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Веде засідання Голова Комітету Третьяков Олександр Юрійович. 

 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добрый день! Открываем заседание нашего 

комитета. Кворум есть. У нас в повестке дня один вопрос. Все знают этот 

вопрос или зачитать? Про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо 

статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України), номер 1688. По большому счету, этот законопроект 

приписан там Третьякову и всем членам комитета, но этот законопроект ваш, 

да? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми разом розробляли з комітетом.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я специально об этом говорю  для стенограммы.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми разом розробляли з комітетом. Тут не тільки 

наша праця, а й ваша. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда и рассказывайте.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Добрий день. Я Дерев'янко Артур Валентинович, 

Голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції. Цей законопроект, який зараз виноситься на 
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розгляд Верховної Ради, був підготовлений спільно з Державною службою, 

комітетом Верховної Ради, а також згідно з правками, які вносилися членами 

Міжвідомчої комісії під час розгляду справ щодо надання статусу учасника 

бойових дій особам, які захищали незалежність нашої держави на сході.  

Чому виникли мотиви того, що треба внести зміни? Тому що є багато 

категорій, які не внесені до цього закону, який розроблявся 20 років тому, бо 

не було конкретного ворога по захисту від нього суверенітету нашої держави, 

не було категорії, яка з'явилась, це волонтери, це добровольчі  батальйони, 

формування, і прийшла, будемо казати так, низка актів, які вносили зміни до 

цього закону, і категорія учасників бойових дій перейшла на всі категорії 

громадян, які захищають незалежність або виконують місію в зоні 

антитерористичної операції.  

Тому в один із пунктів, які ми внесли до розгляду і зміни до цього 

законопроекту, були внесені особи, які в складі добровольчих формувань 

територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими 

організаціями, самоорганізувалися для захисту незалежності, брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в період її проведення, за 

умови, що в подальшому такі добровольчі формування були  включені до 

складу Збройних сил, Національної гвардії чи Міністерства внутрішніх 

справ. 

 Це виникло тому, що як тільки почали формуватися ці батальйони, 

вони пішли, а хлопці не були оформлені, але вже у нас були випадки і 

поранень, і загиблих, і соціальний захист їх сімей на теперішній час поки що 

не врегульований. Пільги не мають сім'ї загиблих, пільги не мають учасники 

бойових дій, хлопці, які отримали поранення, тому ми включили  цей пункт 

як один із тих, який є пріоритетним.  

Далі. По особах, які отримали поранення. Знов-таки, це ті ж 

добровольчі формування, батальйони, волонтери, всі ті, хто знаходяться в  

зоні антитерористичної операції і виконують свої функціональні обов'язки, 

отримали поранення, вони повинні бути віднесені, тут є один із пунктів - 
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"військовослужбовці-резервісти та працівники Збройних Сил…," - іде 

перелік всіх міністерств і відомств, "…які стали інвалідами внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції". Це теж пункт був відсутній, ми цей пункт 

внесли. Чому? Тому що перш за все люди, які отримали поранення, мають 

ампутацію верхніх, нижніх кінцівок, потребують протезування, а також 

потребують одноразової грошової  виплати, ці виплати не можуть отримати 

від держави, тому що не мають відповідного статусу. Тому ці особи були 

внесені, знов-таки, щоб могли отримувати соціальний захист і допомогу від 

держави, а також від відомств, в яких вони проходять службу, якщо такі є.  

Далі. Особи, які стали інвалідами внаслідок поранення у складі 

добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені 

державними або громадськими організаціями, самоорганізувалися для 

захисту незалежності і суверенітету держави. Знов-таки, це йдеться про 

добровольчі батальйони. Це у нас є батальйон "ОУН"  і два батальйони 

"ДУК", 5-й і 8-й (Добровольчий український корпус), які захищають 

незалежність разом з військовими формуваннями, Міністерством внутрішніх 

справ і Національною гвардією. Вони теж підпадають під цю категорію, тому 

що вони гинуть, отримують каліцтва. Тому є пропозиція внести цей пункт 

теж на розгляд уряду і затвердження.  

12 пункт. Внесли сюди щодо волонтерів, які стали  інвалідами 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва. Чому? Тому що ви знаєте: зараз 

всі засоби масової інформації протягом останніх 8-9 місяців розказують, що 

волонтери забезпечують діяльність армії, інших військових формувань, 

завозять туди не тільки боєприпаси, їжу і одяг, знов-таки, вони отримують 

поранення і гинуть. Тому цей пункт ми теж внесли, щоб волонтерів, якщо 

вони отримали поранення або загинули, теж включити в цей перелік. Знов-

таки, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в 

період її проведення. Тобто всі дати – від початку антитерористичної 

операції (14 квітня) до моменту її завершення.  
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Далі.  Учасники війни. Є пропозиція внести, вона була в цьому законі, 

але щоб не було соціальної несправедливості між тими, хто безпосередньо зі 

зброєю в руках у складі військових підрозділів захищає незалежність 

України, щоб особи, які забезпечують проведення цієї операції, вважати їх 

учасниками війни. Чому? Тому що вони не є учасниками, тобто 

комбатантами, а є особами, які її забезпечують. Тому для них соціальні 

пільги, вони в трішки меншому обсязі, якщо взяти загалом, то не 75 

відсотків, а 50 відсотків по різних переліках згідно з переліком тих пільг, які 

у нас є для учасників бойових дій. Тому є пропозиція, щоб пункт, де 

говориться, що  "учасниками війни вважаються працівники підприємств, 

установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у 

забезпеченні проведення антитерористичної операції в районах її 

проведення, у порядку, встановленому законодавством…". 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Можно реплику? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Да. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А эти предприятия могут находиться где угодно на 

территории Украины? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це підприємство може  знаходитись в будь-якій 

точці нашої країни, якщо особи з цього підприємства залучаються до 

антитерористичної операції і беруть безпосередню участь, вони можуть бути 

визнані учасниками бойових дій.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Учасниками війни. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ой, учасниками війни, перепрошую. Наприклад, у 

нас декілька областей відкомандирували працівників "Автодору", які 
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будують лінію оборони на межі розмежування. Це і бульдозеристи, і водії 

вантажівок, і скреперники, які фактично працюють в різних областях 

України, але держава і підприємство потребує їхньої участі в цій операції. 

Чому? Тому що в Луганській і Донецькій областях ті люди, які б могли це 

робити, не роблять з ряду причин.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понял. А сколько времени он должен там 

находиться? Это может быть командировка на один день.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. На Міжвідомчій комісії це питання піднімалося не 

один раз. Людина може приїхати в це відрядження і загинути і отримати 

поранення в перші години. Тому якщо це працівник підприємства, який 

отримав поранення, або, не дай Боже, загинув, він підпадає під дію 

попередніх пунктів, які я називав, інваліда війни або сім'ї загиблих. Та 

людина, яка приїздить туди і працює, там терміном один день, п'ять днів – по 

великому рахунку з юридичної точки зору її не існує. Чому? Тому що, знов-

таки, тут є, можна сказати, такий юридичний не казус, а ценз. Ми не можемо 

визначити. От волонтер, наприклад, він приїздить туди двадцять разів і в 

нього є всі посвідчення про відрядження. Скільки він перебував? Це може 

бути година, дві, п'ять, десять годин. Те ж саме – у нас є журналісти, які 

роблять там репортажі, їздять. Критерії –  треба визначатися. Я думаю, що по 

термінах дуже важко визначатися. Я думаю, що по термінах тут дуже важко 

сказати, що це повинно бути там місяць або два. В залежності від завдань.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понимаю, но у нас может получиться через 

какой-то период времени, что у нас вся страна – участник войны.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так і є.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но бюджет страны не может выплатить всем 

льготы, всей стране.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я вам скажу так, що наше бачення цього, що 

залучення цих людей до участі в антитерористичній операції на теперішній 

час проходить Антитерористичним центром. Антитерористичний центр не 

може викликати для роботи в зоні АТО працівника на годину або дві. Вони 

залучають на певний проміжок часу. Це може бути виконання якогось 

завдання, це може бути якась інженерна споруда. Вони можуть її виконати і 

за п'ять, і за десять днів. А можуть виконувати два місяці, як ми казали про 

стіну, яка повинна йти вздовж кордону. Тому я не знаю, як визначати 

критерій. Я думаю, що це якраз і питання, яке повинно виноситися на 

Міжвідомчу комісію, коли буде надання цього статусу, скільки людина 

пробула в зоні, що він там робив, які безпосередньо завдання і протягом 

якого часу виконував. 

 Це складне питання, тому що порядок, який на теперішній час є в 413-

й постанові, тут він теж такий хиткий. Ми не можемо визначити конкретно 

по часу. Це перше. Перелік документів, який є, знов-таки. І позбавити  

статусу учасника бойових дій ми теж за законом не можемо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы же понимаете, почему я об этом говорю. Чтобы 

не появилась такая ситуация, как с чернобыльцами. Вот я как киевлянин 

помню, как удостоверения просто продавались, их можно было купить на 

каждом углу. Это правда, это объективная ситуация. Был в Чернобыле,  

заехал туда на пять минут, или заехал через по лгода, а потом вся страна 

вынуждена была доплачивать, извините меня, шарлатанам.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Олександре Юрійовичу! На теперішній час у нас на 

розгляді є близько ста справ. От ці "Автодори",  які виїжджають, вони 
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практично виїжджають, будемо казати так, майже примусово. Тобто вони не 

добровільно їдуть туди. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Услышьте меня. Я говорю,  что когда появится этот 

закон, а он будет очень быстро принят Верховной Радой, то под этот закон 

уже будут ехать. Сейчас пока, понятно, они туда многие не хотят  ехать. Но 

нет закона. А когда появится закон – тогда. Я вот за это переживаю. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я розумію.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Как сегодня процесс, я не переживаю. Я понимаю, 

что там. Но этот закон может дать возможность. 

 

БУРБАК М.Ю. Треба, щоб це регулювалось постановою Кабміну, 

порядок надання.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Порядок надання – знов-таки, ми над цим порядком 

працюємо, і ми свої пропозиції надали до Міністерства соціальної політики, 

щоб цей порядок удосконалити.  Чому? Тому що на теперішній час є якраз ті 

"лазейки", які дають можливість того, що було вчора і сьогодні у Верховній 

Раді. Чому? Тому що у людей є повний комплект документів, і вони 

підтверджуються. І ми як комісія, тут представники  цієї Міжвідомчої комісії, 

їх декілька є, ми не маємо підстав відмовити цьому чиновнику, який був. Як 

мінімум, те, що було з паном Ісаєнком. У нього є три відрядження, є 

фотокартки, ми його викликали один раз, другий раз, давали запити в 

Мін'юст, щоб нам роз'яснили, що він не є політичною фігурою, що він є 

службовцем, і у нас тільки по ньому справа близько ста сторінок. І плюс ще 

на нас подали, на Державну службу в суд. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Де-юре він мав право.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Де-юре мав, так.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня один вопрос принципиальный. Мы этим 

законом не открываем "шлюз"? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Штаб АТЦ якщо  людей цих залучає, він конкретно 

по кожному прізвищу відповідає за це. Тому що ми в Міжвідомчій комісії не 

перевіримо, був цей столяр чи слюсар там. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В законе мы можем прямо написать? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. В законі, я думаю, що не зможемо.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ну, а який же слюсар – учасник АТО? Мені 

просто цікаво.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я вам скажу, у нас танкоремонтний заводи – 

миколаївський, харківський – вони беруть участь.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. По танках – це зрозуміло. Якщо займаються 

технікою військовою – це зрозуміло.  

 

БУРБАК М.Ю. Бульдозер "Автодора" если поломался, он едет чинить 

туда.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так, він їде. І танки ремонтує. Я вам скажу, от у нас 

на завтра, будемо казати так, тут люди всі компетентні, у нас на завтра на 

розгляд Міжвідомчої комісії є 25 чоловік з донецької прокуратури. Розумієте, 
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що прокурори, які працюють зараз в зоні АТО, подають те, щоб установити 

їм статус учасника бойових дій.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Скажите, мы можем законодательно поставить 

какой-то фильтр? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Фільтр? Я думаю, що можемо тільки написати 

порядок. І це буде якраз фільтр, хто саме фільтрує.  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

БУРБАК М.Ю. Тому у мене така пропозиція, щоб це встановлював 

Кабмін, тому що Мінсоцполітики буде розраховувати кошти, які будуть 

виділятися на цих пільговиків, і тоді вони самі будуть робити фільтри, щоб 

пільги дійшли до адресата. Закон змінити дуже тяжко, а постанову Кабміну 

змінити легше.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В Законе мы можем поставить фильтры или нет? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Порядок надання статусу, це я читаю статтю 13. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. По боевым действиям нет вопросов. Там все 

понятно. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це по учасниках війни, стаття 13, що я казав.  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Я представитель Министерства обороны. Ми, 

Міністерство оборони, подавали цю пропозицію, щоб взагалі цивільним, усім 

працівникам, установити статус учасників війни. І волонтерам. Тоді проблем 



10 

 

не буде. Бо є той,  хто безпосередньо  з автоматом в руках захищає  

територіальну ціліснісність нашої держави. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У участников войны тоже есть льготы? 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Но там они гораздо меньше. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, вы идете по пути наименьшего 

сопротивления: там меньше, поэтому все туда спихнем.  А потом будет, как в 

том фильме, где Шариков говорил: "Я на колчаковских фронтах ранен".  

Помните, да? Вопрос же не в том, чтобы было меньше или больше, вопрос 

стоит в справедливости. И если несправедливо, но мало, то это как? Мол, 

чуть-чуть не считается? 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Я згоден з вашою позицією. Але на сьогоднішній 

день… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, еще раз говорю, мне не очень нравится 

логика, когда "чуть-чуть не считается". Мы, говорят, всех остальных сюда 

скинем, здесь чуть-чуть дадим льгот. И всем 46 миллионам.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Та ні, 46 мільйонам – це забагато буде. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите. Я абсолютно за этот закон. Мы его всем 

комитетом подписали. Но мы не хотим, чтобы потом  про все наши имена 

говорили, что это те, которые сделали вторых "чернобыльцев". Какой можно 

поставить все-таки фильтр в законе? Написать, что это АТЦ должен выдавать 

справки? Вот прямо так и написать!  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я не хочу пророкувати, але завтра, не дай Бог, може 

бути повномасштабне якесь вторгнення  і буде вже це не АТО, а буде війна. 

А Кабмін цим своїм порядком, він визначає, що для теперішньої 

антитерористичної операції основною довідкою буде залучення АТЦ цих 

працівників. Для військовослужбовців тут зрозуміло. А от для цивільних і 

для волонтерів – ми теж не можемо їх прирівняти повністю так, як вони зі 

зброєю в руках.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Зі зброєю – ні. Але дивіться, цивільні особи - 

будівельні працівники, бульдозеристи, скреперисти  і так далі – по яких 

критеріях? І якщо керівництво АТО їх бере у підприємства і  мобілізує чи 

замовляє послуги і направляє туди, в зону бойових дій, то вони таки не 

учасники бойових дій, але все ж таки учасники війни. Тільки у нас-то немає 

поняття війни.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так, ми ж тому і пропонуємо їх прирівняти до 

учасників війни.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Слухайте, знаєте що? Найгірше – це коли кажуть, що 

прирівняємо до того чи прирівняємо до того. Треба дати певні визначення 

точні: ми приймаємо окремий закон чи ми приймаємо якусь там "цидулку", 

яку треба "доліпити" до того закону, який був, по ветеранах війни. Ну, Другої 

світової.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ми поки що прирівнюємо до того закону, що є. 

Потому что у нас нет военных действий.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Чекайте. Є ті, що відправляли в Сьєрра-Леоне і 

відправляли в Афганістан. І ніби Союз не воював в Афганістані, Україна  - в 

Сьєрра-Леоне, але їх прирівнюють. А якщо вони там гинули чи отримували 
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поранення, інвалідами ставали, то їх прирівнювали до учасників. Знаєте, 

Друга світова війна була  Другою світовою війною. Сьогодні у нас, нехай 

буде, антитерористична операція. Але там проводяться бойові дії, в  зоні 

АТО. Давайте їх і візьмемо як учасників бойових дій.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Так воно так і є. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. І учасники АТО.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так так і є. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ага. 

 

БУРБАК М.Ю. Потім будуть по-різному відноситися до учасників 

АТО. І не дай Боже – війна, тому що війна розпочнеться з Указу Президента 

про оголошення стану війни. А з 14 квітня, до цього, була ж АТО. То ми 

вирішуємо зараз проблему з 14 квітня по сьогоднішній день. Ми займаємося 

цим. Проблема у нас зараз стоїть така. Коли, не дай Боже, щось станеться, то 

ми вже будемо користуватися  Законом про учасників війни. Тому ми 

повинні їх  прирівняти, по-іншому ніяк. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть, еще  раз говорю, фильтры мы не можем 

пока поставить.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. В закон – ні, але в постанові Кабміну порядок ми 

можемо визначити. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда мы должны будем  просто отследить, какое 

будет постановление Кабмина.  
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ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". Чому 

терміни не можна в закон поставити? Мені от цікаво все ж таки!  

 

ІЗ ЗАЛУ. Начало можно. А конец как? 

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ" . Ні. 

От працівник, який направляється в зону антитерористичної операції для 

роботи екскаваторником.  

 

БУРБАК М.Ю.  От я вам розкажу. Якщо загинула людина, водій 

донецького облавтодору  помер на п'ятій годині перебування в АТО.  

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ" . Так, 

тоді в законі  автоматично прописується. Якщо людина була направлена, 

потрапила в зону активних бойових дій, що підтверджується командуванням, 

набуває статусу незалежно від терміну перебування. Вже не кажучи про те, 

що людина, яка була поранена  або загинула в будь-який момент, одразу 

отримує автоматично. Якщо людина була направлена і пропрацювала 

спокійно на екскаваторі, відпрацювала два тижні, три тижні – їй нічого не 

дається. Це я умовно кажу. Або 30 днів.Тоді він учасник війни.  

 

ІЗ ЗАЛУ. А якщо 29 днів? 

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ" . Ні. А 

яка проблема, якщо людина нічим не ризикувала, просто працювала на 

екскаваторі? Навіть не чула вибухів, не те що не бачила чи не була вбита чи 

поранена, навіть не чула вибухів. 

 

БУРБАК М.Ю. "Район, де велись активні бойові дії" – такої дефініції в 

законі немає.  
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ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". 

Чому? 

 

БУРБАК М.Ю. Ну як, є зона АТО. 

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". 

Послухайте! Я після поранення приводив двох свідків, які писали, що вони 

були свідками того, що я був поранений там. Значить, є у нас це, прописано. 

Чому людина, яка туди потрапила, не може взяти тих же свідків? Або той, 

хто йому виписував відрядження, або хто приймав його. 

 

БУРБАК М.Ю. Але це повинно регулюватися постановою Кабміну.  

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ" . Тим 

не менше, терміни ми можемо встановити і написати.  

 

 ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, вопрос в чем. Я тоже с вами во многом 

согласен, но когда мы сейчас войдем с вами в дискуссию по поводу сроков – 

10 дней – 30 дней – 20 дней – 21 день, мы повязнем в этом.  

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ" Тим 

не менше, ми таким чином запобігаємо варіанту з "чорнобильцями". От і все.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, я абсолютно с вами согласен. Я с этого 

начал, с фильтра. И это самый главный вопрос, который сегодня  нас волнует 

в этом законе. Теперь вопрос: а сколько это? 

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". 

Визначатися. 



15 

 

 

БАРАНОВ О.П. Я не по термінах. Полковник Баранов, заступник 

Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.  

У мене два питання. Перше, щоб ми підтримали все-таки внесення до 

закону, де мова йде про учасників бойових дій, Державної служби 

транспорту, там і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Просив би це 

підтримати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы это сделали.  

 

БАРАНОВ О.П. Так, я далі хочу продовжити. Я командир зведеного 

підрозділу, який керував безпосередньо екскаваторами, самосвалами і всім 

іншим. Я хочу сказати, ми що робили, ми на передовій знаходимося, ми на 

передовій копаємо окоп - туди через дві години в'їжджає танк. Ми копаємо 

траншеї – туди заходить піхота. Але зараз постало питання, наприклад, щоб з 

учасників бойових дій, те, що стосується "Автодору", уже в чинній редакції 

закону прибрати працівників підприємств, установ та організацій, які вже є 

учасниками бойових дій. Їх пропонується прибрати і зробити їх учасниками 

війни. Але він цивільна людина, він разом зі мною під Горлівку віз "їжаків", 

він разом зі мною віз плити, його екскаватор копав. Він повинен тут 

залишитися як учасник бойових дій.  

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". 

Послухайте!  Але він  не йшов з автоматом.  

 

БАРАНОВ О.П. У нього немає автомата. Він цивільна людина.  

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". Він 

не може бути учасником бойових дій. Бойові дії передбачають бойові дії. 
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(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть нормальное понятие, кто такой участник 

боевых действий. Тот, кто ходит с оружием, тот участник боевых действий. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Міжнародне поняття – комбатант. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это международное понятие. Вы правильно 

говорите, есть риски, за это должны платить большие зарплаты, еще что-то. 

Но есть элементарное понятие: есть автомат –  боевые действия, нет автомата 

– нет. 

 

БАРАНОВ О.П. Тоді треба зробити висновок такий: цивільних людей 

туди не посилати. Він туди не хоче їхати, але він їде туди, бо він знає, що він 

буде учасником бойових дій. Це одна маленька деталь, яка заставляє 

цивільних туди їхати.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Туда едут за льготами или  чтобы защитить страну? 

 

БАРАНОВ О.П. За страну, конечно. Але просто так людина поїхала 

туди – ви спробуйте сказати, що ти їдеш у сектор "С" в Дебальцево або в 

Нікішино, привези туди плити. Спробуй поїхати на екскаваторі, цивільний, 

коли там за кілометр від тебе стріляють. А він туди їде. 

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". Я 

перепрошую. Я сам з Донецька. І прийшов сюди служити не за гроші. В 

абсолютному рахунку кажу вам, що в Артемівську дуже багато людей, от 

волонтерами їх називають, їх тут у списках і не буде ніколи. Розумієте? І 

вони для себе цього всього взагалі не просять. Вони роблять і плити, і 
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траншеї копають руками. Руками! Але їм і в голову не прийде 

прирівнюватись до нас.  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я предлагаю эту дискуссию остановить. Пан 

полковник, ну не пройдет ваше предложение. Я серьезно говорю. Вот 

участник войны  и там какие-то льготы, а если человек действительно был 

героем – подавать на награждение.  Я абсолютно уверен, что Президент 

наградит, и с этими наградами есть льготы. При любой награде есть 

определенные льготы. Но мы не можем всем дать участников боевых 

действий. Мы не можем дать штурмовикам, которые сидят сейчас в 

аэропорту в Донецке, извините меня, тот же статус, что  и людям, которые, 

тоже рискуя жизнью, но разгружали плиты. Ну не поймет нас общество! Я 

понимаю, что вы отстаиваете и обязаны отстаивать свое направление, но это 

не пройдет. Здесь дискуссия вообще о другом идет, о чем я задал вопрос. 

Надо, наоборот, еще сократить льготы. Мы сейчас дискутируем по поводу 

ветеранов.  Не участников боевых действий,  а по поводу участников войны.      

Это, может быть, не давать. Вы защитите эту позицию хотя бы. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ви розумієте, під час Другої світової війни от брали  

людей, хлопчаків по 16-17 років, копати окопи. Німецькі обстріли були. Вони 

там в ті окопи, які виривали, ховалися. Хто заховався, а хто й не встиг. Так 

хто вони: учасники бойових дій по тій війні виявилися чи ні? Ні. Учасники 

війни. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Учасники війни. Або діти війни.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так це те ж саме.    
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дуже важливе зауваження. Справа в тому, що я 

цілком впевнений, що війна нарешті буде названа війною, врешті-решт, не 

сьогодні, так завтра-післязавтра. І тоді все стане на свої місця. Бо учасниками 

війни будуть усі практично.  Не дай Боже, щоб війна прийшла сюди, ще далі. 

Але вибачайте, давайте свої патріотичні дії не монетизувати. Розумієте, що і 

депутати їздять в АТО. Так що, пільги за це мати? Давайте тим, хто справді 

захищає Батьківщину, надавати пільги, а той, хто має виконувати свою 

роботу, він має виконувати свою роботу, або нехай звільняється. Дякую.    

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Все. Какое у нас предложение?     

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. У нас пропозиція взяти його за основу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. За основу? Или сразу голосовать за основу і в 

цілому? 

 

ІЗ ЗАЛУ.  За основу.  

 

БУРБАК М.Ю. А там, может быть, появится фильтр.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми згодні з тим, що експертна оцінка пройшла. І 

там було  про організації, утворені відповідно до законів України, військові 

формування та правоохоронні органи. Це дуже правильно. І тоді у нас не 

виникає питань.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это по СБУ могут возникать вопросы? 

 

ІЗ ЗАЛУ. МВД, Нацгвардия. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це більше для добровольчих батальйонів.  
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ІЗ ЗАЛУ. Это по закону? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні, в експертному висновку, який ми отримали від 

заступника керівника Головного управління. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Давайте за основу зараз приймемо це.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Рішення комітету – за основу. Вносимо до сесійного залу – за 

основу. 

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". Я ще 

хотів би одне зауваження дати. Те, що стосується добровольчих батальйонів, 

цей пункт: "За умови, що в подальшому…"  - і так далі. Що таке "в 

подальшому" і  з якого періоду? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це ті підрозділи, які не хочуть входити на 

теперішній час до інших військових формувань. Це я казав, це два 

батальйони "ДУК",  5-й і 8-й, і батальйон "ОУН".  

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". Так у 

нас просто  проблема в тому, що якщо вони не встигли ввійти, перше, як їх 

тоді фіксувати, цих людей, які воювали, захищали, поранені, загинули. У нас, 

коли ми ввійшли в війну, ми вже бились, воювали і так далі, у нас уже 

загинули, вже є поранені,  а в списки їх внести не можемо.  

 

ІЗ ЗАЛУ. А чому? 

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". А 

тому,  що ніщо не дозволяє заднім числом когось кудись вносити. Отже 

треба, щоб якийсь закон по справедливості працював.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. У нас прописано нормально: з 14 квітня, як 

почалася антитерористична операція.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо, если человек воевал, а потом просто ушел 

и никуда не вошел? Вот он пробыл там два месяца.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Знов-таки, якщо ці підрозділи ввійдуть до складу 

Міністерства оборони. Підрозділи! Тому що на теперішній час "Правий 

сектор"  не хоче нікуди входити.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Понятно.  

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ" Ще 

питання можна? От у нас на сьогоднішній день в містах Красноармійськ, 

Добропілля є загони територіальної оборони. Вони воюють. Вони в Карлівці 

воювали, вони в Пісках зараз воюють. Але вони взагалі ніде не оформлені.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А что делать с партизанами? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. З партизанами дуже важко на теперішній час.  

 

БУРБАК М.Ю. Вони повинні відійти або в Нацгвардію, або в 

Міністерство оборони. 

 

ПРЕДСТАВНИК "ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СОТЕНЬ МАЙДАНУ". А  як 

це фактично зробити? Вони там воюють. Їм ніколи їхати сюди і оформлятися. 

Хто це буде робити? Давайте якийсь інструмент для цього зробимо.  

 

БУРБАК М.Ю. Органи місцевого самоврядування.  



21 

 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте ответ получим. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Якщо можна, я вам скажу. Зараз на території 

окупованій, де так звані  "ЛНР" і "ДНР", працюють і воюють, будемо казати, 

на нашій стороні проти "деенерівців"-терористів  воюють і партизани, і 

підрозділи розвідки, і підрозділи розвідки СБУ. Для цього є відповідні 

відомства, які цих людей посилають, які їх контролюють. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Партизан? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні,  я маю на увазі розвідників. Вони організовують 

цей партизанський рух. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А что  с партизанами делать? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Партизани, вони повинні легалізуватися. 

Легалізуватися так, як легалізувалися партизанські загони.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да, как во Вторую мировую. Тогда все партизаны 

были  то ли в Красной армии, то  ли в УПА. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Різниці немає, але партизанськими загонами теж 

керують, і керують керівники антитерористичної операції. Вони знають про 

знаходження цих партизанів. Не на нашому рівні це треба робити.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добре. Давайте голосовать.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Так, ще доопрацювання буде. Так. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Голосуем. Кто за то, чтобы за основу? Семь. Все, 

включаем.  Единогласно.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Всі співавтори. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Все. Последний вопрос. Артур Валентинович, а что 

за скандал с этими двумястами? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я можу дати пояснення народним депутатам і 

людям, присутнім тут. Розкажу, це буквально три хвилини, як це все було і 

як воно робилося.  

6 січня у нас проходило засідання Міжвідомчої комісії, тут члени 

комісії, вони не дадуть збрехати.  Є у нас матеріали. І прийшли до нас двоє 

чоловік з Люстраційного комітету Мін'юсту, громадська організація. Звісно, 

громадські організації, ми їх не допускаємо до роботи Міжвідомчої комісії. 

Але після засідання комісії ми з ними зустрілися, показали матеріали, все 

зробили, але інформацію, яку вони отримали, вони донесли її  неправильно 

до начальника департаменту Мін'юсту, а вона, звичайно, виступила 

неправильно в пресі.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Запятую не так поставили. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так. Я вам хочу сказати, чому така цифра виникла. 

У нас працівники підприємств, питання по яких ми відправили на 

доопрацювання – 103, це, знову-таки, по "Автодорах", по яких ще не 

прийнято рішення. 18 позицій – які ми відхилили. Це 17 митників і 1 людина 

з Адміністрації Президента. Вони їх склали разом і сказали, що 200 чоловік 

підробили документи. Цього немає. 

 Цифра, яку вони подали, я вам скажу, що до нас надходять документи 

практично щоденно. Всі міністерства приносять і приносять. На теперішній 
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час зайшло до нас 10 тисяч 782 справи від усіх міністерств, включаючи 

цивільних. Розглянуто 9 тисяч 150 справ. Надано статус учасника бойових 

дій -  9 тисяч 098 осіб.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы на своем сайте сразу дали ответ? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Та я практично на все відповідь даю, і всім каналам, 

просто воно тільки сьогодні з'явилось, ще фактично не встигли дати 

відповідь. Всім каналам. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вам проще сделать не всем каналам, а на одном 

сайте. А все каналы возьмут с вашего сайта. Это моя просто рекомендация. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. На завтрашню комісію у нас 1 тисяча 100 справ іде 

на розгляд.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы должны реагировать на средства массовой 

информации. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я реагую. Але я керуюсь вказівками міністра. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Моя вам  рекомендация, вот если будут появляться 

подобного плана вещи, вы сразу на сайт вывешивайте ответ. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми планували сьогодні прес-конференцію в 

Кабміні, але міністр сказав поки що не робити. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Такая моя вам рекомендация – на сайте 

вывешивать. 
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я зрозумів.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Последний вопрос. Скажите, кто будет 

содокладчиком?  

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Ви. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я можу бути співдоповідачем, але я ніколи цього не 

робив. Скажете – як, то я буду з вами співдоповідачем. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просто прийти в Верховную Раду и нормальным 

языком доложить. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Своїми словами.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я готовий. Тільки коли це буде, попередьте, щоб це 

не було сьогодні на завтра.  

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Там на дві хвилини. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я вам помогу. Скажу, что нужно будет говорить. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Єдине, що я просив би, щоб у нас зміни зробили до 

413 постанови, щоб все-таки відомчі комісії були по своєму напрямку, а 

Міжвідомча комісія була такою, як арбітражний суд, який і цивільних 

розглядав. Тому що зараз нас завалять, у мене працює три відділи фактично 

по 12 годин.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Вже погоджено всіма силовими відомствами.  

 



25 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Силові відомства погодили. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Залишається Мінфін, Мінекономіки, а потім Мін'юст. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Все. Спасибо. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я перепрошую, ще одне питання, друзі. Є 

побажання, і якщо буде ваша ласка, щоб ви взяли участь, зробити при 

комітеті громадську раду, в яку б увійшли і волонтери, і бійці, які  пройшли 

АТО, і люди, яким не байдужа взагалі наша історія. Якщо ви не проти, 

комітет як недержавна організація може мати таку громадську раду. Ніхто не 

заперечує?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дуже дякую. 

 

(На цьому стенографування засідання комітету припиняється) 

 


