
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

06 червня 2018 року 

Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Всем добрый день! Кворум есть. Секретарь комитета 

есть. Поэтому открываем заседание нашего комитета.  

Перше питання. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо застосування терміна "особа з 

інвалідністю" та похідних від нього (№ 8358). Законопроект комитетский.  

Наталья Васильевна.  

 

БУРБАК М.Ю.  Олександр Юрійович, це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це технічний законопроект… 

 

БУРБАК М.Ю. Це технічний законопроект, понад в 70 законів ми 

вносимо зміни у зв'язку з тим, що приводимо у відповідність з 

загальноєвропейською і світовою практикою, просто "особа з інвалідністю". 

Вважаю, що треба просто приймати і технічну неточність треба усувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хтось щось хоче сказати з цього приводу?  

 

БУРБАК М.Ю. Пропоную підтримати за основу і в цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді рішення прийняти за основу і в цілому.  

Хто – за? Дякую. Рішення прийняте.  

Да, чисто технический законопроект 77… На самом деле этот 

законопроект должен был делать Кабинет Министров. Для объективности.  
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______________.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. И это они должны были вносить, но поскольку 

мы все в коалиции, то мы им помогаем в этом. 

Друге питання. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 18-й рік" (законопроект 8363). Також 

комітетський. Что мы меняем в бюджете?   

 

______________. Цей законопроект він, дійсно, як би продовження 

попереднього, просто до Закону "Про Державний бюджет" треба вносити 

зміни окремим законом.  

Значить, є в бюджеті програми бюджетні, спрямовані на соціальний 

захист учасників АТО, це житло і психологічна реабілітація. В зв'язку із 

закінченням АТО і початком здійснення заходів ми продовжуємо дію цих 

бюджетних програм на осіб, які будуть брати участь у заходах… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То есть он тоже технический, технический 

законопроект.  

 

______________. Ми вивчили як би позицію Мінфіну і 

Мінсоцполітики, всі підтримують. Бюджетний комітет поки що не виносив, 

вони головні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А ему какая разница, там нет расходной части.. 

 

_______________. Так, його треба включити в порядок денний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы обратимся к ним. Но там нет же увеличения 

нагрузки на бюджет? 



3 

 

 

_______________. Ні вони держать на контролі, вони теж підтримують.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

 

_______________. За основу і в цілому підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто – за? Дякую, рішення прийнято.  

Третя питання. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо узгодження термінології з положеннями Конвенції по права 

осіб з інвалідністю та деяких інших питань. Законопроект 8383, також 

комітетський. 

 

_______________. Теж продовження, бо Митний кодекс треба вносити 

окремим законом. Але тут ми поєднуємо два питання: і особа з інвалідністю, 

інвалідна особа з інвалідністю, і питання надання пільг, які зараз є для 

учасників АТО, також під час здійснення заходів.  

Єдине, що хочу зауважити, що є такий же самий законопроект 8350, де 

тільки по заходах АТО, АТО заходи. Тому є пропозиція наш законопроект 

все-таки з основу  і в цілому рекомендувати. І водночас звернутися до 

відповідного комітету, щоб можливо вони врахували нашу пропозицію під 

час розгляду законопроекту 8350. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Если они его врахують цю пропозицію, мы знімаємо 

свой законопроект. 

 

_______________. Наш тоді законопроект автоматично буде знято.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Тоді мне на вторник дайте записочку, чтобы я 

Южаниной отдал. Южаниной. Они просто технически не внесли, это не в их 

компетенции, не внесли то, что касаемо нашего комитета. 

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, просто, щоб наш секретаріат 

відслідковував, коли він  буде в порядку денному, і ми візьмемо з голосу, 

під… під час розгляду внесемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А мне бумажечку Южаниной, чтобы это самое… 

записочку. 

Что еще хотел обсудить? Два слова. На круглом столе, который был 

проходил по Министерству ветеранов, многие ветераны подняли вопрос по 

поводу законопроекта… Номер какой? 7060. Это там по фермерским 

хозяйствам и дальше по тексту. Написали его там достаточно красиво, для 

борьбы с коррупцией, у нас все проходит под эгидой борьбы с коррупцией. 

Смысл законопроекта говорит о том, что если участник АТО получает землю 

фермерского предназначения, он не может в течении семи лет… продать не 

может ее. И очень многие ветераны против этого законопроекта. Мы его не 

отслеживали, потому что это не наш комитет, но вот узнали о нем на круглом 

столе, и хотел, чтобы мы обменялись мнениями по этому поводу.  

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, наша фракція також розглядала 

ці законопроекти. Там ціла низка законопроектів, які, прикро, але Комітет з 

питань аграрної політики взявся вносити зміни в кодекси. Я негативно до 

цього ставлюся як юрист і повідомив це членам комітету. Тому що це 

питання вже комітету Кожемякіна. Ми ще через аграріїв не вносили зміни в 

Кримінальний кодекс, це було б досить дивно. Тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  
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БУРБАК М.Ю. Да, да. Тому, думаю, що давайте ставити питання трохи 

глибше, треба врешті-решт визначитись з питанням щодо відкриття ринку 

землі. І тоді всі питання будуть вирішені. 

Ми зараз точковими змінами в декілька законів  знову ж таки вносимо 

зміни в земельні відносини. Давайте ставити вже питання або ми вже не 

продовжуємо мораторій, відкриваємо ринок землі, і він повинен стати 

відкритим, і це надасть допомогу нашим селянам отримати інвестиції, так 

воно в усьому світі. Або ми знову ж таки граємося в популізм і щороку 

продовжуємо цей мораторій. Я, так, я є підписантом декількох законів, коли 

ми щороку продовжуємо дію мораторію на рік, потім зобов'язуємо Кабмін 

розробити за три місяці програму щодо відкриття ринку землі і це 

проголосувати, натомість нічого не зробили. Вже каденція нашого 

парламенту спливає, а це питання… а віз і нині там.. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Б. Річ в тому, що я так і говорив, взагалі не на рік, треба 

було років на три, але за той час виробити програму. Хоч би за три роки. Але 

ж не робиться нічого. Отак до грудня чекаємо, а 30 грудня починається 

ажіотаж,  ой-ой-ой, з першого давайте ще на рік. І ще на рік, а тільки 

прийняли, і вже 1 січня … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все 25 лет я слышу. Я 16 лет в парламенте, я эти 16 

лет слышу за свою каденцию.   

Я скажу следующее, на самом деле, когда идет критика по поводу 

земли, что кто-то купит много земли, у государства всегда есть механизмы 

отнимать сверхприбыль, а именно введение налогов на землю. Именно так в 

Америке боролись с крупными  латифундистами,  когда они позахватывали 

много земли. Америка ввела закон, и многие начинают просто от нее 

отказывать. Это вопрос на самом деле очень риторический.  

Но, с вашего позволения, если брать конкретно в данном случае 

законопроект 7060, во-первых, мы внесли правки… туда внесли правки по 
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двум статьям… Подали, да? По двум статьям. Статья 1, они написали, только 

участники АТО, забыли всех остальных: семей погибших, ну в общем… 

Потому что это делалось, еще раз говорю, непрофильным комитетом, и, к 

сожалению, нас не спросили. И по поводу 7 лет. Мы так и не поняли, а чего 

7, а не 8 или не 6, или не год. Кто решил, что 7? По принципу, там, сегодня 

так ветер дует или солнце так взошло или настроение плохое стало?  

Но мы вообще принципиально, я по себе, я вообще принципиально 

против любых ограничений прав человека. Это собственность. Почему, если 

у человека есть его собственность, на эту собственность дальше говорят, нет, 

ты ее продавать не можешь, ты можешь только теперь  сдать ее в аренду. 

Этим просто понижают стоимость земли для того, чтобы забрать у того же 

участника АТО, условно я говорю про участника АТО, потому что это 

профильно, неважно, любого гражданина, чтобы забрать у него эту землю у 

него в аренду и сказать, а ты ее все равно девать никуда не можешь. Ты же ее 

продать теперь не можешь, а можешь теперь только нам отдать.  

Поэтому, с вашего позволения, там было просто вчера, прошу 

поддержать комитет, вчера в последний день мы внесли эти две правки. А 

узнали об этом на прошлой неделе, когда был круглый стол. Правильно 

сделали. Нет? Общественность, правильно сделали или нет? Скажите что-то, 

а то как-то. Как сам с собой разговариваю.  

Вопросы есть еще?  

 

_______________. Нет. Сегодня мы оперативно. Чего и всем желаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибо.  

 

_______________. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кстати, забыл сказать, по поводу добровольцев и 

закона, который был написан, как его, свободовцем этим. Левченко. У нас 
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была долгая дискуссия с добровольческими тремя батальонами. Я написал 

письмо на министра обороны с простым вопросом. Скажите, пожалуйста, 

условно, в 14-15-м году правда ли, что добровольческие батальоны були 

залучені до дій. Посмотрим, что министр обороны.  

Потому что мы, когда прочитали, там были, какого… этот, начальник 

штаба… Был, по-моему, Дуковский, да. Дуковский был начальник штаба. 

Показали   все нормы закона, которые есть, и что мы реально комитетом 

первые внесли вообще понятие "добровольческие батальоны", узаконили это. 

И вопрос на самом деле не в том, что у нас неправильно выписано 

законодательство, вопрос в воле исключительно Минобороны. Дают они эту 

бумажечку или не дают. Там законодательно нечего регулировать, и все с 

этим согласились.  

Поэтому мы решили пойти по пути следующему. Мы написали 

министру обороны бумажечку. Министр обороны, если ответит, то я думаю, 

что это будет серьезным аргументом для службы ветеранов для того, чтобы 

выдавать. А мы говорим о порядка 2 тысяч людей, которые не получили 

УБД. Но это которые были в этих вот добровольческих батальонах… Да, но 

мы не можем в закон написать название батальона, то, что они просили.  

Но как вы себе представляете, в законе пишем "дух "Правый сектор". 

Тогда в законе о Президенте мы сразу фамилию  Президента должны 

вписать. Но вообще в законодательном поле не практикуется название 

вписывать в законы. Закон – один для всех, а не для конкретного отдельного 

субъекта. 

Хорошо. Спасибо. 

 

 


