
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю   

від 03 червня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету О.Ю.ТРЕТЬЯКОВ 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  А скажіть,  будь ласка, чи ми можемо 

передбачити в бюджеті кошти на те, щоб банківська ставка, яка дається  від 

Нацбанку до банків, була  зменшена для окремо взятої якоїсь  верстви, для 

ветеранів АТО наприклад. Чи законодавчо це зробити неможливо?  

 

БУРБАК М.Ю. Жодна ставка…  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  Ну, а тут 2 відсотки пропонується, це нижче 

ставки.  Правильно? Тобто так зробити, фактично неможливо. Ну от, треба 

відхиляти. 

 

БУРБАК М.Ю.  Олександр Юрійович, у мене  була б  звичайно 

пропозиція до розробників цього законопроекту, щоб вони нам надали    

джерела фінансування, тому що ми розуміємо, що це  дикий популізм. У нас 

скільки внутрішньо переміщених осіб в  Україні,  понад мільйон вже? 

 

_____________  1 мільйон 200. 

 

БУРБАК М.Ю. 1 мільйон 200. Ну от  скажіть,  будь ласка, як ми 

зможемо забезпечити 25 відсотків погашення зобов'язань по кредиту за 

державні бюджетні  кошти? Це нереально, це так  просто написати, щоб 

написати. А щодо учасників  бойових дій, то думаю, що там є  програми вже 

розроблені, які будуть забезпечувати  відповідно до, та вони є і в регіонах, 

вони є відповідно чи від Збройних  сил  України, чи  він Нацгвардії, і там   іде 
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забезпечення  учасників бойових дій, тобто там  все є по відомству.  Думаю,  

що це просто можна відхиляти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Насколько я помню, по этому закону, маленькая 

ремарка,  это не просто погашение  банковских процентов, а со временем 

государство должно погасить тело кредита.  При этом, не говорится, за какую 

стоимость покупается квартира и где. Поэтому,  у меня просьба просто к 

Минфину. Я понимаю, что такое, там хорошее настроение, сейчас тепло на 

улице, но вот все-таки  будьте чуть-чуть, где нужно, чуть жестче. Люди 

должны,   не только Минфин,  а я имею в виду, всех, кто работает  в  

исполнительных органах власти.  Потому что, вы представляете, 1 миллион 

200 человек сейчас будут покупать  квартиры в Киеве. 

 

_______________. На Печерских пагорбах. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 100 процентов, конечно.  

Поэтому, чтобы дальше  не вдаваться и  не тратить время, предложение  

відхилити. Кто - "за"? Единогласно. Дякую.   

Друге питання. Про проект Закону  про внесення змін до статей 19, 20 

Закону України "Про  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 

(щодо контролю за виконанням нормативу робочих місць) (реєстраційний 

номер 2588), проект народного депутата Кишкаря.  

 

ШАМБІР Н.В.  Та ж сама історія. Виносимо другий раз. І знову є лист, 

щоб не розглядали у зв'язку з його відкликанням подальшим. Тому…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Насколько я помню, этот закон просто уже устарел. 

Все враховано, поэтому в решении комитета прямо так и написать просьбу, 

как вот обращается народный депутат Кишкар. Прямо так и написать в его 

формулировке.  
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Кто за это решение? Единогласно.  

Третє питання. Про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо збереження за інвалідами житла, технічних 

та інших засобів реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх життєві 

потреби (законопроект 2748). Проект народного депутата Кириленка і 

Крулька.  

 

ШАМБІР Н.В.  Є лист, щоб розглядати законопроект без участі авторів.  

Суть законопроекту  в чому. Щоб внести зміни до низки законів і 

передбачити, що якщо є якась заборгованість в людини з інвалідністю, то 

заборонити стягнення по цій заборгованості на єдине житло, на автомобілі, 

на засоби реабілітації, вироби медичного призначення…  

 

БУРБАК М.Ю.  Висновку антикорупційного немає, комітету?  

 

ШАМБІР Н.В.   Немає.  

 

БУРБАК М.Ю.   Досить цікаво почути щодо житла.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Наталія Василівна, а за текстом про інвалідів 

якої категорії йде мова? Чи всім? 

 

ШАМБІР Н.В.  Тут всім категоріям. Тут не ділиться.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Тобто інвалід ІІІ групи – і теж заборона про 

стягнення?  

 

ШАМБІР Н.В.   Так, так.  

 

_______________.  Безпричинно.  
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ШАМБІР Н.В.  …немає. Просто сам факт наявності інвалідності і 

перелік засобів, на які заборонено стягнення, це вже є підставою. 

 

БУРБАК М.Ю.   Олександр Юрійович, ну тут ми бачимо, що 

законопроектом вносяться зміни в статтю 29 і статтю 38  Закону України 

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Ну, зі статтею 38 

можна погодитися повністю, прикро, що немає розробників. Це технічні і 

інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, автомобілі, які ми 

вже врегулювали,  навіть в двічі, і уряд врегулював, і ми, законопроект уже 

прийнято і врегульовано.  

Але в мене є питання. Прикро, що немає розробника, -  це житло, яке є 

єдиним місцем проживання інваліда, що на нього не може накладатися 

стягнення. У нас інвалідів, яка кількість інвалідів? 

 

ШАМБІР Н.В. 2,6 мільйона. 

 

БУРБАК М.Ю.   2,6 мільйона в Україні інвалідів. Я знаю, що зараз 

накладено мораторій на виселення з житла, якщо вони є на заставі в банку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Для всех? 

 

БУРБАК М.Ю.   Для всіх. Цим законом будемо передбачено, що взагалі 

неможливо це зробити, думаю, що це розбалансує так бюджет. І ми знаємо, 

що зараз буде накладатися мораторій, ну, щодо, і накладено мораторій на що, 

на виселення – раз, пеня не нараховується на заборгованість по сплаті 

комунальних послуг. Тому, думаю, що, от я хотів би, щоб розробники, щоб  

вони аргументували нам статтю 29 і джерела, якими буде покриватися це.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу тоже свое мнение. Знаете, мне кажется, что 

нельзя искушать, позволять искушать людей. То есть, как только будет 

принят подобного плана закон…  Ну, да. Как только будет принят подобного 

плана закон, я имею ввиду, именно тоже по житлу, поддерживаю Максима, 

то я себе представляю какое количество может быть тогда кредитов и дальше 

потом это будет, этот самый, не возвращать. Будут обращаться к инвалидам, 

просить их подписать бумагу, у вас все равно ничего не заберет, вот вам 

закон, вот вам какая-то часть денег за это и пойдет…  

 

БУРБАК М.Ю.  Но, прописуючи інваліда, на нього записуєш і все.  

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что?  

 

_______________. Ціла купа зловживань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ціла купа зловживань. То есть, я поддерживаю то, 

что говорит Максим, то, что касается… 

 

_______________. 29-й. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  29 статьи, там протезы, автомобили, то, что 

необходимо. А это действительно… 

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То, что жизненно необходимо. А здесь нельзя 

позволять просто искушать людей. Это неправильно. У нас начнется цепная 

реакция.  

Но теперь нужно принять какое-то взвешенное решение по этому…  
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_______________.  Є пропозиція…   

  

(Запис закінчується) 

 


