
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю  

16 січня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перше питання – інформація Міністерства у справах 

ветеранів, міністра у справах ветеранів України Ірини Фріз щодо стану реалізації 

рішень Кабінету Міністрів України про створення Міністерства у справах 

ветеранів України.  

Ірина Василівна, будь ласка. 

 

ФРІЗ І.В. Шановний Олександр Юрійович, шановні члени комітету, 

дозвольте вам прозвітувати про те, що було зроблено за цей місяць, допоки ми з 

вами не мали можливості зустрітися. Зі свого боку зазначаю, що в принципі 

пройдено певний регуляторний шлях, а саме затверджено положення про 

Міністерство у справах ветеранів, оголошено конкурс на посаду державного 

секретаря, запущено офіційний сайт Міністерства у справах ветеранів, який має 

адресу: https://mva.gov.ua/ 

Крім того, ми зараз знаходимося на стадії формування Експертної ради з 

питань психосоціальної адаптації. Сподіваємося, що ця експертна рада буде 

займатися виключно питаннями психологічної соціальної адаптації та форматів, 

та механізмів надання послуг з питань реабілітації для ветеранів. Також нами на 

завершальній стадії знаходиться формування консультативно-дорадчої групи 

Ради ветеранів, яка спрямована на встановлення стратегічної комунікації 

міністерства з регіональними організаціями і з ветеранами на місцях, яка 

спрямована на те, щоб мати можливість акумулювати діяльність і роз'яснювати, 

в тому числі діяльність Міністерства на місцях, а також ініціювати 

пріоритетність розгляду питань для ветеранів, які є необхідність врегульовувати. 

Крім того, можу зазначити, що у нас була домовленість про утворення 

робочої групи з розробки нового Закону про статус ветерана та соціальний 

захист. До цієї робочої групи будуть включені як представники громадських 



організацій, так і фахівці, а також міжнародні експерти для того, щоб ми мали 

можливість дати якісний законопроект. Буду просити вашої допомоги, тому що 

без співпраці з комітетом ми не зрушимо питання якісного законодавчого 

врегулювання нового саме, розробки нового Закону про статус ветерана. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да и закон не пройдет. 

 

ФРІЗ І.В. Більше того, можливо, ви будете навіть авторами цього закону, 

якщо будете вважати за можливе його ухвалити, схвалити на своєму засіданні, і 

ви виступите співавторами. Тому що механізм буде набагато швидше, аніж ми 

підемо через комітет, ой, через міністерство.  

Крім того, ми говоримо про необхідність утворення проектного офісу при 

Міністерстві у справах ветеранів. Цей проектний офіс буде займатися такими 

стратегічними проектами для діяльності міністерства, як створення єдиного 

державного реєстру Міністерства у справах ветеранів, єдиного державного 

реєстру ветеранів, а також створення платформи "Е-ветеран" і проведення 

соціологічного дослідження для того, щоб ми мали можливість чітко розуміти 

потреби та інтереси ветеранів, які ми маємо сьогодні на поточний день.  

Коротка презентація полягає в наступному. Тобто Міністерство у справах 

ветеранів передбачає, що в нашій презентації попередній було зазначено, і ми 

залишаємося на цій думці, що у нас має бути чотири заступника міністра. 

Наступний слайд. Коротко про таймлайн призначення державного 

секретаря. Розпорядження про оголошення конкурсу відбулося 10 січня. Подача 

документів триватиме до 28 січня. Конкурс оголошено адміністрацією 

національною на 5 лютого. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 25 

лютого. Що це означає? Плюс 10 днів на оскарження. Що ми все ж таки 

сподіваємося, що або на кінець лютого, або в крайньому випадку на перший 

тиждень березня ми все ж таки будемо мати кандидатуру держсекретаря. Чому 

для нас це принципово важливо? Тому що саме держсекретар за новим законом 

має можливість подавати на затвердження Кабміну штатну чисельність та 

структуру міністерства. Без цього ми далі просто-напросто не можемо рухатися.  



Наступний слайд. Залишаємося поки що на позиції, хоча готові слухати 

аргументацію і пропозиції щодо штатної структури. Зараз вона у нас розподілена 

за форматом 200 – центральний апарат, 125 – тероргани. Готові обговорювати 

питання формування терорганів, формат формування  терорганів та механізми 

його здійснення.  

Так, наступний слайд – приміщення. Питання має політичну вагу і має в 

принципі бути прийнято з урахуванням політичної волі. Тобто ми отримали 

пропозиції від Фонду держмайна на опрацювання рішення Кабміну після 

затвердження Постанови про створення міністерства. Зокрема, це адреси: 

проспект Перемоги 44; вулиця Автозаводська 2; вулиця Нестерівська 3; вулиця 

Ракетна, 24. Є окремо пропозиція щодо розгляду приміщення проспект 

Перемоги, 50. Всі ці приміщення, слід зазначити, будуть потребувати 

додаткового фінансування для проведення більш-менш нормального ремонту 

для здійснення діяльності, а відповідно відтермінування запуску діяльності 

міністерства в цих приміщеннях. 

З моєї точки зору, і  я сподіваюсь в даному випадку на повну підтримку  

комітету,  Міністерство у справах ветеранів – це знакове міністерство для нашої 

держави і відповідним чином воно має розміщуватися в центрі. Ми зазначили 

Хрещатик, це декларативно. Якщо буде підтримка і політична позиція комітету, 

я спробую, я вважаю, що ми зможемо досягти успіху. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Реплику. Мы, когда были в Америке в Министерстве 

ветеранов, вот Олеся, и  когда заходишь в кабинет  министра, прямо из окна так 

Белый дом красивый и любимая шатука в министерстве в Америке ветеранов: 

Белый дом  у нас на ладони. Да, Леся?  

Мне кажется, что Министерство ветеранов для Украины не может сидеть 

где-то на задворках. Потому что это, мне кажется, неуважение  для тех, для кого 

создано это министерство и кто в нем должен работать. Во всех странах, где 

сущетсвуют подобного плана министерства или комитеты, это обязательно 

находится в престижном месте. Это вне зависимосит от фамилий  министров. 

Министры меняются, а министерство всегда остается. И мне кажется, что на 



старте мы бы все вместе должны были бы все хорошо поработать над тем, чтобы 

это  министерство находилось в достойном месте. Поэтому большая просьба, не 

соглашаться на Автозаводскую, ну, и дальше по тексту.  

Будь ласка. 

 

_______________. Міністерство ветеранів ………………… Але це 

абсолютно об'єктивно, парк поруч, ти можеш заїхати на візку, на чому завгодно, 

тобто там має бути доступ. Автозаводська – це катастрофа взагалі, я не знаю, як 

можна просто пропонувати навіть, хто там був, той розуміє. А Перемоги, 44 і 50, 

там же поруч знаходиться Міністерство інфраструктури, ……………..  Хрещатик 

краще, якщо є приміщення, то…  

 

ФРІЗ І.В. Щиро дякую, шановні колеги, за підтримку. Дійсно, розраховую 

на вашу політичну волю і політичну підтримку в регулюванні цього питання.  

Декілька слів про консультативно-дорадчі органи  при міністерстві, які ми 

маємо намір і вже розпочали створення. Рада ветеранів, це буде 27 осіб по одній 

особі від області. Спрямована вона на побудову стратегічної комунікації 

міністерства з ветеранською спільнотою на місцях в регіонах. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маленькая реплика. Мы, когда проводили в прошлом 

году вместе с Олесей, одним из влавных организаторов форума ……, было бы 

неплохо, чтобы мы в этом году тоже его пораньше бы сделали, и умные люди 

советовали следующее. Вы, когда делаете Раду ветеранов, не берите только 

офицеров. Запишите себе. Потому что в процентном выражении офицеров 

гораздо меньше, чем солдат. И чтобы в Раде ветеранов обязательно были 

рядовые солдаты. 

 

ФРІЗ І.В. В этой связи позвольте тогда проінформувати членів комітету  

про те, за яким принципом створюється Рада ветеранів. Тобто ветеранська 

спільнота висунула кандидата на голову консультативно-дорадчої групи "Рада 

ветеранів", це Володимир Лагута. І саме він під свою відповідальність формує 



склад цього органу, цієї Ради ветеранів. Тобто він звертається безпосередньо до 

областей, безпосередньо навіть через Державну службу у справах ветеранів, 

були звернення через тероргани до обласних та місцевих організацій 

ветеранських щодо можливості висунення однієї кандидатури колегіального 

збору, висунення однієї кандидатури, яка може… В деяких областях це не 

відбувається  гладко, наскільки я знаю, володію інформацією. Але вони можуть 

застосовувати механізм, коли людину вони делегують, наприклад, на 6 місяців. 

Якщо вона не виправдала їх сподівань, або їх надій на роботу в цій Раді ветеранів, 

вони можуть її відкликати. Це як пропозиція буде від мене до безпосередньо 

голови ветеранів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

 

ФРІЗ І.В. Обов'язково.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Просто эту формулу. 

 

ФРІЗ І.В. Просто, щоб ви розуміли, вона не формується згори, тобто він 

мені просто потім подає склад ради, я навіть не беру, чесно вам кажу,  не беру 

резюме. Але я попрошу дати резюме для того, щоб під час затвердження складу 

мати більш повну уяву, хто представляє ту чи іншу область.  

Далі. Наступна рада на етапі формування, Рада з питань психосоціальної 

адаптації, була сформована за підсумками зустрічі з резидентами "Ветеран хабу". 

І в принципі вони вже надали пропозиції щодо осіб, які мають увійти до цієї 

експертної ради. Як тільки буде проведено установче засідання, на якому буде 

обрано знову ж таки голову цієї експертної ради, вже він матиме відповідальність 

і нести її буде перед нами за формування і якісний склад цієї  експертної ради.  

Громадська рада… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На который час, на сколько времени она выбирается? 

Год, два, три, пять?  



  

ФРІЗ І.В. Як мінімум на рік. Для того, щоб напрацювати нормативно-

правові акти щодо врегулювання надання психосоціальної допомоги нашим 

ветеранам. Якщо вона буде бездієвою…  Слід зазначити, що це люди працюють 

на громадських засадах, вони не отримують жодної копійки. Взагалі 

міністерство і міністр не отримує ще жодної копійки, тому що у мене немає 

фінансового директора, якого подає державний секретар під час затвердження 

штатної структури. Далі дивимося по черзі.  

Тобто, щоб ви розуміли, всі ці люди – це люди, які проявляють готовність 

допомогти кожен на своєму рівні, кожен з урахуванням своїх можливостей в 

створенні і  дієвості міністерства. Вже зараз, допоки воно ще формується де-

факто по кількісному складу і штатній структурі. 

Громадська рада. Згідно закону 35 осіб. Оголошено конкурс, на 

офіційному сайті розміщено відповідну інформацію. До 28 січня вони будуть 

збирати включно заявки на участь в громадській раді. Після цього їх 

опрацьовувати, давати рекомендації громадським організаціям на виправлення 

помилок, якщо вони були допущені під час подання документів. І після того, 28-

го, на ініціативній групі було затвердження проведення установчих зборів і 

обрання членів громадської  ради. Обрання буде відбуватися шляхом онлайн-

голосування, 24 години. Після цього, ми будемо сподіватися, що матимемо  

якісний і дієвий склад громадської ради. І я розраховую на те, що у нас 

обійдеться без суперечностей в цьому контексті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

  

ФРІЗ І.В. Вони запропонують, ми підемо назустріч. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 35 человек, я вообще не понимаю, как это можно 

собрать. Ну,  ради Бога, это ваше дело, я не комментирую этого. 

 

ФРІЗ І.В. Ні, насправді буде набагато більше. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще больше? 

 

ФРІЗ І.В. Конечно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прекрасно. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А громадська рада як формується, які її… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Онлайн-голосование, подача…  

 

ФРІЗ І.В.   Громадські організації висувають кандидатів, подають на них 

весь перелік документів. Якщо він відповідає вимогам чинного законодавства, 

це  проходить реєстрацію. Цей реєстр є в онлайні, кожен під час  голосування, 

онлайн-голосування, може шляхом, там протягом 15 хвилин обрати від 1 до 35 

осіб. Тобто кожен, хто голосує, має право проголосувати навіть за всі 35, яких 

він обрав із того переліку кандидатів, який буде заявлений. Це така кропітка 

робота, але її потрібно витримати тому що згідно чинного законодавства ми її 

маємо пройти. І я думаю, що, я сподіваюся, що обійдемося… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

  

ФРІЗ І.В. …без перешкод.  28 лютого.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А каденция сколько?  

 

ФРІЗ І.В.  Два роки.  

Наступна група в процесі формування. Це група щодо розробки Закону 

про… новий Закон про ветеранів війни та їх соціальні гарантії. Вже були 

попередні розмови із Лесею Василенко, з юрсотні стосовно того, що не вийде 

замінити один закон іншим, тому що на заміну того закону, що існує, наразі 



прийдеться готувати три закони. Стовідсотково. Але, я думаю, що цей шлях є 

реальним, і його починати потрібно рухати, тому що процес якісного написання 

закону, він, з моєї точки зору, можливо, ви мене поправите, назрів і перезрів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Первое… Сейчас дам слово. Ну, первую часть 

советского анахронизма ветеран лесного хозяйства, не хочу обидеть никого из 

лесников, или ветеран, то, что в советское время, рыбной ловли или там те люди, 

которые выходят на пенсию, автоматически становятся ветеранами труда, мне 

кажется, это нужно сделать, и это правильно. Потому чтобы все-таки ветераны 

это были те, кто были военнослужащими. И чтобы мы все-таки реанимировали 

это почетное звание ветеран, которое было там сотни, сотни, сотни лет.  

 

 _______________. …ветеран труда.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это пенсионеры. Любой пенсионер есть ветеран 

труда.  

Если нужна какая-либо помощь, естественно, что она нужна будет от 

комитета, двери открыты. Если кто-то хочет присоединится в написании закона, 

пожалуйста.  

 

ФРІЗ І.В.  Просто делегувати  свого представника до цієї групи. 

Попередня домовленість у нас є з паном Ігорем. Якщо є бажання в когось 

ще долучитися, то будь ласка. Але тут потрібно буде попрацювати певний час 

дуже інтенсивно для того, щоб не відтягувати процес, умовно кажучи, в часі, а 

рухатись вперед.  

 Подання кандидатів? 

 

 _______________. (Не чути)  

  

 ФРІЗ І.В. Ми не виставляли. Потрібно ще зібрати цю групу і зрозуміти, 

наскільки вони будуть готові працювати, щоб дати на-гора законопроект.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мой совет: все равно поставьте дедлайн, иначе это может 

затянуться в вечность. Поставьте там два месяца, например. 

 

ФРІЗ І.В. На наступне засідання комітету я готова буду доповісти з 

дедлайнами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я условно говорю, поставьте два месяца, три месяца, 

месяц, я же не говорю, сколько, но какой-то дедлайн должен быть. Иначе это 

может быть, просто я согласен с Евгением, что это может просто говорильня 

быть. 

 

ФРІЗ О.В. Добре.  

І останній напрямок – це проектний офіс, який буде займатися саме 

стратегічними проектами, на які, ми сподіваємося, все ж таки знайти донорську 

підтримку, це те, про що я говорила, це створення єдиного державного реєстру 

ветеранів, створення онлайн-платформи, проведення соціологічного 

дослідження. Далі будемо дивитися за якістю виконання цих напрямків, 

можливо, будемо розширяти формат їх діяльності, тому що в даному випадку 

проектний офіс фінансується не за державні гроші. І бажано, тобто якщо ми вже 

його формуємо, щоб вони демонстрували результат. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но эта донорская помощь не обязательно из-за границы 

должна быть? 

 

ФРІЗ І.В. Там є окрема програма, пане голово. Там є окрема програма, яка 

існує вже сьогодні, і декілька міністерств використовують підтримку цієї 

програми саме на існування проектного офісу при міністерствах, які займаються 

розробкою тих чи інших напрямків. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не знаю, просто процедурно, но может быть это просто 

можно было бы и прочесть там, например, на сайте Министерства ветеранов. Я, 

например, думаю, что многие и в Украине готовы помочь финансово. 

 

ФРІЗ І.В. Це окреме питання, яке я хотіла з вами обговорювали, 

можливість також ще юридичного опрацювання чи фонду при міністерстві. Але, 

щоб було видно, яким чином, куди, в який спосіб, абсолютно щоб кожна копійка, 

кожен ветеран бачив, куди спрямовується або на який напрямок, або якому 

конкретно ветерану поступила ця допомога адресна.  

Були у нас представники австралійського фонду, вони зібрали благодійні 

кошти близько 100 тисяч доларів за минулий рік і готові передати. Але немає 

наразі механізму передачі їх на баланс міністерства. І є пропозиція із залученням 

іншої міжнародної інституції, якій вони дають на баланс, а ми через держслужбу 

спробуємо підготувати перелік ветеранів, які потребують самореабілітації. Тому 

що вони збирали гроші на реабілітацію, програма реабілітації. Тобто ми зможемо 

підготувати перелік ветеранів, які адресно потребують реабілітації, вони самі 

будуть приймати рішення і через цю міжнародну інституцію, яка має 

міжнародний аудит, вже спрямовувати безпосередньо. Тобто поки що такий 

спосіб. 

Чи є можливість, я зараз не готова, створити подібний формат фонду при 

міністерстві, опрацьовуємо питання. Якщо буде  зрозумілий механізм, буду 

готова доповісти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сделать изменения в законодательстве, например, 

чтобы можно было нпросто на министерство перечислять. Потому что если фонд 

при министерстве, я сейчас не готов дискутировать, но я боюсь, что опять таки 

не в зависимости от фамилий. Потом будут обвинять в коррупции, вот уже 

сделали при себе фондики, вот уже начинается сбор денег и дальше по тексту.  

А, с другой стороны, я понимаю проблематику, что когда и внутри 

Украины люди готовы помогать, и за пределами Украины люди готовы 

помогать, и не знают, куда физически перечислять и что делать… 



 

ФРІЗ І.В. …коли на якісь конкретні проекти конкретні меценати, про яких 

буде написано, що вони спрямували таку-то суму, яка пішла, наприклад, на 

створення кол-центру, там 24 на 7 при міністерстві для надання психологічної 

консультації ветеранам, можливо. Тобто ми поки що в стадії, не готова зразу 

відповідати на те, в який спосіб це буде діяти, механізм,  але опрацюємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Как долго? Это у меня любимый просто вопрос.   

  

ФРІЗ І.В. А на наступне засідання комітету, як мінімум, два пункти маю 

вам доповісти щодо дедлайнів по закону і щодо роботи проектного офісу, а також 

формату благодійних внесків через міністерство на потребу або чи на адресну 

допомогу, або чи на конкретні програми міністерства. Добре? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …эти фонды должна быть какая-то из авторитетных 

людей… 

 

ФРІЗ І.В. Абсолютно. Рада… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рада, которая будет следить за этими деньгами, чтобы не 

возникало… 

 

ФРІЗ І.В. Абсолютно. Наглядова рада має бути утворена. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Никакой дискуссии по поводу, поступления – понятно – 

это  такое, а вот по поводу расхода денег, чтобы не выступало никакой 

дискуссии. 

 

ФРІЗ І.В. Крім того, ми все будемо висвітлювати максимально прозоро на 

сайті. Тобто у нас є можливість додавати окремі лінки, які будуть присвячені 

саме цьому напрямку, умовно кажучи. Якщо благодійний фонд функціонує, то 



там буде  вся інформація як про фонд, про надходження, від кого були 

надходження, куди були спрямовані, щоб кожен мав можливість побачити, тобто 

ніхто не зацікавлений. В даному випадку я як міністр зацікавлена в тому, в першу 

чергу, щоб діяльність міністерства сприймалася, як прозоро, зрозуміло  і 

позбавлена корупційних ризиків. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я ще вивчу питання досконало з точки зору 

американських фондів. Але, наскільки я знаю, всі фонди в Америці є 

приватними, абсолютно всі, або громадськими, або приватними. Міністерство 

навмисно не створює  такий фонд. Чому? Тому що там один з найбільших в світі 

бюджетів взагалі. Це бюджет, я не пам'ятаю, як цьогоріч, але там 2 роки тому це 

був 270 мільйонів щось, просто шалений бюджет цього міністерства. Тому 

фондів там непередбачено. Але там міністерство   якраз співпрацює з тими 

фондами, бо міністерство більше є організацією, я би сказав, регламентуючою. 

Там відомо, де ветеран живе, які у нього проблеми і так далі, так далі, а не всі 

фонди знають проблематику, скажімо так.  І вони зібрали гроші, вони далі 

звертаються до самого міністерства і з міністерством  співпрацюють по окремих 

персоналіях. 

Мені здається, що така формула, вона краща чому? Тому що ви ж 

розумієте, призначений  директор фонду відразу, в перший же день, отримує всі 

пвлювки в своє обличчя. В перший же день в нього ще грошей не буде, а він вже 

буде у всьому винен. Тому мені здається, що… У нас так. 

 

ФРІЗ І.В. Або за рахунок міжнародної інституції, яка має міжнародний 

аудит, все ж таки мати можливість… 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Як варіант. 

 

ФРІЗ І.В. Приймати донорську допомогу. Наприклад, от  австралійський 

благодійний фонд – конкретний приклад. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Принципиально, когда будете создавать фонд, вы просто 

проговорите, чтобы это было очень публично. Проговорите с ветеранами, чтобы 

потом… 

 

ФРІЗ І.В. Формулу і механізм. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Перед созданием все должны об этом знать. 

 

ФРІЗ І.В. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибо. 

 

ФРІЗ І.В. Міжнародне співробітництво. Зараз зазначено міжнародне 

співробітництво  на рівні посольства США, USАID, підтримки від канадського 

фонду .…..  

Разом з тим у нас були вже зустрічі проведені з посольством Норвегії, з 

послом, безпосередньо про необхідність продовження їх фонду, який надає 

підтримку ветеранам. У них зараз триває аудит. Я сподіваюсь, що все ж таки десь 

на травень місяць вони його завершать. І ми будемо звертатися до них з 

проханням про те, щоб вони продовжили свою діяльність. 

Також були проведені зустрічі з представництвом НАТО і з двома 

трастовими фондами, які займаються окремими програмами, вже займаються 

окремими програмами. Домовились, одна – щодо медичної реабілітації, друга –  

щодо психологічної реабілітації, домовились про те, що ми зможемо їм надати 

свої пропозиції. А також, можливо, опрацювати механізм, який вони вже 

використовують, щоб ветерани мали більше відчуття від їх діяльності в державі. 

Проекти за донорської підтримки – це, вкотре повторююсь, але ще раз, 

єдиний державний реєстр ветеранів, який позбавить можливості корупційних 

нарікань щодо діяльності міністерства, а також впорядкує діяльність 

міністерства. Тобто це система, якою буде оперувати Міністерство у справах 

ветеранів, розуміючи, яка кількість в державі знаходиться ветеранів, тому що 



зараз вам жодна державна установа не дасть чіткої відповіді про кількість… про 

цифру, скільки у нас є ветеранів. Тому що навіть на прикладі окремої групи 

"Революція Гідності", члени родин Революції Гідності, в даному випадку в 

Міністерстві охорони здоров'я є одна цифра, в самої ініціативної групи інша 

цифра, а в Мінсоці третя цифра, і вона має розбіжності. І хоча це найменша, 

умовно кажучи, група, яка підпадає під Закон про статус ветеранів, навіть там 

розбіжності порядку 100 осіб в кожній установі. Відповідно ви можете собі 

розуміти, які можуть бути розбіжності, якщо ми спробуємо дізнатися, а скільки 

в державі ветеранів. 

Той реєстр, який сьогодні знаходиться в державній службі, він потребує 

опрацювання, оновлення і верифікації. Тому що він "напівмертвий". Чому? Тому 

що навіть ветерани, які пішли вже на небо нас далі захищати, майже ніяким 

чином не відображені в цьому реєстрі, наскільки мені відомо. 

Наприклад, інформацію отримати, скільки у нас інвалідів, ветеранів 

АТО/ООС, які потребують придбання автомобіля, я цієї інформації від 

держслужби не отримала. Ну, так вже сталося. Тобто він потребує верифікації. 

Окрема ланка найбільша реєстру, що стосується реєстру, знаходиться в 

Мінсоці. Це зрозуміло, тому що там і інваліди-ветерани, і ветерани других війн і 

миротворчих місій. Тому все це потрібно об'єднати в єдиний реєстр, який буде 

прозорим, зрозумілим, захищеним максимально, тому що все це – 

військовослужбовці; і буде операбельним в управлінні, для того, щоб 

міністерство мало можливість проявляти свою дієвість як на адресному рівні, так 

і на програмному. 

Платформа "Е-ветеран" покликана для того, щоб спростити, спростити 

комунікацію конкретного ветерана і міністерства. Тобто через онлайн-кабінет 

він має можливість зайти… Тобто він має можливість як ветеран через ІD-код 

зайти в свій онлайн-кабінет, подивитися, які пільги йому передбачені державою, 

які послуги та сервіси йому може надати держава.  

Коли ми дійдемо до ситуації, а саме до монетизації пільг і сам ветеран буде 

вирішувати, в який спосіб використовувати гроші, які йому держава надає, і 

відповідним чином спрямовувати ці гроші чи на курси, чи на лікування, чи на 



відпочинок, чи на заснування власного бізнесу, я не знаю, на що саме він може 

їх використовувати, але це його буде відповідальність.  

Тоді ми вийдемо на зовсім інший рівень, коли до держави буде, і до 

міністерства в даному випадку, буде менше нарікань щодо неефективної 

діяльності. 

Кол-центр. Кол-центр – це також буде окремий великий проект. В ідеалі 

він має працювати не з 9 до 6, як наприклад, зараз гаряча лінія з перервою там, 

яка встановлена офіційно. Цей кол-центр має надавати допомогу 24 на 7, тому 

що ніхто з нас не знає, коли ветеран буде потребувати допомоги, в тому числі як 

психологічної, так і консультативної, так і юридичної, так і іншої. Тобто це має 

бути такий достатньо широкий формат надання послуг через кол-центр, але це 

питання окремого проекту, який ми сподіваємося буде все ж таки мати 

міжнародну підтримку.  

І останній – це проектний офіс, про який я вам вже говорила.  

Так, а це маленька наша… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. С проектного офиса, который был, с комитетом работал, 

это как-то с Кабмином… 

 

ФРІЗ І.В. А ви нам хіба віддасте свій проектний офіс? Будь ласка. Я можу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы для вас готовы на все. Мы для вас готовы на все, но 

хотелось бы, чтобы это была какая-то общая система, иначе это будет просто 

потом может быть… 

 

ФРІЗ І.В. Я з Лесею, ми вже стільки, да, ми вже з самого початку працюємо 

вже майже місяців десять.  

 

 _______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  



 

 _______________. Ну, я давно маю справу з кол-центрами різних 

варіантів. Просто ви сказали, що кол-центри призначені для того, щоб 

якнайкраще надавати там допомогу. Я вам кажу абсолютно об'єктивно, що через 

тиждень спілкування з нашими ветеранами, допомогу треба буде надавати 

операторам центру, кол-центру. 

 

ФРІЗ І.В. Я знаю. 

 

 _______________. Тобто з ними… Я серйозно кажу.  

 

 ФРІЗ І.В. Я знаю, да, це правда. Навіть на "911" надають допомогу.  

 

 _______________. Тому не те що прискіпливо, ви їх бережіть цих 

операторів, надавайте їм всілякі пільги, молоко. Тому що це дуже серйозна 

робота. Дай Бог вам успіху в цьому. 

 

ФРІЗ І.В. Це той випадок, коли мені ветерани самі говорили про те, що не 

ми потребуємо психологічної реабілітації, а суспільство потребує психологічної 

реабілітації. А в даному випадку саме люди, які будуть працювати і мати 

необхідність стійкості, психологічної стійкості до будь-яких емоцій і не мати 

право на емоцію, Тому вони, дійсно, будуть потребувати допомоги. Дякую за 

пораду.  

І наступна презентація для членів комітету – це ще проект, але я вірю в 

його реальність і реалізацію. Що саме? Ми хочемо  вийти на формат співпраці з 

МЕРТом і через ЦНАПи створити в 206 містах України (в ЦНАПах  206 міст) 

окреме вікно, робочий стіл, який буде працювати безпосередньо з ветеранами. 

У нас є попередня домовленість про те, що будуть пілотні проекти, і я 

сподіваюся, що за вашої підтримки один з перших пілотів буде запущено в Києві, 

а також буде… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

ФРІЗ І.В.  А також буде запущено декілька регіональних. Для того, щоб ми 

протягом кварталу мали можливість  отримати інформацію, фідбек, тобто 

скільки ветеранів  про це знають, скільки звернулися, які саме послуги отримали, 

які саме консультації потребували отримати в цьому вікні, для того, щоб 

переглядати відповідну постанову Кабміну щодо переліку послуг, які надаються 

через ЦНАП, з акцентуванням необхідності виділення  окремого робочого місця 

в ЦНАПах, яке може бути за погодження органів місцевого самоврядування 

забрендовано в одному стилі, щоб воно було зрозумілим. Інформація про це буде 

розміщена на сайті, і відповідним чином намагатимося максимально донести цю 

інформацію до ветеранів, щоб вони у тому числі мали  можливість  заходити до 

ЦНАПів, які є абсолютно  комфортними  за місцем розположення, за ремонтом, 

і я сподіваюся, будуть такими ж зручними  у наданні послуг  для ветеранів. 

Це все, що я мала можливість сказати. Готова до питань-відповіді.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

_______________. Доброго дня. Ну, є, скажемо так, також пілотна 

пропозиція у такому контексті, що  в розпорядженні Київської міської державної 

адміністрації знаходяться  приміщення, які, може, не в повному ресурсі і не 

повністю ефективні з точки зору використання площ використовується, зокрема 

можна звернути увагу на таке приміщення, як Департамент містобудування та 

архітектури  Київської міської державної адміністрації, який налічує в своєму 

ресурсі більш ніж чотири тисячі квадратних метрів, але там розташовується 80 

співробітників. Для порівняння: Музейний, 12, там, де розташовується Державна 

служба України у справах ветеранів…  

Що це означає? Це означає те, що їх можна було би просто поміняти 

місцями, і це було б якраз і вирішенням. Ну, це ж звісно, що дуже складний 

процес, оскільки ж то відання КМДА, а тут ми маємо справу з віданням Кабінету 

Міністрів. Але ж це технічні питання, які можна, в принципі, опрацювати. І якщо 



б звернутися до голови Київської міської державної адміністрації з відповідними 

пропозиціями, як технічно напрацювати і вже запропонувати дорожню карту, як 

це зробити, то, в принципі, департамент КМДА не постраждав би, оскільки вони 

досить комфортно розмістилися в цьому приміщенні і… але ж чотири тисячі 

квадратних метрів – це якраз і для презентацій, і для, наприклад, там більш 

широких зібрань, і для запрошень там ветеранського суспільства і так далі. Тобто 

це було б одним з тих варіантів, який, в принципі, міг би бути. І це адреса – 

Хрещатик, 32, якраз саме знакове, та будівля, яка в центрі навпроти метро, дуже 

комфортно буде всім добиратися, там є і пандуси, все там є. Тобто це 

оптимально, якщо б це такий варіант реалізувати, це було б оптимальним 

рішенням. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это где-то возле Минэнерго? 

 

_______________. Да-да-да, біля Міненерго, да. 

 

_______________. І там є чотири тисячі метрів? 

 

_______________. Чотири тисячі метрів у них. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

_______________. Ну, там, там розташовується оцей департамент і 

розташовується комунальна організація "Київгенплан". Їх разом 80 осіб там, 80 

службовців, співробітників на чотирьох тисячах. Тому там… 

 

_______________. …розпорядиться і зразу займатися… А потім будемо 

говорити про…    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, может, вначале вот можно просто попросить, и мы 

его займем. Попросим ветеранов, зайдем в здание, да и все. 



 

_______________. На вихідних можна це зробити, але в понеділок вже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Василівна, будь ласка. 

 

ФРІЗ І.В. Да, дозвольте, будь ласка. Єдине, що, дивіться, у мене також 

одразу прохання. Тобто ми як новостворене Міністерство є правонаступниками 

служби, і бюджет, який поки що не переглядався, але на наступний рік складає у 

нас 161 мільйон гривень. Відповідно говорити про те, що міністерство 

спроможне сплачувати якусь велику орендну плату, я не можу. Тому що ми 

розглядали навіть приміщення в Будинку профспілок, яке там має бути вже 

запущено більш-менш в експлуатацію. Але, але ціна, яку нам запропонували, є 

взагалі неможливою для  розгляду. Від  25 до 60 за квадратний метр.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Долларов?  

 

 ФРІЗ І.В. Ми не можемо  на це піти ні за яких умов. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 60  долларов за квадратный метр?  

 

 ФРІЗ І.В. Від 25. А якщо брати до уваги… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что такие цены в Киеве есть?  

 

 ФРІЗ І.В. А якщо брати до уваги, що нам, наприклад, там квадратуру ще 

потрібно ЖКГ сплатити, то ми взагалі будемо займатися лише тим, що 

сплачувати за офіс.  

Тому, якщо це приміщення нам здатні надати на якихось раціональних 

умовах під міністерство, то це можна розглядати. Якщо це буде формат 

комерційної оренди, ми будемо неспроможні.  

Скільки зараз сплачує державна служба на рік? 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите, а Дом профсоюзов –  это частная компания, или 

это государство предлагает?  

 

ФРІЗ І.В. Это профсоюзы. Да, приватна.  

 

 _______________. (Не чути)  

  

ФРІЗ І.В. Напевно, це не до мене питання.  

(Загальна дискусія) 

І у нас 500 квадратів, да?  По всій Україні  державна служба сплачує за 

оренду приміщення 4 мільйони 320 тисяч. Тобто ці гроші закладені в бюджет 

насправді на наступний рік, щоб ми розуміли.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Уважаемые члены комитета, я предлагаю следующее. 

Написать письмо на Кабинет  Министров, за подписью всех членов кабинета на 

КМДА. Они наверняка на это отреагируют, и дальше вступим с ними в 

переговоры, при чем в публичные переговоры. И пускай публично  заявят, что 

они хотят с Министерства ветеранов столько-то. Как заявят, так и получат. Но 

то, что здание должно быть в центре… Конечно, Дом профсоюзов  это было бы 

просто потрясающе и логично, потому что это майдановский дом и это было бы, 

и прямо оттуда все поехали на войну с Майдана. И это было бы просто знаково. 

 

_______________. Символично. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Символично очень. И логично, и символично. 

Попробуем еще перевести переговоры с министерства с этими профсоюзами. А 

сколько метров нужно вообще?  

 

_______________. Ми розглядали хоча би розмістити, умовно кажучи… 

(Не чути)  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это в Доме профсоюзов? Сколько метров там давали? 

 

_______________. 520 квадратів, це другий поверх. Але чим там зручно, 

там з першого поверху є також ліфт прямий на другий поверх. І є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То есть, вы там хотели не все министерство размещать, 

а открытый офис для ветеранов. И вам объявили, еще раз, 25 или 60? 60? Бросьте 

мне телефон, я проведу тоже консультации. Можно? За дорученням комитета. 

Дайте мне телефон, с кем поговорить. Хорошо?  

 

ФРІЗ І.В. Тоді ми говорили про те, щоб там зробити… зараз міністерства, 

а залишити відділи окремі на території ………. Але, якщо є можливість говорити 

про будівлю Хрещатик, 32, яка буде комплексною, повністю 4 тисячі квадратів, 

це не 500 метрів. Якщо вони за розумною ціною.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо. Давайте я предложу, чтобы закончить эту 

дискуссию. Мы напишем письмо на КМДА по поводу Крещатик, 32, подпишем 

все члены комитета. И мне просто отдельно дайте телефон, с кем провести 

разговор по поводу консультации, вернее, по поводу Дома профсоюзов. 

Хорошо? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Тоді ідея просто, ще одна ідея. У нас є суспільне,  

суспільне знаходиться там, де карандаш. Ми розумієте, що там, де карандаш, да. 

Да. А Хрещатик, 26 – це приміщення 5,7… 5 тисяч 700 метрів. Там ходять три 

каліки, я на повному серйозі кажу. Я просто знаю, про що говоримо. (Шум у залі) 

Ні, ну абсолютно там. Нацрада сидить  якраз  близько до цього… Да, да, на 

Прорізній, да. А "Українське радіо" знаходиться на Хрещатику, 26. В принципі, 

хай воно знаходиться там, де і телебачення, їх туди на Мельникова, і все було б 

нормально. Чи  на Іллєнка, як вона зараз називається. 

 



______________.  Іллєнка.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. На Іллєнка, да?  І у мене чітке  переконання,  що цю 

справу можна…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гостелерадио, да?  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  Так. Ну, нема вже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Так. Це суспільне.  Ні, ……….. в Нацраді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)   

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Воно якось, НРКУ, зараз по-новому називається 

якось. Да, да, суспільне. По-моєму, зараз і Суспільне радіо і Суспільне 

телебачення.  Їх просто раціонально було б в одне приміщення. Там просто 

пустує карандаш.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что у нас еще?  

Вы были, да, вот вы там говорили про зміни постанови.  Представьтесь и 

скажите, что за вопрос  был к  министру. 

 

_______________. Доброго дня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К микрофону.  К микрофону подойдите, включите на 

кнопочку. Садитесь, не стесняйтесь. 

 

_______________. Дякую.   



Керівник військово-цивільної адміністрації міста Золоте, села Катеринівка. 

Приїхав з Луганської області.  

Я приїхав від імені всіх військових, які за наказом міністра оборони 

направлені до військово-цивільних адміністрацій і після цього забуті державою, 

і взагалі ми не знаємо, що робити. 

Справа в чому? Справа в тому, що ми всі є контрактники, приїхали туди, я 

приїхав з Пісок, з ……, і займаємося місцевим самоврядуванням. Але ж справа в 

тому, що після того, як нас відрядили, нас зразу ж лишили всіх соціальних  

гарантій, тобто нас не вносять до наказу про участь в ООС, хоча по Закону про 

ВЦА ми виконуємо завдання – заподія тероризму і відсіч російській агресії. Нас, 

якщо не вносять, то ми лишаємося можливості взагалі користуватися 

шпиталями, тобто, якщо не дай Боже щось з нами трапляється, а трапляється з 

нами кожного дня. Бо моє місце роботи  - це хутір Віліьний, це село Катеринівка, 

це Золоте-4, де пані Ірина була. Пам'ятаєте, що там відбувається. По нам 

стріляють снайпери, по нам… Понесло, вибачаюсь. 

Тому, і саме основне, що 207 Постанова  Кабінету Міністрів України, вона 

взагалі поставила таку крапку жирну на нашому грошовому  довольствії.  Тобто 

ми отримуємо зарплату згідно атестата грошового по тій посаді, яка була в 

бригаді. Тобто моя зарплата, вона намного нижча моїх підлеглих. Тобто я 

виконую обов'язки  мера в Авдіївці і таке ж саме, в селах таке ж саме. Але ж нам 

не нараховують, не може місцеве самоврядування нараховувати премії, за лінії 

першу і другу ми не можемо отримувати, бо ми не в наказі, ми не можемо 

отримувати звання –  нічого ми не можемо,  тобто мотивацій ніяких.  

А у нас всі прифронтові містечка, вони є візитівною карточкою для тих, 

хто приходить з тієї території. І я дуже  боюсь, що скоро там взагалі ніхто не буде 

працювати, і це дуже велика втрата для всіх нас. Тому я звертаюсь до вас, бо нам 

більш нема до кого звернутися, бо ваш комітет, він по духу для нас дуже 

близький, – допоможіть нам. 

Що ми зробили самі? Ми направили, підготували зміни до цієї постанови. 

Є приклад: вже Кабмін прийняв цю постанову 104, яка регламентує відносини 

тих відряджених військових куди завгодно – чи в Верховну Раду, чи в місцеве 



самоврядування, прописано все до коми, як там треба платити і соціальні 

гарантії. Але ж Кабмін приймає 207 постанову, нехтуючи цю 104-у, і взагалі ми 

залишаємося ні з чим. 

Я на ваше ім'я, Олександр Юрійович, направив лист, ми прошлого разу 

зустрічались от, получили відповідь від вас. Дуже вдячні, що ви направили свій 

лист до КМУ, і там він, я так розумію, розглядається. Але ж хотілось би розуміти, 

на якому етапі він там розглядається, чи прислав Кабмін відповідь на наші 

ініціативи. І взагалі що можна в цій справі, як ви можете нам допомогти, щоб 

вирішити це питання? Хоча б по 207 постанові, внести туди зміни, які ми 

просили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Ирина Васильевна. 

 

ФРІЗ І.В. Олександр Юрійович, давайте ми скоротимо дистанцію, що не 

очікувати відповіді від Кабміну, а спробуємо з вами зараз опрацювати з нашим 

юрвідділом це питання, ініціювати зміни, якщо це можливо, до 207-ї, добре? І 

тоді це буде набагато коротша дистанція, аніж отримання відповіді і потім 

рухатися далі. Тобто в який спосіб… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Разные ветки власти. 

 

ФРІЗ І.В. Да, да, да. Тобто ми забираємо це питання на себе.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

ФРІЗ І.В. Ми забираємо на себе. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будем отпускать… 

Будь ласка. 

 



_______________. Олександр Юрійович, почну з компліменту. Пані Ірина 

Фріз – взагалі герой нашого часу, не маючи нічого, вже мати щось ……… за 

такий короткий час, то взагалі, то супер. Але є одне "но", і я це "но" не висказав 

на минулому хабі, тому що минулий хаб перетворили на балаган, так сталося. Не 

з чиєї вини, тим паче, не з вини міністра. Але питання було наступне. На 

позаминулому хабі я задав питання: "Ірина Василівна, скажіть, будь ласка, що з 

коштами і що взагалі з функціями?" Ви тоді мені сказали: "Буде положення – 

побачимо". Ну, чесно, Олександр, забули про добровольців, взагалі в положенні 

забули про добровольців. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отвечаю, отвечаю за Ирину Васильевну. Мы обсуждали 

вопрос положення. Для того, чтобы его быстро было провести, то есть мы 

решили, что надо частями, а не целиком. Чтобы его было провести и можно 

было… брать… Господи, извините. 

 

_______________. По Фрейду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По Фрейду, да. Брать людей на работу и начинать 

работать, решили сделать положення то, которое занимает наименьшее 

сопротивление. Потому что это положення по процедуре нужно согласовывать 

со всеми министерствами, и там началось везде. 

Поэтому мы подготовим диаграммку на следующий комитет положення, 

то, что имеем сегодня, то, что получилось "откусить слона", и то, к чему мы 

должны прийти в финальной части. Но, поскольку сейчас уже можно, я прошу 

прощения, что я за вас, Ирина Васильевна, потому что я тоже там активно 

принимал участие, другого механизма не было.  

Еще раз хочу одно сказать, это промежуточная вещь, которая будет очень 

короткий промежуток времени. Мы, я думаю, в ближайшее время, я думаю, 

будем вместе с министерством вносить новое положення. Пускай оно занимает 

дольшую процедуру времени и согласования, это уже не мешает сегодня 

министерству.  



Ирина Васильевна закончит.  

 

ФРІЗ І.В. Да, ми будемо вносити, готувати і вносити потім зміни до 

чинного положення. Це більш проста процедура, аніж одразу запустити загальне 

положення, яке дає можливість розпочати конкурс на держсекретаря. Тобто я 

готова з вами сідати, спільно опрацьовувати питання внесення змін. Є 

Олександр, керівник юрвідділу, для того, щоб це викласти в формат, який дасть 

нам можливість провести його. І я сподіваюсь, що давайте ми завершимо конкурс 

на держсекретаря, затвердимо штатну чисельність і структуру, і потім вносити 

зміни. 

Тобто нехай буде розпочато конкурс на заміщення посад в міністерстві. 

Тоді ми зможемо за цей час, умовно кажучи, максимум там до червня місяця 

говорити про внесення змін до положення, добре? 

 

_______________. І ще половинку буквально, одну секунду.  Пані Ірино, 

актуалізація законопроекту все-таки 9181, ми будемо на ньому наполягати. Тому 

що зараз виникла ситуація, що до Женевських конвенцій повертаються, тому що 

моряків забрати не можуть і не можна без Женевських конвенцій. З урахуванням 

посилення і імплементація Женевських конвенцій даним законопроектом, ми 

вимушені до нього повертатися. Мало того, я вже казав, що той пункт у 

ветеранському законі додаток ХХ до пункту 6 з приводу ветеранів, які є 

учасниками бойових, він не діє, тому що в підрозділ ми нікого не включали в 

жоден військовий підрозділ, включали особисто і особисту відповідальність 

люди несуть за статтею 260 за 14-й і 15-й роки. За незаконну зброю і незаконні 

збройні формування. Ми вимушені повернутися і актилізувати це законодавство.  

Я перепрошую. Все. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я все равно хотел сказать, если вдруг украинская фемида 

как-либо сработала несправедливо, и вы знаете, есть несправедливые вещи по 

осужденным на сегодняшний момент, дайте фамилии, мы проверим. Я думаю, 

что мы решим в Администрации Президента, с Президентом по поводу 



амнистии. Смотрите, я говорю технический вопрос, который можно сделать 

достаточно быстро. Услышьте просто, что я сейчас говорю. А спорт курению не 

помеха.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю, я понимаю, но вдруг есть, это параллельная 

вещь, это несвязанная вещь, еще раз говорю, параллельная вещь.  

Пане Юрію, будь ласка. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Тут я і до пані Ірини, і до всіх. Отже, по тому питанню, 

що було тільки що порушено щодо конвенції там, то підпадають і під Женевську, 

і по Гаазьку конвенції 1907 року. І ми вже з Ігорем говорили, і думали про те, 

власне, про законопроект, який... Ми ратифікували одну і другу конвенцію, але, 

самі знаєте, ратифікувати – ратифікували, але треба буде це у вигляді закону вже 

імплементувати в наше законодавство, щоб зняти питання добровольців за 

незаконне носіння зброї і всі ці, я скажу, безлад попросту, який запанував тоді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы были не готовы к войне просто. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так. Це перше.  

Я також сподіваюся, що пані міністр нам в тому відношенні, бо він  вже 

буде, той закон, бо там прийдеться ще дещо  обговорювати там в кабінеті і на 

рівні адміністрації, що пані міністр нам також допоможе. 

А друге. Панове, був я у Президента, і ми говорили щодо військових судів. 

Він схвально віднісся до цього. У нас є законопроект, цей законопроект у 

Князевича в комітеті. Ну, Князевич там…  то, бачите, європейська норма, 

особливі суди. Неправда, Польща має і Франція має військові суди. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 



ШУХЕВИЧ Ю.Р. А ми також особливий суд, антикорупційні,  але… 

Правильно? Але ж в Польщі є військові суди, існують, сьогодні вони члени 

НАТО і члени Євросоюзу. Франція має і не ліквідувала після… ну ніколи не  

ліквідовувала. І тут є питання, що чи  з боку міністерства могло би бути, ну так 

скажу, просто    певного тиску на Князевича, щоб він цей законопроект 

пропустив через свій  комітет до першого  читання. Тому що там є, пані Ірино, 

ви ще з тим зіткнетеся у Міністерстві ветеранів, там є  дуже багато такого, що 

ой-йо-ой.  Ветерани воювали там…  

Я вам  прости приклад.  Взяли… Поранені. Взяли, реквізували  автомобіль, 

відвезли до  шпиталю і вернули  власнику назад. Власник подає до суду. Так 

судять за грабіж, за те, що незаконно забрали в нього автомобіль. Ще й він 

претензію, обшивка… судження: кров'ю  йому зіпсували, бо кров'ю залили 

поранений. Розумієте?! І судили. 

Так от таких випадків дуже багато там. Там тюрми забиті. І судять 

луганські і донецькі судді.  А вони вже судять… 

 

______________.  Політично упереджено.   

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Упереджено. І тому такі справи підлягають, знаєте, 

військовій юрисдикції, мають вони попадати. І тому то вже ніби то не до 

ветеранів відноситься, бо то тих, які ще воювали на той момент. Але то справа в 

якомусь ступені дотична.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если есть военная прокуратура, то логично должен быть 

военный суд. А если нет военного суда, давайте закроем военную прокуратуру. 

Это первое. 

Второе. То, что я могу сказать, то, что там делалось, в прокуратуре военной 

под руководством Матиоса, это делалось, ну, мягко говоря, не совсем правильно. 

Потому что решения должны быть в этом плане политико-правовые, а не чисто 

правые. Да, наверное, с чисто правовой точки зрения, если брать сегодняшнее 



законодательство, наверное, судья был прав. Если брать чисто правовую точку 

зрения. 

Но на войне нет ничего выше, чем жизнь солдата. И любой ценой командир 

должен защитить солдата, чтобы солдат был жив. Это его прямая обязанность 

как командира. И если он принял такое решение, командир, реквизировать 

машину и отвезти раненого бойца, тем более, когда ее вернули, я не вижу в этом 

никакой проблематики.  

Но вопрос экстерриториальности и подсудности, это тоже обсуждалось с 

Президентом. Что например, перенести в Днепропетровскую область из 

Луганской и Донецкой. Нам нужно просто, наверное, сейчас, более когда 

активно заработает министерство, объединить усилия юридических 

департаментов министерства и комитета. У вас больше будет возможности. 

Потому что у нас в комитете всего, там не много людей работает объективно. И 

чтобы мы этот вопрос все-таки решили. 

То же самое, что и говорят комбатанты. Проблематика 260 статьи, что они 

все были с незаконным оружием. В 14-м году все, которые с Майдана поехали, 

все были с незаконным оружием. И в принципе их всех можно, если брать 

чистую букву закона, всех можно посадить.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю все. Ну, я ж в процессе, я глубоко в процессе. 

Поэтому это мы должны объединить, должны как-то это выписать. Просто я не 

понимаю, на самом деле это больше вопрос Комитета нацбезпеки і оборони, если 

говорить объективно.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, поскольку там всегда буфер, все приходят потом в 

этот комитет. Вот, ну, это вообще вопрос к Комитету нацбезпеки і оборони. 



Все тогда, вы тогда обменяйтесь телефонами, чтобы обсудили по поводу 

постанови. 

 

_______________. Спасибо вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, я думаю, что Ирина Васильевна, она на самом деле 

все эти проблематики знает, потому что она сама до того, как быть министром, 

была народным депутатом и волонтером. И много ездила на линию 

разграничения, и много знает, что происходит. То есть она не из космоса.  

 

ФРІЗ І.В. Одне уточнення, дозвольте, пане голово. Стосовно орендної 

плати, яку здійснює сьогодні державна служба. Загалом за офіс, в якому 

розташована, а також тероргани, да, це 1 мільйон 300 гривень на рік. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ФРІЗ І.В. Не чотири, тобто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаете, мы не Счетная палата. Что наверняка уже, 

смотрите, наверняка вас уже считали, наверняка вас уже проверяли. Поэтому я… 

не собираемся это дело сейчас обсуждать.  

Вопрос, конечно, сделать открытого – open space сделать в Доме 

профсоюзов –  мне кажется, это вопрос политически важный. Я думаю, что мы 

все включимся, я проведу переговоры, потом, значит, нужно будет поговорить с 

Президентом, может, у него будут какие-то дополнительные аргументы для того, 

чтобы на 500 метрах, ну, не сильно наживались собственники, как мне кажется. 

Это логично.  

 

_______________. (Не чути)   

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Я все понимаю, я уже только что прочел это, Леся 

бросила это самое, я только что прочел. Я думаю, что мы найдем аргументы 

пойти на… у собственников чтоб был государственный подход. 

Хорошо. Есть вопросы к Ирине Васильевне? Нет? Хорошо, первый вопрос 

закончили.  

Остались два-три вопроса чисто комитетских. Если нет вопросов там, если 

есть вопросы ко мне, тогда подождите. 

Друге питання: про затвердження плану роботи комітету на десяту сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання. Если можно, давайте я зачитаю три 

вопроса, и мы сразу же по ним примем решения. Они чисто процедурные. 

Третє питання: про затвердження пропозицій до проекту порядку денного 

десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання.  

І четверте питання: про звіт про роботу комітету за период работы девятой 

сессии Верховной Рады Украины восьмого скликання.  

Все помощники, все народным депутатам доложили. Я предлагаю принять 

данные три вопроса.  

Спасибо. Решение принято.  

 


