
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

11 лютого 2015 року 

 

Веде засідання голова комітету О.Ю. Третьяков. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Всем добрый день. Открываем заседание нашего 

комитета, 5 человек присутствует из девяти, кворум есть. Поэтому заседание 

открыто и легитимно. Начинаем с вами повестку дня. 

Перше питання. Про внесення змін до деяких законів України щодо 

права  людей з інвалідністю на безплатний проїзд в приміському транспорті. 

Законопроект № 2069, доповідаю я – автор.  

Сразу скажу, что здесь есть небольшой конфликт интересов: ситуация, 

которая у нас есть с бюджетом Украины по поводу льгот, которые есть 

сегодня в Украине. Льготы на протяжении 23 лет всё увеличивались и 

увеличивались, и мы наконец-то дошли до той стадии, что государство не в 

состоянии обеспечить всё, что на протяжении, подчеркиваю, 23 лет, 

особенно перед каждыми выборами, принималось Верховной Радой.  

Но здесь особый случай, мы оставили бесплатный проезд в городском 

транспорте для инвалидов, и выпала ситуация по поводу междугородного 

транспорта. То есть, как инвалиду добраться, если он живет, условно там, 

под Киевом, добраться до больницы в городе Киеве. В комитет было очень 

много обращений  по этому поводу, я вам скажу честно, и Президент по 

этому поводу говорил, что это нюанс нужно учесть.  

Поэтому к рассмотрению предлагается закон, где только инвалидам 

1-ой степени и инвалидам 2-ой степени, которые опорники и по зрению, эту 

льготу вернуть. Я переговорил с Министром социальной политики по поводу 

дополнительной бюджетной нагрузки, он сказал, что, в принципе, бюджет 

это в состоянии осилить. 
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Давайте перейдем к дискуссии. 

 

ІЗ ЗАЛУ. А можна зразу і другий? Щоб то було паралельно, бо він 

альтернативний. 2069-1, Тимошенко, Березюк, Шухевич і Гаврилюк 

Михайло.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте сразу рассмотрим и альтернативный 

законопроект, точно такой же, только за номером 2069-1. Тогда кто по нему? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Пан Юрій скаже, а пан Сушкевич продовжить тоді. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так, пан Сушкевич продовжить. Я тільки хочу 

сказати, ви розумієте, наш законопроект базується на тому, що це було 

сказано, коли приймали тоді бюджет, то було внесено з голосу і Прем’єр 

погодився. І було на тому, що за інвалідами буде збережено право такого 

безкоштовного проїзду в  приміському транспорті, а не тільки в міському. 

Але я не знаю як, але коли вже оформляли остаточно, хто його знає, є 

стенограма в Верховній Раді, але коли остаточно, то взяли цю норму і 

випустили. Так що тут вийшло так, що Верховна Рада голосувала за одне, а в 

законопроекті появилася інша норма, тобто, яка позбавляє інвалідів проїзду 

безкоштовного в приміському транспорті. 

І в зв'язку з тим з'явися цей новий законопроект, який ми підписали, але 

пан Сушкевич доповість, що до чого є. Прошу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Будь ласка. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Дякую, Олександре Юрійовичу.  

Шановні колеги, знаєте, тут мова іде про елементарну річ. Ви 

пам'ятаєте про те, що була дуже незвична парламентська ніч. В часі, коли 

приймався Закон про Державний бюджет України, і, відповідно, були 
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пропозиції від народних депутатів, політичних фракцій, в тому числі, 

насамперед, від коаліції, де досягли відповідних домовленостей, що 

включається до законів, які стосуються державного бюджету, на що уряд не 

може піти. Я хочу сказати, що я був суб'єктом цих домовленостей, був 

присутнім при розмові всіх політичних керівників фракцій, Голови 

Верховної Ради, Міністра фінансів, Прем'єр-міністра України, деяких голів 

комітетів, наших комбатів – народних депутатів, які були присутні. І була 

досягнута домовленість, яку озвучив Прем'єр-міністр. В пояснювальній 

записці ця цитата Прем'єр-міністра, за що, народні депутати, ви голосували з 

точки зору того, що було домовлено коаліцією і політичними силами, 

звучало так. Це слова Прем'єр-міністра. 

"Що стосується пільгового проїзду, то після консультацій ми залишили 

наступний варіант: до 1 червня 2015 року пільговий проїзд залишається без 

змін. А з 1 червня 2015 року ця пільга надається.". І далі Прем'єр-міністр 

сказав слово: "Увага!" – акцентуючи, про що була домовленість і на чому 

погодився уряд і підтримав, і просить проголосувати народних депутатів 

саме за це. Далі, після слів "увага", Прем'єр-міністр сказав: "Пільга 

залишається інвалідам 1-ої, 2-ої групи, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям 

позбавленим батьківського піклування, учням із малозабезпечених сімей та 

особам, які їх супроводжують і які супроводжують інвалідів 1-ої групи, і 

учасникам бойових бій.".  Це сказано Прем'єр-міністром по стенограмі. 

Відповідно ви, шановні народні депутати, проголосували за цю норму.  

Правильно сказав колега Шухевич, коли опрацьовувались ці питання, я 

знаю, що ці опрацювання пройшли повз ваш комітет, на жаль. Не знаю, хто 

його опрацьовував. Думаю, якби воно пройшло через ваш комітет, то було б 

адекватне відображення в законі. На жаль, це пройшло поза комітетом – 

профільним, я вважаю. А ви розумієте, що це профільний комітет. І редакція 

зроблена така, що до ще вчорашнього дня в законі висвічувалась стаття 38 

прім.1 в новій редакції, яка, по-перше, виключала право безкоштовного 

проїзду для всіх, я підкреслюю, для всіх категорій інвалідів приміським 
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транспортом, в тому числі дітей-інвалідів виключала. А друге після уже. До 

речі, і міським транспортом для 3-ої групи. Те, що торкається ситуації після 

1 червня, то там також були неоднозначності, які пов'язані, в тому числі, з 

інвалідами 3-ої групи, і те, що торкається діток-сиріт, діток, позбавлених 

батьківського піклування і учням із малозабезпечених сімей.  

Тому народні депутати, які є авторами цього законопроекту, і я також 

включися в цю роботу з колегами. В понеділок я робив прес-конференцію з 

цього приводу і звернув увагу уряду на ці питання. Вчора Міністерство 

юстиції написало, що стаття 38 прім.1 не працює до 1 червня, таким чином 

почали працювати тільки Прикінцеві положення, які також неоднозначно 

читаються. Якщо ви прочитаєте 11 пункт Прикінцевих положень, там можна 

трактувати будь-як його, з точки зору деяких категорій інвалідності це 

працює. 

В зв'язку з цим законопроект, який пропонується за тире 1, передбачає, 

перше, те, що до 1 червня пільги залишаються так, як сказав Прем'єр-міністр, 

а з 1 червня інвалідам 1-ої, 2-ої групи. крім того, внесені зміни цим 

законопроектом до Закону про охорону дитинства, вносяться зміни, які 

відповідають також словам Прем'єр-міністра відносно дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування та учнів із малозабезпечених сімей. 

Олександре Юрійовичу, хочу зазначити, що я перед тим, як 

консультувати наших колег народних депутатів з цього питання, зустрівся з 

Міністром соціальної політики – паном Розенко, також погодив цю редакцію. 

Ця редакція пройшла опрацювання в Департаменті дитинства Мінсоцзахисту, 

ця ж редакція пройшла в Департаменті по інвалідам в Міністерстві 

соціальної політики, щоб вона була адекватна і не було вже помилок з точки 

зору того, що торкається слів Прем'єр-міністра, які прозвучали і за які 

народні депутати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы уже раз десять напомнили это слово "прем'єр-

міністр" и мы запомнили. 
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СУШКЕВИЧ В.М. Це дуже суттєво. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понимаю. Будь ласка. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Дозволите, я закінчу. Це не лишній варіант. Я це 

сказав тому, що слова Прем'єр-міністра, за які голосувала Верховна Рада, це 

суттєвий чинник, який говорить, що він повинен бути адекватно 

відображений в законі України, тому що за це проголосували народні 

депутати.  

Власне у мене все. Я вважаю, що законопроект, який підготовлений 

колегами Третьяковим і Загорієм, він абсолютно також позитивний і він 

вирішить питання. Єдине, я хочу сказати дві речі. Перше, він обмежує 

інвалідів 2-ої групи і бере тільки, по суті, інвалідів по зору і з ураженням 

опорно-рухового апарату.  

Але ще одна річ, яка збільшує, я підкреслюю, збільшує кількість 

пільгових категорій, який не було навіть до 1 січня. Так, наприклад, 

супроводжуючі по цьому законопроекту пропонується для інвалідів 2-ої 

групи по зору і з ураженням опорно-рухового апарату. Хочу назвати цифру – 

це додатково 150 тисяч по приблизним, по меншим оцінкам, а по найбільшим 

до 500 тисяч додатково може бути людей по супроводжуючих до 2-ої групи. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А у вас в законе нет "супроводжуючих"? 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Нет. Я підкреслюю, те, що торкається 

законопроекту, який я тільки що доповідав, він відповідає тому, що сказав 

Прем'єр-міністр, і тому, що було до 1 січня. Олександре Юрійовичу, того, що 

було завжди в законі! В вашому законопроекті пропонується нова пільга для 

інвалідів 2-ої групи і їх супроводжуючих по зору і по опорно-руховому 

апарату. Дякую.  
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БУРБАК М.Ю. У мене питання до розробників стосовно фінансової 

частини цієї проблеми, що дуже важливо. Хотів би, якщо ми посилаємося на 

слова Прем'єр-міністра, то як депутат, який був у цей час в залі також, там 

після цього звучала ще фраза "за умови виконання бюджету". Треба 

подивитися, як вони його виконують за перше півріччя. Пам'ятаєте, таке теж 

було.  

Хочу сказати такі цифри. По результатам 2014 року "Укрзалізниця" 

отримала збитків 800 мільйонів гривень. Збитки від пасажирських перевезень 

"Укрзалізницею" сягнули суми більше 9  мільярдів гривень! Можна сказати, 

що якщо буде в цьому році сума ще більша, то цілком логічно, що 

"Укрзалізниця" все ж таки буде банкрутом і не буде їздити взагалі. 

По-друге, скажемо так, що з метою заощадження коштів 

"Укрзалізниці" зараз скорочується кількість потягів, ви це знаєте, це в 

нічному сполученні. І зараз буде скорочуватись кількість потягів в 

приміському сполученні.  

Реформою "Укрзалізниці" передбачається передача приміського 

сполучення на місцеві органи влади – фінансування цього сполучення. Я не 

знаю, чи місцеві органи влади будуть відшкодовувати "Укрзалізниці" цю 

різницю. Тому що протягом всіх років незалежності відсоток  відшкодування 

"Укрзалізниці" від Мінсоцполітики, Міністерства освіти і всіх інших 

міністерств, які надають пільги і повинні по закону відшкодовувати, не 

перевищував 45 відсотків.  

Можна приймати будь-який закон, але давайте, скажіть нам, де будуть 

шляхи відшкодування витрат "Укрзалізниці", яка  зараз реформується, буде 

акціонерним товариством і буде спрямована лише на заробіток. А це ми її 

кладемо просто на лопатки, ще раз кажу. 

І тому Прем'єр-міністр досить розумно розуміє, якщо буде виконання 

бюджету, ми почнемо, країна, заробляти, то ми можемо подовжувати пільги. 
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А не займатись чистим популізмом. Тому якби нам розробники сказали 

шляхи відшкодування витрат, то це б було цілком теж слушно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Касаемо моего законопроекта, в принципе я не 

возражаю, за вашим настаиванием я вычеркну "супроводжуючих осіб". И 

никаких проблем нет. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Я не на цьому. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, то, что вы сказали, что увеличивается 

количество людей, которые попадают под льготы. Никаких проблем, то под 

стенограмму говорю, что если вы настаиваете на том, чтобы. Не перебивайте, 

пожалуйста. Хотя я считаю, если человек слепой, то ему нужно, в принципе, 

"супроводжуюча особа". Но, опять-таки, если вы считаете, что это плохо для 

бюджета, то я не комментирую. По поводу расширения. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Пожалуйста, не говорите того, чего я не говорил. Я 

не считаю, что это нужно делать. Я сказал о том. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы сказали, что я ввожу новую льготу. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Да. Это новая льгота. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Мы уберем новую льготу. Вопросов нет. 

Теперь то, что касаемо законопроектов. На самом деле это должен 

определиться зал, какой из них будет принят. И на этом мы закончим просто 

дискуссию. Я считаю, моя точка зрения и та, действительно, о которой  я 

говорил и с министерствами и со всеми, чтобы в рамках только 1-ой группы 

и 2-ой – это людей без зрения и опорники, только в этих рамках они готовы 

идти на увеличение "додаткових витрат", не более того. 
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То, что написано во втором законопроекте, ну, он сильно расширен. На 

самом деле он ничем, он сильно расширен. То есть все инвалиды 2-ой 

степени, абсолютно все. А я предлагаю просто определяться путем 

голосования. И пускай зал определяется, как будет. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Можно сказать? Я просто хочу відповісти 

шановному колезі і вам стосовно ситуації, де взяти гроші. Ви знаєте, справа в  

тому, що не просто так зникло з формулювання Прем'єр-міністра 3-тя група. 

Тому що на засіданні урядової коаліції вирішували, що ми знищуємо як 

пільгу, а що ми залишаємо. Тобто Прем'єр-міністр, Міністр фінансів, 

представники уряду, Віце-прем'єр сидів Зубко – всі вирішували, що ми  

забираємо пільгу. І забрали дуже багато пільг, шановні колеги, дуже багато! 

А далі Прем'єр-міністр озвучив те, що залишається і на що він вважає, що 

державний бюджет спроможний. Я звертаю увагу, зникла 3-тя група, і на це 

пішов Прем'єр-міністр, але по ній буде опрацьований механізм після 

1 червня.  

І друге, шановні колеги, якщо ми сьогодні слова Прем'єр-міністра, які 

стосуються дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей і дітей позбавлених 

батьківського піклування, взагалі ми не бачимо, як слова сказані Прем'єр-

міністром, які були до 1 січня і зараз ми просто про них говоримо, що 

народні депутати за це не голосували, то давайте усвідомимо, що ми робимо 

цим законопроектом. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я не хочу обсуждать вопрос как третье лицо, 

которое здесь не присутствует, потому что трактовки они разные. Если во 

втором чтении к моему законопроекту Премьер-министр захочет 

дополнительные правки согласно своей стенограмме, у него есть полное 

право. Если он их не внесет ко второму чтению, значить это тоже право 

Премьер-министра и Кабинета Министров. А обсуждения, что кто-то за 
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кого-то где-то сказал и вырванная цитата из всего контекста выступления 

Премьер-министра – это не совсем корректно, моя точка зрения. Точка. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Бачите, пане Олександре, ви маєте своє бачення. Але 

на це зауваження, власне, він сказав про слова, які залишаються, і зал 

проголосував. А в потім про оформленні документу саме було допущено 

упущення, ну, називайте це, як хочете, але було пропущено це тоді його 

слова. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я еще раз говорю, если Премьер-министр посчитает 

нужным, во-первых, в Кабинете Министров есть орган, который может 

подавать законопроекты. Если я не увидел законопроекта, который Кабинет 

Министров подал, значить я просто подниму всю стенограмму и посмотрю в 

целом всё выступление. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Прочитайте!  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Опять-таки, спасибо. 

Второе, к тому законопроекту, который предлагаю я, если Кабинет 

Министров хочет добавить и расширить количество льгот, которые он 

предоставляет, он имеет право во втором чтении это добавить и сделать.  

Но я бы не хотел сразу же, знаете, что кто-то хороший, а кто-то плохой. 

Я не хочу так выстраивать дискуссию и, честно говоря, вот это вот 

выслушивать, что Премьер, типа, должен отвечать за то, что сказал. 

Смотрите контекст того, что вы говорите. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Конечно.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я сейчас не хочу комментировать, потому что 

абсолютно правильно добавил Максим Бурбак, что с учетом того, что в 

бюджете будут деньги. 

 

БУРБАК М.Ю. Александр Юрьевич, я хотел бы, когда вот такие будем 

рассматривать законопроекты, чтобы мы все давали себе отчет о ситуации, в 

которая сейчас и с бюджетом и в нашей стране. И когда вносятся проекты, 

давайте восстановим льготы всем и вся, то нужно посмотреть, как будет 

исполняться бюджет в этом году, и посмотреть на курс доллара, посмотреть 

на курс, сколько стоит солярка, и на чем всё это будет ездить. Мы не имеем 

денег на это, вы понимаете?!  

И теперь, самое главное, если в течение 48 часов закончатся 

переговоры с МВФ и нам расскажут, и мы в зале будем делать секвестр 

бюджета, так какие расширения льгот?! Секвестр бюджета будет 

100 процентов.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Конечно. 

 

БУРБАК М.Ю. Мы живем в реалиях или мы будем жить, потому что 

нам нужно кому-то понравиться и впереди местные выборы? Давайте будем 

реалистами, несмотря на рейтинги. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Если позволите, я просто хочу напомнить про 

людей. Если почитаете, а вы прочитаете, и вы знайте о реальном 

прожиточном минимуме и что он до декабря не изменится, если подсчитаете, 

как сегодня человеку с инвалидностью прожить в этой ситуации. И 

прочитайте, что премьер озвучил в своей речи: пункты, на которые он 

согласился – это никакой не контекст. Премьер-министр четко в их 

присутствии, вы все слышали, он назвал "с этим мы согласны, с этим мы 
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согласны, с этим мы согласны", - он объявил, все проголосовали за это. То 

есть он уменьшил льготы существенно!  

Я хотел, чтобы наш комитет обратил внимание не только на проблему 

транспорта, а на людей, которым сегодня реально выжить, а это тысячи и 

тысячи переселенцев с инвалидностью, которые не имеют ни места 

жительства, ни пенсии – они еле-еле выживают. И они живут и с 

междугородним транспортом и с инвалидностью 1-2-3-ей группы. Реально 

люди эти выжить не могут!  

Я уже надеюсь, что вы вспомните и про детей-сирот. И о них премьер 

сказал, что мы оставляем это как льготу для детей-сирот и детей с 

малообеспеченных семей. Он об этом сказал не в контексте, было 

перечисление премьером то, на что согласилось правительство. Вы 

прекрасно помните, он   назвал позиции "на что мы согласны, а вот на это мы 

не согласны". Все. Ще він сказав: "Увага!". Прочитайте.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Предлагаю принимать решение по сути.  

 

БУРБАК М.Ю. Последнее моё выступление по этому вопросу. Я ж 

тоже был в зале и помню, как это было. С 1 января никаких льгот вообще не 

должно было быть! Вы ж помните, мы дискутировали в этом зале. После того 

как собралась коалиция, обсудили вопрос, оставили льготы этим категориям 

до 1 июля. После этого, когда мы будем смотреть исполнение бюджета, 

будут деньги – будем продлевать льготы. Вот я так "трактую" слова 

премьера, потому что вы по своему "трактуєте", а я "трактую" как депутат, 

который был в зале и слышал, и после этого голосовал за бюджет. А вы 

сейчас хотите уже продлить эти льготы.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Там трактовки немає. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Давайте я буду высказываться. Что 

говорит Министерство социальной политики? 

 

ЯРОШЕНКО В.С. Ну, вы знаете позицию министра. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А здесь, оказывается, две позиции. То есть ту 

позицию министра, которую я знаю, это законопроект, который мы 

зарегистрируем, да? 

 

ЯРОШЕНКО В.С. У меня есть только цифра еще. Якщо говорити про 

малозабезпечені сім’ї, то це ще 571 тисяча. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И которых, к сожалению, будет больше.   

То есть я говорю то, за что я действительно говорил с министром, 

оставили только 1-ая группа и опорники 2-ая группа. На большее с 

министром разговора не было. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. У меня тоже был разговор с министром. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы сейчас слушали представителя министерства. 

 

БУРБАК М.Ю. Зал определится. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Зал определится. Давайте принимать решение.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. С редакцией: минус "супроводжуючі". 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы уже не можем сейчас поменять редакцию, это 

во втором чтении. 
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ЗАГОРІЙ Г.В. Мы подтверждаем свою готовность убрать категорию 

"супроводжуючі", тобто розробники. Это то, что вы поднимали. Коллеги, 

простите, но комментировать здесь слов Премьер-министра, я бы все-таки в 

кругу депутатского корпуса этого  не делал.  

То есть, на самом деле, есть позиция Премьер-министра, я абсолютно 

уверен, что он ответственный человек. Есть ответственные министерства, 

которое в состоянии сформировать данную позицию. Но, вероятнее всего, 

коллега Бурбак абсолютно прав, если нам не придётся менять вообще 

финансовые приоритеты в расходной части бюджета. Поэтому, коллеги, это 

депутатский корпус, и есть позиция Премьер-министра. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Теперь предлагаю принимать решение 

законопроект 2069, где только инвалиды 1-ой группы и инвалиды 2-ой 

группы опорники и по зрению. Кто за то, чтобы поддержать этот 

законопроект? 

 

БУРБАК М.Ю. 3 "за", 2 не голосувало. Прийнято більшістю від 

присутніх. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Принято.  

Теперь законопроект 2069-1, Тимошенко. 

 

БУРБАК М.Ю. Приймемо в залі. Головне ж зал, правильно? 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Можна я думку свою скажу? А то ви говорите, 

говорите. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Будь ласка. 
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ГАВРИЛЮК М.В. Замість того, що ми оце сперечаємося, що буде 

краще, що буде гірше, ми як комітет повинні підтримувати. Ми повинні 

підтримувати і інвалідів, і діточок, усіх, кому потрібна наша допомога – ми 

повинні їх усіх підтримати.  

Я думаю, що ці два законопроекти треба стасувати в один і винести до 

зали для голосування. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так есть один законопроект, в котором меньше 

льгот, один, в котором больше. Их нельзя перемешать. 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Хто сказав? Можна, просто до другого виписуємо, 

що у нас є діти. Що за цих діточок з малозабезпечених сімей теж треба 

потурбуватися, за інвалідів, за дітей, які з багатодітних сімей, так само 

потрібна їм наша допомога.  

Нам саме найголовніше протягнути цей законопроект, а далі нехай 

вони думають, де найти на це гроші. 

 

БУРБАК М.Ю. Це не позиція державницька, тому що грошей нема. Не 

те, що їх хтось десь заховав в кишеню і вони там лежать, їх нема. 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Якщо би притягнути пару олігархів до 

відповідальності і забрати від них їхні кошти, таким чином можна знайти 

кошти для того, щоб ці діти. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз, по первому законопроекту решение  

принято. Голосуем по второму законопроекту – 2069-1. Кто за него? 2  

человека, решение не принято. Но в зал выносятся оба законопроекта. 
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(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Зала хай вирішує. Это право зали. І нехай зала 

визначається, як буде. 

 

БУРБАК М.Ю. Ми лишимося з пільгами і будемо використовувати 

гужовим транспортом – оце все цим закінчиться. Щоб ми всі розуміли, якщо 

будемо йти по такому шляху. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добре, переходимо до третього питання. Про 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни, реєстраційний номер 

0932, друге читання. 

Расскажите про него. 

 

ШАМБІР Н.В. Вам роздана табличка. Ми вже на попередньому 

комітеті розглядали. Зараз просто хочу звернути увагу на, наприклад, 

поправку номер 2, народного депутата Бурбака. Тут, за попередніми 

консультаціями з Юридичним управлінням, вони не підтримують 

пропозицію щодо надання права спадкоємцям одержувати відповідні 

автомобілі.  

Треба вирішити: чи повертаємося чи не повертаємося, підтвердити чи 

не підтвердити нашу позицію, що ми залишаємо слово "спадкоємці". 

 

БУРБАК М.Ю. Я як автор поправки. Давайте приймемо таке рішення: 

ми її залишаємо. А якщо буде висновок Юридичного управління Верховної 

Ради, що треба зняти, я її в сесійній залі зніму. Зніму з голосу. 

 



16 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте далі. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я перепрошую. Я б, пане Максиме, не знімав. Тому 

що, дивіться, виходить, що дають автомобіль, їздить людина 8 років і 

помирає. У нього "тайота" автомобіль, і у родини забирають. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, я кажу, якщо буде висновок Юридичного 

управління Верховної Ради, то я в сесійній залі. Ми зараз її  залишимо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Пан Юрій, ми це дискутували. Родини залишаються 

і так по закону. Але часто буває, що у людини немає родини, є опікун. І якраз 

цей спадкоємець є опікуном. 

 

БУРБАК М.Ю. Ми просто чекаємо на висновок. Тобто це лишається. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Пане Юрію, ми вирішили так, що подивимося по 

залу, по настрою. Якщо буде багато застережень, то знімемо, якщо  ні, то 

приведено з. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Вона врахована? 

 

БУРБАК М.Ю. Поправка врахована.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Комітет також вважає, що спадкоємець повинен 

бути. Ту все правильно. 

 

ШАМБІР Н.В. Наступне. Сторінка номер 3, 12 позиція. В першому 

читанні прийнято норму про те, що члени сімей померлих учасників війни, 

учасників бойових дій мають право на пільги залежить від того, чи були 

учасники війни, учасники бойових дій за життя визнані інвалідами.  
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Оскільки до цього питання на попередньому засіданні комітету були 

висловлені застереження і зауваження Міністерства соціальної політики, ми 

за дорученням комітету зробили запит на Мінсоцполітики, щоб вони надали 

нам інформацію, скільки таких людей, тобто яка фінансове навантаження на 

державний бюджет. На жаль, Міністерство соціальної політики вкотре 

просто написало, що буде розширення і будь-яких додаткових цифр не дали.  

Враховуючи те, що можливість в цьому плані. Там дійсно є 

розширення, ніхто цього не скриває. Щоб не було потім у подальшому 

суттєвих таких зауважень з боку фінансової сторони уряду, яке може 

спричинити вето Президента, попередньо така пропозиція: взагалі не трогати 

цю норму, тобто залишити її в тій редакції, яка зараз діє. Якщо уряд буде 

вважати за доцільне, ті, хто з народних депутатів, хай вносять додатково. 

Ми просимо теж, ця пропозиція викладена в поправці № 6 Третьяковим 

Олександром Юрійовичем. Тобто вилучили "прийнято в першому читанні 

підпункт 2 пункту 2 розділу 1 законопроекту". 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Тобто там вилучити жінок учасників війни, які не 

були інвалідами?  

 

ШАМБІР Н.В. Так. Це була ваша пропозиція, ми її врахували. А зараз 

ідемо ще далі: вилучаємо звідти жінок учасників бойових дій, які не були 

визнані інвалідами. Тобто ми взагалі не виносимо. Ваша поправка буде 

звучати як відхилена, але врахована по суті, тому що ми залишаємо ту норму, 

яка діє на сьогодні. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. А, бо в старому законі не було? 

 

ШАМБІР Н.В. В старому зараз є норма, що поширюється за умови. Ви 

подивіться, ми вам там під порівняльною табличкою витяг доклали. 
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(Загальна дискусія)  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Добре. Я погоджуюсь. 

 

ЯРОШЕНКО В.С. Ми теж просили підтримати. 

 

ІЗ ЗАЛУ. В такой редакции, да? 

 

ШАМБІР Н.В. Все, значить підтримується. 

Сторінка номер 6. Що стосується пропозицій, тут те, щоб ми до цього 

закону в частині безплатної передачі у власність членів сім’ї автомобіля, 

поширюється на ті випадки, коли автомобіль уже був придбаний до 

прийняття цього закону. Там у вас написано, що тільки поширюється на ті 

автомобілі, які були придбані в період до 1 серпня 2006. Була дискусія перед 

цим, вирішили, щоб не обмежувати цим. Тому, будь ласка,  на розсуд, на 

визначення. 

Чому до 1 серпня 2006 року ми прописували? Тому що до 1 серпня 

2006 діяли норми, якими було передбачено, що в разі придбання, в тому 

числі визнаного гуманітарним, там не було розподілу на ті і на інші, як у разі 

смерті інваліда автомобіль залишається у сім’ї, членів сім’ї. Потім з серпня 

2006 набуває чинності норма, яка вже змінює і пише, якщо автомобіль уже 

там  визнаний до 10 після 10, тобто уже міняються правила гри. Тому ми 

намагались захистити тих людей, які перебували в тому правовому полі, яке 

було до 2006 року.  

Якщо є бажання на всіх. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смысл законопроекта в том, что после 2006 года 

был принят закон и если умирает инвалид, то эту машину нужно было 

отдавать обратно государству. 
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ШАМБІР Н.В. Або сплатити. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я считаю, что государство поступало нечестно и 

несправедливо, обманывало людей – эту машину не нужно было никому 

отдавать.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Причому там автомобілі були даровані. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это была гуманитарная помощь. 

 

БУРБАК М.Ю. Це була гуманітарна допомога, яку отримала держава 

з-за кордону, визнавала його гуманітарною допомогою і передавали 

інвалідам. Самі ми розуміємо, що держава, яка не могла виконувати 

обов'язки по забезпеченню інвалідів безкоштовним транспортом, вигадало 

схему: людина, родичі купують за свої гроші з-за кордону, визнають її 

гуманітарною допомогою, держава надає тим же родичам назад. А потім, 

коли помирає інвалід, то ця машина вертається назад державі. Ну, не можна 

тут двічі людей обманювати, чесно кажучи. То треба відновити 

справедливість. Впевнений, що так має бути. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Единственное, в чем есть конфликт интересов, если 

люди честно выполняли норму закона и за эту машину заплатили, то они, 

получается, пострадавшие. 

 

БУРБАК М.Ю. А так інші постраждалі. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ШАМБІР Н.В.  То яке рішення? 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Все законы нужно выполнять честно. І державою 

також. 

Предложили все ж таки так: вычеркнуть слова "до 1 серпня 2006 року". 

Кто за это предложение? Вычеркиваем слова "до 1 серпня 2006 року" и берем 

весь период. Кто за? Единогласно. 

 

ШАМБІР Н.В. І останнє питання щодо набуття чинності. Знову те ж 

саме, тобто є норма пункт перший залишається, що закон набирає чинності з 

дня наступного за днем його опублікування. Наступним пунктом третім ми 

писали, що в тримісячний термін Кабінетом Міністрів привести всі свої 

підзаконні акти відповідно до цього закону. Таким чином трактується, що 

впродовж трьох місяців закон як би не має прав діяти, поки не будуть 

прийняті підзаконні акти. Тому, щоб упередити зауваження Юридичного 

управління, знову-таки, пропонується просто написати "у тримісячний 

термін". 

Тобто закон набуває чинності з дня наступного після опублікування, 

без всяких там термінів введення його в дію. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Підтримуємо? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Да.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Підтримуємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Всі за? Так. 

 

ШАМБІР Н.В. Все. Дякую. Тоді  в цілому поставте. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Процедурная норма,  принимаем его в целом. Кто 

за? Единогласно. 
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Четверте питання порядку денного. Про проект постанови про 

вшанування бійців, які героїчно відстоювали територію Донецького 

аеропорту задля захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, реєстраційний номер 1818, проект народного депутата 

Капліна. 

 

БУРБАК М.Ю. А представник Капліна є чи сам Каплін? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Каплін особисто обіцяв, але я так розумію, що він зараз в 

Комітеті соціальної політики, у них там теж кворум. Зараз зв'язалася з 

помічником, у них закінчується. Можливо перенесемо? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Переносим. Мы просто принимали  решение, что 

если никого нет из представителей. 

 

БУРБАК М.Ю. Такі важливі речі мають доповідатися. На наступне 

засідання. Попередьте його. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. На наступне засідання. 

П'яте питання. Про проект Постанови про передачу медичних закладів 

з управління Державного управління справами у підпорядкування 

Міністерства охорони здоров'я для забезпечення пріоритетного надання 

медичної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій в Афганістані, 

учасникам  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасникам 

АТО. Реєстраційний номер 1664, проект народних депутатів Томенка, Мусія. 

 

БУРБАК М.Ю. Є розробники, представники? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Переносимо. 
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ШАМБІР Н.В. Ви озвучте, ми писали, що з вами домовлялись. Не 

домовлялись, не доповісте? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Честно скажу, со мной договаривались с двух 

сторон: и ДУС и Томенко по этому вопросу.  

 

ШАМБІР Н.В. А можна таке: вислухати позицію ДУС, якщо можна? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А есть представители от ДУС? Давайте. 

 

ПІЩИКОВ В.А. Шановні народні депутати, шановні присутні, перш за 

все подяка, що запросили всіх зацікавлених для вирішення цього питання. 

Ми працювали над цим питання ще починаючи з квітня минулого року, коли 

вперше з'явилися наміри перепорядкування закладів охорони здоров'я ДУС у 

фракції "Свобода". І тоді навіть півтора чи два місяці ми працювали з 

юридичними службами Верховної Ради. І тоді народився проект постанови, 

який сьогодні діє, 29 травня він прийнятий, щодо надання медичної допомоги 

учасникам АТО в клінічній лікарні Феофанія.  

На сьогодні, на цей час, у нас ця постанова виконується. Є відповідне 

розпорядження по ДУС. У нас сьогодні 31 учасник АТО з найважчими 

патологіями, вони попадають до нас з Харківського, з Дніпропетровського і з 

Центрального госпіталів. І питання щодо надання їм безоплатної медичної 

допомоги в повному обсязі на сьогоднішній день вирішується.  

Щодо передачі Міністерству охорони здоров'я ми поспілкувались з 

Міністром охорони здоров'я, з Першим заступником – пані Павленко. 

Сьогодні новий Міністр охорони здоров'я пан Квіташвілі змінює взагалі 

політику Міністерства охорони здоров'я щодо утримання закладів охорони 

здоров'я. 

Ви знаєте, зараз проходить обговорення "Національна стратегія 

розвитку охорони здоров'я до 2025 року". Там міністр вводить такі дані, що 
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Міністерство охорони здоров'я буде займатися виключно нормотворчою і 

аналітичною діяльністю, міністерство буде скорочено там до 90-100 осіб. 

Тобто вони повністю відмовляються від функції управління, бухгалтерського 

обліку і таке інше. Вони сьогодні не знають, куди діти заклади, які сьогодні 

їм безпосередньо підпорядковані.  

Це ж не просто так. Ви, шановні народні депутати по телебаченню 

бачите, що в проекті бюджету 2015 року уже міністерство відмовилось 

фінансувати спеціалізовані медико-санітарні частини, відмовилось 

фінансувати медичні заклади залізниці – і це приводить до певних серйозних 

проблем. Це ж не тому, що міністерство хоче віддати, воно сьогодні 

неспроможне керувати такими закладами.  

Тому, якщо сьогодні ще передати, мабуть, єдину міцну, достойну 

систему надання медичної допомоги, яка є на сьогодні медична сила 

Державне управління справами, в Міністерство охорони здоров'я, немає 

ніяких гарантій, що ці заклади перетворяться і не зможуть надавати медичну 

допомогу навіть тим категоріям, які сьогодні є. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы уже так не обижайте Министерство охраны 

здоровья, что просто только вы можете справиться с ситуацией, больше 

никто! 

 

ПІЩИКОВ В.А. Ні. Ви знаєте, у них навіть сьогодні стоїть питання, 

може, навпаки, передавати, у них є госпіталь в Циблі, він єдиний, є 

Охматдит.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня маленькая реплика, вы говорите за себя. А 

Министерство охраны здоровья пускай говорит за себя, и другое 

министерство тоже. Каждый за себя. За того парня не надо. 
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ПІЩИКОВ В.А. На сьогоднішній день клінічна лікарня Феофанія 

спроможна надавати медичну допомогу учасникам АТО, сьогодні, я ще раз 

скажу, їх 31 чоловік. Ми надавали медичну допомогу учасникам Майдану, з 

24 лютого 96 чоловік проліковано і сьогодні ще один доліковується,  досі за 

направленням медичної служби Майдану.  

І я думаю, що доцільно було б просто розширити нам категорії хворих 

афганцями, чорнобильцями і постраждалими в АТО, ну, це вже не потрібно,  

постраждалі в АТО є. Просто змінити постанову, додати в існуючу постанову 

обсяг категорій, яким необхідно надавати медичну допомогу. Просте 

підпорядкування – це може таки поставити під сумнів виконання медичної 

частини всіх заходів не тільки по членам АТО, а й по нашому прикріпленому 

контингенту. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дякую. Питання? 

 

БУРБАК М.Ю. Питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що 

ДУС підтримує розширення категорій, які ви готові лікувати в Феофанії. У 

вас на це є гроші? 

 

ПІЩИКОВ В.А. Да, як сьогодні плануємо ми це зробити. На 

сьогоднішній день ми можемо до 200 чоловік взяти членів АТО, за який 

рахунок. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні. Чорнобильці! 

 

ПІЩИКОВ В.А. Я чому так кажу, тому що сьогодні наш прикріплений 

контингент, 50 тисяч: співробітники Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 

Адміністрації Президента 1-ої - 3-ої категорії, прикріплені.  Сьогодні у них 

безвідмовна госпіталізація  на перший, другий, третій день після початку 

захворювання ми їх госпіталізуємо. Якщо ми вистроюємо чергу на 
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госпіталізацію, а черга на госпіталізацію є у всіх, в усій Європі, до 2-3 

тижнів, а попередньо екстрена госпіталізація буде відбуватися в нашу 

установу на Верхній, ми там відкрили денний стаціонар терапевтичний і 

хірургічний. Тобто без загрози здоров'ю ми можемо трохи потіснити 

чиновників і поділити лікарню мінімум навпіл, і вона може до 200 чоловік 

лікувати сьогодні з зони АТО і з Чорнобильської зони.  

Я сьогодні спілкувався з директором госпіталю в Циблі, 600 ліжок, у 

них на сьогоднішній день всього 100 чоловік афганців і 36 з зони АТО. Вони 

готові до нас направляти важких, тому що там, де неважкі, потягне і 

госпіталь. Ну, і система госпіталів 29 залишилась на сьогоднішній день. А 

для важких хворих за їх направленням ми готові надавати безоплатну 

медичну допомогу. 

 

БУРБАК М.Ю. А питання до Мінсоцполітики, скільки у нас 

чорнобильців в Україні зареєстровано, плюс-мінус? 

 

ЯРОШЕНКО В.С. До одного мільйона, 950 десь. 

 

БУРБАК М.Ю. Щоб ви відповідали за свої слова. Чорнобильцям зараз, 

от мільйону людей, ви скажете, що ви можете лікуватися в Феофаніі. А у вас 

на це лише 100 ліжок. От, ви ж розумієте логіку людей! 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так не всі. 

 

БУРБАК М.Ю. Кого ви будете лікувати? Завтра у вас буде черга 

100 тисяч чорнобильців! 

 

(Загальна дискусія)  
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ПІЩИКОВ В.А. Готовий відповісти.  На сьогоднішній день ніхто ж не 

знімає обов'язки з 29 госпіталів регіональних і Центрального госпіталю в 

Циблях лікувати чорнобильців. Вони сьогодні там і лікуються. Але там 

лікуються, будемо казати, хворі легкої, середньої і найбільш важкі хворі. 

Тому ми готові взяти на себе найбільш важких хворих, тільки механізм – за 

направленням цих госпіталів. То буде такий фільтр, ми готові забрати 

важких. А всіх, ви точно праві, не можна сьогодні лікувати. І там же система 

залишається, її ж ніхто не руйнує, вона і сьогодні працює. 

 

БУРБАК М.Ю. Зрозуміло. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз, смотрите, то, что вам просто сказали, вы 

просто не говорите лишку. Я простым языком пытаюсь вам здесь объяснить: 

вы лишку не говорите. Это первое.  

Второе, если вы можете расширить, это моя точка зрения, посмотрим 

юридически, как это можно сделать по поводу бойцов АТО, то есть по 

поводу количества людей,  которые из 200, то лучше берите из бойцов АТО 

только – сосредоточьтесь на этом. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В.  Не лучше, а  вообще только! Их с каждым днем всё 

больше и больше будет. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Мы тогда будем понимать, что 200 человек, со 

всем уважение к афганцам, чернобыльцам, но вот сейчас такая ситуация. 

 

ПІЩИКОВ В.А. Олександре Юрійовичу, для цього і не треба 

змінювати законодавство, діюча постанова вже сьогодні дозволяє нам це 

робити, і ми реально це робимо. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Надо просто постановлением комитета это 

рекомендовать. 

 

БУРБАК М.Ю. Доведіть це до Міністерства оборони, що у вас є 

можливість більше лікувати воїнів АТО. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы это сделаем. 

 

ПІЩИКОВ В.А. У нас позавчора була з паном Вербою нарада, з 

начальником медичної служби Міністерства оборони, і вони вже 

направляють з трьох госпіталів найважчих до нас. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Пожалуйста, из Министерства здравоохранения, по 

поводу того, вы готовы взять ДУС себе? Не ДУС, а Феофанию? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Нет. Я вам дуже дякую за зауваження, тому що 

кожен відповідає за себе, а ми за себе скажемо. Тому що ми зараз  говоримо 

про надання медичної допомоги потерпілим внаслідок АТО, але це зовсім 

різний рівень надання медичної допомоги в ДУС і в наших госпіталях. 

Дійсно, у нас є 29 госпіталів в кожній області України, які надають допомогу 

потерпілим внаслідок АТО. І є центр, який визначений основним госпіталем, 

він і координаційний центр, і організаційно-методичний центр. Але в наші 

госпіталі попадають потерпілі внаслідок АТО, яких вже зняли з військового 

обліку, яких комісували, які стали інвалідами і які безпосередньо цивільні 

люди вже. І вони тоді направляються в наші госпіталі ветеранів війни для 

надання медичної допомоги.  

В Феофанію, наскільки я знаю, це третій рівень надання медичної 

допомоги і туди людей привозять з передової, їх вертольотами привозять для 
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надання медичної допомоги. Тобто це зовсім різний рівень надання медичної 

допомоги.  

А стосовно передання Феофаніі в підпорядкування МОЗ, ми свою 

думку висловили, що, по-перше, це передання воно зараз не на часі,  тому що 

воно за собою тягне додаткові видатки з бюджету. Тому що і це не таке 

гостре питання – передання цього закладу. У них там на сьогоднішній день 

на 500 ліжок розрахована ця лікарня, а розгорнуто лише 400 ліжок. 

Розумієте? Тобто, якщо в системі Міністерства охорони здоров'я госпіталі 

мають 8 з половиною тисяч ліжок, які надають допомогу, то 500 ліжок в 

Феофанії погоду для того, щоб надавати допомогу, для Міністерства охорони 

здоров'я вони не зроблять. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я услышал мнение министерства. Кто там у нас? 

Представьтесь. 

 

РУДЬ В.І. Позиція Міністерства оборони. Рудь Володимир Іванович. У 

нас є досвід з приводу роботи з усіма, а не тільки з Феофаніі, а і з цивільними 

закладами. Ми знаємо потоки, де ідуть поранені наші, самі взяли на себе цю 

функцію.  

На сьогоднішній день вирішено практично питання: тісна співпраця з 

Феофанією. І у нас визначений порядок, ми можемо їх загрузити, декілька 

днів це. Але ми відбираємо туди виключно тяжкопоранених. Наприклад, 

сьогодні прибув літак, 13 тяжкопоранених, 3 пішло в СБУ, 1 – до нас, тому 

що невідомий, 10 пішло на Феофанію. І ми дійсно тісно співпрацюємо. Це  

перше. 

Є на сьогоднішній день  в Міністерстві оборони також багато 

лікувальних закладів, десь близько 9 тисяч ліжок, і відпрацьовано механізм. І 

якщо ми сьогодні говоримо "передати в Міністерство охорони здоров'я", ми 

повинні спитати у них, скільки сьогодні у них є лікувальних закладів,які 

підпорядковані. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, вы предлагаете... Конкретно. 

 

(Загальна дискусія)  

 

РУДЬ В.І. Не збільшувати контингент. Виключно працювати на бійців 

АТО. Дякую за увагу.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы можем как-то процедурно написать в решении 

комитета, что до 200 коек будет увеличено в Феофании для бойцов АТО. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Нет. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Тільки рекомендувати.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Рекомендовать, понятно. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В.  Только по той категории, по который уже есть норма – 

АТО. 

 

ІЗ ЗАЛУ. А вона вже діє. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я хотел бы просто зафиксировать процесс, что 

"Державне управління справами" в лице там Феофании увеличивает 

количество для бойцов АТО с сегодняшних 30 коек до 200. 

 

(Загальна дискусія)  
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РУДЬ В.І. Я пропоную вашим рішенням, щоб в Феофанії зарезервувати 

200 ліжок для лікування бійців АТО. Це буде правильно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. ДУС,  Феофания согласна? 

 

ПІЩИКОВ В.А. Да, да. Ми прорахували. Але тоді…  без чорнобильців 

і без ветеранів. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Сейчас война идет. Хорошо. Тогда сформулируйте 

в решение это и, желательно, в ДУС отправить, чтобы они завизировали, для 

того чтобы завтра не передумали. 

Если будет такое решение, тогда, когда мы с трибуны будем 

докладывать. Как?  Поддержим бойцов. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Підтримуємо.  

 

(Загальна дискусія)  

 

ШАМБІР Н.В. Тоді рішення яке: на доопрацювання чи? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. На доопрацювання. 

 

ЯРОШЕНКО В.С. Дозвольте, є доповнення. Я хочу зразу сказати, що 

ми проговорили з міністром Березенко. Є такий прекрасний санаторій 

Пуща-Озерна, ми знаємо, що він практично не загружений або погано 

загружений. У нас є програма "реабілітація учасників АТО". 

Артур Валентинович підтвердить, він був особисто і розмовляв з керівником 

цього санаторію, тобто там реально 300-350 людей оздоровити. Є басейн, 
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медична база. І саме головне, що там можна зробити кваліфіковану 

психологічну реабілітацію.  

Якщо ці кошти підуть на районні центри, уявіть собі, які фахівці будуть 

реабілітувати психологічно наших бійців. Тому, от моя пропозиція, як 

мінімум в цей рік кошти, які є у відповідному відомстві. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это по кому? 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это я в курсе, это мы за бюджет боролись. 

 

ЯРОШЕНКО В.С. Тому я пропоную розглянути це питання, можливо 

теж в протоколі. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Можна як пропозицію додати до цієї постанови. 

 

ШАМБІР Н.В. Я вибачаюсь, ви на наступну середу запланували зустріч 

з заступником міністра. І там по бюджетним програмам пройдемося. 

 

ІЗ ЗАЛУ. И туда санаторий. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте, санаторий и реабилитация просто 

отдельно на следующую среду, это абсолютно правильно. И мы просто 

подготовим. В этом решении это, ну, немножко неправильно. 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Сделаем на следующую среду. Как раз планировали 

встречу и з министерством, и с вами. Мы это все организуем и сделаем.  
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ЯРОШЕНКО В.С. Дякую.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И у ДУС может поговорим, она тоже может 

поможет чего-нибудь  финансово для реабилитации. 

 

ШАМБІР Н.В. Тобто на доопрацювання? Додати 200 ліжок. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да. И обоснование, что Министерство обороны. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ІЗ ЗАЛУ. Рекомендуємо мати резерви.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И обоснование, что Министерство обороны, 

Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики – все 

выказались за то, чтобы оставить в том состоянии, которое сегодня есть. 

Хорошо, тогда возвращаемся к предыдущему вопросу. Про проект 

Постанови про вшанування бійців, які героїчно відстоювали територію 

Донецького аеропорту задля захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, законопроект 1818, Капліна. 

 

КАПЛІН С.М. Добрий день, шановні колеги, запрошені. Я думаю, тут 

по суті цього проекту постанови зрозуміло, що основною метою прийняття 

Постанови є вшанування загиблих і смертельно поранених бійців, які 

героїчно відстоювали територію Донецького аеропорту під час проведення 

антитерористичної операції на Сході України. Постанова передбачає 

направлення звернення Президенту України з пропозицією  посмертно 

присвоїти звання Герой України загиблим і смертельно пораненим бійцям.  

Регулюється вона нормативно-правовими актами, що регулюють 

відносини в даній сфері правового регулювання є Конституція України, Указ 
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Президента України від 2 грудня 2002 року "Про звання Герой України" та 

інше.  

Пропоную проголосувати, прийняти та вшанувати пам'ять наших 

героїв, які воювали на території Донецького аеропорту і захищали і гідність, і  

територію, і Україну в цілому. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Какие мнения есть? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Шановний Олександре Юрійовичу, шановні 

народні депутати,  Голова Держслужби Дерев’янко. Я хотів би перш за все 

сказати, що героїчні вчинки наших воїнів, які зараз захищають незалежність 

нашої країни на Сході, знову-таки, ми повинні зрозуміти, що звання Герой 

України – це  звання персональне і найвище в нашій державі. І якщо брати 

всіх і казати, що зараз всім – 200-300 бійців – надати звання Героя України, 

то це не є зовсім правильно.  

Чому? Перш за все багато з бійці вже нагороджені державними 

нагородами – це перше. Якщо взяти положення про звання герой України, то, 

знову-таки, по кожній особі героїзм вчинку або подвигу, як-то кажуть, треба 

визначати окремо. Ми повинні не забувати не тільки за аеропорт, а й за ті 

місця, де був у нас і "Луганський котел", і інші місця, де теж були великі 

приклади героїзму.  

Ми за те, щоб підтримати цей проект, але відправити його трохи на 

доопрацювання. Тому що, якщо брати навіть фінансову сторону цього 

питання, то сім’ї Героїв України, знову-таки,  ідуть у пільгову категорію 

після прийняття рішення по цьому закону. Дякую.  

 

КАПЛІН С.М. У нас там є низка Героїв України, яких нагороджував ще 

попередній президент, я думаю, що ми до цього питання дійдемо і там 

оптимізуємо кількість Героїв, і завеликого навантаження на бюджет не буде. 
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БУРБАК М.Ю. Я розумію і підтримую, що треба вшановувати всі 

героїчні подвиги. Хотілося, щоб війна якнайшвидше закінчилась. Але 

впевнений, що присвоєння звання Герой України – це є указ Президента 

України, там працює відповідна комісія, яка підготовлює ці документи.   

Я думаю, що Петро Олексійович Порошенко гідно відзначить героїв, 

які захищали Донецький аеропорт, і тому впевнений, що Верховна Рада може 

рекомендувати. І думаю, що, Олександре Юрійовичу, ви ж спілкуєтесь з 

Петром Олексійовичем, скажете, що є така ініціатива, щоб вони 

пришвидшили це призначення. Добре? Як ви думаєте? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Абсолютно. 

Министерство обороны? 

 

ГОЛОДНЮК О.М. Можно? Я виконуючий обов'язки начальника 

Головного управління по роботі з особовим складом  Збройних Сил України. 

Ініціатива дійсно заслуговує на увагу. Разом з тим, ситуація така, що якщо ви 

підтримаєте, Верховна Рада підтримає цю ініціативу, ми будемо нечесними 

до кінця з рештою особового складу, які і загинули, і поранені, і виконують 

обов'язки.  

Хто може оцінити патріотизм чи героїзм того, хто охороняв Донецький 

аеропорт, чи того, хто сьогодні стоїть в Нікішині, в Дебальцеві? Хто може 

порівняти міру героїзму того, хто на 32-му блокпосту стояв чи на 29-му з 

Пісками? Так теж не можна. Кожен, дійсно, на сьогоднішній день за участь в 

антитерористичній операції присвоєно звання Героя України восьми 

військовослужбовцям, 5 із них посмертно. Ще маємо 11  подань на розгляді у 

Адміністрації Президента.  

Інше питання, тому всіх "уравниловку" таку робити, що ось цей 

Донецький аеропорт і ми всім дамо Героя України, чи Президент України, а 

решта буде якось по-іншому розглянуто, я думаю, що це буде нечесно. Друге 

питання, що вже ми подавали пропозиції, можливо Верховна Рада виступить 
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з ініціативою розширення якихось відзнак, державних нагород для інших – 

це вже буде. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. 

 

БУРБАК М.Ю. Медаль за захист Донецького аеропорту. Зробити 

медаль і нагородити. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Окремо. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Может ты инициируешь? 

 

КАПЛІН С.М. Питання не в цьому. Якщо ви проти цього, то, будь 

ласка, можете проголосувати проти. Але я вважаю, що це треба зробити. 

Відзначити на міжнародному, на національному рівні. Резонансна ситуація.  

Там в тій ситуації дуже багато є ще питань до історії.  І історія 

відповість на ці запитання. Багато людей загинуло, зокрема, через певні речі, 

які будуть згодом розслідуватися. Я, до речі, вніс ще проект постанови про 

створення тимчасової слідчої комісії для розслідування причин, які призвели 

до відповідних наслідків і летальних результатів. Це, як би, вже похідна 

друга частина.  

Звичайно, треба розширяти кількість, скажімо так, переліку нагород. 

Це потрібно робити, ми живемо в реальний воєнний час. Проте це все на  ваш 

розсуд: можете прийняти рішення, можете не прийняти. Зал  визначиться, 

якщо будуть для цього передумови формальні після прийняття вашого 

рішення.  
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Тобто я настоюю, це моя позиція, що це була виключна ситуація, це 

була одна з таких перших глобальних ситуацій, і ми повинні вшанувати 

життя цих хлопців. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В.  Разрешите. Не буду повторяться уже со всеми словами, 

которые уже мы сказали. На самом деле абсолютно согласен с тем, что 

геройство это исключительная вещь. У меня в семье просто есть, вернее, 

был, Герой Советского Союза за форсирование Днепра. Но поверьте, я пока 

еще в Украине не слышал о подобных подвигах. Потому что мы работаем 

еще не в режиме войны, а в режиме АТО. 

Следующее, давайте не будем делать уклон в сторону, например, 

какого-то города или каких-то операций, вроде удержание Донецкого 

аэропорта или что-то еще. Я вам хочу напомнить, что был выход из  Крыма, 

хочу напомнить Славянск, хочу напомнить действительно Пески, Дзержинск. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Иловайск. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В.  Сейчас у нас Дебальцево. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ЗАГОРІЙ Г.В.  Если вы работаете с личным составом, то есть 

понимание того, что был одна войсковая операция, связанная с Углегорском- 

Дебальцево, вы знаете, что в Дебальцево легли ребята, которые, собственно,  

не должны были ложиться. Так уж произошло. Достаточно близкий мне 

человек погиб там вот на прошлой неделе. 

Поэтому вот какие-то прерогативы в какую-то одну сторону, я бы не 

рекомендовал этого делать.  

Второе. Готов поддержать коллегу Бурбака о том, что все-таки это 

исключительная право и прерогатива только Президента Украины. 
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И последнее, то, что не звучало. Если мы сейчас через какой-то 

процедурный документ создадим случай (он же является юридическим 

прецедентом, потому что мы имитируем официальные документы), что вот 

такой путь возможен, то я хочу сказать, что, вот как раз накануне выборов, 

как раз с учетом сегодняшней ситуации в стране, все 450 депутатов через 

этот комитет начнут запускать списки по 10-15 фамилий. Мы наделаем делов 

и будем сами же в этом виноваты. Я просто хочу охладить немножко 

дискуссию и пыл и рекомендовать этого не делать, понимая последствия. 

 

КАПЛІН С.М. Это же элемент политической культуры в парламенте. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В.   Верю. Еще раз, нет. В моем понимании, это не элемент 

политической культуры. На сегодняшний момент, я считаю, что есть 

руководство Министерства обороны, есть Штаб управления АТО, есть 

советники Президента и есть непосредственно Президент страны, которому 

вменены в обязанности подобные политические шаги. Но никак не депутаты. 

 

КАПЛІН С.М. А парламент должен устраниться от инициатив? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте.  Я, секундочку, добавлю просто. Ушел пан 

Юрий Шухевич. Мы на комитете обсуждали вопрос, чтобы вернуть ему 

Героя Украины.   Пан Юрій сказав, що це нетреба робити. Что не нужно, 

чтобы это делал комитет. Есть другие "уповноважені органи", а именно 

Администрация Президента Украины. И сказал, что "нехай нагородна комісія 

сама визначається без комітету". Это та дискуссия была, когда мы только 

после избрания, ну, когда при Януковиче забрали "Бандеру" и у Шухевича 

Героя Украины. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Да, было. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  То есть эта дискуссия была внутри комитета и 

решили не открывать этот "ящик Пандоры" для действий. 

Михайло, щось хочеш сказати? 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Ні, якщо я захочу щось добавити, я скажу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дякую.  Яке рішення?  

 

БУРБАК М.Ю. На доопрацювання. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. На доопрацювання. Кто за? Единогласно. 

 

КАПЛІН С.М. Дякую.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Можна піти? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да. Если вопросы закончены, то не обязательно 

сидеть здесь. До свидания. 

 

 (Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо.  Рассматриваем следующий вопрос. 

 

ШАМБІР Н.В. Ірина Геращенко написала листа, що без її участі. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Про проект Закону про внесення змін до статті 2 

Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо предметів 

закупівлі, на яких не поширюється дія Закону), реєстраційний номер 1597. 

Геращенко Ірина Володимирівна. 
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БУРБАК М.Ю. Можна я доповім це питання? Так буде більш етично. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Будь ласка. 

 

БУРБАК М.Ю. Дякую. Цікавий законопроект, розумію, що його 

законотворці діяли лише для того, щоб спростити механізми закупівлі і час 

на закупівлю необхідної гуманітарної допомоги для Донецької, Луганської 

областей. Але впевнений, і тут є висновок про те, що дана норма і даний 

законопроект містить можливу корупційну складову, тому що впевнений, 

якщо щось робить за державні бюджетні кошти, вони повинні бути 

відмоніторені. І тому впевнений, що, по-перше, гуманітарна допомога, якщо 

вона надається, то вона безкоштовна – це збирають волонтери. А якщо щось 

закуповується за державний бюджет, то це треба моніторить.   

І тому думаю, було би доречно повернути цей законопроект на 

доопрацювання. Розумію. І більше свою роботу депутатську спрямувати на 

відстеження  все ж таки державних закупівель, спрощення цього механізму, 

його відкритості, прозорості, переведень на електроні закупівлі.  І тоді у нас 

менше буде корупційних складових в цьому.  

А так я впевнений, що це буде ще однією черговою "лазейкой" для 

нечистих на руку людей, які будуть наживатися на цьому. Розуміємо наміри 

законотворців, але впевнений, що комітетом можна підтримати негативний 

висновок стосовно можливості. Це є Комітет Верховної Ради з запобігання і 

протидії корупції, висновки написав, що містить можливу корупційну 

складову. 

Давайте не будемо давати нікому можливості ще і заробити на війні. Я 

розумію, це не стосується розробників проекту. Але у нас є частина 

суспільства, яка піклується і щиро і несе і їжу, і гроші дає, і закуповує 

гуманітарну допомогу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. І особисто Геращенко там. 
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БУРБАК М.Ю. І Ірина постійно там. А є частина суспільства, які 

слугуються принципом: "кому війна, а кому мати рідна". Тому впевнений, що 

ми з нею переговоримо. Тому пропоную його на доопрацювання і 

зустрінемося, переговоримо навколо цього проекту. Пропоную підтримати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте послушаем еще Министерство экономики. 

 

НАСОНОВ О.Г. Доброго дня. Я представник Мінекономрозвитку. 

Мінекономрозвитку зі свого боку також не підтримує зазначений 

законопроект. І пропонує комітету зі свого боку це підтримати, оскільки 

норми даного законопроекту не  дотримують основні принципи державних 

закупівель, а саме: прозорість та чесної конкуренції при здійсненні самих 

закупівель за державні кошти.  

Більш того, справа в тому, що основна кількість, більша кількість 

замовників, які є суб'єктами Закону про здійснення державних закупівель, є 

органами, які здійснюють фінансування за рахунок бюджету. А відповідно до 

Закону про гуманітарну допомогу та благодійні організації здійснення 

гуманітарної допомоги за рахунок бюджетних коштів неможливо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кто-то хочет по этому вопросу еще? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Нема. 

 

ЯРОШЕНКО В.С. Мінсоцполітики теж вважає, що треба доопрацювати 

ще раз. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть такой закон, что если в правилах делать 

исключения, то в эти исключения потом попадает всё, что  ни попадя. И это 
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заведомо неправильная вещь. Правила они для того и правила, чтобы они 

были общими. 

Хто за те, щоб на доопрацювання повернути? Одноголосно. Дякую.  

В принципе, повестка дня та, которая с приглашенными, закончена. 

 

БУРБАК М.Ю.  Перепрошую. Якщо пан Дерев’янко вже тут. Скажіть, 

будь ласка, на даний момент, скільки було подано заявок на визнання? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Может просто вы сейчас отдельно переговорите в 

кабинете. 

 

БУРБАК М.Ю. Тоді зачекайте в кабінеті. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дякую всім.  

 

(На цьому стенографування завершується). 


