
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

07 листопада 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Юрій сейчас прийде. Кворум є. 

Ну, первое, что скажу, сегодня была встреча Премьер-министра – то, что 

вот пан Юрий мне рассказал, с паном Юрием, там был Андрей Билецкий по 

поводу создания Министерства ветеранов. Премьер, ссылаясь на то, что 

коалиция не подала согласованную кандидатуру, дал понять, что 

министерства не будет и что будет реформироваться как-то… Пан Юрій, 

може, більше потім розповість. Будет как-то реформироваться Держслужба, 

будет выведено в отдельный ЦОВВ и дальше по тексту.  

Я скажу там свое мнение. Можно реформировать как угодно 

держслужбу, но она никогда не будет тогда выполнять той миссии, которую, 

мы понимали, должно формироваться министерством, то есть в нем никогда 

не будет ни лечений, никогда не будет мемориала, никогда не будет всех 

функций в целостности в одной системе, ни нормальной реабилитации, ничего 

не будет. К сожалению, на третьем году работы… на третьем году работы 

Премьер-министра, когда он об этом говорит, что он будет реформировать, что 

мешало реформировать 3 года? Все разговоры, что там не хочет, то, что я 

слышал, например, министр внутренних дел – я это однозначно хочу 

спростувати. Потому что министр внутренних дел сегодня же на Кабмине 

сказал, что он поддерживает полностью создание Министерства ветеранов. 

Поэтому все эти отсылки на того или иного человека – это необъективная 

информация. 

Кроме этого, я вчера встречался еще с министром внутренних дел. О, 

Олег может… как раз я начинаю разговор. 
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_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, начал разговор о сегодняшнем мероприятии. 

Может, тогда расскажете все, что было? Представься, кто не знает. 

  

ПЕТРЕНКО О.М. Народний депутат Олег Петренко.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

ПЕТРЕНКО О.М. Ну, чому в темі? Тому що, ну, доброволець з "Азову" 

до депутатства. Тобто все просто. Зараз член партії "Національний корпус", 

яка проводила акцію сьогодні під стінами Кабміну з вимогою про створення 

Міністерства ветеранів. Там представники тих, хто вимагали під стінами 

створення Міністерства ветеранів, зайшли до Кабінету Міністрів і відбулося 

дві розмови з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. 

За результатами, результатом цих двох розмов стало те, що, по-перше, 

Прем’єр-міністр пообіцяв, що вже наступного тижня він готовий почати 

створення окремої структури, яку, там, готовий вивести з підпорядкування 

Міністерства соціальної політики, зробити цю службу окремою суб'єктною 

організацією з бюджетом, з фінансуванням, з повноваженнями, ну, зрозуміло, 

крім голосу на Кабміні під час голосування, керівник служби, він його не має. 

Але він запевнив, що його голос Прем’єр-міністра буде… 

 

_______________. Компенсувати. 

 

ПЕТРЕНКО О.М. … компенсувати. Але і домовленість в  тому, що 

створення цієї служби – це не кінцева мета і це, це перехідний етап все ж таки 

до створення міністерства. Тобто ми не зупиняємося на тому, щоб, там, якщо 

ця служба буде створена і всі скажуть, що все, ми створили цю службу, далі, 

далі там про міністерство вже не говоримо.  
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Але по процедурі, так, він, Прем’єр-міністр може там сьогодні поставити 

питання про створення міністерства, але він чітко і відверто каже: "Я, ну, крім 

процедурної… чиновника, який має діяти по процедурі, я політична…, в мене 

політична посада, я сюди делегований коаліцією і я хочу, щоб спочатку 

коаліція узгодила кандидатуру міністра, на наступний день я підписую наказ 

про створення міністерства". Тобто на даний час в такому форматі м'яч на полі 

провладної коаліції Верховної Ради. І все ж таки мені як учаснику акції 

хотілося б, щоб провладна коаліція все-таки узгодила кандидатуру міністра і 

тоді жодний перешкод на шляху до створення міністерства у них вже не 

залишиться, тобто вони не в площині процедури і слів Прем'єр-міністра, а 

якраз у площині домовленостей між двома найбільшими фракціями Верховної 

Ради. І тобто він готовий з свого боку, як тільки консенсус буде, динамічно 

рухатись у напрямку створення міністерства. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ПЕТРЕНКО О.М. Міністерства. Як тільки буде… Тобто службу 

створювати він готовий і зараз. А міністерство – це вже політично він не 

готовий без того, щоб це було узгоджено з коаліцією Верховної Ради. Міністра 

він хоче, щоб делегувала коаліція Верховної Ради.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А министра здравоохранения ему делегировала 

коалиция? Еще могу назвать многих министров.  

 

ПЕТРЕНКО О.М. Ми задавали таке питання. Він аргументує тим, що там 

не йде мова, не йшла мова про створення Міністерства охорони здоров'я, там 

просто виконуючий обов'язки. Тобто тут, коли йде… Я ретранслюю результат 

і содержание двох наших розмов з Прем'єр-міністром.  

Ну, якщо коротко, то все.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я рад, что Премьер-министр хоть что-то будет делать 

за 3 года. Вопрос – верю или не верю – жизнь покажет. Но я тоже не очень 

верю, за 3 года можно было давно это сделать и давно это предлагалось, как 

первый этап. Наверное, помнишь, да, когда мы это изначально говорили, 

обсуждался вопрос и ЦОВВа, и никто не против на самом деле этого. И как 

первый этап это возможно. Но если мы говорим о полноценной защите 

ветеранов, в которой должно быть и медицина, и социалка (ну, три главных 

подразделения), и мемориал, назовем это одним большим словом, то ЦОВВ 

это не в состоянии сделать просто практически. Потому что в ЦОВВы ни одно 

министерство не передаст своих полномочий. И на сегодняшний момент тогда 

в стране останется такая же ситуация, что больше 20 министерств и ведомств 

будут заниматься проблематикой ветеранов, а ЦОВВ, который не имеет 

полномочий, якобы это будет координировать. Это конструкция невзлетаемая. 

И это сделать во время того, когда бюджет в первом чтении принят, и сейчас 

кардинально изменить бюджет ко второму чтению я не понимаю как.  

А второе чтение будет приниматься в ближайших там пару недель. И 

если это в бюджете не будет заложено, этот ЦОВВ, то это все останется на 

уровне разговоров. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я перепрошую. Я це йому сказав. Кажу: "Слухайте, як 

не буде передбачено відповідних коштів на міністерство вже тепер в бюджеті, 

то – кажу – як ви зазіваєте і пізніше навіть створите, то на цей рік, 19-й рік 

міністерство буде паралізоване".  

 

ПЕТРЕНКО О.М. Він запевнив, що буде забезпечено бюджетом ця 

структура якраз, якщо не затягувати, прямо зараз він готовий почати створення 

цієї структури. Тобто до розгляду бюджету він вже готовий її створити. До 

розгляду бюджету в остаточному варіанті.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я уведомлю, если вдруг пригласят на совещание 

по поводу создания ЦОВВ как председателя профильного комитета. А по 

логике должны, наверное, пригласить. То я обязательно всех уведомлю о том, 

что происходит. Я обязательно, если будет проходить ЦОВВ, я попрошу, 

чтобы мы провели круглый стол, собрали наибольшее количество активных 

ветеранов не только АТО. Потому что это не должно быть только под АТО, 

ну, участников АТО.   

Я ни в коем случае не хочу разделять эту страну, что, вот, афганцы, 

условно там, ну, образно говоря, черного цвета, а атовцы белого цвета, а те, 

кто были в миротворческих, участвовали в миротворческих акциях Украины, 

а их более 40 тысяч, то вообще забыты. Непонятно.  

То есть на самом деле мы говорим о том, что это министерство должно 

быть для участников боевых действий и военных. И те офицеры, которые 

честно учили курсантов и учили солдат тоже должны быть представлены в 

этом министерстве. Это справедливо. Одно.  

Второе. Я с удовольствием, и весь комитет с удовольствием пойдет на 

любые действия, которые могут улучшить сегодняшнюю ситуацию. Нет 

позиции, могу сказать от себя, ну и, наверное, от всех своих коллег, нет 

позиции, что вот  мы тупо вот так, и никак – шаг вправо, шаг влево. Есть 

позиция одна, что сегодняшнее состояние, которое есть, оно 

неудовлетворительно. И не  вопрос к Министерству социальной политики в 

этом случае, просто еще  раз говорю то, что я говорил многие года: нигде в 

мире и у нас оно не может быть, это ведомство, под Минсоцполитики, это 

совершенно разные направления. И в Америке отдельное есть министерство 

труда, которое занимает функцию… ну, как раньше называлось 

Минсоцполитики – да? – министерство труда, и есть отдельное министерство 

ветеранов.  

Ну, я повторяю и еще раз говорю, почему на самом деле, например, нет 

в Англии министерства ветеранов? Потому что Англия – страна с 

тысячелетними традициями. Почему оно есть в молодых государствах, таких 
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как Америка или Канада? Потому что через министерство ветеранов 

складывались традиции по отношению к ветераном.  

Америка – это страна эмигрантов, и в каждой группе людей были свои 

традиции: у итальянцев – свои, у французов – свои, ну, и дальше. Им нужно 

было составить общую модель. В Украине такая же ситуация, в Украине нету 

традиций. Это тоже достаточно многонациональное, многокультурное 

государство, так оно сложилось исторически. И одна из основных задач, то, 

что мы обсуждали, когда мы говорили о "белой книге", это попробовать это 

примирить и объединить всех ветеранов, чтобы мы не разделяли их.  И оттого, 

как мы изначально заложим эту тезу, так дальше этот корабль будет плыть. 

Это самое главное.  

И ни в … И если это получится – не вопрос. Но я могу однозначно 

сказать от себя лично,  что если не будет в бюджете, я не буду за это 

голосовать. Покамест то, что подал Кабинет Министров – я надеюсь, что 

исправит – но когда он говорит в том, что подали, что 5 процентов всего-

навсего от потребности идет для людей с инвалидностью из числа 

переселенцев, которые воевали в АТО, на квартиры, да?  

Давайте честно говорить, если человек с Донецка принял сторону 

Украины и воевал за Украину, наверняка у всех были сослуживцы такие люди,  

которые  оставили там все, у которых некуда возвращаться. Страна должна об 

этом заботиться или нет? У него некуда вернуться. И, когда в  бюджете  

составляется 5 процентов от  потребности, это все значит, создать на входе 

трафик, создать искусственный дефицит, и конфлікт: а кто эти 5 процентов? 

Лучше вообще ничего не делать, чем так  делать.  

Поэтому могу сказать однозначно, что пока в бюджете не будет  

исправлены эти  ситуации, и пока мы четко не  увидим хотя бы начало пути, я 

буду обращаться и к своим коллегам, чтоб мы этот бюджет не поддерживали. 

Значит, как его поддерживать, вы придете ко мне дальше на комитет и скажете, 

Александр Юрьевич, а чего вы проголосовали за него? Вы ж нам совсем 

другое говорили на  комитете, это ж будет не честно.  
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Ну, еще раз повторяю: если ЦОВВ – пускай будет ЦОВВ, как первый  

этап.  

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Как первый этап.  

 

_______________.  … не має зніматися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Второе. Вопрос министра. Да мы выдвинули Иру 

Фриз, я объяснял логику, могу повторить. Поверьте просто на слово, я 

опытный… старый и опытный парламентарий, без диалога с Президентом – не 

важно, как фамилия Президента, подчеркиваю – без диалога с Президентом 

вновь созданное министерство не взлетит. Не взлетит. 

 

БУРБАК М.Ю. Я не согласен с этим. Я просто не согласен с… (Не чути) 

  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я говорю о критерии. Давайте первое… 

 

БУРБАК М.Ю. Якщо ………. лише у фракції БПП, я з цим не 

погоджуюся. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз. Выдвините кандидатуру. 

 

БУРБАК М.Ю. Не вопрос. Почему у нас только Ирина Фриз, потому что 

у нее получается говорить с Президентом или как?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так предложите другую кандидатуру. (Шум у залі) 

Какой праймерис здесь может быть? 

 

БУРБАК М.Ю. Саша, ну, вот понимаете, зараз ми почнемо ділити шкуру 

неубитого медведя. Извините. Просто у нас каждый раз на каждой 

Погоджувальной раде выступает Артут Герасимов, мы вимагаємо створення 

міністерства і призначення Ірини Фріз на посаду міністра. Это позиция, 

конструктивная или как? Тут ви кажете, що лише у Ірини Фріз є можливість… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, я говорю о… Не так было сказано. Не так было 

сказано! Прошу не перебивать… слова. 

 

БУРБАК М.Ю. Перепрошую, а я вважаю, що логічно, щоб це 

міністерство очолила людина, яка була в АТО. Вона буде мати більше… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предложите кандидатуру. 

 

БУРБАК М.Ю. Я не готовий. Я не готовий.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так не тяните - предложите.  

 

БУРБАК М.Ю. Саша, "не тяните – предложите". Вы предложите, мы 

говорим, наші члени фракції, які є учасниками бойових дій в зоні АТО, 

категорично про це заперечили. Крапка. І ти знаєш, і нічого… і 2 місяці ви 

товчете цю воду в ступі і нічого не змінилось. Ну, це неконструктивно також.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, смотрите, давайте тогда по-другому. Я могу сказать 

откровенно почему не призначается кандидатура Ирины Фриз. Потому что 

Премьер-министра волнует за кого она будет голосовать, на чьей стороне. 

Нарушается баланс. И если вы прочитаете все статьи, которые изданы у нас в 
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средствах массовой информации, подконтрольные Премьер-министру, там 

четко написано, нарушается баланс.   

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Вона хоч раз на комітет приходила? Ми її бачили?  

 

БУРБАК М.Ю. У нас Ырина Фриз… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте друг друга не перебивать, хорошо. Я дам 

слово, будете говорить. Принимается?  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте по порядку денному підемо… 

 

_______________. Дуже дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До свидания.  

 

_______________. Ви, будь ласка, зауважте, що я був.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А второе. Не стоит БПП – говорю это при всех – на 

позиции Ирины Фриз. БПП выполнило процедуру. Есть процедура, что 

должна фракция внести, она внесла. Есть другое предложение, пожалуйста, 

предлагайте и никто не возражает. Но самое худшее – ничего не делать. Нам 

не нравится Фриз и мы поэтому ничего не предлагаем дальше. Предлагайте. Я 

готов провести в любое время открытое заседание, послушать… собрать 

открытое заседание комитета, пригласить всех кандидатов, пригласить все 

заинтересованные стороны и дальше, как профильный комитет, принять 

решение и предложить дальше залу – никаких вопрос нет. Но самое худшее на 
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сегодняшний момент говорить одно: мне не нравится это, но мы ничего не 

предлагаем. Это позиция номер раз. 

Позиция номер два. Никто не претендует на то, что у Ирины Фриз есть 

лучшие отношения с Президентом или хуже. Я говорю о том, что, поскольку 

Президент является Главнокомандующим и это… и ЗСУ находится в его 

вертикали, я говорю о том, что должна быть координация человеческая  иначе 

это министерство не будет работать. Это объективная ситуация.    

По поводу того, что это должен быть атошник или неатошник, я не хочу 

комментировать, потому что это сразу начнется следующее. Могу сказать свое 

видение. А это должен быть с ЗСУ или с МВД атошник?  

 

_______________. С "Азова" или с "Коханівського". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. С "Азова" или с "Коханівського" условно. Следующее 

начнется. А он должен быть атошник в каком году, в 14-м году или в 15-м 

году? И мы этим разделим. А он должен быть атошник или афганец? А он 

должен быть генералом или солдатом в АТО? Офицером или представлять 

солдат?  

Потому что все круглые столы, которые проводили, то, что нам говорят 

опять-таки европейские люди опытные, они говорят: "Обратите внимание, 

если вы создаете министерство, только не вздумайте, чтоб там работали одни 

офицеры. По одной причине, потому что офицеров условно там 5-10 

процентов, ну, в армии, а солдат – 80-90. И офицер – это другая каста, они не 

всегда понимают проблематику солдат".  

Для этого есть огромные труды, которые изучены, которые уже есть, 

наработаны. Но я готов к любой дискуссии. Главное, чтобы сделать этот 

продукт. Я понимаю, что то, что ……. это хорошо, то, что тяжело рождается, 

дальше, наверное, будет лучше работать чем, там, шапками закидали, быстро 

создали и оно не взлетает. 
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Но сейчас я вам говорю, и заканчиваю, еще раз говорю, нет позиции, что 

это одна Ирина Фриз. Нет такой позиции. Но, Олег, просто в силу того, что ты 

здесь представитель "Азова" могу сказать, например, я не очень, например, 

уверен, что должен быть представитель батальона, потому что азовец 

наверняка больше будет помогать "Азову". 

 

ПЕТРЕНКО О.М. Жодних наполягань… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, я тебе, я тебе это просто говорю, раз мы сидим 

напротив. Услышь меня.  

 

ПЕТРЕНКО О.М.  ... процес створення міністерства. Це принципово ми 

не будемо пропонувати своїх кандидатур. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потому что, потому что любой человек, который 

служил в своем батальоне, неминуемо будет продвигать свое братство. Это 

логично. Это нормально, потому что он их знает. А тех не знает. И это 

нормально.  

И идеология была, то, что мы говорили, она была сделана 

приблизительно следующим образом, что это должно быть, попытаться, 

равноудаленная ситуация быть, которая болеет этим делом, но 

равноудаленная. Вот позиция. Я готов на все уступить. 

Следующее, я считаю, что очень важно, как будет составлена громадська 

рада.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте сделаем первый шаг…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ЦОВВ. 

 

БУРБАК М.Ю. ЦОВВ… (Не чути)  … перший крок. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Все? Если нужно встретиться, там, со мной, более 

большего круга или со всем комитетом, приглашаю весь комитет, с более 

большим кругом ветеранов, пожалуйста, говорите куда, здесь, мы приедем – 

не вопрос. Не вопрос. Чтобы не рождались какие-то мифы, что Третьяков или, 

там, комитет хотят создать министерство для себя, чтобы оттуда что-то 

грабить и дальше, ну, это то, что есть в средствах массовой информации. Это 

неправда! Потому что… то есть выяснили ситуацию, когда 20 министерств и 

ведомств, и в каждом есть свой отдел управления, департамент, который 

занимается ветеранами, то огромные бюджетные средства, которые туда 

выделяются, просто растекаются в никуда. То, что мы сторонники сделать 

реестр человеческий, чтоб все было прозрачно и видно, этот самый, ну, здесь 

нет сомнений. 

То, что нужно избавляться от "детей лейтенанта Шмидта". Нужно 

избавляться. Я имею ввиду, не совсем честно полученные статусы. Нужно 

избавляться. Самое главное, знаете, как мне говорили – заканчивая – в  

Америке, если вы даже это позже сделаете, исправите эти ошибки, которые 

есть, вы уже молодцы. Самое худшее – это не исправлять ошибки. А то, что 

ошибки всегда допускаются, ну, всегда допускаются.  

Закончили, переходим к комитетам. Да.  

Добре. Пункт перший порядку.... А де порядок? А, вибачте. Кстати, 

залишися ще – послухаєш. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перше питання. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про поховання та похоронну справу" щодо Національного 

військового меморіального комплексу – законопроект 9170, урядовий 

законопроект. Доповідає Божко Ольга Анатоліївна. Є?  
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БОЖКО О.А. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

БОЖКО О.А. Шановний Олександре Юрійовичу, шановні народні 

депутати, колеги, сьогодні на ваш розгляд виноситься, розроблений нами, 

урядовий законопроект про внесення змін до Закону України "Про поховання 

та похоронну справу", який передбачає створення Національного військового 

меморіального комплексу. 

Ну, я думаю, що багато хто про нього вже чув, Олександр Юрійович – 

точно. В принципі, підґрунтя для його створення було закладено ще в 2011 

році відповідною постановою Верховної Ради України, якою передбачалося 

створити так званий український Орлінгтон, на якому ховати та увічнювати 

таким чином пам'ять про загиблих за нашу країну фактично. 

Тоді ще не було АТО. Після того, як почалися всі ті події, ми всі 

зрозуміли... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

БОЖКО О.А. Ну, тоді були, скажімо так, інші, інші цілі, да, але, на жаль, 

ми сьогодні констатуємо той факт, що створення цього кладовища вже 

непросто важливо, а надважливо, архіважливо і мало бути ще позавчора, як-то 

кажуть, але до сьогодні ми не могли якби навіть почати роботу з цього 

приводу, незважаючи на те, що Мінрегіон визначений постановою головним 

відповідальним за створення такого кладовища, через те, що у нас на 

законодавчому рівні взагалі не передбачено існування отакого-от кладовища 

державного рівня.  

Тому, власне, оцим законопроектом ми визначаємо окремо цей 

національний військовий меморіальний комплекс як спеціально відведену 

земельну ділянку, призначену для організації почесних поховань та 
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перепоховань видатних борців за незалежність України, військовослужбовців, 

які загинули, захищаючи Україну, інших осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, верховних головнокомандуючих Збройних Сил України, 

а також дружин або чоловіків зазначених категорій осіб. 

Крім того, в законопроекті передбачається, які саме категорії осіб 

можуть бути там поховані, які не можуть бути поховані на вимогу 

Українського інституту національної пам'яті, та, крім того, визначається, що, 

власне, утриманням такого кладовища буде займатися от безпосередньо 

центральний орган виконавчої влади, про який щойно говорилось, що 

здійснює… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какой? 

 

БОЖКО О.А. Ну, ми пишемо так як прийнято писати у законах, що 

здійснює реалізацію державної політики у сфері соціального захисту ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції за рахунок коштів державного 

бюджету. Ну, тобто, ну, яким би він не був, в принципі, він в законопроекті 

закладений. 

Є таке питання організаційне. От зараз, я думаю, що Ігор Всеволодович 

розкаже. Справа в тому, що чому ми, до речі, дуже довго не могли цей 

законопроект взагалі довести от до вашого відома, довести до Ради, через те, 

що на етапі його погодження, ми півроку якби вступали в полеміки з 

Українським інститутом нацпам'яті, який саме наполягав на тому, щоб він 

вийшов в такій редакції, в якій він зараз вийшов. Тобто от те, що ви зараз 

бачите, все те, що нам все ж таки довелося повністю врахувати їх зауваження, 

відповідно до яких на законодавчому рівні перелічені досконало усі категорії 

осіб, які мають бути там поховані. Бо ми все ж таки наполягали на тому, щоб 

це було на підзаконному акті. Тобто у нас в першочерговому варіанті просто 

було сказано, що порядок організації таких поховань визначається Кабміном. 

Через те, що в результаті виписали так, як наполягав Український інститут 
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нацпам'яті. От зараз Ігор Всеволодович пояснить, там получається, що випала 

одна з категорій осіб, бо український інститут наполягав саме на такій 

редакції. 

Але ж я, незважаючи на це, я, в принципі, я зразу хочу сказати, що ми 

абсолютно як розробники підтримуємо, ну, позицію Ігоря Всеволодовича і 

відповідно центрального органу виконавчої влади. Але ми пропонуємо 

підтримати зараз цей законопроект, довести його хоча б до пленарного 

засідання, бажано прийняти його в першому читанні, після якого, в принципі, 

от ці їх зауваження, я вважаю, що можна врахувати поправками між першим 

та другим читанням і ми це підтримуємо. Але в цілому я вас дуже прошу 

підтримати, бо інакше ми взагалі ніколи не створимо це кладовище.  

Дякую за увагу.  

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, а яка концепція буде цього 

кладовища? Скільки землі?  

 

БОЖКО О.А. Ну, скільки землі – це не концепція, це вже, скажімо так, 

організаційне питання.     

 

БУРБАК М.Ю. Ні, ну… 

 

БОЖКО О.А. Да. Значить, дивіться… 

 

БУРБАК М.Ю. Я просто… У нашій державі війна ще не завершена.  

 

БОЖКО О.А. Так.  

 

БУРБАК М.Ю. Вот, ви зараз робите це… 

 

БОЖКО О.А. Ну, приблизно… 
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БУРБАК М.Ю. … кладовище… От як, який… скільки гектарів? 

 

БОЖКО О.А.  Приблизно 100 гектарів передбачається...  Ну, це типу… 

 

БУРБАК М.Ю. Я просто з 11-го року по 18-й, ми це чекали, чекали, 

чекали, чекали.  

 

БОЖКО О.А. Ну… 

 

БУРБАК М.Ю. В цьому комітеті ми працюємо вже 4 роки… цього 

питання… В чому нагальність цього питання зараз?  

 

БОЖКО О.А. Нагальність була і тоді. Я ж вам кажу, що просто, ну, по-

перше, да, є питання… 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, те, що вони хотіли вкрасти гроші ще тоді, то ми 

розуміємо, навіщо… 

 

БОЖКО О.А. Є питання з землею, є питання з грошима. Ми намагались 

все ж таки, да, починати з того, що знайти землю. Там була відповідна робоча 

група, шукали ми землю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И где нашли? 

 

БОЖКО О.А. Наразі не знайшли.   

 

БУРБАК М.Ю. Ну, просто, от, я до чого веду? Ми знову приймаємо те, 

що не буде імплементовано.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Это самое худшее. 

 

БУРБАК М.Ю. Ви зараз прозвітуєте, що ми прийняли Закон про 

Національний військовий меморіальний комплекс, ми всі ударно за нього 

проголосуємо і воно залишиться на папері. Навіщо ви це робите? От, ви хочете 

прозвітувати, що ви за дядюшку Азарова, закрили його борги? Мені все одно 

за нього.  

 

БОЖКО О.А. Ні, ми не хочемо, ми не хочемо. 

 

БУРБАК М.Ю. Я вважаю, що цим питанням треба займатися після 

завершення бойових дій, коли ми остаточно будемо знати, скільки загиблих. 

Ми ж не знаємо, скільки буде безвісті пропавших. Ми все одно відвоюємо 

нашу землю, будемо шукати тих хлопців, Іловайський котел, ті, що там 

лишилися. Ви це знаєте? 

 

БОЖКО О.А. Так. 

 

БУРБАК М.Ю. Навіщо оце зараз педалювати? Ви хочете збурити 

суспільство ще одним таким піар-ходом чи як? 

 

БОЖКО О.А. Ні, просто ми вважаємо, ну, от, так, ви абсолютно праві. Я 

абсолютно з вами згодна. І ми спочатку так і розглядали, що спочатку ми 

знайдемо землю, а потім вже все інше. (Шум у залі) 

 Оскільки поки що цього не вийшло, ми вирішили так, що получается, 

що ми пробуксували оцей законодавчий рівень, нашу нормативну роботу. 

Тобто ми вирішили хоча б одночасно займатись і тим, і тим… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял, у нас плановое хозяйство. Значит, нужно 

сделать закон – мы его пишем. 
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БОЖКО О.А. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, извините. 

 

БУРБАК М.Ю. А як його виконувати?  

 

БОЖКО О.А. Ну, просто закони теж не один день приймаються. Тому 

ми вирішили, що, ну, це теж неправильно, ми будемо зараз шукати землю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Такий закон можна прийняти за один день.  

 

БОЖКО О.А. … повністю відкладемо всі питання законодавчі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, вот я скажу. Что сегодня происходит у нас? 

Минрегионбуд вспомнил, что нужно кладбище сделать.  

 

БОЖКО О.А. Ні, ми про це не… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Минздрав вспомнил, что что-то еще нужно сделать. То 

ведомство тоже что-то вспомнило. В этот комитет приходят из разных 

министерств и ведомств и каждый со своей какой-то этой… предложением. 

Оно все, когда пытаюсь это все связать, оно все не вяжется. Я не понимаю, как 

может быть кладбище, когда не понимаем где.  

 

БОЖКО О.А. Ні, у нас є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это нужно обговорить, смотрите, нужно сделать 

правильно. Потому что после этого мы можем получить много проблем. Очень 

много проблем. То есть красивое сделать Арлингтонское кладбище, наверное, 
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для страны это правильно. Только чтобы у нас "благими намерениями дорога 

в ад устлана", чтобы потом не получилось, я абсолютно согласен с Максимом 

Юрьевичем, что мы закон сделали, который не взлетает, и дальше мы увидим 

большое количество недовольных людей, которые будут говорить: так закон 

же есть, выполняйте его! А он не взлетает!  

 

БОЖКО О.А. Ну, дело в том, что если…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А нужно 100 гектар или 80? Или 99? Ну, я просто… 

ну, вот…  

 

БОЖКО О.А. Ну, ориентировочно около 100.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А где?  

 

БОЖКО О.А. Ну, ориентировочно мы смотрели землю, есть участок 

земли возле Южного кладбища. Он находится в ведении Института 

биоресурсов, институт, соответственно, в ведении МОНа. Мы вступили в 

переписку с МОНом. То есть были, опять же, встречи даже на уровне 

Гриневич. Но опять таки,  там уперлось в то, что нет закона, о чем вы  вообще 

говорите, если на сегодня законодательство вообще…  

 

БУРБАК М.Ю. … Академії аграрних наук?  

 

БОЖКО О.А.  Так. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну Міністерство освіти і науки, можна сказати,  нічого 

до аграрної академії… не має.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 100 процентов!  



20 

 

 

БУРБАК М.Ю. Я можу вам просто сказати, ваша переписка… ви 

витрачаєте бумагу.  Вы не тим пишете.  

Можу вам сказати, з усією відповідальністю сказати, бо я воюю за 88 

гектар для учасників АТО у місті Чернівці, які нібито під дослідами 

знаходяться. А там нема нічого! Просто вони  її здають за 300 доларів відкату 

з гектару …... Під протокол кажу. Спокійно. Я вже це сказав! А ви 

переписуєтесь з ними! Та вони до цього нічого не мають! Ви можете ще два 

роки переписуватися.  

Я вважаю, що це треба на доопрацювання, тому що це – черговий піар-

хід і чергове просто окозамилювання. Ми все прийняли, але як воно буде 

імплементовано – нічого не треба! Але потім ходять до нас, до народних 

депутатів і кажуть, а чого не виділили землю, а чого не зробили то, а чого не 

зробили то? Так люди добрі, ми ж маємо лише прийняти закон! А навіщо ви 

приймаєте такий закон, якщо ви свідомо знаєте, що вони не будуть працювати? 

Тому що зробити добре Азарову – я  не хочу йому робити добре.  

Все! Це – моя пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто хочет еще выступить? (Шум у залі)  

 

БУРБАК М.Ю. Так от... чекати закінчення війни, і потім дивитися, як це 

зробити, нормально зробити! (Шум у залі) Ну, ми ж не знаємо цього всього, 

ми ж не знаємо об'єму. Хотілося б, щоб це було менше. Ми не знаємо цього 

реально. Але просто чиновник якийсь вирішив, що на четвертому році війни 

треба це зробити. А де він 4 роки робив до цього, що він чухав собі? Певно, не 

потилицю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ну, и потом такие вещи все равно же надо 

обговорить. В любом случае эти такие вещи нужно обговорить с обществом. 

В любом случае это нужно обговорить, в любом случае это должна быть такая 
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целостная концепция. Потому что будут задавать вопросы, там, а макеты 

памятников одинаковые или неодинаковые. И дальше много, много, много 

вопросов. 

 

БОЖКО О.А. Ну... 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Питання, чи то буде одне, дійсно, кладовище, чи люди 

захочуть, скажімо, на Закарпатті – собі, у Львові – собі… 

 

БОЖКО О.А. Ні, ну, це за бажанням. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. ... в Харкові – собі… . 

 

БОЖКО О.А.  Ні, ясно, що хто не захоче... 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. А слухайте, а чому мама, син якої загинув, вона сама в 

Івано-Франківській області, а сина буде ховати у вас тут, как его, в Києві. 

 

БОЖКО О.А. Безумовно, якщо вона захоче у Івано-Франківську, то вона 

поховає в Івано-Франківську. Тобто це зміни до Закону "Про поховання та 

похоронну справу", яким вже передбачено, що головним є волевиявлення 

родичів померлого. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это то, что мы, да, обсуждали. Помнишь, да? По 

поводу… 

 

БОЖКО О.А. Це тільки якщо мама захоче, щоб, ну, якби, дійсно, якщо 

це буде статусне таке от красиве... 

 

БУРБАК М.Ю. А зараз так і так родичі все вирішують. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я считаю, я поддерживаю, я поддерживаю 

инициативу Максима Юрьевича, это совсем… 

 

_______________. Вибачте, будь ласка, може просто дозволити 

безкоштовно ховати зараз на цвинтарях? Бо іноді трапляється так, що дійсно, 

заходиш до керівника цвинтаря і кажеш: або ти зараз... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но именно поэтому, именно поэтому, поэтому… 

 

_______________. (Не чути) З нас вимагали …. тисяч. Вибачте, може це 

треба питання вирішити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Именно поэтому в министерстве и подразумевалось 

одно из очень важных, ну, департаментов, да. Это департамент, ну, я называю 

это мемориал, который должен комплексно подойти ко всем вопросам и 

нарисовать общую мозаику как мы это делаем.  

На сегодняшний момент, что самое худшее, вот оно все рваное, оно – 

там кто-то вспомнил, там не забыл, там 7 лет пролежала постанова Кабмина, 

вспомнили – без обид Минрегионбуду. 7 лет пролежала постанова Азарова, 

про нее вспомнили, быстренько закон написали. Полгода поговорили с 

Институтом памяти, который очень любит пан Юрий, он тоже периодически с 

ними дискутирует и считает, что вопрос решен. Общество этого не знает, 

ветераны этого не знают. Кладбище ж для ветеранов, насколько я понимаю? 

Ветераны этого не знают. 

 

БОЖКО О.А. Ну, почему, обсуждалось с ветеранами это все, были 

соответствующие…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, может быть, не спорю. Может быть.  
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БОЖКО О.А. Да, съезды ветеранов… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Может быть, не спорю. Давайте этот вопрос на 

доопрацювання і підтримуємо, Максим Юрійович.  

 

БУРБАК М.Ю. Хоча ми не профільний комітет, але це буде рішення 

нашого комітету… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за таке рішення?   

Дякую. Рішення прийняте. 

Далі. Друге питання.  П'ять ……. законопроекту 9140, 9141, 9140-2, 3, 4. 

Максим Юрьевич.   

 

БУРБАК М.Ю. Да, я швиденько скажу. Це всі законопроекти, в 

принципі, вони однакові, там різниця лише в сумах і відшкодувань. Тобто, ну, 

за послуги скільки.  

Суть законопроекту. Це розроблено нашим депутатом Андрієм 

Іванчуком, я також долучився до нього за пропозицією Мін'юсту для того, щоб 

пришвидшити його прийняття. Зараз, ви знаєте, відкривається центр надання 

адміністративних послуг і саме головне, що… ідея, щоб послуга була 

наближена до її реципієнта, тобто, хто нею користується.  

Суть цього законопроекту полягає, що уповноважені обласних, 

районних, місцевих управлінь юстиції зможуть вчиняти деякі нотаріальні дії у 

сільській місцевості, а саме: дома перепис, тобто, ну, нотаріальні дії щодо 

нерухомості. Чому? Щоб мешканці сільської місцевості не їхали або в 

райцентр, або в обласний центр до нотаріуса, не витрачали час і так проводили 

нотаріальні дії, а могли до них приїхати і там робити, і робити вдвічі дешевше 

ніж зараз це роблять нотаріальні контори. Тому зараз такий суцільний 
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розголос набули ці законопроекти в спільноті нотаріусів, тому що вони 

вважають, що Міністерство юстиції забирає їх хліб.  

Хочу сказати, що вони помиляються. Це просто наближення послуги до 

сільської місцевості. Якби вони робити виїзні прийому, було виїзне 

оформлення цих послуг, то було б суттєво дешевше, певно, і людям зручніше. 

То гадаю, що цей законопроект можна було би прийняти… законопроектом 

9140. Це найбільш доцільно виписано.  

Якщо якісь будуть зауваження, можна буде виписати до другого 

читання, а там є зауваження нашого комітету. Є зауваження нашого комітету, 

думаю, що ще про презентацію в першому читанні під стенограму можемо їх 

вже там прописати.  

Дякую. Доповідь завершив.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предложение следующее: пожалуйста, секретариат 

чтобы подготовил все правки, которые есть… (Шум у залі) 

 

_______________. Єдине застереження, я перепрошую, що ………  

Ситуація в тому, …. якщо візьмете кількість протоколів по корупції і 

порахуєте їх  по головам сільських рад, то чомусь ці протоколи по корупції в 

основній масі у відсотковому складаються проти голів сільських рад. Це єдине 

що…  

 

БУРБАК М.Ю. Це не голови сільрад.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не голови сільських рад! (Шум у залі) Это с 

Минюста специально делегированный человек.  

 

БУРБАК М.Ю. З Мін'юсту, або потім секретарів сільських рад, вони 

проходять навчання, отримують сертифікат ….. є право вчиняти певний 

визначений перелік дій.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я… это не совсем профиль нашего комитета. То, что 

касается профиля нашего комитета, я … (Шум у залі) Я понимаю, что там не 

учтены те льготы и то, что есть для убедешников, да? 

 

_______________. Так, всі категорії, постраждалі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому у меня просьба, у меня просьба выписать 

секретариату все категории, отдать соавтору – Максиму Юрьевичу, чтобы он 

прямо, когда он будет просто докладывать закон как соавтор законопроекта, 

чтобы он и от комитета сразу же все правки учел.  

 

БУРБАК М.Ю. Під стенограму вони будуть враховані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Под стенограмму чтобы они были все враховані. 

Предлагаю принять данный законопроект с теми правками, которые будут 

внесены дальше соавторами. 

Хто – за? Дякую. Рішення прийнято.  

Третє питання. Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України". Доповідає Сосєдєнко Тетяна 

Володимирівна, є? Законопроект 9087. 

 

СОСЄДЄНКО Т.В. Олександр Юрійович, тут в принципі ми його чому 

винесли на комітет. Чисто по процедурі. Тому що у нас вже прийнятий набув 

чинності закон, ініційований членами нашого комітету про зміну "інвалід" на 

"особа з інвалідністю". І всі норми законопроекту 9087, вони враховані. 

Тому ми його виносимо на комітет для того, щоб прийняти рішення 

визнати його таким, який втратив актуальність. Все. Так, під стенограму. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримуєте? 

 

БУРБАК М.Ю. Технічне питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – за?  

Дякую. Рішення прийнято.  

Четверте питання. Оперативна інформація щодо стану реалізації Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму в 1917-1991 років". Это то,  що ми тоді с Інститутом 

пам'яті, да, спілкувалися. І що там у нас сейчас? Хто може доповісти? 

 

ВИСОЧАНСЬКА М.Г. На сьогоднішній день наказ Міністерства 

культури… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви представтесь... 

 

ВИСОЧАНСЬКА М.Г. Марія Височанська, Міністерство культури. На 

сьогоднішній день положення про Національну комісію з реабілітації та типові 

положення про регіональну комісію з реабілітації, затверджено наказом 

Міністерства культури за номером 926 і подано до Міністерства юстиції... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли? Дата – циферки скажіть. 

 

ВИСОЧАНСЬКА М.Г. Від 25 жовтня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 
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ВИСОЧАНСЬКА М.Г. І подано до Міністерства юстиції на державну 

реєстрацію. Після завершення цією процедури відповідно будуть 

створюватися відповідні комісії. 

 

_______________. Не може… (Не чути)  

 

ВИСОЧАНСЬКА М.Г. 25 жовтня. Завтра у нас з Міністерством юстиції 

зустріч робоча. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, это ж мы ж обсуждали. 

 

ВИСОЧАНСЬКА М.Г. Завтра зустріч робоча, де ми будемо вирішувати 

всі…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если нужна какая-то помощь от комитета по 

Министерству юстиций, там, соответствующие письма написать, мы готовы. 

Министр юстиции, в принципе всегда помогал нашему комитету во всех 

вопросах, поэтому обращайтесь. 

 

ВИСОЧАНСЬКА М.Г. Дякую. Добре, ми врахуємо.  Дякую щиро. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Юрій, все там нормально идет?  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Нормально, поки що. Я ще поцікавлюся у Петренка. 

Завтра може, як воно там. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У другого Петренка.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ні у Олега.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. 

П'яте питання. Оперативна інформація щодо реалізації бюджетних 

програм в частині соціального захисту окремих категорій осіб. Что у нас там? 

Это по купле квартир, да, для атошников?  

 

_______________. Ну, да. В принципі, щодо житла є нормальна 

позитивна динаміка.  

Щодо реалізації програми за 2017 рік. Якщо на 01.10 в нас було ще не 

продано 26 квартир, то на сьогодні на 01.11 залишилось 5. Тобто є зрушення.  

По інших програмах тех… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А какие у нас области самые худшие?  

 

_______________. А?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Самые худшие области какие?  

 

БУРБАК М.Ю. Можу вам сказати: Чернівецька область виправилась.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Макс. 

 

БУРБАК М.Ю. Місяць тому ми тут лише засідали, отримали прочухана 

і я написав публікацію, поки доїхав до Чернівців мені зразу всі прийшли: 

"Максим Юрійович, навіщо ви це зробили?". Але терміново…  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Але, значить, добрий прочухан був. 

 

БУРБАК М.Ю. Але 3 квартири одразу ж розписались. Все швиденько. 

Тобто копняка ми їм дали файного. 21 квартира про те, що…  
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_______________. (Не чути) … залишилося 5. (Не чути)  

Вони всі у нас на контролі… (Не чути) ... на контролі у голів обласних 

рад і до кінця року обіцяють… (Не чути)  

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну хорошо. Ну хорошо.  

 

БУРБАК М.Ю. "Волшебный пендель". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, "волшебный пендель" всегда полезен, да.  

Добре. Тоді все. 

 

БУРБАК М.Ю. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Засідання закрите. 

 


