
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

4 лютого 2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету Третьяков О.Ю. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добрый день, начинаем заседание нашего комитета.  

Кворум есть, присутствует 5 человек. Порядок дня всем роздан. 

Единственное, чтобы я хотел, то давайте включим «разное», поскольку 

сегодня парламент проголосовал за изменение в названии комитета. Если нет 

возражений по порядку дня, давайте проголосуем за включение «разное» в 

порядок дня. Кто за? Единогласно.  

Мы сегодня собирались рассмотреть постановление № 1764 Павла 

Пинзеника по поводу переименования нашего комитета, но уже отпала 

необходимость. Поэтому рассматривать не будем. Все знают, что комитет 

переименован. 

Переходим к порядку дня. Про проект Закону про внесення змін до 

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального 

захисту» (щодо постраждалих під час протестів) № 1423, друге читання.  

Этот законопроект все помнят. Мы с Богомолец подготовили ряд 

поправок к нему. Я их зачитывать не буду, потому что у всех есть. Какие 

будут предложения? 

 

БУРБАК М.Ю. В мене пропозиція така. Члени комітету ознайомились, 

то  пропоную підтримати рішення комітету і направити на голосування в 

сесійний зал. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я хочу внести маленьку ремарку. Это будет первый 

законопроект, в который внесли правку, где мы законодательно регулируем 

слова «революція гідності».  

Есть несколько поправок, которые мы не рассматривали. Это  поправка 

народного депутата Ленского. Во-первых, я скажу свое мнение. Первый 

выход на Майдан был не против режима Януковича, а он был за 

евроинтеграцию. Второй вопрос об оккупации Российской Федерации 

вообще не рассматривался  на Майдане, тогда и оккупации не было.  

Поэтому рекомендация комитета – отклонить. Кто за? Единогласно. 

По поводу поправки Гордеева (183 и 185). В принципе это такая же 

поправка, которую мы рассматривали на комитете, которую я внес. Наша 

просто более конкретизирована и более обработана соответствующими 

службами. Предложение комитета – отклонить.  

 

БУРБАК М.Ю. Я пропоную підтримати і направити на голосування до 

сесійної зали.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кто за? Единогласно. 

 

ШАМБІР Н.В. Олександр Юрійович, для стенограми потрібно, що ми 

порівняльну таблицю схвалили у другому читанні. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так, схвалили. 

Переходим ко второму вопросу. Про проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального 

захисту ветеранів війни (№ 0932, друге читання). 

 

БУРБАК М.Ю. Стосовно поправки  № 2 пропоную викласти у такій 

редакції, додати до статті 11-1: «після смерті інваліда, дитини-інваліда 

автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був 
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забезпечений через органи соціального захисту населення, може бути 

переданий у власність одному з членів сім’ї, спадкоємцю за рішенням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері соціального захисту населення», додати слово «спадкоємцю». 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кто у нас от Минсоцполитики? Как вы к этому 

относитесь? Не возникнет никаких возражений?  

 

ВОЛОХІН Д.В. Я думаю, що ні. 

 

БУРБАК М.Ю. Якщо інвалід був сиротою, були опікуни чи люди, які 

ним опікувались, то саме вони можуть бути спадкоємцями. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте проголосуем за это решение. Кто за? 

Единогласно.   

 

БУРБАК М.Ю. Таблиця схвалена, всі поправки депутатів враховані.  

 

ВОЛОХІН Д.В. У нас є питання з приводу статті 10 об’єднання пунктів 

2 і 3 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту».  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Це закон № 0932? 

 

ВОЛОХІН Д.В. Да.  

 

ШАМБІР Н.В. А що саме вас цікавить? 

 

ВОЛОХІН Д.В. Пункти 2 і 3 статті 10 щодо об’єднання, там просто 

узагальнене коло осіб. В поданому варіанті це призведе до значного 

розширення кола осіб, які матимуть право на ці пільги. Справа в тому, що в 
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діючій редакції пунктах 2 і 3 є кваліфікуючі ознаки, якими є, що ці ветерани 

за життя були визнані інвалідами загального захворювання та були 

нагороджені орденами та медалями за бойові дії та самовіддану військову 

службу. Якщо зараз іде об’єднання, то сюди будуть відноситись і ті, що може 

самогубством покінчили життя. Просто люди померли  і відразу отримують 

статус.  

У нас були кваліфікуючі умови в 2 і 3 пунктах. Всі категорії, які є 

сьогодні в законі, у випадку смерті, всі члени сім’ї будуть мати пільги по 10 

статті. 

 

БУРБАК М.Ю. А скільки це приблизно  осіб? 

 

ВОЛОХІН Д.В. Я думаю, що це декілька сот тисяч. Це будуть і діти, і 

батьки, дружини, які не вийшли заміж вдруге. 

 

ШАМБІР Н.В. На сьогоднішній день діє норма, що якщо помирає 

учасник бойових дій або учасник  війни, то дружина має право на суттєві 

пільги, наприклад, відсотки за квартиру і так далі, якщо цей учасник війни 

або бойових дій за життя був визнаний інвалідом. Якщо він не був визнаний 

інвалідом, то сім’я ніяких прав на пільги не має.  

Законопроектом, який прийнятий в першому читанні, сказано, якщо 

просто помирає учасник бойових дій або учасник війни, то дружина та інші 

категорії осіб автоматично набувають права на пільги, передбачені законом. 

За пропозицією Шухевича, ми її раніше врахували, що право надати таку 

пільгу залишається за членами сім’ї учасників бойових дій. Тобто буде така 

норма, що помирає інвалід війни, то автоматично є пільги; помирає учасник 

бойових дій – набувають чинності права на пільги; помирає учасник війни, то 

буде мати право на пільги тільки у разі, якщо за життя він був визнаний 

інвалідом. 
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Мінсоцполітики робить зауваження, що не треба надавати членам 

сімей учасників бойових дій право на пільги, якщо вони не визнані 

інвалідами, тобто зберегти діючу норму. 

 

БУРБАК М.Ю. Так і він так має пільги як учасник. 

 

ШАМБІР Н.В. Члени сім’ї. Він помирає, він за життя може бути 

визнаний інвалідом, а може і не бути визнаним.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня есть вопрос. Человек воевал в АТО, получил 

инвалидность. Он еще не успел оформить документы и, допустим, попал в 

аварию или погиб. 

 

ШАМБІР Н.В. Члени сім’ї не  отримають пільг. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если бы это была однодневная процедура 

получения этих документов, то, наверное, вы были бы правы. А если 

произошла такая ситуация, что тогда делать? 

 

ВОЛОХІН Д.В. Я хочу сказать, что на сегодняшний день на 

межведомственной комиссии ставился вопрос о том, что при ранении  

военнослужащий особой категории, которая подходит под АТО, независимо 

ни от чего командование должно отправить на службу документы о 

признании его участником боевых действий. Почему? Потому что пока он 

будет лежать в госпитале, он уже должен пользоваться какими-то льготами. 

Он инвалидность получит еще через 3 месяца. То есть пока он не получит 

инвалидность, он будет участником боевых действий. 

Понимаете, «атошники» получат, потому что они относятся к первой 

части статьи 10, а мы говорим о второй и третьей части. АТО у нас находится 

в первой части и там написано, кто относится к членам семьи. Там больше 
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категорий, чем во второй и третьей части. Там ідуть: утриманці, батьки, діти, 

які не мають своїх сімей повністю за життя і так далі.  

 

ШАМБІР Н.В. Зараз піде законопроект про розширення кількості осіб, 

які відносяться до учасників бойових дій з числа волонтерів, добровольців. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добровольці не будуть визнані учасниками бойових 

дій нашим законом. 

 

ШАМБІР Н.В. Оскільки зараз є тенденція до збільшення кількості, то 

звичайно будуть додаткові фінансові витрати з державного бюджету.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А что делать, если люди воюют. 

 

ВОЛОХІН Д.В. Я вам скажу, що «атошники» до цього не відносяться. 

«Атошники» відносяться до частини першої статті 10. 

 

ШАМБІР Н.В. Це військовослужбовці. А добровольці? 

 

ВОЛОХІН Д.В. Так якраз туди вносяться зміни. Ми в пункт 19 статті 6 

вносимо зміни.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Что вы предлагаете? 

 

ВОЛОХІН Д.В. Я предлагаю не объединять второй и третий пункты  

статьи 10.  

Понятно, что увеличится количество людей, потому что категории 

расширились. Если дают ветеранам войны, а это и участники боевых 

действий, и инвалиды войны, то даже если он умер по любым причинам, 
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например, покончил жизнь самоубийством, что-то еще, не обязательно, что 

умер от ран, то получается, что здесь все до единого попадают. 

 

БУРБАК М.Ю. Підготуйте нам, будь ласка, статистику, дайте нам 

цифри орієнтовно,  наскільки збільшаться витрати з державного бюджету, та 

подайте на наступне засідання комітету. Ви аргументуйте, що істотно 

збільшується коло осіб. 

 

ШАМБІР Н.В. От ви наводите приклад, що помер від самогубства, то 

скажіть, будь ласка, яка різниця? Є учасник бойових дій, який визнаний 

інвалідом, і теж помер від самогубства, ми членам сім’ї даємо. 

 

ВОЛОХІН Д.В. Я як приклад навів. 

 

ШАМБІР Н.В. Ви не кажіть про самогубство.  

 

БУРБАК М.Ю. Висновок Мінсоцполітики від 18 лютого 2014 року, то 

тоді ще не було АТО. 

Давайте ми перенесемо це питання на наступний раз, а ви підготуйте 

нам доповідну з цифрами. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если можно, то за подписью министра. 

Я хочу вам сказать как замечание. Сейчас мы пойдем на уступку, но в 

следующий раз, если вопрос будет рассматриваться с голоса и будет не 

подготовлен, мы не будем принимать решение. Поэтому заранее подготовьте.  

Какие еще у вас есть вопросы? 

 

ВОЛОХІН Д.В. Остальные не такие важные. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте на следующее заседание комитета. 
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ШАМБІР Н.В. А якщо він візьме та з трибуни озвучить? І таке може 

бути. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кто? 

 

ШАМБІР Н.В. Хто буде від Мінсоцполітики доповідати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы начинаем деятельность комитета с того, что мы 

с Розенко должны работать в одной упряжке как единый организм. Это 

должен быть наш уровень, который мы поддерживаем. 

Договорились? 

 

ВОЛОХІН Д.В. Да. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас в следующую среду будет заседание  

комитета, желательно, когда вы даете правки, то будьте объективными. Мы 

хотим понимать о каких деньгах вы говорите. Если будут какие-то 

дополнительные затраты с бюджета, мы должны понимать сколько это будет. 

Это же логично.  

Тогда этот законопроект  мы переносим на следующее заседание. 

 

ШАМБІР Н.В. Тоді ми впишемо в таблицю «спадкоємців», направимо 

офіційно в Мінсоцполітики, щоб вони дали своє експертне рішення. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы решили, что законопроект № 0932 переносим 

на следующее заседание. Правка врахована. 

Рассматриваем третий вопрос – про затвердження плану роботи 

Комітету на період роботи другої сесії Верховної Ради восьмого скликання. 

Это бюрократическая формальность, мы всегда можем его изменить. 

Поэтому предложение – поддержать. Кто за? Единогласно. 
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Сейчас осталось «разное», прошу остаться только секретариату. Есть 

какие-то вопросы? 

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, тут приїхали представники 

Чернівецької області з питань надання автомобілів інвалідам. Треба надати 

їм слово. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо, говорите. 

 

СТОЛЯР В.В. Ми ініціативна група від членів сімей інвалідів, яким 

було подаровано автомобілі іноземними донорами  у 2004-2006 роках, тобто 

діє постанова, в якій 7 пункт вказував, що після смерті інваліда автомобіль 

має залишитись в сім’ї. Однак інваліди, які не прожили 10 років, померли, а 

управління соцзахисту почало позиватись до суду і фактично справи 

знаходяться у судово-виконавчій службі, що автомобілі мають забрати. 

Ми не погоджуємось, бо інваліди ішли на умовах, які діяли на той час. 

У 2006 році в постанові 7 пункт говорив про те, що після смерті інваліда 

автомобіль має залишитись у сім’ї. Управління соцзахисту каже, що закон 

втратив чинність, яка діяла на момент смерті інваліда. 

Ми хочемо довести до відому проблему, яка склалась з управлінням 

соцзахисту. У нас є близько ста людей, і я так розумію, що по всій Україні 

існує ця проблема. Розумієте, до нас доходили слухи, і наші юристи з 

міністерства нам казали, що цей закон, що буде прийнятий, він до нас не має 

ніякого відношення. Нас цікавить, чи буде дія цього закону на нас 

поширюватись? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. От ви так кажете, що закон на когось поширюється, 

а на когось не поширюється. Звичайно поширюється. 
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Я вам больше скажу. Если, не дай бог, кто-нибудь из чиновников 

скажет вам, что закон на кого-то не распространяется, то вы нам передайте и 

мы с этими чиновниками быстро разберемся. 

 

З ЗАЛУ. Ми цілком задоволені даним законопроектом. Нарешті правда, 

ось тільки нарешті. Ми купували за свої кошти автомобілі. І що нас обурює? 

Деякі чиновники свої питання повирішували, а лишились тільки прості люди. 

Закон влаштовує нас повністю. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Значит, будет принят. Еще есть желающие 

выступить? Тогда всем спасибо. 

Я обращаюсь к секретариату. Сегодня переименовали комитет.  

Пожалуйста, привести туда все нормативные документы комитета согласно 

проголосованному постановлению, начиная с входной таблички, заканчивая 

бланками, посмотреть сайт. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Вибачте, я запізнилась. Я з Міністерства охорони 

здоров’я. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы по какому закону? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Про соціальний захист. 

 

ШАМБІР Н.В. У вас є зауваження? Ви бачили порівняльну таблицю? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Так, бачила. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Понимаете, этот закон мы перенесли на следующее 

заседание комитета. У вас есть замечания к этому закону? 
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ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Є, але вони незначні. В цілому ми погоджуємось. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы письменно подали замечания? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Так. 

 

ШАМБІР Н.В. Ми візьмемо їхні заваження і тоді покажемо вам, 

Олександр Юрійович. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. 

Коллеги, нам нужно организовать подкомитеты. Я, честно говоря, не 

совсем понимаю, что в подкомитетах будет по 1-2 человека. 

Какие будут предложения по поводу подкомитетов? 

 

БУРБАК М.Ю. Я вважаю, оскільки у нас склалась така потужна 

команда з людей, які постійно відвідують засідання комітету, то поділ на 

підкомітети буде недоцільний. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это обязательная вещь, что должны быть 

подкомитеты? 

 

ШАМБІР Н.В. Так. 

 

БУРБАК М.Ю. Де це записано, що обов’язково? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте не будем сейчас это обсуждать. У меня 

есть просьба – сделать докладную записку по этому поводу. Если это 

обязательно, то мы сделаем это. 
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ЗАГОРІЙ Г.В. Можна хвилинку уваги. Я розповім вам історію, що в 

попередньому скликанні в Комітеті з питань охорони здоров’я було 9 осіб: 

голова, три заступники і по одній особі голови підкомітету. Я вважаю, що це 

соромно.  

Ми збираємось разом тут, обговорюємо всі питання. Вище рівня, ніж 

комітет, немає. У кожного з нас є помічники, вони мають виконувати свою 

роботу у режимі співпраці з секретаріатом. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня просьба. Посмотрите, пожалуйста, 

нормативную базу – это обязательная или произвольная программа? 

 

БУРБАК М.Ю. Хочу сказати, що робота комітету складається з роботи 

підкомітетів, того і того. Але немає обов’язкової тези щодо створення 

підкомітетів. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. На підтримку тези Максима Юрійовича скажу, що будь-

яке питання, яке приходить на комітет, Олександр Юрійович може 

обговорити з кожним з нас і просто наділити повноваженнями когось з нас. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Для стенограммы я должен сказать по поводу 

подкомитетов. 

 

ШАМБІР Н.В. Винесемо на комітет, якщо ви приймете рішення про 

нестворення. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня есть просьба – на следующее заседание 

рассмотреть этот вопрос. 

И еще есть последний вопрос, который я хотел рассмотреть. Это по 

поводу того, чтобы дать поручение секретариату подготовить постановление 

о переименовании улицы. 
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БУРБАК М.Ю. А може не постанова, а звернення до місцевих рад 

стосовно ініціативи по перейменуванню. Ми не можемо втручатись в 

діяльність місцевих органів влади. Верховна Рада може рекомендувати, може 

звернутись з ініціативою. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дадим поручение секретариату подготовить к 

следующему заседанию комитета с текстом проекта этой бумаги, я не знаю 

как называется это правильно, о переименовании одной из улиц на Небесную 

сотню. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. В Донецькій і Луганській областях ми хочемо, щоб одна 

з центральних вулиць була з такою назвою. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте так. Когда будет эта бумага, мы уже по 

тексту обсудим. 

Коллеги, к нам присоединился Юрий Шухевич. Юрий Романович, я вас 

в двух словах проинформирую о том, что было на комитете. Законопроект № 

1423, мы его проголосовали. Законопроект № 0932, мы перенесли его 

рассмотрение на следующее заседание комитета, потому что с голоса были 

внесены определенные замечания Минсоцполитики, а мы не готовы 

технологически дискутировать. 

Наталья Васильевна, скажите, что они предлагали. 

 

ШАМБІР Н.В. Спірне питання виникло: чи надавати дружинам і 

членам сімей загиблих учасників бойових дій право на пільги, якщо вони не 

були визнані за життя інвалідами. Тобто учасників війни ми за вашою 

поправкою залишили, якщо визнані за життя інвалідами, а в Мінсоцполітиці 

виникло питання, щоб залишити і за учасниками бойових дій. 
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ТРЕЬЯКОВ О.Ю. У нас в следующую среду будет заседание комитета. 

То есть сейчас мы идем на уступки и переносим законопроект, в следующий 

раз с голоса мы не обсуждаем. 

Второе. Дальше по тексту все понятно. Мы утвердили план работы, мы 

всегда можем его поменять и проголосовать. 

Следующее. То, что мы сегодня проголосовали за переименование 

комитета, чтобы привести все документы в порядок. И мы обсуждали вопрос 

по поводу подкомитетов: нужны они или нет. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Як ви хочете. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я и сам не знаю. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. У нас було дві позиції: Максима Юрійовича і моя. 

Послухайте, нас 5-6 осіб, то про які підкомітети може іти мова? Ми всі 

питання розглядаємо на комітеті. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я поддерживаю. У нас небольшое количество 

людей в комитете. 

И на следующее заседание комитета мы дали поручение секретариату 

подготовить проект постановления, у нас 20 февраля уже дата, и у нас в 

ведении Небесная сотня. Я хотел бы, чтобы это постановление мы 

юридически утвердили и проголосовали в парламенте по поводу того, чтобы 

рекомендовать местным органам власти переименовать улицу в честь героев 

Небесной сотни. Это будет просто рекомендация. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Сьогодні голосували, що там щось передають 

комітету. Я так зрозумів? 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В ведение нам передали гуманитарную помощь. В 

нашем комитете теперь будет гуманитарная помощь и за границей, и 

внутренняя. Мы дадим это постановление, там все расписано. 

Объявляю заседание закрытым. 

 

   


