. Да, там всегда пишется, в переписке исполнители.  

Теперь по поводу АТЦ… 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Керивныки, да. Не, а исполнитель, он… он просто 

пишет. Руководители. 

Теперь по поводу АТЦ. А чего вы не можете сделать? Порядок 

выполнения закона. 

 

_______________. Нет, в законе четко регламентируется, что из штаба 

АТЦ предоставляется справка керивныка АТЦ про участь або неучасть в 

антитерористичній операції. Якщо у нас по наказам відповідно проходять 

добровольчі батальйони або батальйони територіальної оборони чи інших 

громадських формувань, то відповідним чином, ми видаємо наказ, не наказ, а   

видаємо довідку про те,  що залучалися як підрозділ,  або як особа 

залучалася. Ми видаємо таку довідку.  

Питання стояло в тому, що коли почали відпрацьовувати взаємодію…  

Існує офіційна відповідь Національної Гвардії, МВС, Державної    

прикордонної служби, що станом на сьогоднішній день, добровольчих 

формувань   в їхніх структурах не існує. Всі воєнізовані підрозділи, які 

приймали участь і в подальшому  були включені в склад відповідних    

військових формувань, вони вже перестали  бути добровольчими 

батальйонами.  

Крім того, на момент залучення  таких батальйонів, самих  

добровольчих батальйонів як такого  поняття, були одиниці,  були 
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батальйони територіальної оборони, або    в іншому вони  форматі. У нас є 

перелік  таких батальйонів, на сьогоднішній день  є підтвердження лише від 

Генерального штабу  про залучення ДУК "Правий Сектор" в обмеженій 

кількості людей, там 295, якщо я не помиляюсь, осіб, у мене є  точна  цифра 

їхня.  А всі решту,  яка інформація у нас є, ми готові надавати,  

підтверджуючи  довідку, це як одна з підстав  надання  статусу таким особам. 

(Загальна дискусія) 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Але, чекайте… 

 

_______________. Ті відповіді, які ми отримали і перший раз, і другий 

раз, ми  зрозуміли… От ви зараз сказали, що ви надаєте і їх 295. 

 

_______________. Ми готові  надавати. І я  вам говорю, що відповідно 

до офіційної відповіді…   

(Загальна дискусія) 

Якого числа? Від якого числа? 

 

_______________. 06.08, вже і  02.06 було. 

 

_______________. Ні, у нас є офіційні відповіді. Весь перелік 

добровольчих  батальйонів територіальної оборони, які залучалися наказами 

керівника АТЦ до проведення антитерористичної операції, у нас є.  

 

_______________. А чому тоді не попередили і не повідомили про це 

письмово комітет.  Комітет профільний, який відповідає за цей законопроект,  

який, ми тут його дуже важко приймали і … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вот смотрите, вот то, что не поправили, на самом 

деле,  желательно… Вот сморите, если у вас все сделано… 
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_______________. Воно не впливає, у нас залишається  відкрите 

питання там, що розробити порядок взаємодії з формуваннями  

добровольчими…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …этого закона, если вы помните, кстати, он  

разрабатывался и никаких зауважень, ни у АТЦ, и у кого, не было…. 

 

_______________. Все правильно.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Когда мы его принимали. 

 

_______________. Просто нас… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Когда разрабатывался закон, ніяких зауважень не 

було. 

 

_______________. Есть один нюанс. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения, секундочку.  

Теперь следующее, мы говорили о том, что, в первую очередь, если это 

добровольческие батальоны, которые не вошли в состав Минобороны или 

МВД, это касается только погибших и инвалидов.  Поэтому это не очень 

большое, слава Богу, количество людей. 

 

_______________. Я согласен. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поэтому у нас, я понимаю, все сделано, кроме вот 

этих батальонов, которые не вошли. 
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_______________. Які не ввійшли. І крім одного, коли 

антитерористична операція розпочалася офіційно в липні 2014 року, до того 

часу, коли офіційно було оголошено АТО, антитерористичний центр не 

видавав накази про залучення і не може підтверджувати антитерористичний 

саме центр участь або особи, або підрозділу антитерористичної операції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сделайте с того момента, когда вы можете. 

 

 _______________. Можем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если у нас не закрыт вопрос до того, как сделан АТЦ, 

давайте сделаем тогда еще одно какое-то дополнение к закону? 

 

 _______________. Там не обязательно. Закон предусматривает, что 

довідка керівника це є одним з документів, на підставі якого видається 

статус. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть я так понимаю, что есть просто технически, 

что вы не дали комитету, а все остальное сделано, я правильно понимаю? 

 

 _______________. Во всяком случае, у меня все вот это есть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас. Валентин ………, какая ситуация, скажите? 

 

 _______________.Ситуація в тому, що операція почалася у нас з 7 

квітня, і оцей… 

 

_______________. Бойові дії почалися 7 квітня. 
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_______________. Бойові дії почалися 7 квітня, люди вже почали 

гинути і отримувати поранення вже 7 квітня, а дехто ще був 28 березня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, у меня такой вопрос, 7 квітня все 

вирішено? 

 

_______________. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте разделим просто. Вот с того периода, когда 

АТЦ создано, нет вопросов? 

 

 _______________. Не АТЦ. С того момента, когда официально 

объявлена антитерористична операція, все сделано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все сделано? 

Все сделано? Дадите тогда  документы, без бумажки никак. Да, с 01.07. 

А до 01.07, я понимаю, есть вопросы? 

 

 _______________. Есть вопросы. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И как их решить? Потому что это тоже наши люди и 

какая разница, если могут быть по формальному признаку. 

 

_______________. По батальйону "Айдар", те, що ми, бачите, 

батальйон там в Міністерстві оброни вирішується. І по пораненням там 

вирішуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міноборони, сядьте, пожалуйста. 
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_______________. Да, там проблема іде поки що в розслідуваннях. 

Чому? Тому що командири мінялися, штаби мінялися, це просувається. По 

батальйону "ДУК" і по батальйону..... поки що ніяк. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, смотрите... 

 

_______________. "ДУК" надав документи? 

 

_______________. "ДУК", в нас немає. Ті, що документи приходять по 

інвалідам війни і по загиблим, ми з ними відпрацьовуємо, вони отримують 

посвідчення. Але механізм, який зараз, от сейчас ми казали, що два ще на 

розгляді в уряду, ну, будемо працювати. Просто що ми для добровольців 

зробили такий же самий перелік документів, як і для військових службовців, 

а реально доброволець ці документи отримати не може, він не прийнятий в 

частину. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что нужно сделать, чтобы доброволец мог отримати 

ці документи чи родина загиблого добровольця? 

 

_______________. ...в самому початку зробити так, як ми визначали 

партизанів Другої світової війни, щоб були свідки – два учасники АТО, які 

могли б дати свідчення і несли за це персональну відповідальність, за дачу 

ложных показів, як то кажуть... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, не совсем так. Я помню, вы были не со всем 

согласны с этим. 

 

_______________. Ми були, сказали, що командири підрозділів, яких 

"ДУК"  воював. І вони воювали разом з нашими... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Это нужно менять на законодательном уровне или 

это можно решить постановами Кабмина? 

 

_______________. Постановою Кабміну можна. Але це не було 

враховано, тому що розробником тоді було Міністерство оброни, ми свої 

пропозиції надавали, але вони не були враховані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Министерство оброни.  

 

_______________. Дійсно, під час розробки постанови Кабінету 

Міністрів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это важный вопрос. 

 

_______________. ...про внесенні.. про внесення змін та порядку 

надання статусу учасника бойових дій та особам, які захищали Незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню учать в 

Антитерористичній операції і в її проведенні, який прийнятий 4 червня, 

номер 425 Кабінету Міністрів України, там визначений порядок визначення 

учасників АТО і, дійсно, там є про двох осіб, які повинні бути свідками із 

учасників АТО.  Ми трошки пішли по іншому шляху. От, як зараз 

Міністерство оборони вирішує це питання належності. У нас в батальйоні 

"Айдар", это 24 батальон территориальной обороны, який, ну, він фактично 

завжди входив склад Збройних Сил України. Тому що це наш офіційний 

батальйон. Але перші три місяці антитерористичної операції були проблеми 

із складанням списків і з документальним оформленням цих…... 

За цей час у нас загинуло в батальйоні "Айдар" 38 осіб. Зараз ми 

вирішили вже питання по 17-и і вирішуємо питання по оставшимся 21-у. 

Вирішуємо питання на підставі документів наступних. Перше. Це Указ 

Президента України о нагородженні загиблих, де сказано, що вони – 
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військовослужбовці. Друге. Вирішуємо питання через вторинні документи, 

….. видача зброї, видача грошового забезпечення цим людям, які 

підтверджують, оці вторинні документи, що вони дійсно в такий період 

знаходились в складі цих батальйонів і виконували обов'язки 

військовослужбовців. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Люди добрые, но, уже прошло больше года! Ну, я все 

понимаю. Но больше года прошло! И мы за год решили вопрос из 37 человек 

– 17?! Ну, это как-то ну, не совсем по-людски. 

 

_______________. Закон …… прийнятий… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, скажите, ради Бога, ну, послушайте, закон 

принят. Во-первых, знаете, когда говорят про закон, то по-моему, по этому 

закону рассылалось всем инстанциям – Министерству обороны, 

Минсоцполитики, СБУ, всем, - пишите, как правильно. Мы в этом случае как 

народные депутаты выполняли более техническую роль. Внести и 

проголосовать. Не нам точно знать, как это правильно делать. У нас нет 

границы между там Верховной Радой и исполнительным органом власти. 

Вам это делать. Мы все время говорили об одном. Сделайте так, как это 

правильно для вас.  

А теперь я слышу, что это вы, извините, дай Бог вам здоровья, 

депутаты приняли не тот закон, поэтому мы ничего не можем сделать. Ну это 

не корректно, как минимум. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это проскальзывает, знаете, во втором чтении между 

строчками. 
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_______________. (Не чути) 

  

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Хоч би його прийняли місяць тому назад, невже ж не 

можна було, люди вбиті, люди інваліди, я зустрічався з ними у Львові, ті, які 

там в нашому госпіталі, люди не мають на шматок хліба. І вам не стидно, де 

би всі були, якби не вони от тоді в перші дні встали, взялися за зброю. Вже 

тоді знаєте, ні тих міністрів, ні того Генштабу, Бог знає, де сиділи, як криси, а 

вони, розумієте, воювали. А тепер: "Ой, ми не можемо, бо папірця не 

вистачає. Ой, ми не можемо, бо вони одне, друге, п'яте, десяте". То не стидно 

вам, панове? 

 

_______________. В той час я теж був на фронті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не вас лично касается, вы не воспринимайте 

личностно. 

 

_______________. Більш того, Міністерство оборони працює ….. і 

єдина проблема, яка у нас виникала завжди, це був він військовослужбовцем. 

У нас є низка нормативних актів, яка визначає, що під час мобілізації 

встановлюється статус військовослужбовця, якщо він був призваний 

військкоматом, це обов'язкова умова. І зараз ми якраз і вирішуємо питання, 

що ті, хто не були призвані військкоматами, і що вони, так, так, дійсно так. 

 

ШАМБІР Н.В. А ми найшли інші документи ….., які самі прийшли, і 

…. в частину….. статус військовослужбовця, це ще одне питання, яке для нас 

теж …. незрозумілим. 

Получається, яка людина прийшла сама, добровільно, без повесточки, 

її… 
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_______________. Проходив службу, загинув або отримав поранення, 

вирішимо питання, хто …. До складу Збройних Сил України. 

У нас не було батальйонів добровольчих, які потів увійшли в склад 

Збройних Сил України.  І 24-й батальон "Айдар" – це 24-й батальон 

территориальной обороны. 25-й батальон "Киевская Русь" – це 25-й 

батальйон територіальної оборони, все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

_______________. Ні, це наші батальйони штатные, штатные 

батальоны.  

 

 _______________. Нацгвардия. 

 

_______________. У нас була проблема лише… 

 

 _______________. В составе МВД на сегодняшний день нет ни одного 

добровольческого батальона и не было изначально.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

 _______________. Они изначально формировались как подразделение 

патрульной службы милиции особливого призначення. І всі ті, хто працюють 

в цих батальйонах, вони були працівниками міліції. У нас немає жодного 

добровольчого підрозділу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А где они все тогда добровольческие?..  

 

 _______________. ……… Национальной гвардии Украины. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Если можно, подойдите сюда?  

 

 _______________. Зараз окремий загін спеціального призначення 

"Азов", військова частина 3057. Да, вони батальйон "Донбас" до травня 

місяця 2014 року був, як структурна добровольча одиниця, це рота. Потім 

вона перейшла в склад військової частини, однієї з військової частини 

Національної гвардії. 

Я постою. 

 

ШАМБІР Н.В. Ні, так нам записувати, ми тоді не чуємо. Будь ласка. 

 

_______________. І став це другий батальйон спеціального 

призначення, військова частина 3027, я не про те. Шлях вирішення цієї 

проблеми. Шлях вирішення дуже простий, на мій погляд, що внести в 

постанову Кабміну 413, про порядок застосування порядку надання статусу 

учасника бойових дій в пункт 4 наступні слова. Добровольцям надається 

статус за поданням командира добровольчого батальйону та на підставі 

свідчень свідків, нотаріально засвідчених свідчень свідків, двох свідків, все.  

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Якщо можна, я знову ж таки як професійний 

військовий вам кажу, в кожному батальйоні є штаб і центр АТЦ підтверджує, 

що ці два батальйони, як би вони не називалися, вони у складі Національної 

гвардії. Проблему ви можете вирішити самі. 

На минулому засідання міжвідомчої  комісії ми розглядали чотирьох 

добровольців: одному – 62, а одному – 54,   які більше   року воюють в ваших 

підрозділах, а їх не беруть в штат. То що це за дуристіка? Я вибачаюсь, 

звичайно, але ситуація  дуже банальна: ніякої   зміни не треба  робити, а 

треба брати на себе  відповідальність. І людям, яким надавали статус, 2 з них 

були в полоні, СБУ визволяло їх з полону, то  які треба підтверджуючі 

документи, що він брав участь у цьому? Я просто не розумію.     
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(Загальна дискусія) 

  

____________А хто може дати команду командиру військової частини, 

військової частини, дати  команду видати довідку, коли ця людина не було 

зарахована   до списків  військової частини. 

 

_______________. Я хотів би,  щоб були присутні на міжвідомчій 

комісії представники Нацгвардії і побачили:   у нас є  відеоролики, де вони з 

Іловайська виходять  з котла… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

БУРБАК М.Ю.  Ми зараз говоримо про гроші. Так? Про  пільги.  А як 

ви списуєте на них боєкомплект? От скажіть,  будь ласка, у вас воюють 

люди, зброю і патрони ви їм  даєте, а гроші, за  те що вони воюють, то треба 

дати ще довідку. Ви що, геть здуріли, чи що? Я просто от збоку дивлюся і 

дивуюся: коли треба вперед  бігти, то все нормально, а коли треба за це, 

перепрошую, цинічно, платити, то "дай довідку". Хлопці, та майте совість!  

Коли списати боєкомплект, то ви  знаходите на кого списати,  а коли 

треба  за це гроші дати, то вам "дай довідку" і "дайте ще зміни в 

законодавство". Це, нонсенс,  люди добрі! 

 

_______________. Це ж нічого воно не стоїть… 

 

_______________. Що "не стоїть"?  Через парламент провести, чи 

півроку  мучитись? 

 

_______________. Ні. Постановою Кабміну визначити порядок надання 

статусу всім добровольцям. 
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_______________. Шановний, а ви де зараз знаходитесь? Комітет 

Верховної Ради. Причому тут постанова Кабміну і зміни  в постанову… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы можем помочь, это такое дело… 

 

_______________. Так вот и все. Вот, что мы просим. 

 

_______________. Так, а кого вы уже просили?  

 

_______________. Де письмове звернення? 

 

БУРБАК М.Ю.  Я думаю, що командир, який видає  довідку, що 

людина  воювала в нього, я думаю, що в нього сумнівів не може бути, що 

людина воювала. Хто його за це може покарати? Покажіть мені  того 

командира, що його  покарають  за те, що він видав довідку, що "він воював  

у мене".    

 

_______________. Військовий прокурор. 

 

_______________. Військовий прокурор покарає. Тому, що  є порядок, 

визначений, зарахування в списки особового складу військової частини. 

 

_______________. А як заднім числом ви буде зараховувати? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пане Максиме. 

 

_______________. А ніхто не буде зараховувати. 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Чекайте, добре, але тут вам максим правильно задав 

питання. А військовий прокурор не питає, на кого ви списували патрони 

відстріляні? 

 

_______________. На штат військовий цього підрозділу, який  

залучався до виконання... 

 

_______________. Так, правильно, в штаті у вас 30 бійців, а по факту в 

вас їх 36. Де ви 6 автоматів списали? 

 

_______________. Ну, це було зовсім  не так, як... 

 

БУРБАК М.Ю.  Я  як цивільна особа, як бухгалтер вам кажу, от 

скажіть, будь ласка, в вас 36 по штату, як ви списали зброю всім? Чи в вас 6 

воюють без зброї? 

 

_______________. Шість воювали без зброї. 

 

БУРБАК М.Ю.  Вау. 

 

_______________. Ні, ну, "вау", ну, я можу... 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Дрючком чи що? 

 

_______________. Давайте не будемо... 

 

_______________. ...батальона "Донбас", который выходил из 

Иловайска, мне просто вот действительно очень смешно слушать. Я скажу 

честно, просто командиры на себя не хотят брать ответственность, вот и все.  

Отправлять туда, оружие давать, которые потом неучтенное, это можно, а 
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взять на себя ответственность… У  нас под Карловкой 5 человек погибло, 5. 

До сих пор, уже больше они не могут пойти, ничего добиться со 

свидетельскими показаниями. Есть раненные, которые, то же самое оттуда  

из-под Карловки. Ну, сколько можно уже разговаривать? Есть закон, 

возьмите просто  и в этом законе примите решение, примите и дайте статус 

людям. Что вы начинаете разглагольствовать? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А получается, что на самом деле, что это все… 

Виноват. 

 

_______________. Оружие, поверьте мне, оружие нам выдавали и оно у 

нас было, и с лопатами мы не воевали, когда уходили из Петровцов, у 

каждого. А вот, когда вернулись, никому это оружие не надо было. 

Понимаете? Никому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, ну, просто... 

 

_______________. Я  сейчас не несу ответственности за то, оружие, 

которое осталось, когда нас взяли в плен от там, под Красносельском. Никто 

не помнит этого… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Господа офицеры, вы просто… не во всем виноват 

Президент. Президент то, что мог сделать и то, что от него зависит – сделал.  

Мы совместно написали закон, Президент его подписал и надеется, что все 

остальные будут выполнять. А в результате все бойцы говорят: во всем 

виноват Президент и Главнокомандующий, но это же несправедливо, но он 

же не сможет за вас делать вашу работу. 

Я не хочу …… Я не говорю о том, понятно, что и во  фракции "БПП" и 

еще там много факторов. 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Ні, ну, правильно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не хочу слышать не заслуженную критику 

Президента. Заслуженную – пожалуйста. Но незаслуженную… Это 

незаслуженная критика Президента. Что все бойцы говорят в конечном 

итоге, что кто виноват?  

 

 _______________. Командир. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В конечном итоге Президент, он 

Главнокомандующий. 

 

_______________. Это уже самая крайность. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А его вина в чем? В том, что вы не можете собраться 

там пять, шесть человек в кабинете и договорится между собой. 

 

 _______________. И взять ответственность. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И взять ответственность на себя. Я хочу посмотреть 

на прокурора, который покарает кого-то за то, чтобы бойцу погибшему дали 

статус. Я хочу посмотреть на этого прокурора, когда он придет в парламент, 

что из него сделают. Давайте я приеду к вам на межведомственную  

комиссию. Не стоит вопрос по поводу изменения постанов в Кабмине, я 

думаю, что на первом же Кабмине будет сделано, я не понимаю кто в 

Кабмине будет против. Это не вопрос к Премьер-министру, это вопрос вас. 

 

 _______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А у вас такое впечатление, вы как малые дети, то 

есть, если вам сверху спустили, мы сделали, а как говорят в армии, 

инициатива наказуема исполнением. А сами подготовить ………, я сейчас не 

хочу ни с кем ………, услышьте, я ни с кого не ………, я не хочу кого-то там 

конкретно обидеть. Но по факту то, что происходит, это не правильно. Мы 

……… закон? 

 

_______________. 7 квітня на Благовіщення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На Благовіщеня. Прошло полгода.  

Я удивляюсь, когда там часто мне пишут на "Фейсбук" бойцы, что вот, 

я говорю закон действует, они говорят действует. Вот я теперь понимаю, что 

он не действует.  

 

_______________. Вам треба змінити постанову.  

(Загальна дискусія)  

  

_______________. …дуже малесеньке уточнення. Іде мова не про 

входження самої людини до складу, а проходження часті, яка воювала. Будь 

ласка, зверніть на це увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Людина погибла, будучи добровольцем.  

 

_______________. Вхід не самого військовослужбовця, а 

добровольчого батальйону. І там які увійшли, які не увійшли. …людина. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В "Азове", да, погиб боец… 

 

_______________. Про загиблих проблеми нема. У нас нема. 
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_______________. Дуже багато… 

 

_______________.  У нас немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В "Айдаре" это вообще отдельная песня. Потому то, 

что я вас просил, это… И это, это постоянно там… 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Олександр Юрійович, я був на прийомі міністра 

оборони, і ми по "Айдару" вирішуємо повільно. Але там свідків збираємо, 

коли людина загинула… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Смотрите. Надо изменить постанову, мы изменим 

постанову. Но если ……… говорит, что не надо, давайте пойдем двумя 

путями. Просто, знаете, нельзя идти по пути наименьшего сопротивления. То 

есть, чтобы это не получилось так. Мы это не делаем, знаете, как в 

собственной отмазке, мы это не делали, потому что не было постановы. 

Помните, как в этом мультике про почтальона? Когда он говорит: "Я раньше 

злой был, потому что у меня велосипеда не было". Печкин.  

Чтобы у нас не получилось: "Мы это полгода не делали потому, что 

постанова плохая была". …из-за него вся проблема.  

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. Он …….. фракцию просто "Народного фронта".  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Народний депутат Рибчинський. Ви знаєте, є 

така сентенція, що хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче, той шукає 

причини і різні інші відмови. Я розумію тільки одне. От, скільки, скажіть 

мені будь ласка, Артур Валентиновичу, скільки всього видано посвідчень на 

сьогоднішній день? 
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  112 тисяч. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. 112 тисяч.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Прийнято рішення по загальним… 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я знаю батальйони, я перепрошую, я знаю 

батальйони, де було по 700 людей, по 700 бійців, а видано було більше 2 

тисяч посвідчень. Ну, можливо, ротації, ну, я не задавався багатьма 

питаннями. А от ті, з ким я маю справу, ті, хто приходять, сім'ї загиблих і так 

далі тощо. Вони всі кажуть одне і те ж. Дістати довідку неможливо. На всіх 

етапах є перепони, на всіх. На етапі частини військової, то був батальйон 

військової частини, ну і до самого верху. 

Знову повторюю, що хто хоче, той шукає можливості. Я вас дуже 

прошу пошукати можливості, видати особливо тим, кого вже немає, сім'ям 

тих, хто вже немає в живих, будь ласка. 

Тому що ми всі з вами виглядаємо дуже сито тут, і я в тому числі. А 

там у хлопців подекуди немає навіть і їжі, і автоматів. 

 

  ГОЛОВУЮЧИЙ. … несправедливая критика,  боевой истории жизни, 

это несправедливая критика. 

Потом следующее, если выдано 112 тысяч, то всегда будет какой-то 

человеческий фактор, извините, что я скажу сейчас проценты, да, то всегда 

будет человеческий фактор ошибки и невозможно не ошибиться. Но то, что я 

знаю по поводу работы Артура Валентиновича, у нас нету претензий. 

Естественно, что 112 тысяч –  это больше, чем …… 

Сейчас сколько находиться там …. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Всього зі всіх… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, в данный момент. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Зі всіх силових структур до 60 тисяч. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому всегда цифра  будет больше, потому что 

идет ротация, идет ротация. 

Я сейчас еще раз говорю, я никого не обвиняю, что кто-то там 

занимается нечестностью, я просто обвиняю в другом. Как-то ну не совсем 

по-людски происходит. Поэтому давайте изменение постановы Кабмина, не 

вопрос. Не нужно изменение постановы Кабмина, давайте я приеду к вам 

на... Артур Валентинович.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Проблема не у міжвідомчій комісії, проблема у 

відомчих комісіях, які зараз можуть приймати рішення по всім 

добровольцям, які увійшли. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От у меня просьба. На следующую среду собирать 

всех, давайте всех соберем… 

 

БУРБАК М.Ю. От у мене була пропозиція, давайте зробимо відкрите 

засідання міжвідомчої комісії за участю представників всіх відомчих комісій, 

які ….. обговорити всі спірні питання, проблемні питання, які у вас є. 

Закрилися і... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы готовы с вами. Когда вы скажете время. 

 

БУРБАК М.Ю. Зберіть всіх…. 

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Когда вы скажете, мы… 

 

_______________. Цю комісію можна зібрати, просто щоб у нас не 

було… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вот смотрите: мы готовы тогда, когда вы  готовы, 

мы подстроимся под вас. Если  это не пленарная неделя.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.. Якщо можна, завтра я вам дам відповідь.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте завтра, з вашого дозволу…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вот я предлагаю, не тянуть время, а в понедельник, 

во вторник.   

Минсоцполитики?   

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  У нас завтра міжвідомча комісія по плану, але  там 

немає по добровольцях,  а у нас є по волонтерах, по… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас вопрос, чтобы мы сейчас сделали такое 

совещание, на котором, если есть какие-то спорные  вопросы,  чтобы прямо    

на совещании, внесли правки в постанову Кабмина, если надо. И если нужно,  

обратились  в Министерство обороны.  

Я еще раз говорю: чтобы мы сняли этот  вопрос. Надо, мы поедем, 

встретимся с Министром обороны, не вопрос.  С Василием Сергеевичем, не 

вопрос. Поверьте,  у  нас старые, добрые отношения - исторически. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  А місце де? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Что? 



24 

 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Чи запропонувати нам місце? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы предлагаем здесь? Сколько человек? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  В міжвідомчій комісії у нас 28 чоловік. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы можем приехать к вам, можем встретиться в 

комитете… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Будинок ветеранів, або в Клубі Кабміну. 

 

_______________. А де вам краще? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вообще, все равно,   не  в ресторане.   

И если есть  вопросы, то давайте их решать. И впредь, если есть какие-

то вопросы, ну мы точно  не враги, я сейчас  говорю о парламентариях и 

Кабинет Министров, точно не враг.  

 

БУРБАК М.Ю.  Кабінет Міністрів  свою функцію виконав, він видав 

гроші – все. Що ще треба? У нас проблеми, дві проблеми в Україні:   коли не 

має грошей і коли вони є. От і все.  (Загальна дискусія)  Зараз от 5 відсотків 

ВВП на  фінансування армії. "Йолки-палки", ну   є ж гроші, віддайте  їм!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. МВД, СБУ, Минобороны, Минсоцполитики, 

Нацгвардия, подготовьтесь  и скажите,  что нужно помочь. И впредь, давайте 

договоримся об одном: если  есть какая-то  бюрократическая волокита, по 

вертикали, значит, мы это пройдем и решим быстрее. Мы это решим. 

Давайте. 
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_______________. Это не   не решит проблему членов семей загиблих. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почему? 

 

_______________. Потому, что  им надается статус социальными 

органами.  

 

_______________. Вас можно туда пригласить, и расскажите, что 

нужно помочь. Вас можно пригласить туда? 

 

_______________. Практически все по загиблым приймаються рішення 

в судовому порядку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почему? 

 

_______________. По загибелі і участі, потому что законом так 

прописано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Как законом так прописано? 

 

_______________. Каким именно? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не прописано так законом. Почему? 

 

_______________. Порядок отримання статусу. 

 

_______________. Порядок регулюється ким? Постановою Кабмыну. 

Ви самі собі це намалювали і самі поставили людей в суди, я не про вас 

говорю.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я обязательно попрошу Павла Розенко, чтобы он 

был на этом совещании, чтобы он сам пришел, 100 процентов он придет. 

 

БУРБАК М.Ю. Закон передбачає йти в суд. Люди добрі, ви що? ……… 

щоб людину ……… безвісті пропавшою через суд, тобто якщо її вбили, треба 

теж визнати через суд. ……… Та що ви, люди добрі, це ще людина, родина 

має подати позов в суд, заплатити ще збір за це? 

 

_______________. Можно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 

 

_______________. Потому что статус учасника бойових дій, только 

этот статус дает  міжвідомча і відомчі комісії. Інвалідам війни і членам сім'ї  

загиблих отримують по місту реєстрації в органах ………  

 

_______________. Ну? 

 

_______________. Міжвідомча комісія не може надавати цього статусу.  

 

_______________. А ви, соцзахист, чому… 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какой закон 1688? 

 

 _______________. Нет, 1688 был принят и вступил в силу 15 червня. 

Але порядку отримання статусу до сегодняшнего дня по инвалидам войны не 

было. 
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 _______________. (Не чути)  

  

 _______________. Мы работали с ними. Но было очень много 

зауважень, изменений, возвращали постоянно документы, в том числе 

Министерство обороны. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но может мы сейчас все соберемся и напишем сами 

постанову эту в Министерство обороны?  

 

_______________. Зміни по цій постанові, что говорит Нацгвардия, 

тоже, не сильно упростит ситуацию. У нас была ситуация по міжвідомчій 

комісії надо было обычную справку от командира, говорят, командир уже 

уврлился в данной ситуации. И он, кроме простых свидетельских показаний, 

как человек, не может дать. Потому что он фактически не является 

командиром на данный момент и ……… 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В.. Я вам скажу знову ж таки, як професійний 

військовий. Семенченко може звільнятися на пенсію, куди завгодно, штат і 

частина є, от і все. І не треба  робити по персоналіям, вам любий  військовий 

скаже.  Так це проблема   Нацгвардії, що вона  повинна надати і все.  

 

БУРБАК М.Ю. Перепрошую. В законі  записано: "Порядок надання 

статусу постановою Кабміну". Раз.  

 

_______________. Учасникам бойових дій. І йдеться про  сім'ї  

загиблих, а це є різні, вони не… 

 

БУРБАК М.Ю. А сім'ї загиблих ми перевіряли, це сім'ї загиблих 

учасників бойових дій. Так було також. 
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_______________. Вони не отримують "учасника бойових дій"  сім'ї 

загиблих. Вони отримують…   

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот смотрите, я читаю: "Порядок надання статусу 

членів  сімей загиблих осіб із числа добровольців, волонтерів,  працівників 

підприємств". Это должно было быть затверджено  постановою Кабміну. А 

чому ви не затвердили?  Хто против? Яценюк? 

 

БУРБАК М.Ю. А ви, чому його   не розробили?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А кто его должен сделать? 

 

_______________. Розробили… 

 

БУРБАК М.Ю.  А где он? 

 

_______________. Он уже в Кабмине. 

 

БУРБАК М.Ю. Уже в Кабміні? 

 

_______________. Так.  

 

БУРБАК М.Ю. Тобто з 7 квітня… з червня, з 15 червня до 15  вересня –  

4 місяці. А вже 15 вересня… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Подали вы 14-го… 

  

ШАМБІР Н.В. Так, в Кабмін подали 14.09 подали. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так вы подали только в Кабмин 14.09? 

 

_______________. Але, це ще не факт… 

 

_______________. Возвращали, несколько раз возвращали и 

переподписывали нам.  Вопрос не в этом, вопрос в том, что статус не сім'ї 

загиблого и посмертно статус УБД не дается. І ведомственные  комісії чи 

міжвідомчі цього не вирішать. 

 

_______________.   Так это в вашем ведомстве. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   А кто должен вирішити?! Подождите. А кто должен 

вирішити?! 

 

_______________.  … ваши региональные отделения.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А что можно сделать, чтобы вирішити  это 

клопотання, давайте по-іншому. 

 

_______________. Первый замминистра. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні-ні, давайте так, Василь…... Поясніть мені, як вуйку,   

з села от я прийшов і поясніть, що мені треба зробити? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. В даному випадку. Олександра Станіславівна хотіла 

сказати, що відповідний порядок внесений. А в даному випадку, коли 

вирішується надання статусу сім'ї загиблого, це вирішується Управлінням 

соціального захисту. І там, дійсно, надається пакет  документів, який, якщо 

наприклад  немає довідки  командира частини,  це є проблема, але це не 

проблема управління соцзахисту. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Послушайте, но вы же еще там не разработали, 

почему Кабмин ……… Вы сейчас говорите о том, что кто-то не приносит 

довідку, мы его за эту расстреляем. У меня вопрос в другом, а почему вы не 

сделали свою работу?  

 

_______________. Нашу роботу… 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Дивіться, в даному випадку це ж доручення 

Мінсоцполітики. Мінсоцполітики все, що від нього залежить, погоджує. Але 

ця постанова погоджується з усіма, хто є безпосередньо задіяний в 

процедурі, це приблизно десять організацій. Якщо ми беремо 12 організацій, 

якщо ми беремо термін погодження, як це встановлено регламентом Кабміну, 

то ми до нового року його не зобов'язані, ну, не погодимо. Якщо один раз 

повертається це ще більше. Тобто в даному випадку, коли ми направили, то, 

повірте, всі працювали і сиділи на телефонах, і особисто розвозилися і 

просили дати відповідні навіть зауваження. Тому можна звичайно 

зауваження говорити і місячний термін встановлювати. Середній термін 

встановлення прийняття будь-якого порядку чи постанови Кабінету 

Міністрів, це три-чотири місяці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Непобедимая страна. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ні, так це регламент Кабінету Міністрів так 

передбачає.  

 

БУРБАК М.Ю. Василь Васильович, пам'ятаю я засідання уряду, де ми 

приймали рішення щодо передачі важкого озброєння протягом трьох діб, 

пам'ятаю я таке. Ви нам не розказуйте як можна це не зробити, я знаю як це 

можна зробити. Я розумію регламент, але нас восени винесуть вперед ногами 
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з цієї Верховної Ради, з цього Кабміну і з Адміністрації Президента, 

перепрошую, а потім будемо розказувати, що нас винесли із-за того, що у вас 

інструкція така.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На следующую неделю, в понедельник, вторник… 

 

_______________. Нема проблеми, все направлено для внесення в 

порядок денний уряду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Позвоните ………, ну не относитесь вы настолько 

формально... 

 

_______________. Уже не повторю, все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пожалуйста, не тяните с этим, хорошо?  

 

_______________. Дозвольте одну хвилину. 

Навіть якщо ми вирішимо зараз питання і внесемо зміни, члени сімей 

загиблих військовослужбовців пільги отримувати не будуть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Чому? 

 

_______________. Тому що 28 грудня 14-го року Законом України 

номер 76/8 про внесення змін до визначення таким, що втратило чинність 

деяких законодавчих актів України визначено, що пільги сім'ям 

військовослужбовців загиблих надаються лише в разі, якщо доход на одного 

члена сім'ї не перевищує 1710 гривень. В результаті… 

(Загальна дискусія) 

Так, так, так.  В результаті… 
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_______________. Ні, законопроект у нас є. 

 

_______________. У він вже, він реально діє. 

Значить, в результаті сім'ї загиблих реально пільг не отримують. 

Міністерство оборони України разом з Міністерством Мінсоцполітики 

вирішило питання таким чином. Ми стали видавати замість сірого 

посвідчення сім'ї загиблих, давати так зване "чорне" посвідчення, але яке діє 

не по нашому Закону "Про статус ветеранів", а статусі військовослужбовців, 

які проходили військову службу, загину або померли. 

Але це фактично ми робимо на свій страх та розсуд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, смотрите, первое, что скажу. Я согласен 

то, что вы сейчас говорите. Мы внесли законопроект по поводу….. Второе, 

мы проговорим с вами, мы покажем вам законопроект, мы его в понедельник, 

вторник проговорим. Я вас гарантирую….. что то, что мы проговорим, мы 

быстро напишем закон… 

 

_______________. Дякую. А його будемо реалізовувати швидко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Именно поэтому…(Вимкнено мікрофон) 

 …теперь у меня просто то, что касается комитета, пускай 2 минуты. 

 Все, этот вопрос мы проговорили. 

Теперь по поводу комитета. Комитет считаю отрытым, кворум есть, 

присутствует нас 6 человек. Нам нужно выбрать технически секретаря 

комитета. Кто у нас еще не был секретарем? Миша. (Сміх)  

У нас просто нет секретаря в комитете, есть процедурные нормы, 

которые нужно выполнить. Кто –  "за", прошу проголосовать, за избрание 

секретаря. 

 

_______________. Одноголосно. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. Теперь переходим к повестке дня. 

Я начну  сразу з  другого питання, да. Начну сразу з другого питання. 

Проект Закону про внесення змін  до Законів України "Про правовий статус 

та вшанування  пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті". 

 

_______________. Вже це питання розглядаємо? 

 

_______________. Якраз ви прийшли вчасно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

ПОДОЛЯК І.І.  Друзі. 

Ірина Подоляк, я є разом з колегою Оксаною... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мы все в курсе этого законопроекта… 

 

ПОДОЛЯК І.І.  Просто просимо зняти криміналізацію цієї норми... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, поскольку у нас началася дискуссия по  

этому поводу с паном Юрием, вот видели альтернативный законопроект. 

Наше предложение комитета – пускай зал визначається. 

 

ПОДОЛЯК І.І.  Добре. Дякуємо за рішення. 

 

_______________. Голоси поділилися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы, смотрите, вы  поняли? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Я зрозуміла вас, нехай зал визначається. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. И пускай зал визначається. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Але ви читали нашу ………? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я больше скажу, я больше скажу, я згоден 

з тим, що ви сказали як  этот самый, тому наші голоси розділяються 3 на 3. 

Из которых Максим, я… 

 

ПОДОЛЯК І.І. Гаразд. Дуже добре, дякую .  

 

_______________. Ми за те, щоб підтримати вас... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваш законопроект, ми как керівники  фракцій. И три 

наших коллеги... 

 

_______________. Колеги за те, що підтримують положення тим, що 

повинна бути правова відповідальність за те, що... 

 

ПОДОЛЯК І.І. І кримінальна, і, власне... Хай це дискутується в залі. 

Ми – "за", добре. Дуже дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви згодні з нами, да? 

 

ПОДОЛЯК І.І.  Ну, а що? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все.  Все. Дякую. 

 

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Что? Что? 

 

_______________. Мене запрошували, мабуть, по цьому питанню. 

 

ПОДОЛЯК І.І.  Ну, вже рішення прийнято, наскільки я... 

 

БАРАБАШ О.Л.  Президент Асоціації народних депутатів України.  Бо 

у нас були неодноразові звернення до Президента, до Голови Верховної Ради  

і  ви нам повідомляли листом, що запросите, коли будуть обговорюватися ці 

поправки. Оскільки у нас  були пропозиції концептуального порядку до 

всього закону стосовно переліку осіб, які визнаються борцями незалежність. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте ми подивимося так: ми в другому читанні це 

обсудимо. 

 

БАРАБАШ О.Л. А в другому читанні не можна   ж вносити поправки, 

які не прийняті в першому   читанні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чому? 

 

_______________. Але вже рішення  прийняте до цього   

законопроекту, наскільки я зрозуміла. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почуйте! Сморите, мы ничего…  Вибачте мене. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Дозвольте, пане Олександре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Так,   будь ласка. 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. Там сказано,  що всі інші  організації, ми не всіх  

могли врахувати, тому що було маса невеликих, які були, понесена 

кримінальна відповідальність, були засуджені, але ж  багато з них невідомі і 

це тільки   в архівах СБУ можна. 

 

_______________. Там одні комуністи. 

 

_______________. Пане Юрію-Богдане,  мова йде про те, що  наша 

позиція… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Чекайте! Перепрошую і прошу дати закінчити.  

Там сказано (тому що ми не все могли врахувати), там сказано, що  

"встановлює додаткові"  і   встановлює Кабінет Міністрів. Прошу звертатися 

в Кабінет Міністрів про внесення…            

 

БАРАБАШ О.Л. Але мова йде про  категорію, скажемо, учасників 

боротьби, які  є не другорядними і як мінімум, скажемо,   співмірними з усіма 

іншими. Мова йде про Верховну Раду Української РСР дванадцятого 

скликання, яка … 

 

_______________. А скільки там комуністів було, нагадайте.  Будь 

ласка, в першому скликанні. 

 

БАРАБАШ О.Л.  А причому комуністи?!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Стоп! 

Перше. Этого нет в тексте законов. Якщо… находить народного  

депутата, який внесе… закон. А это просто сейчас нет в теле закона. Мы 

обсуждаем, на  самом деле, одно слово в законе. Правильно?  
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_______________. Абсолютно. 

 

БАРАБАШ О.Л.  А для чого тоді нас запрошували? Ви пообіцяли, що 

коли будуть обговорюватися  поправки   до цього закону… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я пообіцяв? 

 

БАРАБАШ О.Л.  У мене  немає. І у нас,  ми зараз всі колишні депутати, 

і    у нас не має права законодавчої ініціативи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вибачаюсь. Правки до закону вносяться… як 

народному депутату, тільки  після першого читання.   В першому читанні 

розглядається   тільки тіло закону. 

В этом законе есть одна, мы обсуждаем вообще одно слово, в этом  

законе.  Якщо хтось внесе до другого читання правки до  цього закону,  будь 

ласка, ми їх розглянемо.  Ми ні  в якому разі не заперечуємо роль народного 

депутата  першого скликання, коли ми казали про незалежність нашої країни. 

Це визначає зал. Зараз ми тільки можемо по процедурі.  

 

_______________. …теж в першому скликанні вони… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз по процедурі просто розглядаємо два 

законопроекти.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так що слухайте, є і там дійсно є така норма, що 

Кабінет Міністрів, там Кабінет Міністрів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви можете на мене звернутися з листом. 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так що прошу звертатися, що фракція Комуністичної 

партії на чолі з Гуренком вийшла і сказала, ми проголосуємо за незалежність 

України, внесіть її, що ми хочемо, щоб її внесли в список борців за волю 

України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те саме наше рішення по третьому питанню, по 

альтернативному законопроекту пана Юрія. Да?  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Те саме, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те саме рішення, що зал визначається.  

 

_______________. Ми обидва вносимо. 

 

ПОДОЛЯК І.І.  А можна попросити вас, а в чому суть поправки, пане 

Юрію? Юра Подоляк. В чому суть поправки вашої тієї? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Суть поправки, що залишити це слово.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Це не поправка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не поправка, там є поправка з приводу 

Хельсинской  спілки.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Що там є в цивільному порядку відповідальність, а не 

кримінальна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В цивільному. Дайте я скажу, Гліб.  

Все по другому… третьому питанню? 
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Перше питання. Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону 

України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (щодо забезпечення учасників 

Антитерористичної операції, які постраждали під час проведення 

реабілітаційними заходами). Законопроект 2202, автори: Богомолець та 

Корчинська. Слухаю вас. 

 

ВАСИЛЕНКО Є. Доброго дня! Помічник - консультанта народного 

депутата України Богомолець Ольги Вадимівни Василенко Єгор. Вказаним 

законопроектом пропонується поширити на учасників АТО та постраждалих 

в зоні АТО мирних жителів всього комплексу реабілітаційних заходів.  

На даний момент стаття 4 абзац 6 Закону України про реабілітацію 

інвалідів в Україні передбачає те, що на вказану категорію осіб 

розповсюджується лише медична реабілітація та положення щодо технічних 

засобів. Ми пропонуємо в зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні, в 

зв'язку з демобілізацією, дуже великою хвилею демобілізації, дуже, у нас 

зараз відбуваються зміни щодо повернення бійців, отримання психологічних 

травм бійців. І на таку категорію осіб розповсюджується тільки медична 

реабілітація. Хоча є логічним вести такі види реабілітації як психологічна, 

професійна та соціальна реабілітація. Тобто весь комплекс заходів. 

Оскільки медична реабілітація не може повністю відновлювати стан 

організму людини і ті травми, які людина отримала, знаходячись в зоні 

проведення антитерористичної операції та яка проживала в зоні 

антитерористичної операції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Первое. Вы знаете… (Не чути)  то, что касается… У 

меня простой просто вопрос. 

 

_______________. В якому законі?  
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ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Олександр Юрійович, тут питання йде в тому, що 

зараз є чотири окремих програми. І ми на теперішній час маємо проблему, 

що це не комплекс заходів. А вони хочуть об'єднати в одному законі, щоб 

вони проходили і професійну, і соціальну адаптацію. Тому що всі програми 

різні і практично деякі програми не працюють, хоча і кошти виділені. Але 

вони не йдуть окремо одна від одної. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Якщо він постраждалий і він потребує тільки однієї 

програми, то хай він користується тільки цією програмою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо треба дві програми? 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. А якщо ви не можете вже на виконавчому рівні зв'язати 

ці програми в комплекс, то це питання же, ну, точно не до Верховної Ради. 

 

_______________. Якийсь конкретний приклад? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Конкретний приклад. 

Психологічні реабілітації повинні застосовуватися до всіх учасників 

АТО. Чому? Тому що їх не повинні розділяти і сказати хто є постраждалий. 

Треба змінити термінологію і ми зараз робимо, хочемо зробити ці зміни, щоб 

психологічна реабілітація, яка повинна бути після повернення бійця із зони 

АТО, пов'язувалася з його подальшим соціальну адаптацію, професійною, 

працевлаштування і повернення до суспільного життя. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В.  Ні, для цього окремий закон не потрібен, я так 

думаю. 

(Загальна дискусія) 
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_______________. Є програми працевлаштування, які є програми, 

чотири ви кажете? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В.  Програми ці є, виділені кошти державою, ми 

працюємо по цим програмам. 

 

_______________. Для інвалідів одні, працевлаштування для всіх. 

(Загальна дискусія) 

  

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну на думку Мінсоцполітики, то вказані зміни тільки 

приведуть до звуження людей, які можуть отримувати відповідну допомогу, і 

поняття "реабілітаційні заходи", також їх види, от відповідно до статті 1.24: 

"Застосовується виключно до осіб з числа інвалідів і здійснюється на підставі 

вже існуючої державної теплової програми реабілітації інвалідів, яка 

затверджена постановою уряду". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

  

ШЕВЧЕНКО В.В. На нашу думку, якщо кінцева мета – звузити людей, 

які можуть отримувати, то якраз цей закон буде сприяти цьому. 

Можемо попрацювати, якщо є бажання. 

 

___________ Якщо питання в тому, що є 4 різні програми, це взагалі не 

проблема.  

У нас зараз формується бюджет 16-го року, Мінсоцполітики при 

поданні своїх бюджетних заходів і …. Ну по-моєму якихось 3 писали в листі, 

об'єднуються програми в одну, робиться назва комплексна, і в паспорті 

затверджуються напрямки, за якими використовуються кошти. Тобто 

навіщо... 



42 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

_______________. Ну, я просто не бачу сенсу.  

 

_______________. …который не входит в силу и при этом ……… 

комитет Верховного Совета виноват в том, что сел в серую зону и теперь 

ничего не работает. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. З вашого дозволу, дослівно. Що передбачає цей 

закон? Нині існуюче там поняття про реабілітацію інвалідів України, ви 

слова "виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами 

реабілітації, послугами медичної реабілітації" замінити словами 

"реабілітаційними заходами". На самому ділі, коли ми беремо вироби 

медичного призначення, одна категорія, технічні та інші засоби реабілітації 

друга категорія і послуги медичної реабілітації третя категорія. Якщо ми не 

заміняємо це реабілітаційними заходами, то тоді оці три категорії, які 

законодавчо розписані, втрачаються. Відповідно саме поняття "реабілітаційні 

заходи" вже є в законі, який стосується виключно осіб інвалідів і є 

включений до державної типової програми реабілітації інвалідів.  Тобто він 

включений, але він включений до затвердженою постановою уряду 

державної типової програми реабілітації інвалідів. Необхідності, на нашу 

думку, вносити ці зміни, немає, так як вона буде звужувати. У той же час, 

якщо народні депутати хочуть доопрацьовувати постанову уряду, то ми із 

задоволенням будемо приймати участь. 

 

ВАСИЛЕНКО Є. Однак, вказаний закон, який зараз є, він не містить ні 

психологічної реабілітації, ні професійної, ні соціальної, лише медичну 

реабілітацію для осіб, які не визнані інвалідами. 
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ШЕВЧЕНКО В.В. З вашого дозволу. В даному випадку, коли ми 

говоримо про ці поняття такі, як соціальна реабілітація, вони дійсно розділені 

змінами до закону, психологічна реабілітація, поняття якої на сьогоднішній 

день в Україні і розуміння немає, соціальна або соціально-трудова. Це на 

самому ділі ми називаємо працевлаштування або реабілітація, частина 

реабілітації з ізраїльського досвіду, де реабілітація здійснюється в сім'ях. 

Тобто сім'я, дружина, бойовий товариш і закріплюється за медичним 

закладом, тобто це частково і це поняття також у нас не врегульовано. Тобто 

тому його відповідно треба доопрацьовувати. Для того, щоб його 

доопрацьовувати, треба зрозуміти, тобто, коли ми обговорювали це питання, 

треба зрозуміти, яку ми армію маємо. Якщо ми маємо армію 

високопрофесійну, то тоді    який соц. пакет пропонується професійній армії? 

І тоді ми говоримо: це  рівень заробітної плати, це страхові виплати, це що?       

І відповідно, вводиться поняття   психологічної, соціальної та іншої 

реабілітації як  соціальний пакет.  

Якщо ми зараз  доопрацьовуємо нинішнє законодавство, то воно 

накладається.  Воно, по-перше,  є відривками, тобто  додаємо одне слово і 

відповідно зміни. Ми бачили це все і пробували доопрацьовувати. Загалом, 

бачення   по  державі, яке базувалося   на військовій доктрині, на типу армії,   

на формі соціальної допомоги і забезпечення військовослужбовців. І тільки   

після цього, виписували б так як всі воюючі           країни виписують: що таке 

психологічна реабілітації і як вона здійснюється, соціальна, трудова і  так 

далі. Дякую. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Комментарий, абсолютно в поддержку позиции 

Министерства  соц. политики. Если мне не изменяет память, согласно 

порядка денного в четверг,  мы  слушаем рекомендации по созданию 

документа комплексного под названием "Военно-медицинская доктрина".  

Где согласно опыта, по крайней мене, Соединенных Штатов Америки и 

Израиля с которыми вы должны быть знакомы. Да? Все 
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постреабилитационное  обслуживание каждого  отдельного человека, 

который прошел боевые действия, вставляется  в этот документ – это такая 

практика, нет другой, военно-медицинская доктрина.  

Если мне не изменяет память, советник Президента госпожа Богомолец 

получила распоряжение, или там обращение Президента, еще  в декабре 

прошлого  года, по созданию документа под названием "Военно-

медицинская доктрина". Мы с удовольствием   это услышим и в комплексе, 

готовы будем принять.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это совершенно логично. Давайте сначала примем 

доктрину, а потом  уже по делу принимать закон. А не вначале закон, а потом  

будем вносить изменения в  закон.  Такое "масло масляное".  

А что думает Министерство обороны?  Есть что-то по этому поводу? 

 

ФЕДІЧЕВ В.М. Є, відносно воєнно-медицинської  доктрини.    Нам 

обов'язково, в  найближчий час, потрібно змінити  основний тягар   

цивільних медичних закладів  по лікуванню наших військовослужбовців. 

Один приклад – Дніпропетровськ. Я його перевіряв, десь  2 місяці 

тому, через  шпиталь військовий пройшло 3 тисячі 600 легко поранених, 

через медичні заклади міста пройшло 4 тисячі 500, в тому числі всі важко 

поранені, ми казали так, так, так. Ми казали, що це зараз можливо лише за 

умов, що цивільні медичні заклади отримують або волонтерську допомогу 

або меценатську  допомогу. Чому? Тому що, наприклад, лікування одного в 

ожоговому центрі коштує від 2 до 10 тисяч гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Извините, не может государство рассчитывать на 

волонтёрскую или меценатскую…  

 

ФЕДІЧЕВ В.М. От саме про це ми і кажемо. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это нонсенс. 

 

ФЕДІЧЕВ В.М. Так-так-так, саме про це ми і кажемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это, знаете, как дополнительная. Знаете, есть 

обязательная программа фигурного катания, есть произвольная. Не может 

государство строить свое государство на меценатстве и на всем остальном. 

Это нонсенс. 

 

ФеДІЧЕВ В.М. Именно тому ми і казали, що вже під час АТО повинні 

діяти умови лікування під час війни… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Так в доктрине должно быть.  

Смотрите, давайте тогда по сути. У меня предложение, данный 

законопроект на доопрацювання. Почекаємо доктрину, будет общая 

концепция, и в рамках этой общей концепции примем закон. 

Да, будь ласка.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Знаєте, що не можемо чекати довго і нудно  

доктрина медична, і хто знає, коли дочекаємось, а реабілітацію, дійсно, треба 

проводити, особливо ……. і медичну, і психологічну особливо. Тому що 

люди після того всього, що там робиться, то, знаєте, професійна армія, цей 

пакет соціальний, все це дуже гарно звучить, але його поки що нема, і люди 

виходять звідти роздратовані і так далі, агресивність. Ми знаємо, навіть те, 

що 31 серпня – то один з проявів, в тому числі АТО. 

Так я хочу сказати, що все ж таки, я вважаю, що треба прийняти в 

першому, рекомендувати в першому читанні. А до першого там ще дещо, я 

думаю, треба буде попереду другого підшліфувати і доопрацювати. То моя 

думка.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Думки разделились. Потому что на самом деле не 

решает сегодняшнее законодательство, которое есть, и которое сегодня 

действует, проводить все реабилитации. На сегодняшний день… 

Про проект Закону про внесення змін до Законів України про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (щодо необхідності 

страхового стажу для призначення пенсій інвалідам ІІ групи) (реєстраційний 

номер 2511) пана Юрія.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Колись, ну, по пенсійному, згідно з пенсійним 

законодавством, раніше інваліди І, ІІ, ІІІ групи мали право, тобто від них не 

вимагалося стажу. Всі вони тобто були на одному стажі. Він там був по 

вікових категоріях розбитий, скажімо, ті, які мали десь приблизно 32 роки, їм 

потрібно було 5 років стажу, не дивлячись від групи інвалідності. 

Відповідно, чим старші, тим менше. Збільшувалось, щоб потрібний був стаж, 

коли отримував. 

А тепер в результаті реформи Тігіпка тієї пенсійної там їх розбили 

окремо на категорії – І група і ІІ-а, і ІІІ-я, ну, разом ІІ-ІІІ, і І група. І тепер той 

стаж значно збільшився до того, що колись треба було 5 років, тому, що 30 

років, тепер це значно збільшується. Так що, знаєте, до 49 – там щось до 

дев'яти років аж треба.  

Але поки що ця стара норма, яка була раніше, що до 31-го поточного 

року. До 31-го. Я взагалі, це нелогічно, те, що було введено Тігіпком, 

нонсенс. Але я вважаю, що треба хоч би дати можливість продовжити людям 

користуватися цією перехідною нормою, що є до 30… хоч на рік. А за цей 

час буде внесений, попробувати внести закон, який би взагалі змінив цю 

норму на постійно. Але вже тоді буде прийнятий, а насувається як ніяк 31 

грудня 15-го року.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Мінсоцполітики.  
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ШЕВЧЕНКО В.В.  Ну, в даному випадку я хотів би сказати, що мова 

йде про страховий стаж. Якщо до 2004 року був просто трудовий стаж, то з 

2004 мова йде про страховий стаж. І ми в даному випадку говоримо про ті 

зміни, які, дійсно, були внесені в 2011 році на вимогу, я так розумію, тоді 

міжнародних організацій. І Мінсоцполітики в даному випадку тільки 

інформує, що коштів на відповідні зміни, по-перше, не прораховано. І кошти 

на всі ці зміни не підтверджені Міністерством фінансів. Це все.  

Як правило, нам треба порахувати скільки це буде коштувати. Чи запит 

спільно з Мінфіном. І тоді це включити вже в наступний бюджетний рік, для 

того щоб це було враховано. Одночасно бюджет був внесений і відкликаний. 

Тобто в процесі доопрацювання, якщо це буде проголосовано і одночасно 

внесені зміни, то теоретично можлива реалізація. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть представитель Пенсионного фонда? Скажите.  

 


