
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах пенсіонерів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

12 липня 2017 року 

Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добрый день, кворум есть – четыре человека, как 

обычно. Комитет у нас маленький. Традиционно хочу сказать, что все на 

трибуне защищают атошников, ветеранов, но когда касается речи идти 

работать  в комитет, никто не хочет. (Шум у залі)  

Поэтому, как Женя пошутил, на бюджетном все, а в этот комитет 

почему-то, и Женя абсолютно прав, а в этот комитет почему-то не идут. Ну, 

такое дело!  

Кстати, по случаю там Дня рождения, заканчивая эту сессию, могу 

сказать, что то, что мы сделали в этом комитете на протяжении нашей 

каденции, и те  законы, которые мы приняли, и то, что вообще оно все как-то 

функционирует сейчас, я думаю, что это – большая заслуга нашего комитета.  

 

_______________. Феноменально! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, объективно так. (Шум у залі) Кто что может 

говорить… Ну, послушайте, когда там… когда по статистике там из семи, по-

моему – да? – законов, которые были про  майдановцев, семь законов 

написаны комитетом, поданы, когда из тридцати с чем-то законов там две 

трети законов про ветеранов – это тоже комитетские, то, что касается людей, 

инвалидности получившим там 80 или 90 процентов все комитетские законы, 

то, в принципе,  ну, все могут честно сказать своей семье и своим друзьям, 

что мы работали реально.  

 

_______________. Что, выборы или что……….? (Сміх у залі)  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, это – окончание сессии. Это окончание сессии, 

мы не прощаемся!  

 

_______________. Маленька ремарка: тут комітет, в якому найбільша 

кількість мажоритарників.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. Глеб у нас почти мажоритарник, он  хорошо 

знает эту работу. (Сміх)  

Так, з вашого дозволу почну з другого питання: про затвердження  

плану роботи комітету на сьому сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання.  

_______________.  Предлагаю голосовать.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є заперечення?  

 

_______________.  Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є заперечення про затвердження? Прошу 

підтримати. 

Хто – за? Дякую, рішення прийнято.  

Третє питання. Про затвердження пропозицій до проекту порядку 

денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

_______________. Всі слушні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі слушні. Дякую. 

Хто – за? Рішення прийнято. Дякую. 

Четверте питання. Про звіт про роботу комітету за період роботи 

шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.  



Я только что его коротко… сказал… 

 

БУРБАК М.Ю. Пропозиція: опублікувати його на сайті нашого…… 

Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Опублікуйте.  

 

БУРБАК М.Ю.  І в "Голосі України". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за четверте питання? Дякую. Рішення прийнято. 

Тепер розглянемо перше питання, воно дискусійне, бо треба буде 

приймати рішення нам уже, коли почнеться нова сесія. Це перше питання 

щодо Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№5697).  

Ми його зараз не розглядаємо, хочу просто сказати. А зараз ми просто 

його обговорюємо для дискусіє, щоб нам підготували пропозиції до початку 

наступної, нової сесії, наступної сесії.  

 

БУРБАК М.Ю. Олександре Юрійовичу, дуже цікавий і потрібний 

законопроект. Ми його прийняли в першому читанні, в лютому цього року. І 

є у нас декілька таких вагомих запитань щодо визначень, які передбачаються 

даним законопроектом. Вдячний Генеральній прокуратурі, яка надіслала 

свою позицію, яка вважає… Вона є в матеріалах справи, яка вважає, що ми не 

можемо визнавати, що на Майдані були бойові дії, тому що ми завжди 

говорили, що це Революція гідності. А проросійська, антиукраїнська 

пропаганда використовує кожен привід для того, щоб говорити, що це була 

війна, що це був не законний переворот і те де, і те пе. З огляду на те, що іде 

судове засідання щодо заочного притягнення до відповідальності біглого 

Януковича, то я вважаю, що слушна нагода була б під час перерви в роботі 



Верховної Ради дати доручення нашому комітету на створення робочої групи 

у складі ініціативної групи, яка відстоює інтереси учасників Революції  

Гідності представників комітету і профільного міністерства для того, 

щоб ми усунули всі ці недоречності або  суперечності і  на першому 

засіданні, у вересні місяці, ми  могли  врахувати спільну думку  робочої 

групи,  і тоді б  ми вийшли нормально на друге читання і в сесійний зал воно  

би пройшло на ура, як завжди проходять всі документи нашого комітету. 

 

_______________. Попередня позиція.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте Мін'юст, будь ласка. 

Я прошу вас, тому що  депутати не відпочивають, вони працюють 

мажоритарники у своїх округах, списочники, певно, в закордонних округах 

теж шукають виборців. Але думаю, що секретаріат  фракції він буде 

працювати і просив би, щоб всі ініціатори такої спільної роботи, щоб вони не 

уникали зустрічей, і щоб ці два місяці, півтора місяці, які є перервою в роботі 

Верховної Ради,  використали  наповну, для того, щоб ми знайшли спільні 

знаменники і вийшли на нормальний законопроект, який пройде в сесійній 

залі без якихось зауважень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Повністю підтримую. Значит, чтобы у нас не 

получилось, что "благими намерениями дорога в ад выслана", чтобы мы не 

сделали законопроект, который  потом повредит.  

 

_______________. ………. розумієте, що в нас п'ята колона…(Не 

чути)………  

 

_______________.  А ми без них приймемо.  

 



_______________.  Ні, питання не в тому, ……………. (Загальна 

дискусія)… це як привід, звичайно! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Михайло, заходь. Все! Секретар прийшов. (Сміх)  

 

_______________.  Тому я пропоную перенести і  дати доручення 

створити таку робочу групу.  

Всі сторони зацікавлені погоджуються?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто – пропозиції – ще кто должен войти в робочу 

групу? Ты войдешь?  

 

_______________. ………… і представники міністерства.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, обязательно было бы…  обязательно было бы 

все, кто был ………. Мы тоже  посмотрели. 

 

_______________. Генпрокуратуру .... 

 

_______________. Да, зверніться до Генпрокуратури ще. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зверніться, пожалуйста, до Генпрокуратури. 

 

_______________. Там є Катерина  така слідчий... 

 

_______________. Вона .... справи веде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще пропозиції? Що ми должны обговорити? 



 

_______________. Просто визнати, визнати роботу нашого комітету 

зразковою, не побоюсь... це зауважити в газеті "Голос України". А від себе 

скажу, що на наступному виступі з трибуни я це підкреслю. Дякую всім. 

 

_______________. А у вас дуже .... виступ. Вам є що говорити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что? Кто-то что-то хочет добавить или это самое? 

 

_______________. Паша, что-то скажешь? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Паша. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Я хотів би від ..... ще раз подякувати комітету, 

Олександру Юрійовичу... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

СИДОРЕНКО П.В....щодо, скажімо, небайдужу позицію, інколи у нас 

буває такий градус підвищений але саме головне, щоб…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это правда.   

 

СИДОРЕНКО П.В. Окремо Міністерству соцполітики, яке теж, ну, щоб 

розуміли позицію міністра, це не позиція просто ……..  і зробити… когось 

просто нагнути, це позиція, що міністр теж  вболіває за цю важливу 

категорію і всі ми хочемо тільки одного – забезпечити соціальний захист, а 

не надати той чи інший правовий статус, щоб люди …………. 

Тому ще раз дякуємо. І думаю, що ми дійсно напрацюємо 

законопроект, який буде оптимальним. Дякую.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На слідуючому засіданні у вересні ми, на першому 

засіданні ми зразу розглядаємо всі пропозиції. Домовились? 

(Загальна дискусія)  

Склад ми уже затвердили.  

 

_______________. Є зауваження до роботи… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

_______________. Все, уже приняли решение. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давай, два слова уже, человек пришел.  Смотрите, мы 

сейчас по этому законопроекту 5697 – да? – вы видели, ну, гэпэушную 

бумагу? 

 

_______________. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Она в принципе, соответствует тому, что вы 

говорили. Хоть вы просили, чтоб и другие люди его рассматривали, мы 

отправили его по почте и получали официальный ответ, не вдаваясь, не 

показывая пальцем, что мы хотим Иванова или Петрова, чтобы он 

рассматривал. Это честно и справедливо. Енина я уважаю, я знаю, что это 

человек, который достаточно хорошо разбирается в международке и 

занимает правильную позицию всегда в ГПУ, такую человечную, 

справедливую. (Шум у залі) Енин, да, Женя.  

 

_______________. Как можно в этом органе найти ………?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Наше решение следующее. Есть полтора месяца, 

сессия закрыта, наработать и на первом же заседании комитета предложить 

нам варианты выхода из ситуации.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. То что УБД не будет, это понятно, но какие-то 

льготы людям, которые, в принципе, должны в первую очередь получить 

лечение, я думаю, вы не против этого.  

Сделайте правильный документ, чтобы у нас не получилось благими 

намерениями дорога в ад  выстлана. Вы тоже входите в эту группу, 

пожалуйста. И желательно на нас какое-то письмо по поводу этого, что вот 

вы предлагаете так и так выход из ситуации. 

 

_______________. О'кей хорошо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От юристов постраждалих  или… Нет, я же говорю, 

от вашей организации. Потому что найдется, честно говорю, найдется кто-

нибудь, кто начнет говорить, что вот они такие сякие. Это всегда так будет, 

это всегда так будет и к этому мы относимся философски, но было бы не 

плохо, чтобы вы нас поддержали, комитет, в этом вопросе.  

 

_______________. Феноменально.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть предложение еще?  

 

_______________. У мене тільки слова подяки. Завжди до вас приємно 

приходити. Дякую за допомогу нашому міністерству завжди і за завжди 

позитивне налаштування. Дякую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. До речі, сьогодні Президент офіційно заявив, що він 

повністю підтримує Міністерство ветеранів.  

 

_______________. Створення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Створення Міністерства ветеранів. 

 

_______________. В следующей каденции Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, восени. Офіційно прес-служба Президента це 

заявила, вважаю, що це наша общая перемога. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, что это будет вместо действующего какого-

то министерства, все. Добре.  

Всім дякую, гарного літа всім. 

 

 

 

  

 

 


