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КОРЧИНСЬКА О.А. Дуже вдячні, що ви відгукнулись на наше 

запрошення стосовно нашої, досить, на жаль, вже за три роки актуальної теми. 

У нас велике прохання. У нас іде запис стенограми для того, щоб ми потім 

могли з вами зробити не просто резолюцію, але діючу резолюцію з чіткими 

датами, вказати, які проблеми на який час нам  треба вирішити, як просунутися, 

і тому, коли ви будете виступати, то прошу говорити в цей мікрофон і 

натискати на кнопку. 

Ініціаторами цього "круглого столу" у нас є громадські організації і 

благодійні фонди. Вони сьогодні всі присутні. Ми спеціально сьогодні 

вибудували "круглий стіл" так, щоб виступали безпосередньо представники 

влади і після них виступали представники громадськості. Тому що у нас за три 

роки таких "круглих столів" було дуже багато, вони гарні резолюції пишуть, 

наші "круглі столи",  і потім ці резолюції ніхто не виконує. Позаяк сьогодні у 

мене відбулася чергова розмова з Міністром соціальної політики паном Ревою, 

він мені сказав, що він особисто як міністр втомився, дійсно, від постійних 

звинувачень у тому, що його апарат не відповідально ставиться до розгляду 

питань гуманітарної допомоги, особливо все, що стосується антитерористичної 

операції, тобто та допомога, яка йде на фронт і в зону АТО – він готовий, і 

якщо в резолюції ви це вкажете, ми тоді зробимо офіційне звернення до 

Прем'єр-міністра Гройсмана, він готовий це передати іншим міністерствам, в 

тому числі одне з перших міністерств, якому він пропонує передати, це наше 

Міністерство по переміщених особах і окупованих територіях.  

Я вас прошу з цього приводу висловлюватися, тому що ми з вами маємо 

право в резолюції зробити звернення до Прем'єр-міністра так само, як до 

Голови Верховної Ради, так само, як до Президента. Це в наших силах з вами 

зробити – якраз щоб у нас був не черговий "круглий стіл", де б ми просто 

виступили з вами і послухали наші чергові проблеми, які ми вже за три роки  не 

один раз з вами озвучували.  

На даний момент у нас з вами працює міжвідомча група, яка займається 

гуманітарною допомогою. У ваших виступах я просила б, щоб ви висловили 

чітко ваше враження від цієї роботи міжвідомчої групи,  продуктивна вона чи 

не продуктивна, і чому, на ваш погляд, не продуктивна. Були б дуже цінні ваші 

виступи, якщо б ви сказали, що треба зробити, щоб ця група була продуктивна. 

Тому що якщо б вона була продуктивна, я підозрюю, що цього "круглого 

столу" не було б.  
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Тому якщо у виступаючих буде бажання скоротити свої виступи, це 

тільки вітається,  тому що нас зараз цікавить, я ж вам кажу, нам би ідеально 

було б не в цьому залі збиратися з вами, а просто в якійсь робочій атмосфері, 

щоб нам все ж таки просунутися реально, що треба зробити для того, щоб 

гуманітарна допомога, яка поступає в Україну в першу чергу для фронту і для 

зони АТО, щоб вона мала всі законні підстави проходити офіційне  оформлення 

і щоб не було відчуття, що люди, які її нам поставляють, щось завинили, але, з 

іншого боку, у нас є безкінечні факти того, що на цій тематиці є зловживання. У 

нас постійно в зону АТО приїжджають безпосередньо представники і діаспори, 

і різних наших іноземних партнерів, організацій, коли вони нам жаліються на 

деякі благодійні фонди, які, за їх думкою і за тим аналізом, котрий вони 

зробили, поставляючи їм гуманітарну допомогу, реально зловживали.  

І дійсно, якщо ми з вами подивимося на офіційну інформацію, котру нам 

з вами сьогодні  нададуть, яка кількість була надана гуманітарної допомоги за 

останні три роки Україні, це дійсно просто надзвичайно велика цифра, яку ми,  

на жаль, при такій кількості допомоги, котра нам надається… Я тільки що 

внизу зустріла голову Громадської ради Міністерства оборони пана генерала, і 

прикро, що він зараз не піднявся. Так, до речі, я просила його піднятися, тому 

що я безпосередньо теж його пам'ятаю як людину, котра приїжджала в 

Маріуполь і теж привозила гуманітарну допомогу в вигляді ліжок 

функціональних для наших лікарень, які на той час стали добровільними 

шпиталями.  

І це для нас важливо, тому що хотілось би, і навіть мені не зрозуміло, 

чому не були задіяні громадські ради були міністерств. Вони сказали, що вони 

не отримали запрошення. А для нас, позаяк вони, учасники цих громадських 

рад, безпосередньо є учасниками цих процесів, тобто там частково члени 

громадських рад є директорами благодійних фондів, які завозять цю допомогу, 

і потім свою роботу оправдовують якраз за ввезенням подібної допомоги.  

Тому хотілось би і я сподівалася б на абсолютно чесну розмову, 

актуальну. І не хотілось би, щоб це був просто звіт чиновників, вибачайте, а 

конкретні пропозиції і конкретні дати для того, щоб ці пропозиції виконати, що 

нам треба зробити. 

Слово передаю Держсекретарю Міністерства соціальної політики, тому 

що зараз офіційна позиція міністерства, яке зараз займається гуманітарною 

допомогою, займається це міністерство. У них є своє бачення, у них є теж 

проблеми. І я надіюсь, що  сьогодні  ми почуємо якісь конкретні пропозиції. 

Дякую.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Іванкевич Віктор – Держсекретар Мінсоцполітики.  

Я не буду нагадувати, яка ситуація з наданням гуманітарної допомоги і 

розглядом питань гуманітарної допомоги була на кінець 2013 року. В спадщину 

наше міністерство отримало, що були факти розгляду поданих заявок на 

гуманітарну допомогу по 7, по 8 місяців, а то і більше.  
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Що було зроблено? Постановою Кабінету Міністрів від 25.03 

передбачений наступний механізм прийняття рішень про визнання 

гуманітарною допомогу. Я підкреслюю, це зі змінами, які були внесені на 

початку 2014 року. Мінсоцполітики протягом 5 робочих днів з моменту 

надходження документів отримувачів опрацьовує їх і готує проект наказу про 

визнання вантажів гуманітарною допомогою та надсилає на погодження до 

центральних органів виконавчої влади – це Міністерству фінансів, 

Мінекономрозвитку, МОЗ, Міноборони, Нацполіція, Державна фінансова 

служба та Національний банк. Ці центральні органи в триденний термін 

опрацьовують  і дають свої висновки. Засідання робочої групи відбуваються 

щотижнево. І я хочу підкреслити, що якраз оці центральні органи делегують 

своїх представників у міжвідомчу робочу групу, яка розглядає, приймає 

рішення щодо визнання цієї допомоги гуманітарною чи відмовити, або, 

можливо, не вистачає якихось документів, чи треба якась уточнююча 

інформація.  

Далі. Міністерство видає накази про визнання вантажів протягом одного 

дня після засідання цієї комісії і оприлюднює на нашому сайті.  

У 2017 році міністерством розроблено перелік документів, які мають 

подаватися для визнання вантажів гуманітарною допомогою. Цей перелік 

заюстований в Міністерстві юстиції. І сьогодні ми зробили цей перелік для 

того, щоб не було якихось інсинуацій навколо того, що комісія десь на свій 

розсуд вимагає якісь документи.  

Протягом 2017 року станом на 18 жовтня міністерством опрацьовано 

1783 звернень отримувачів про визнання вантажів, коштів або послуг 

гуманітарною допомогою. За результатами видано 53 накази щодо визнання 

гуманітарною допомогою 1694 вантажів, 13 рішень по визнанню коштів, які 

надаються у вигляді гуманітарної допомоги, і 21 послуга. Було визнано вантажі 

за зверненням майже 500 отримувачів гуманітарної допомоги – благодійних 

громадських, релігійних  та інших організацій від 49 країн-донорів. За даними 

Державної фіскальної служби обсяг гуманітарної допомоги, яка надійшла в 

Україну за січень-серпень цього року становить 15 тисяч тонн.  

Водночас Законом про гуманітарну допомогу надано право місцевим 

державним адміністраціям приймати рішення про визнання гуманітарною 

допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для забезпечення 

ними осіб з інвалідністю. Це була ініціатива нашого міністерства, яка 

підтримана народними депутатами. Ми дуже вдячні за це. 

Зараз такі комісії створені в областях, вони працюють. У нас була поїздка 

до Львівської області, дивилися, як працює ця комісія. І в нас є інформація, що 

ці комісії досить активно включилися в цю роботу.  

Тому сьогодні я запропонував би розглянути питання, щоб надати їм, 

можливо, більше повноважень: розглядати не до 3 тонн, а до 10 тонн, якщо ця 

гуманітарна допомога адресована на територію тієї чи іншої області. Я думаю, 
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місцевій владі треба більше надавати таких повноважень. І я думаю, вони 

будуть достойно користуватися цією можливістю.  

Слід зазначити, що згідно із змінами, внесеними до Закону про 

гуманітарну допомогу в липні 2015 року гуманітарною допомогою можна 

визнавати підакцизні товари: це транспортні засоби, що надходять у період 

проведення антитерористичної операції для отримання і використання 

Збройними Силами, Національною гвардією та іншими утвореннями відповідно 

до Законів України щодо військових формувань для забезпечення проведення 

АТО.  

Протягом 2017 року визнано гуманітарною допомогою 118 автомобілів і 

передано їх військовим. Крім того, для допомоги населенню, яке знаходиться в 

зоні проведення АТО, постійно визначається гуманітарною допомогою вантажі, 

до складу яких входять одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, будівельні 

матеріали, продукти харчування і таке інше.    

Також я хочу зазначити і, мабуть, багато хто з присутніх знає про це, там 

визначено спрощений порядок перетину  лінії зіткнення і перетину кордону. 

Зокрема, є наказ Міністерства соціальної політики з переліком міжнародних 

благодійних організацій, які користуються дипломатичними привілеями і 

мають певний досвід роботи в таких конфліктних ситуаціях. Це місія 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста, благодійний фонд "Лікарі без 

кордонів" (Бельгія), представництво Данської Ради в справах біженців в 

Україні, Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), посольство 

Швейцарії в Україні та інші. Зокрема там розроблено та існує спрощений 

порядок, коли ця організація пломбує транспортний засіб своєю пломбою і 

фактично іде по "зеленому" коридору, її пропускають  обидві сторони, але є 

правило, що будь-який вантаж може бути вибірково перевірений. Тобто якщо 

ця організація десь поставить під сумнів свою репутацію, то вона буде 

виключена з такого списку. Цей порядок затверджений постановою Кабінету 

Міністрів від березня цього року  № 99.  

Також переміщення вантажів здійснюється без наказу Міністерства 

соціальної політики, коли здійснюють такі міжнародні організації переміщення. 

Я також хочу підтвердити, що є дуже багато питань і у членів нашої 

комісії і в нашого міністерства до цього законодавства, є дуже багато питань до 

нас інколи, коли ми завертаємо ті чи інші вантажі чи задаємо питання, навіщо і 

кому вони адресовані. Звісно, ми ж не бачимо ці вантажі і дуже часто 

виникають питання, а що це таке, бо інколи такі назви, що незрозуміло, кому 

воно може бути адресовано. 

Ми задаємо ці питання, відповідно комісія відкладає прийняття рішення. 

Дуже часто ми повертаємо документи, якщо вони не відповідають тим вимогам, 

які сьогодні визначено законодавством. Дуже багато є на нас нарікань.  Ми 

вважали, що сьогодні треба було б внести зміни, ви пам’ятаєте, нещодавно 

приклад, коли наша комісія визнала і міністерство видало наказ про визнання 
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"швидкої допомоги", яку потім не пропустили на кордоні в зв’язку з тим, що 

цей автомобіль не відповідає вимогам "євро-5". 

Тобто тут треба зробити виняток і надати все ж таки право комісії 

приймати такі рішення, особливо коли мова іде про "швидкі допомоги", про 

автомобілі, які ідуть в зону АТО, що там можливо ці автомобілі довго не 

прослужать, тобто мають бути виняткові випадки, коли треба робити 

виключення з цього правила. 

Також дуже багато уваги від правоохоронних органів. Я ще раз хочу 

нагадати, що до складу нашої комісії входять також представники від багатьох 

правоохоронних органів. Завжди нас намагаються інформувати оперативно, 

якщо є підозра продажу гуманітарної допомоги або фінансування тероризму, і 

такі випадки є. Тому я просив би з розумінням віднестися до роботи нашої 

комісії, ми не кажемо, що все у нас ідеально, але намагаємось принаймні 

робити це дуже оперативно. 

Також у нас дуже багато питань виникає інколи по тим вантажам, які 

адресовані в Україну, це по продуктам харчування, коли уже спливає термін їх 

придатності, це по лікам. Ми не завжди вправі приймати рішення без фахового 

висновку професіоналів, бо інколи бувають такі приклади, коли просто завозять 

цистернами спирт і кажуть, щоб визнали це гуманітарною допомогою. Колеги, 

я також… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Вікторе Вікторовичу, вибачте. 

Запитання. У нас сьогодні така вузька тема: для потреб 

антитерористичної операції. Ви це говорите в даному разі, це все стосується 

якраз гуманітарної допомоги безпосередньо для АТО чи це ви просто кажете 

про всю гуманітарну допомогу? 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Я кажу взагалі, бо воно, знаєте, наболіло і ці … (не 

чути, без мікрофону)  

Також сьогодні законодавчо до кінця не визначено. Наприклад, ви знаєте, 

що гуманітарною допомогою займаються релігійні організації, і це властиво 

цим організаціям, але вони пропонують завозити спеціальну літературу. А 

Закон "Про гуманітарну допомогу" говорить про те, що завозяться ті речі, які 

першочергово потрібні або малозабезпеченим людям, або якраз в зоні АТО 

необхідні. Виникає питання: визнавати, не визнавати.  

Тут дуже багато питань не врегульованих, на жаль, законом, і ви знаєте, 

той релігійний туризм хасидів, вони щороку нашу комісію атакують і 

звинувачують в тому, що ми не завжди хочемо приймати ті вантажі, які вони 

везуть в Умань на час святкування Нового року хасидів, і так далі. Тому є 

багато питань. 

Я би пропонував, якщо ваша ласка, при вашому комітеті давайте із всіх, 

хто переймається цією проблемою, зробимо робочу групу, і ці питання не 

тільки, які є у нас, а які є і до нас, спробуємо врегулювати змінами до закону. 
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Якби ми змінили цей закон, було б набагато легше і нам, і всім, хто дійсно 

чесно займається цією потрібною справою. 

Дякую. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую. 

Вікторе Вікторовичу, єдине, що ми не почули сьогодні. Дивіться, наш 

комітет взявся за організацію цієї зустрічі, тому що, перше, Комітет соціальної 

політики вже кілька разів проводив подібні заходи. Я бачу, що для них це теж 

не дуже результативно. Для нас принципово все, що стосується АТО, це, в 

першу чергу, допомога медичного характеру. Тобто і тут більшість тих фондів, 

які я знаю, які нам допомагають безпосередньо, пораненим, лікарням, 

госпіталям ветеранів війни, безпосередньо фронту, тому що більша частина на 

фронті санітарного транспорту – це волонтерський санітарний транспорт, і їх 

переважаюча більшість. І тому для нас зараз важлива все ж таки позиція 

Міністерства соціальної політики: хто повинен займатися гуманітарною 

допомогою, в першу чергу, нас цікавить все ж таки для потреб АТО, будемо 

називати це фронтом.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. У нас була ініціатива нашого міністра, і я так думаю, 

що ця ініціатива має право на життя і може бути підтримана на рівні уряду, щоб 

все ж таки передати основну функцію по визнанню гуманітарної допомоги 

вантажів, які ідуть в зону АТО і для фронту, це все ж таки Міністерство 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Все, почули. Дякую. 

 

ІЗ ЗАЛУ. А можна? 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ви дочекайтеся, тому що, дивіться, ми вибудували 

так, що у нас один представник влади і потім один представник від 

громадськості. Ви можете під час свого виступу задавати питання, тому що у 

будь-якому разі потім ми  спеціально представників влади не відпустимо до 

кінця засідання, і поставили так, щоб вони не пішли з самого початку. 

Ви маєте право запитати, і Віктор Вікторович буде з нами до кінця, так 

мені обіцяв Міністр Рева. 

Тому зараз я надаю слово якраз ініціатору нашого "круглого столу" 

Осмоловському Денису – директору інформаційного агентства "Єдина служба 

правової допомоги". 

Щоб я хотіла? Щоб ви так само реагували на виступ Віктора Вікторовича, 

тому що коли ми з вами тільки задумували цей "круглий стіл", це було кілька 

місяців тому, якраз у вас тоді був конфлікт з Міністерством соцполітики 

конкретно з певною особою, яка була заступником міністра, і яка вас не 

влаштовувала тоді, як координатор. Зараз мене цікавить, чи влаштовує вас та 
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міжвідомча група, котра працює, чи влаштовує вас як координатор Віктор 

Вікторович, котрий призначений, тому що я зрозуміла із розповіді міністра про 

Віктора Вікторовича, що це "аксакал" Міністерства соцполітики, у нього є 

досвід роботи в цьому міністерстві і до революції, під час і після, і він повинен 

вибудувати цю політику грамотно, так зручно, щоб дійсно надавачі 

гуманітарної допомоги чесно і в рамках законодавства працювали, але в той же 

час щоб ми тим, кому потрібна допомога: фронтовикам, нашим госпіталям, 

нашим ветеранам війни – отримували цю допомогу, тому що, на жаль, я вам 

скажу чесно, коли я подивилась, яка кількість функціональних ліжок… 

Петро Григорович приєднався до нас, голова Громадської ради 

Міністерства оборони. 

Яка кількість функціональних медичних ліжок заїхала в країну, за моїми 

розрахунками, у нас повинен бути оновлений весь ліжковий фонд у всіх 

військових госпіталях і ще плюс у госпіталів ветеранів війти. От, за моїми 

розрахунками. Я не розумію, де воно! Тому що це десятки тисяч!  

А коли ви, от, я людина, котра 3 роки проводжу у госпіталях ветеранів 

війни і військових госпіталях, максимально на госпіталь я бачу більше 20, 30 

ліжок безпосередньо, я не бачила жодного разу. І тому ви нам опишете, де ці 

десятки тисяч, в тому числі те, що нас, медичний комітет у першу чергу 

цікавить: де воно, куди воно дівається? Тому що за 3 роки, я вже не кажу, 

скільки там завозилося, я вам ще раз кажу: мені важливий виступ Петра 

Григоровича, тому що я теж була серед тих, котрі у свій час попросили у пана 

генерала цю допомогу, нам не було на чому приймати поранених, тому що ми її 

зробили у БСНП лікарню тоді, і я попросила і тоді вони нам привезли під 

поранених перші 30 ліжок, і тоді ми змогли важкопоранених приймати в 

реанімації госпіталю. На жаль, за цей час, окрім того, що пан Тарута, народний 

депутат, доставив нам якусь невелику кількість, нічого не змінилося. А коли ми 

побачили, скільки за 3 роки в'їхало, ну, це просто шалена цифра. Чесно! 

Дякую. Прошу.  

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Добро дня! Осмоловський Денис – "Єдина 

служба правової допомоги". 

Віктор Вікторович правильно наголосив про процедуру погодження 

визнання вантажів гуманітарними. Вона визначена законодавчо, і там визначені 

структури, які здійснюють ці погодження. Але почнемо на прикладах, що ці 

погодження центральні органи виконавчої влади деякі розуміють по-своєму. 

По-перше, я зауважу на те, що підзаконний акт, про який повідомив Віктор 

Вікторович, це постанова 241-а. Вона зазнала змін у березні 2014 року, якщо 

точно 12 березня, і саме цим документом, змінами було відкореговано порядок 

взаємодії цих центральних органів виконавчої влади. З'явилася так звана 

"робоча група". 

Саме на цій стадії Міністерство юстиції ще й зауважило в своєму 

правовому висновку: шановні, робоча група – це дорадчий орган, він має 
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створюватися не постановою, а наказом міністерства, це дискреційні норми 

міністра. Але справа в тому, що висновок правовий Міністерства юстиції 

надійшов через тиждень після прийняття постанови, бо постанову приймали з 

голосу. Ці документи ми також взяли в Кабінеті Міністрів, на жаль, вони дійсно 

це підтверджують. 

Коли вже Міністерство юстиції це зазначило, вони також зазначили, що 

невизначено, шановне міністерство, невизначено порядок погодження, яким 

чином позиція державного органу виконавчої влади має бути подана. В цій 

постанові, в цих змінах було зазначено, що державні органі виконавчої влади на 

рішення Міністерства соціальної політики подають письмові позиції свого 

органу.  

От, я вам скажу, що у нас визначено законом. Законом включено 

Міністерство внутрішніх справ, як погодження, Державна служба з 

надзвичайних ситуацій, як погодження, Нацполіція. От, Нацполіція навпроти  

мене, наскільки  я розумію. А є Нацполіція в залі? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Нацполіція сказали, що вони будуть… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ми зараз можемо Голову Нацполіції активізувати, 

вони зараз з'являться. 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Я скажу, яку вони нам надали відповідь, що не 

подаються письмові погодження на засідання робочої групи, жодного 

письмового погодження за 2,5 року немає від Нацполіції. 

Далі. Відповідь МВС України, що вони взагалі не приймають участі у 

робочій групі. Також офіційна відповідь. Їх просто не включили 241-ою 

постановою, цими змінами.  

І далі, найголовніше. З січня 2015 року в державі надзвичайна ситуація, в 

двох областях, у інших областях підвищена готовність. Державна служба з 

надзвичайних ситуацій не входить до складу робочої групи. Вони нам також 

надали цю відповідь, але публікує методично на своєму сайті потреби у 

гуманітарній допомозі. Скажіть, будь ласка, чи це не правовий дисонанс, який 

фактично був породжений тим, що підзаконний акт, постанова 241, була 

прийнята всупереч вимогам Закону "Про гуманітарну допомогу"? 

Тобто у вас фактично зараз Мінсоцполітики приймає рішення, виносить 

накази без погодження з дієвими структурами, які визначені законом. 

Розумієте, які правові наслідки? Якщо вони перші були, коли волонтери 

звертались до нас, перші правові наслідки – це незаконне повернення вантажів і 

нерозгляд їх, то зараз правові наслідки, я одним реченням прочитаю, просто, 

чесно кажучи, вони вражають, якщо їх в інформаційній політиці в державі 

хтось із агресора використає, це дуже потужна бомба.  

 

_______________. … (Без мікрофону).  
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ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Ні. Ні. Нехай знімають, це таке, що можна 

якраз. 

Дивіться, фабула кримінального провадження одного нещодавно. 

"Працівники митних органів, ГУ ДФС та робочої групи з питань гуманітарної 

політики та визнання вантажів гуманітарними при Міністерстві соцполітики, 

діючи у складі організованої групи, здійснюють фінансування тероризму в 

особливо великих розмірах, а саме: фінансове та матеріальне забезпечення 

"ЛНР", "ДНР"". Та якщо у нас будуть ці фабули використовувати в 

інформаційній війні, ви розумієте, які наслідки!  

А звідки це взялося? Це  якраз і взялось з  того, що Мінсоцполітики не 

виконує свої властиві функції. Це міністерство! Воно має розробляти державну 

політику, а не розглядати документи на робочій групі. Тим більше, що кажу, що 

на робочу групу ніхто не подає висновки. Саме дисципліноване – це 

Міністерство оборони. Ми взяли ці погодження Міністерства оборони.  

Як військові і роблять: лист-погодження. Заступник Міністра оборони 

погоджує проекти наказів і він ставить на листі погодження – оце правильна 

робота! Але, головне але: в Законі про гуманітарну допомогу нема Міноборони 

як структури погодження. Це породили в постанові Кабміну. Звідки воно 

взялося? Я розумію, що воно зараз треба, але ж воно не відповідає! І отакі 

факти породжують.  

Далі, наступний момент, піднімають питання по цих звітах набувачів і 

отримувачів. А є Мінфін? Міністерство фінансів є? 

 

_______________. Так, є. 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Хочу підняти окремо тему по звітності. 

Наприклад, Державна фіскальна служба має фактично виконувати контрольну 

функцію, правильно? Мінфін в своїй відповіді повідомив нам, що саме їх наказ, 

Міністерства фінансів, який регулює звітність, він фактично забезпечує облік 

для отримувачів і набувачів. Але наказ приймали ще в 1999 році і пункт 

стосовно звітів всіх отримувачів і набувачів звучить так: "До річного 

фінансового бухгалтерського звіту наводять інформацію про види і вартість 

одержаної гуманітарної допомоги". Фінансовий звіт – це баланс, він подається 

раз в рік і то не кожною структурою.  

Фактично Держава фіскальна служба не зможе виконувати контрольну 

функцію за цільовим призначенням, якщо ви не внесете зміни в цей наказ, бо це 

питання піднімалось вже неодноразово.  

У вас є наказ, який регулює порядок звітності неприбуткових установ, але 

отримувачі та набувачі не завжди неприбуткова установа. Міноборони – 

отримувач, набувач, ДСНС - так само. Вони не будуть подавати звіт про 

неприбутковість, вони мають подавати якісний звіт про використання. А потім 

піднімається питання, ви ж бачите, як в фабулі пишуть. "ГУ ДФС спільно з 

робочою групою, у складі злочинної групи". Тому це і виходить. 
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І коротко я ще скажу по звітах, які законодавець зобов’язав, щоб всі 

обласні державні адміністрації подавали до Мінсоцполітики, для чого? Для 

того, щоб Мінсоцполітики визначало державну політику. Вадиме, відкрийте, 

будь ласка, звіт. Оце звіт, оскільки ми не знайшли звітів у відкритому доступі, 

ми зробили самі. Прийшли в Мінсоцполітики, спочатку покажіть фотографію, 

як вони звіти ці фактично, ні, це ми вже зробили, це ми розклали, першу 

фотографію. Ось так. Це звіти, це аналіз звітів Мінсоцполітики  про 

гуманітарну допомогу. І ми, по суті цивільна структура, не маємо відношення 

до державних органів, розклали це і зробили ці звіти їм по роках. Вадиме, 

показуйте. По роках розклали вже як таблицю.  

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону). 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Правильно. Так ви ж не піднімаєте питання, що 

це не ваші властиві функції. Ви не можете контрольну функцію здійснювати. А 

де ж вона реалізована? Ви можете постановою це регулювати, ви ж не робите, 

змін не вносите. Як це не піднімаємо? 

Я хочу ще коротко зупинитись. Координаційна рада при Адміністрації 

Президента зобов’язала створити робочу групу. Ви її створили, долучили всіх 

тут  присутніх, в березні ми провели одну зустріч, надали вам пропозиції і все, 

всі хутко зникли. Від вас ніякого фідбеку:  який розгляд, які подальші дії. 

Робоча група має щось закінчити, якусь роботу,  поставити якісь вже 

результати. Правильно? Тобто ви доручення адміністрації не виконали 

фактично і таким чином і відбувається. 

І коротко, якщо в нас іде мова по пропозиціях передати в інше 

міністерство. У нас дійсно існує 21 постанова, яку прийняли стосовно 

гуманітарної допомоги в Донецьку та Луганську області. На сьогоднішній день 

є дуже потужна міжнародна організація "Акцет". Ми їх запросили, вчора з ними 

спілкувались, але в них там дуже важливе питання. Вони сьогодні не змогли 

бути присутніми тут. Що вони роблять? Вони розробили своє опитування  

прилеглих територій. 17 чоловік міжнародних, 16 чоловік організації за 4 місяці 

зробили карту гуманітарних потреб на лінії зіткнення і не можуть це зробити 

адміністрації на лінії зіткнення. У нас є відповідь з Луганської області, що вони 

не мають цього, розумієте. Державна структура не збирає інформацію, "Акцет" 

збирає. "Акцет" організував проект, "Річ" називається,  і в нашій державі вони 

самостійно це надають і кажуть, куди нам цю інформацію надавати. 

Зараз благодійники підняли руку і сказали, що давайте нам, ми будемо 

перекривати. А державні органи кажуть, що нам не треба, нам дайте бензин. То 

яка в нас фактично буде для іноземних структур позиція держави? Дайте нам 

бензин, а волонтери кажуть, що дайте нам інформацію.  Ось і різниця, ось і 

правові наслідки. 
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Але ще раз зверніть увагу на цю фабулу кримінального провадження, бо 

ця папка, яку ми зібрали, вона може бути або бути перемогою, якщо ми вам її 

передамо, або зрадою, якщо ми передамо в СБУ. Ви ж з СБУ?  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Вони є, в них буде виступ. Ви можете передати 

прямо тут офіційно, під розписку. Наш комітет проконтролює, щоб був вхідний 

номер в СБУ, і щоб це Грицаку особисто на стіл. 

Дивіться, нам дійсно зараз треба випрацювати механізм. Тому що те, що у 

вас не відбувається діалог – це дуже погано.  

Зараз присутній тут голова Громадської ради Міністерства соціальної 

політики? Немає. Це погано. Тому що щодо цього питання якраз ви повинні 

працювати з громадськими радами цих міністерств, ставити питання 

безпосередньо.  

Серед вас є люди, котрі члени громадських рад? Немає. При МОЗі. І є ще 

Міністерство оборони, котрі випадково.  

Це погано. Тому що насправді у нас з вами в державі є спеціальні органи 

при міністерствах, котрі повинні наших шановних чиновників примушувати 

працювати з приводу цього питання. Повинні ставити актуальні питання і 

допомагати вирішувати. Тому що зараз в цій робочій групі, я хотіла б 

зрозуміти, хто туди входить, але працівників громадськості там взагалі немає, 

що там є тільки представники міністерств. Правильно я розумію? 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Але я хочу підкреслити, що на прохання представників 

благодійних організацій, коли ми розглядаємо їхні питання, то ми їх 

запрошуємо. Якщо є в них питання, щодо яких вони хочуть проінформувати 

членів робочої групи, то ми в такому випадку завжди їх запрошуємо.  

Так само я пропоную вам прийняти участь в роботі нашої робочої групи. 

Можливо, ви нам щось підскажете, як, можливо, ми могли б скоріше приймати 

рішення. Я вам дуже вдячний. 

З приводу отих штампів, які "в складі злочинного угрупування". Можна я 

не буду це коментувати? Нехай це коментує їхня совість, тих, хто таке пише.  

Ось члени робочої групи майже всі тут присутні, я впевнений, що це 

чесні люди. І те, що ми зробили на початку 2014 року, коли міністр, тоді 

міністром була Денісова, поставила мені завдання, щоб протягом одного тижня 

розглядалися всі подані матеріали, я думаю, що ми цього досягли. І якщо ми 

щось законодавчо чи нормативно не правильно, як ви вважаєте, врегулювали, 

це рішення приймалося урядом, Кабінетом Міністрів, яке воно є, але воно 

прийняте. Я вважаю, ми досягли цієї мети. Тільки з початку року 15 тисяч тонн 

гуманітарної допомоги, навіть якщо вона не вся потрапила за призначенням, то 

більшість цієї гуманітарної допомоги потрапила саме тим людям, які її 

потребують. 

Можете критикувати далі нас.  
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ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Це не критика, це повідомлення, що зверніть 

увагу. Бо питання, які піднімаються, вони не належать тільки до нормативних 

прогалин. Зараз волонтери продемонструють карту України, де саме 

відбувається гуманітарна катастрофа згідно отриманих вантажів, не потреб, а 

отриманих вантажів. Ну це окремо.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. У мене велике прохання. Те, що зараз цей діалог 

відбувається в цьому залі, це погано. Це повинно відбуватися в рамках вашої 

робочої групи. Тому що зараз ви розділені, на жаль, по два табори, і це погано, 

що комітету Верховної Ради треба вас посадити за один стіл для того, щоб ви 

один одного почули. Тому що у нас зараз презумпція невинуватості як до вас, 

ну як і до наших громадських організацій, тому що у нас зараз, якщо б не вони і 

не їх допомога фронту, я особисто можу констатувати як медичний 

координатор АТО: нам би було дуже важко. 

 На жаль, через три роки до сих пір ми не вийшли як держава, при наших 

все ж таки фінансових вливаннях, інвестиціях в оборонно-промисловий 

комплекс і в тому числі всього, що стосується військової медицини, на той 

рівень, щоб  ми обійшлися без них. На жаль, є констатація факту. От на жаль, і 

тому ми все одно абсолютно вдячні, само собою: ми не повинні замінити 

волонтерами, громадськими і благодійними фондами роботу держави, але ми 

повинні її зробити продуктивною. Продуктивною! Тому що зараз соромно чути, 

що партнери, іноземний фонд, котрий прийшов, зміг за 4 місяці зробити всю ту 

аналітичну роботу, котру відповідно повинні були зробити місцеві 

адміністрації і подати це профільним міністерствам. Це не організувало в тому 

числі ні профільне міністерство, яке зараз очолює пан Черниш, і пан Тука, 

відомий наш колись волонтер і губернатор Луганської області, котрий був там 

рік, не організував цю роботу. А це організувала третя сторона, котра прийшла і 

нам з вами показує, де у нас які проблеми. Ну це ганьба, без сумніву.   

Тепер я прошу, будь ласка, зараз у нас буде виступ начальника відділу 

медичного постачання Центрального військово-медичного госпіталю, 

підполковника медичної служби Матійчука Олександра Миколайовича. І після 

цього я б хотіла ще щоб Петро Григорович Гаращук, голова Громадської ради 

при Міністерстві оборони теж сказав кілька слів. У нас до нього так само 

будуть запитання.  

Прошу. 

 

МАТІЙЧУК О.М. Дякую, Оксано Анатоліївно. 

Шановні присутні! Колеги! Коротко стан справ щодо отримання 

медичного майна, бо ми відповідаємо за медичне майно для потреб АТО. З 

моменту початку проведення АТО у нас значно виросла потреба у медичному 

майні, автосанітарній та евакуаційній техніці. У відповідь на це від країн-

партнерів почали надходити пропозиції щодо надання міжнародної 
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гуманітарної і технічної  допомоги для медичної служби Міноборони з метою 

забезпечення особового складу АТО.  

Отримання вантажів, медичного майна у Міністерстві оборони України 

покладено на Національний військово-медичний клінічний госпіталь. Для 

виконання положень Закону України "Про гуманітарну допомогу" із 

відповідними змінами для потреб антитерористичної операції нами здійснено 

наступне.  

Призначено відповідальних уповноважених осіб на здійснення 

міжнародного та міжвідомчого листування; виконання зовнішньоекономічних 

операцій із товарами в органах державної фіскальної служби; організація та 

виконання відповідних заходів щодо перемовин, моніторингу та встановленої 

звітності.  

Організовані своєчасні та якісні відпрацювання документів щодо 

виконання міжнародних зобов'язань Міноборони, що покладаються на 

Головний госпіталь.  

Визначено пріоритетним (підкреслюю, і це реально, воно так і є) та 

невідкладним напрямком діяльності уповноваженої особи на фахове і 

оперативне відпрацювання документів, в тому числі розмитнення вантажів, з 

метою уникнення штрафних санкцій за протермінування пільгового періоду 

зберігання вантажів на вантажних терміналах.  

За весь період АТО у нас не було жодного вантажу, щодо якого ми 

повинні були  сплачувати штрафні санкції. Все здійснювалось дуже 

оперативно, в найкоротші терміни.  

Стосовно формування повноправного суб'єкту зовнішньоекономічної 

діяльності. Згідно із вимогами постанови Кабміну 39 та наказами 

Мінсоцполітики 535  Національний військово-медичний клінічний госпіталь 

включено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Державною 

фіскальною службою України надано право на впровадження 

зовнішньоекономічної діяльності. Рішенням Мінекономрозвитку внесено до 

Реєстру обліку офіційних реципієнтів міжнародних вантажів міжурядових 

допомог. Наказом військово-медичного департаменту Міноборони надано 

дозвіл на отримання права впровадження в зовнішньоекономічній діяльності 

безпосередньо госпіталю. Розпорядженням військово-медичного департаменту 

визначено порядок залучення міжнародної гуманітарної і технічної допомоги, із 

"дорожньою карткою" і порядком виконання усіх заходів.  

З метою належного виконання належних завдань  Національному 

військово-медичному клінічному центру надано право на здійснення 

міжнародного листування, як зазначалось вище. До цього ми правом таким не 

володіли. Все листування здійснювалось через Департамент міжнародних 

відносин або Головне управління військових операцій і співробітництва. 

Національний військово-медичний клінічний центр від початку 

проведення АТО виконав наступне: виконав заходи щодо реалізації вимог 

більше 20 контрактів укладених між урядами. Зокрема, Міноборони України  та 
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Міноборони США у рамках програми "Фінансування надання військової 

техніки, майна та послуг США іноземним державам" щодо отримання 

медичного обладнання, витратних матеріалів для медичної служби сухопутних 

підрозділів, сил спецпризначення Збройних Сил України, а також обладнання 

для літака аеромедичної евакуації АН-26 "Віта". Це все надходило шляхом 

гуманітарної допомоги. 

Також представниками Офісу проектної підтримки ООН в Україні 

укладено контракт з метою доставки та установки анестезіологічних станцій 

для проведення навчання в рамках проекту "Посилення діагностики і 

можливостей лікарень та зміцнення потенціалу розмінування в Україні".  

З початку 2017 року також внесено до Єдиного реєстру отримувачів 

гуманітарної допомоги для власних потреб, а також військових частин і 

підрозділів в зоні їх відповідальності військово-медичні клінічні центри 

Центрального регіону і Західного  регіону.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Скажіть, будь ласка, позаяк ви у нас центральний 

військовий госпіталь, ви можете назвати конкретні цифри, що отримав 

центральний військовий госпіталь? Озвучте, щоб ми зараз розуміли, ті, хто вам 

надавали допомогу, що ви конкретно зараз отримали. 

 

МАТІЙЧУК О.М. Да, власне, коротко підсумки і завершальна теза. 

Результатом активної роботи щодо міжнародної співпраці із державними, 

приватними і благодійними організаціями у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності нами було отримано більше 3 тисяч найменувань медичного майна. 

Загалом це склало біля 215 вантажів, це з початку проведення АТО. Обсяг 

складав із більше чим 32-х країн світу. Загальна сума отриманого майна станом 

на сьогодні  склала понад 568 мільйонів гривень.  

Це мається на увазі не тільки гуманітарна, благодійна допомога, яка нам 

надавалася окремими приватними, фізичними, благодійними організаціями, це 

також сюди входить міжурядова технічна допомога, більшою основою якої 

становить Міноборони США, яку також ми завозили, проходячи процедуру 

гуманітарної допомоги.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я перепрошую. Ще раз питання, правильно всі 

зрозуміли, 568 мільйонів гривень ви отримали гуманітарної допомоги?  

 

МАТІЙЧУК О.М. Так. Таку суму отримано. Ми є офіційним 

декларантом, отримувачем міжнародної гуманітарної допомоги, і технічним. 

Саме на цю суму ми отримали майна від цих благодійників, від зазначених 

країн. Мається на увазі майно: від окремих найменувань лікарських засобів до 

польових госпіталів для наших центрів, і комплектуючих до "Хамерів" – 

американських санітарних автомобілів, 35 тисяч американських аптечок 
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індивідуальних, які відразу були надані в АТО для спецоперацій і ВДВ, інші 

комплектуючі.  

Доповідь закінчив.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую. 

 

МАТІЙЧУК О.М. Дозвольте додати? В секторі тематики нашого 

засідання хочу доповісти, що в нас проблем на будь-якому етапі із залученням 

гуманітарної допомоги від будь-якої особи – юридичної, приватної чи уряду 

країни – за час війни не було. Це стосується медичного майна. В нас жоден 

вантаж назад не повернутий. Якщо він був якісний, якісно опрацьовані 

документи, він весь використаний. Про кожний вантаж доповідається 

військово-медичному департаменту. І, власне, військово-медичний департамент 

є розпорядником цього майна для цільового призначення, оскільки тільки він 

володіє оперативним становищем, крім випадків, якщо донор не забажав 

надання медичного майна для окремої визначеної військової частини чи 

підрозділу. Це не забороняється, це відслідковується. Нас зобов'язують це 

виконати.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую.  

Хоча я хочу вам нагадати, що якраз у нас зараз триває міжвідомча комісія 

з розслідування по одному з ваших відділень, ваших клінік, де волонтери 

звинувачують вас в тому, і я була безпосередньо свідком та ініціатором цього 

розслідування, що те медичне майно, котре вони поставили, в тому числі 

функціональні ліжка, цією клінікою використовуються для комерційних 

пацієнтів, а наші військовослужбовці і бійці з АТО лежать на тому майні, яке, 

вибачайте, було у вас ще до війни. Я особисто знайшла це медичне майно, 

котре було у вас без інвентарних номерів. Так що, ці факти підтверджені, 

інакше не було б розслідувань. Я сподіваюся, що вам це теж відомо.  

 

МАТІЙЧУК О.М. Я маю на увазі, що у нас немає проблем із залученням 

гуманітарної допомоги.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. От із залученням у вас немає проблем. У вас є 

проблеми з використанням, з чесністю використання. Тому що ви отримуєте це 

не під комерційних пацієнтів, за яких вам сплачують страхові компанії чи 

безпосередньо пацієнти. Ця допомога вам надається під поранених, 

травмованих і хворих із зони АТО. От про що йде мова. І ви це не за 

призначенням робите. Я сподіваюся, що висновки будуть.  

Зараз я попрошу пані Оксану, котра повинна була виступати наступною, з 

"Благодійного фонду "СВОЇ" помінятися місцями з пані Варавою. Тому що 

зараз блок безпосередньо Міністерства оборони, і пані Валентина у нас 
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відповідає за цю допомогу, якщо ви не проти, це для того, щоб Валентина 

могла реагувати на виступи представників Міністерства оборони. 

Петре Григоровичу, я вдячна, що ви повернулись, тому що я здивована, 

що вас не відправили і, як ви кажете, не запросили, і це факт, тому що я бачу, 

що немає представників у тому числі і громадських рад соціального 

міністерства. Це погано. Це наша недоробка. Але позаяк у нас з вами і в мене 

особисто (я є опонентом вашим), тому що я не розумію, як у Громадській раді 

Міністерства оборони не знаходиться більшість тих людей, які сидять зараз у 

цьому залі, і це у нас буде безкінечна дискусія. Як у вас так, що всі відставники 

у вас просто окупували вашу Громадську раду, що, на жаль, тільки 

Міністерству охорони здоров'я вдалося все ж таки оновити суттєво склад, і там 

працюють безпосередньо люди, котрі займаються допомогою на сьогодення. 

Тому є і в цьому плані, але прошу зараз розповісти, чим займається ваша 

громада, в тому числі я пам'ятаю, що у вас був фонд благодійний і ви теж 

завозили гуманітарну допомогу. Правильно? Так, дякую. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Абсолютно. Шановна Оксано Анатоліївно, народний 

депутат України! Вікторе Вікторовичу! Шановні колеги!  

Дуже дякую всім організаторам, ідеологам такого заходу. Надзвичайно 

необхідний для нашої держави, для наших поранених, для наших людей, які 

виконують завдання в зоні АТО. Реально я зараз голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони. Але з Оксаною Анатоліївною зустрілися в далекому 2014 

році на передовій у Маріуполі, коли Оксана Анатоліївна, жінка, витягувала… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Петре Григоровичу, ми цей блок пропускаємо. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Вибачте, витягувала поранених, а ми приїхали з 

гуманітарною допомогою в Маріупольський госпіталь і привезли, не в 

госпіталь, тоді лікарня була, 4 багатофункціональних ліжка. Коли запитали, а 

скільки це коштує, коштує лист паперу з печаткою і з підписом у  головного 

лікаря, і я побачив перший раз у житті у головного лікаря повні очі, вологі очі, 

він радів від того, що це для його лікарні, а не для себе особисто отримана 

гуманітарна допомога. Тому я дуже вдячний нашому Міністерству соцполітики, 

особисто Віктору Вікторовичу і Альоні, яка зараз тут присутня, за їхню роботу. 

І те, що я почув, що потрібно там передавати в якесь інше міністерство, я не 

думаю, що це потрібно, що це доречно, вони працюють,  нехай працюють. 

Можливо, підсилити їх. І працювати більш конкретно. Я маю на увазі за 

рахунок збільшення людей.   

Далі. Що стосується заданого питання. Оксано Анатоліївно, я вам  скажу 

як народному депутату, що у нас в Громадській раді, яка тільки недавно 

запрацювала,  є відділ гуманітарної допомоги. І якщо пані Валентина не 

задоволена тим, що вона не потрапила до складу Громадської ради, я й сам не 

намагався туди попасти. Ну так сталось, відповідно до 996-ї постанови були 
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вибори, вибрали. І зараз нехай пані Валентина не ображається, вона може 

працювати експертом, або будь-хто з волонтерів може працювати експертом у 

Громадській раді і працювати на державу – на наших поранених, на оборону, на 

безпеку. Тут звинувачення, я вважаю, абсолютно недоречні.  

Далі. Я вдячний, пані Оксано, Віктору Вікторовичу, коли в далекому 2014 

році, він тоді був не держсекретарем, а заступником міністра Мінсоцполітики.  

І коли я приїхав і бачу, що зі Швеції прийшла повна фура з аптечками, які 

потрібні були на фронті, і я бачу,  не знаю, чи є тут хтось з митниці, як вона там 

називається, з цієї служби, я бачу, а що ця дитина робить там, щось там пише. Я 

кажу, що завтра поїдуть аптечки на фронт. Так з ухмилкою дивиться на мене -  

не поїдуть. Потім я дізнався, що є якась міжвідомча комісія, що це треба два 

тижні для того, щоб признати вантаж  гуманітарним. Я сказав – завтра поїдуть, 

значить, поїдуть завтра. 

Де і хто це вирішує? Віктор Вікторович, заступник міністра. Я до нього 

зайшов, а він мені каже, що Денісової немає, вона десь у відрядженні, завтра в 

дев’ять годин вона буде на місці. Пані Альона, підготуйте проект наказу без 

погодження. Тому що, якщо один навіть солдат загине, воно мені набагато 

дорожче, набагато неприємно, або помре від тієї аптечки, яка не буде 

доставлена, чим буде засідати вся комісія. Коли я зайшов до Віктора 

Вікторовича, він  викликав цю і каже, ти бачиш, що генерал сказав, завтра 

треба, щоб  був проект наказу. Не Альона була, хтось інший був,  начальник 

того відділу. Не Альона,  Максим, так, маленького зросту. Він мені дзвонить в 

9.30 і каже, що Денісова підписала наказ, Віктор Вікторович зайшов до 

Денісової. В 9.45 був зареєстрований і ми наступного дня відправили цілу фуру 

аптечок на фронт. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Петро Григорович, нагадайте, кому конкретно, тому 

що я якось в 2014 році так мало пам’ятаю, кому конкретно діставались аптечки. 

У нас, окрім "Захисту патріотів", фактично ніхто не привозив тоді. Скажіть, 

кому конкретно. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Оксана Анатоліївна, ну… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Міністерство оборони? 

 

ГАРАЩУК П.Г. Я не регістратор. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Це Міністерство оборони забрало? 

 

ГАРАЩУК П.Г. Ні, це не Міністерство оборони. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. А хто? 
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ГАРАЩУК П.Г. І не госпіталь. Я з’ясую, я вам особисто або кому 

потрібно. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. 35 тисяч. Аліна, будь ласка,  зробіть запит. Я не 

пам’ятаю такої поставки в 2014 році. Тоді, коли я була медичним 

координатором, то зробіть, будь ласка, щоб ми зрозуміли. Якщо це не через 

ЗСУ, де я знаю, що нам заходила, але це в 2015 році, в 2014 році в нас жодного 

разу не було аптечок. Зробіть запит, щоб знали, кому пішли ці 35 тисяч аптечок.  

 

ГАРАЩУК П.Г. Аптечки були індивідуальні, були на взвод, на роту і на 

батальйон.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Петро Григорович, ви приховували цю інформацію 

три роки.  

 

ГАРАЩУК П.Г. Боже мій. Ні, ні, вибачте, це неправда. Ніхто не 

приховував. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ми розберемось. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Будь ласка, розберіться, призначте комісію. Якщо хтось 

присвоїв собі або продав… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Обов’язково, тому що я в шоці.  

 

ГАРАЩУК П.Г. Значить, секир-башка, має бути так, якщо вже пішло на 

те. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Петро Григорович, я перепрошую, просто я вам 

кажу, що я знала всі види аптечок, котрі у нас приходили в зону АТО.  

Тому дякую, що ви нам розповіли. Прикро, що три роки ми не знали, але 

ми зараз це обов’язково зробимо. Ми розберемось, де ці аптечки. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Зробіть запит і обов’язково розберіться, куди ці аптечки 

пішли. Три роки – це невеликий термін. 

Наступне. Є дуже суттєва претензія до Мінсоцполітики. Віктор 

Вікторович знає, що в цьому році Німеччина нам надавала по гуманітарній 

допомозі 25 повністю укомплектованих реанімобілів. Я зайшов до пана 

Привалова, він заступник міністра, який керує цією ситуацією, який завдав 

збитків на декілька мільйонів гривень своїм безтолковим молодим рішенням. 

Ну молода людина. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Привалов? 
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ГАРАЩУК П.Г. Да, пан Привалов. Привалов викликає Альону, Привалов 

каже, що в четвер буде засідати комісія. Це був вівторок. В четвер 

повідомляємо в Німеччину, три німця сідають за руль, під'їжджають з цими 

реанімобілями повністю укомплектованими. Я під камеру говорю. На 

українсько-польському кордоні. Да, пан Привалов сказав, що це буде у четвер 

засідання, а у п'ятницю буде наказ. В п'ятницю три реанімобіля були на 

кордоні. Німці ночують. В п'ятницю не був підписаний наказ. Нікого вже не 

було, на жаль, в нашому гуманітарному відділі, коли туди дзвонили. Німці 

ночують з п'ятниці на суботу, з суботи на неділю, з неділі на понеділок. В 

понеділок я приходжу до Віктора Вікторовича – наказ не підписаний. В 

понеділок машини поїхали в Мамбу, якусь африканську країну, де нема таких 

варварських законів, як у нас.  

Таким чином Україна і наша Національна гвардія, до речі, з 

командувачем я розмовляв, Альона це знає, ми мали передати ці три 

реанімобіля в Національну гвардію. По цей час цих реанімобілей немає! 

Розформовується госпіталь. Обіцяли нам 400 багатофункціональних ліжок  

абсолютно безкоштовно. В зв'язку з невиконанням наших вимог, в зв'язку з 

такою ситуацією ми не отримали нічого.  

От що значить засідання комісії один раз на тиждень і от що значить 

комісія, яка гальмує процес! Треба з цим звичайно розбиратись. Хоча ми з 

Віктором Вікторовичем мали бути присутні на цій церемонії.  

Дуже вдячний, ще раз кажу, нашому Міністерству соціальної політики, 

яке інколи з розумінням відноситься до надання гуманітарної допомоги, яка 

дуже важлива.  

По нашому госпіталю, привезли з Олегом Ляшко і туди передали 

найкращий (як він називається?) апарат штучної нирки. Через пару тижнів я 

зайшов у відділення штучної нирки, кажу: "Де цей апарат?" Кажуть: "Ваш 

найкращий в світі апарат в реанімації". Заглянув в ту реанімацію, мені 

показали, він схожий, я, вибачте, не великий спеціаліст, але мені показали, я 

переконався, що цей апарат попав в госпіталь. Будь-який госпіталь: одеський, 

львівський, центральний, на передовій 61-й госпіталь. В Краматорськ 

нещодавно привезли 500 тільки шин одних, безкоштовно передали в 

Краматорськ. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Там госпіталю немає. Там тільки цивільна лікарня. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Почекайте. Правильно. Значить, ми привезли в 

Краматорськ, розвантажили на території адміністрації. Стародуб Ігор, як його? 

Заступник глави адміністрації взяв під контроль і сказав: "Розвезу по всім 

госпіталям, по лікарням, кому це необхідно".  Повну фуру гуманітарної 

допомоги. 
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КОРЧИНСЬКА О.А. По виступу Петра Григоровича треба запити робити.  

 

ГАРАЩУК П.Г. Будь ласка. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. По кожному моменту. 

Петре Григоровичу, дуже вам вдячна. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Пані Оксано, робіть будь-які запити. Готовий 

відповідати  перед ким завгодно за ту кожну, що отримав і розвіз, гуманітарну 

допомогу.  

Зараз, пані Оксано, наша лікарня навпроти госпіталю, цивільна лікарня, 

як вона називається, колись "Октябрська".  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. 17-та лікарня. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Ні, ні. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А.  Якщо навпроти госпіталю,  то 17-та. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Ні, 17-та біля  Володимирського собору. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. 17-та знаходиться прямо біля госпіталю. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Через дорогу. Значить, дуже потребує 

багатофункціональних ліжок і медичного обладнання. Якщо є така можливість, 

я знаю, що зараз чотири фури прийшло в Українську лігу благодійників. Якщо 

ми зробимо, ми через тиждень можемо після розмитнення відвезти і передати в 

цю лікарню, яка колись була в Києві одна з найкращих. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Петро Григорович, дякую. Єдине, що хочу зазначити 

вам, що я хотіла би зараз по цим всім ситуаціям зробити офіційне звернення, 

офіційне розслідування, в тому числі по "швидким допомогам". Єдине, що, 

Віктор Вікторович, поясніть мені: в Україну не потрапило 25 реанімобілів, 

укомплектованих чи тільки 3 в цій ситуації? Тобто всі 25 розвернулись.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. … (Без мікрофону).    

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Тобто ми не отримали 25. Ми  робимо запит до 

Міністерства соціальної політики. А хто  передавав ці 25 німецьких 

реанімобілів?  Є назва цього госпіталю? Хто був передавачем? Добре, ми це 

зробимо. 

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону). 
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КОРЧИНСЬКА О.А. Аліна все рівно повинна зробити, якщо ці факти, 

тому що я теж чула, це треба перевірити, зробити розслідування, тому що якщо 

конкретні дії конкретного чиновника, заступника міністра, призвели до того, 

що ми втратили 25 реанімобілів, то це нанесена в даному разі шкода державі на 

багато мільйонів гривень, десятки, окрім того, що ми втратили довіру 

партнерів. Тому що 25 реанімобілів на фронті – це просто, вибачайте, це для 

нас закриє всі гострі напрямки евакуації поранених.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Дозвольте, дійсно, ви зробіть запит, щоб ми  офіційно 

підняли всі ці документи і вам дали відповідь чітко на цей запит. Але зараз мені 

Олена підказує, що все-таки в п’ятницю був підписаний наказ і саме рішення 

комісії було прийняте, що ці 3 автомобілі визнали гуманітарною допомогою. 

Які там інші були причини, що їх розвернули, ми не готові зараз коментувати, 

але ми дамо офіційну відповідь. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую. Зазвичай це терміни і те, що ви, виконавча 

влада, дуже далеко від цих надавачів. 

 

ГАРАЩУК П.Г. В п’ятницю, Віктор Вікторович, вибачте, наказ  не був 

підписаний, тому що я в понеділок був у вас і просив: підпишіть цей наказ, я не 

знаю, де міністр знаходиться. Привалова зустрів, коли він виходив з кабінету 

Реви.  "Чого ви тут стоїте?". Цей молодий хлопець завдав збитки моїй державі! 

Розумієте?  

Не було підписано. І в понеділок я був у вас, Вікторе Вікторовичу, не 

знаючи, що ці автомобілі поїхали в Німеччину з Польщі "обратно". Альона про 

це в курсі. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Для нас це принципова ситуація, тому що, ще раз я 

вам кажу, все, що стосується фронтової зони, у нас дійсно: якщо б не 

волонтерська допомога санітарним транспортом, на жаль, ми  мали би шалені 

втрати. Це стосується Збройних сил України, це стосується Міністерства 

внутрішніх справ, це стосується Національної гвардії в тому числі, хоча зараз 

вони не знаходяться на лінії зіткнення. Це стосується в тому числі наших 

добровольчих підрозділів. 

 Нагадую вам усім, шановні запрошені, що на фронті зараз вивіз 

поранених є спільна евакуація як добровольчими підрозділами, у нас працює в 

зоні відповідальності офіційно ASAP - команда Іллі Лисенка, у нас працює 

офіційно ПДМШ, екіпажі, які нам допомагають безпосередньо військовим. 

Вони працюють усі на волонтерському транспорті. У нас працює "Вітерець", 

але, на жаль, не офіційно, в даному разі йде мова, у нас працюють 

"Госпітальєри", це ті, хто потребують окремого меморандуму з Міністерством 

оборони і Збройними силами України. 
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Тому зараз я передаю слово Валентині Вараві. Валентину я знаю багато 

років. І завдяки допомозі пані Валентини і її якраз організації "Ініціатива Е+" 

більшість наших підрозділів забезпечена волонтерською технікою, хоча 

волонтерська техніка, дійсно, не нова, потребує постійного ремонту. І ми, 

буває, з військовими підрозділами, маючи вашу допомогу, але потім, через 

дуже короткий період, не знаємо, що робити, тому що це потребує ремонту. І, 

на жаль, Міністерство оборони не може ремонтувати цю волонтерську техніку, 

тому що вони її поставити на баланс з тими документами, які ви нам 

присилаєте, цю волонтерську техніку, не здатні. Це нам треба поміняти, а якщо 

ми поміняємо, зробимо вибіркове законодавство, це нам, на жаль, категорично 

забороняють Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України, тому 

що це призведе, з їхньої точки зору, до великих зловживань.  

Тому нас цікавлять всі ваші проблеми, в тому числі по Євро-5, тому що, 

само собою, на фронті для нас не принципово, чи вони мають Євро-5 чи ні, 

більш того, нам не потрібна там ця дороговартісна нова техніка. Вона 

неліквідна для нас. Це занадто дорога розкіш для нас. Для нас потрібні дійсно 

ці автомобілі, які, от при розформуванні, ті, які мають термін гарантування і 

пройшли хоча би  ремонт, от вони для нас безцінні.  

Прошу.  

 

ВАРАВА В.Ю. Доброго дня. Я займаюся медициною з часів Майдану. 

Спочатку це була медична допомога, тому тему аптечок мені дуже цікаво було 

б прокоментувати і дізнатися. Я розумію, що таке в 2014 році були тисячі 

аптечок, це було щось абсолютно нереальне. Я займаюся транспортом, яким ми 

допомагаємо для підрозділів у зоні АТО. В першу чергу це транспорт для 

медиків, але, підкреслюю, цей транспорт – не обов'язково "швидкі". В тих 

районах, де є дороги, нас просять про машини "швидкої допомоги". В тих 

районах, де доріг немає, нас просять "джипи" з довгою базою, в які просто 

можна покласти ноші і швидко людину вивезти.  

Я маю сказати, що ми стикаємося з величезними проблемами. В першу 

чергу, коли ми робили перше розмитнення, перше в Україні розмитнення 

транспорту для АТО, немедичного транспорту, виявилося, що ми 

контрабандисти, що ми є порушниками закону. Ми зробили процедуру 

розмитнення і далі за цією процедурою були розмитнені, як ви справедливо 

відзначили, сотні автомобілів.     

На даний момент, можливо, ви не дуже в курсі, Вікторе Вікторовичу, але 

я хочу наголосити на тому, що ми пройшли фактично через півтора пекельні 

роки ситуації, коли ми втрачали терпець, коли ми піднімали ЗМІ, коли ми 

зверталися до народних депутатів, коли ми давали інтерв'ю, коли ми робили 

акції, на які збиралися тисячі людей, для того, щоб привернути увагу, коли в 

мене стоїть машина в зону АТО 2,5 місяці. Машина не визнається. Один привід, 

другий привід. "Дайте, будь ласка, мені ще документ на документ". І через 2,5 

місяці ця машина визнається за тими самими документами, які я подала перший 
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раз, абсолютно тими ж самими. Це був привід для судового позову, який ми 

подали проти Міністерства соціальної політики.  

Ми розуміємо, що у нас зараз судова система не працює. Судовий позов 

був поданий 30 грудня 2016 року, за цей час було аж одне засідання. Наступне 

засідання 11.01.  

За цих півтора, справді, пекельних роки, коли ми знаходили кошти, 

знаходили машини, знаходили донорів, переганяли, ремонтували, 

розмитнювали, передавали, час від часу в нас опускалися руки. Але, чесно 

кажучи, не думала, що я буду колись це говорити, зараз я маю сказати, що ми 

протягом останніх фактично двох місяців, промоніторивши інтервал, тобто 

термін проходження документів через Міністерство соціальної політики, ми 

побачили дуже суттєві зрушення. Ми розуміємо, що нарешті Міністерство 

соціальної політики повернулося до 241-ї постанови, почало виконувати вчасно 

те, що воно має робити. І це, справді, дуже велика допомога, коли ми 

розуміємо, що ми подаємо документи в понеділок, і в четвер або в п'ятницю ми 

маємо витяг з протоколу і ми маємо наказ.  

Єдине, що ми просимо відкоригувати ваш взаємозв'язок з Державною 

фіскальною службою, тому що у нас був якось випадок, коли електронний лист 

від Мінсоцполітики, здається, в квітні цього року до ДФС йшов 10 діб. Через 10 

діб нарешті ми змогли розмитнити автомобіль. Щодня ми запитували, чи є 

наказ, чи його доведено, чи ні. Ми просимо ось цей момент все-таки взяти під 

ваш уважний контроль.  

Ці півтора роки ми вимагали під час всіх наших звернень і виходів в 

публічний простір, щоб було нарешті прийнято вичерпний перелік документів 

для визнання автомобілів гуманітарною допомогою. Оскільки у нас був 

рекомендований список документів, у нас є абсолютно одіозні, анекдотичні 

випадки, які документи ми надавали для того, щоб наші автомобілі врешті-

решт були визнані. Зараз ми маємо цей вичерпний перелік.  

На цьому наші перемоги закінчуються, вибачайте. І далі ми знову 

переходимо до, сподіваюся, конструктивної критики. Денис Осмоловський 

сказав про те, що було створено координаційну раду, яка засідала один раз в 

березні, на яку нас було запрошено, когось за годину, когось за 40 хвилин до 

початку. Але, слава Богу, що про нас згадали. Ми подали свої пропозиції в 

письмовому вигляді і ці пропозиції десь зникли. Тобто ми бачимо, що ні у яких 

наступних документах не було ніяк взагалі прокоментовано і відреаговано на 

наші пропозиції.  

Ми можемо сказати, що в ось у цьому вичерпному переліку з'явились 

наступні пункти. Ми маємо надати копію свідоцтва про державну реєстрацію: 

це технічний паспорт, це очевидно і не викликає взагалі ніяких суперечень – 

так воно і має бути. А далі починаються дуже цікаві речі: ми маємо надати 

підтвердження права власності донора на предмет дарування. 

Вадиме, будь ласка, відкрийте перший документ.  
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Ми бачимо директиву Ради Європи від 14 квітня 1999 року про порядок 

реєстрації документів на транспортні засоби. Наш друг і наш донор, великий 

друг України Єспер Лінхольд надавав до Мінсоцу кілька разів листи, в яких 

було написано, що я громадянин Данії, підтверджую, що в нашій країні 

технічний паспорт на автомобіль і є підтвердженням права його власності.  

В різних країнах це відбувається по-різному. Загалом зазвичай ми 

працюємо з основними кількома 5-ма, 6-ма країнами. Я маю сказати, що у 

Великій Британії підтвердженням права власності на автомобіль є просто 

технічний паспорт. У кого паспорт – той і є власником. Підтвердженням права 

власності на автомобіль в Німеччині є 2 бріфи – маленький і великий. Тобто я 

можу розказувати довго, я не думаю, що вам треба, якщо потрібно, надам це в 

приватному режимі, але через неможливість уніфікувати реєстраційні 

документи Міністерство соціальної політики вимагає купчу. 

Будь ласка, покажіть наступний слайд.  

Ось, власне, той лист, про який я згадувала, про те, що відбувається, 

тобто більшість країн Європи керуються директивою Ради Європи. Таких 

листів було подано кілька. Я думаю, що вони десь там загубилися в аналах 

історії.  

Я попрошу показати третій документ. Ось так виглядає купчий документ. 

Ви бачите, що тут немає взагалі ніяких особливостей, і такий бланк намалювати 

просто, вибачте, немає проблем. 

Покажіть, будь ласка, наступний документ. Це просто зразки. Я вам 

показую: це іспанська купча. Немає єдиної уніфікованої форми. (Це 

продовження, друга сторінка). Фактично Міністерство соціальної політики 

вимагає від Європи ті документи, які є тільки в законодавстві України, і то вони 

теж не уніфіковані абсолютно ніяк. Тобто Мінсоцполітики вимагає від Європи 

жити за українськими законами. Це, звичайно, зворушливо, але не думаю, що 

це настільки. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Українською мовою чи якою? 

 

ВАРАВА В.Ю. Будь-якою, ми ж говоримо різними мовами. 

Будь ласка, наступний документ, це фотографія. Просто хочу, щоб ви 

побачили. Ось так виглядає купча, я не пам'ятаю, це данська організація, ось 

так виглядає купча. 

Наступний слайд, будь ласка.  Ну це просто мій улюблений документ.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Це Іспанія? 

 

ВАРАВА В.Ю. Ні, це також, здається, Данія. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Скажіть, будь ласка, до нас доєднався працівник 

Міністерства внутрішніх справ, я сподіваюсь, Національної поліції? 
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Сподіваюсь. Наступного разу постарайтеся, щоб вас не шукав Голова 

Національної поліції Князєв. Добре? 

 

ВАРАВА В.Ю. Тобто я ще раз хочу підкреслити, що через те, що не 

відбулося консультацій з нами, я думаю, що ми виступаємо все-таки 

експертами в цій галузі, ми маємо ось такий прецедент, коли фактично 

Мінсоцполітики вимагає від нас "липові" документи про право власності.  

Наступний момент. Ми маємо також подати інформацію уповноваженого 

органу про відсутність відомостей щодо викрадення або розшуку 

транспортного засобу. Я маю різні контакти, але мені було дуже цікаво пройти 

шлях, який проходить пересічний громадянин. Я не буду шукати контакти у 

верхніх ешелонах Національної поліції. Я пройшла шляхом кол-центрів. Мій 

останній автомобіль визнано, я маю надати документи про те, що  він не 

значиться в розшуку. Я дзвонила на кол-центр "Інтерполу", який має надавати 

цю інформацію. Я дзвонила на кол-центр "Інтерполу"  України, потім мені 

"Інтерпол"  України дав телефон "Інтерполу"  Києва, "Інтерпол"  Києва сказав: 

"Ребята, это не к нам". Дали мені контакти МВС, МВС дало мені контакти 

Нацполіції. Сьогодні зранку з Нацполіції мені передзвонили і сказали: "Ми не 

знаємо, що з цим робити". Але я розумію, що подають акт… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А.  Стоп. От давайте зараз конкретно. 

 

ВАРАВА В.Ю. Дайте я закінчу. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А.  Почекайте. Зараз ви закінчите. Ви начальник з 

протидії чи ви виконуючий обов'язки?  

 

ШАПОВАЛ В.О. Начальник відділу. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А.  Відділу. Вам зрозуміло, про що ми говоримо? 

 

ШАПОВАЛ В.О. Так. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Зараз у голови організації, яка поставляє фронту 

дуже багато санітарного транспорту і не тільки, будуть конкретні до вас 

питання, тому що нам треба відповісти на ці питання. Тому що дійсно є правда, 

що громадські активісти зараз показали на європейських країнах, на підставі 

яких документів це визнається власністю. У нас є своє законодавство, котре 

нам треба змінити, або постанову, або законодавство. І в даному разі на яке 

питання повинна вам відповісти  Національна поліція? 
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ВАРАВА В.Ю. Який уповноважений орган державної влади має дати 

мені довідку про відсутність автомобіля у розшуку? Хвилиночку! Це одне 

питання. Можете дати відповідь відразу?  

 

ШАПОВАЛ В.О. … (Без мікрофону). 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Почекайте, будь ласка. Візьміть мікрофон, у нас іде 

стенограма. Будь ласка, ви представтеся офіційно.  

 

ШАПОВАЛ В.О. Шаповал Валентин Олександрович, начальник відділу 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України.  

Значить, реєстрація і облік транспортних засобів після реформування 

здійснюється Міністерством внутрішніх справ України. 

 

ВАРАВА В.Ю. Воно мені сьогодні зранку також сказало, що це не до 

нього. 

 

ШАПОВАЛ В.О. Міністерство здійснює цю функцію. Це не підрозділ 

Національної поліції України, тим більше, не Департамент захисту економіки.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Назвіть, будь ласка, конкретно департамент 

Міністерства внутрішніх справ.  

 

ШАПОВАЛ В.О. Це Міністерство внутрішніх справ. 

 

ВАРАВА В.Ю. Я сьогодні зранку з ними говорила.  

 

ШАПОВАЛ В.О. Я вам ще раз говорю, Департамент захисту економіки, 

який ви запросили на засідання комітету, не займається реєстрацією 

транспортних засобів. 

 

ВАРАВА В.Ю. Мені не треба реєстрація. Мені треба відсутність у 

розшуку. 

 

ШАПОВАЛ В.О. Відсутність, облік, реєстрацію здійснює Міністерство 

внутрішніх справ, ще раз повторюю.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Для того, щоб не було зараз діалогу, будь ласка, 

зараз не емоції. Ми зробимо запит до Міністерства внутрішніх справ, щоб 

назвали нам конкретно, хто за це відповідає. Я  думаю, що ми включимо все ж 

таки механізми, щоб ваша координаційна рада працювала і щоб всі відповідні 

чиновники, які повинні бути в координаційній раді і громадські активісти, щоб 

у вас був працюючий орган. 
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Дякую, Валентино. 

 

ВАРАВА В.Ю. Я закінчу. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Але тільки конкретно. 

 

ВАРАВА В.Ю. В мене конкретно до цього моменту. Просто я не розумію, 

навіщо Міністерство соціальної політики включило до цього вичерпного 

переліку дану чудову інформацію, якщо будь-який транспортний засіб, який 

проходить, перетинає кордон України, спочатку проходить фільтр, вихід за 

кордон Євросоюзу і там перевіряється по всіх базах,  чи даний транспортний 

засіб перебуває в розшуку. Потім момент перетину кордону в Україну, його 

також перевіряють по базах, чи він не знаходиться в розшуку, викраденні, чи 

немає на ньому криміналу і потім момент розмитнення через погодження 

Службою безпеки України даний транспортний засіб знову перевіряється. Будь-

який транспортний засіб проходить три фільтри.  

Навіщо Міністерству соціальної політики дана інформація? 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Дозвольте? Дуже коротко. По-перше, міністерство 

приймає рішення про визнання гуманітарним вантажем тоді, коли цей 

транспортний засіб уже перетнув кордон і знаходиться на нашій території, а він 

може ще знаходиться у того власника, який тільки сьогодні прийняв рішення, 

щоб його подарувати як гуманітарну допомогу, щоб ми нашим рішенням не 

легалізували ті транспортні засоби, які можливо дійсно знаходяться в розшуку. 

По-друге, той випадок, коли технічний паспорт, там зазначається 

прізвище власника і воно співпадає з прізвищем дарувателя, у нас не виникає 

питань. Коли трошки різняться ці документи, тоді ми спробуємо з’ясувати, 

яким чином цей даруватель дарує той транспортний засіб, який не є його 

власністю. Дякую. 

 

ВАРАВА В.Ю. Ремарка по першій позиції. Справа в тому, якщо даний 

автомобіль перебуває в розшуку, він просто не зможе вийти з Європи, не зможе 

перетнути кордон України. Тобто, якщо навіть Мінсоцполітики визнає наказом 

цей транспортний засіб, він в Україну потрапити просто фізично не зможе, це 

не є перешкодою. Це перша ремарка. 

Ремарка по другому моменту, по тому, що техпаспорт і бриф,  ви все 

рівно не зможете перевірити цю інформацію, тобто фактично ви плодите 

папери і на цьому кінець. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Я згоден з вами і прошу вас долучатись до нашої 

роботи, до нашої комісії і повірте, що від мене залежить, я зроблю, щоб ви 

брали участь в наших засіданнях і могли нас консультувати. Дякую. 
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КОРЧИНСЬКА О.А. Пані Валентино, це зараз важливо, це протокольне 

рішення, тому що те, що в даному разі у вас повинно бути два органи, котрі 

працюють. Координаційна рада, яка не може не збиратись раз на місяць, такого 

не може бути у вас. 

Друге. Те, що ви повинні брати і Віктора Вікторовича виділили як 

людина, котра повинна це все змінити, так як він знає всі нюанси Міністерства 

соціальної політики.  

Зараз мені єдине, то хотілось почути якраз пані Наталію Зарецьку, котра 

працювала в Міністерстві соціальної політики, а зараз представляє 

Уповноваженого  ветеранів АТО. Як ви вважаєте, в даному разі, от ви, як 

людина, котра була чиновником міністерства, дійсно можна всі ці документи 

все ж таки, або від них відмовлятися, або які фільтри? Тому що зараз ви все ж 

таки на боці громадських активістів і громадських організацій. 

 

ЗАРЕЦЬКА Н.Є. Дякую, пані Оксано, за надане слово. 

Користуючись нагодою, дуже вдячна всім присутнім за те, що вони взяли 

участь у цьому заході, і особливо дякую організаторам і ініціаторам цього 

заходу від наших громадських організацій, і Оксані Анатоліївні за те, що така 

робоча площадка має місце. Це насправді дуже важливо.  

Я дійсно була працівником Міністерства соціальної політики, але я 

вважаю, що я маю право коментувати в рамках того предмету, з яким я 

безпосередньо стикаюся. Наша специфіка – це реабілітація учасників 

антитерористичної операції, і всі проблеми, які мають відношення до 

забезпечення цього процесу.  

Однак, щоб бути коректною і почати з відповіді на ваше запитання, 

розумієте, от, я уважно слухала всі виступи, і давайте будемо відвертими – ми 

можемо чітко виділити 3 періоди в роботі координаційної міжвідомчої робочої 

групи з питань визнання вантажів гуманітарними. Це період, коли вона 

керувалася Віктором Вікторовичем, потім вона керувалася паном Приваловим, і 

потім, коли вона знову повернулася зараз до розпорядження Віктора 

Вікторовича. Ми чітко розуміємо, що ці 3 періоди роботи цієї погоджувальної 

групи здійснювалися в різний спосіб. Тактично станом на зараз ми можемо 

порадуватися, слава  Богу, Вікторе Вікторовичу, що це ваша компетенція, ваше 

питання. Те, що на сьогодні в такому випадку, я вважаю, що встановлення 

діалогу з громадськими організаціями, удосконалення процедури – це реальна, 

з моєї точки зору, це абсолютно реальна, в тому числі той формат, в якому зараз 

відбувається діалог, я вважаю, що це… Я вважаю, що ми маємо всі підстави 

достатньо перспективно дивитися на цей процес. 

Я нашим колегам з громадського сектору раджу скористатися 

запрошенням і надати максимум пропозицій і спробувати напрацювати зараз, 

удосконалити ці всі процедури. 

Стратегічно про що свідчить така ситуація. Насправді свідчить про 

недопрацьованість процедур, коли має місце суб'єктивний чинник: хто керує у 
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нас міжвідомчою робочою групою, роль особистості, від неї залежить результат 

цього всього процесу. І от це, мені здається, той процес, той момент, який, 

безумовно, треба відпрацювати, тому що з глибокою повагою, насправді з 

щирою, глибокою і людською повагою ставлячись до Віктора Вікторовича 

Іванкевича, ми маємо розуміти, що він державний секретар, і у нього велика 

кількість інших посадових обов'язків. Тому наш з вами спільний обов'язок – 

доопрацювати ці процедури, щоб вони працювали за принципом алгоритму без 

поправки на суб'єктивний чинник. 

Знову ж таки, користуючись нагодою, пан Іванкевич якраз запропонував 

створити спільну робочу групу, наприклад, при комітеті Верховної Ради 

України з тим, щоб доопрацювати чинний закон, внести до нього зміни, які б 

максимально відповідали викликам. З моєї точки зору, це дуже робоча 

пропозиція, цією пропозицією однозначно треба скористатися. Ми зі свого боку 

також готові взяти участь у доопрацюванні цього закону, і знову ж таки, це 

одна з ознак того, що міністерство станом на сьогодні тут і зараз готове до 

діалогу. Ми спільно маємо скористатися цією можливістю.  

Те, що стосується проблеми, з якою ми стикаємося зі свого боку. По-

перше, чинним законом визначено, що уповноважені державні органи з питань 

гуманітарної допомоги забезпечують високу гласність у висвітленні через 

засоби масової інформації всіх аспектів своєї діяльності щодо отримання, 

розподілу та використання гуманітарної допомоги. Для того, щоб 

користуватися максимально актуальною інформацією, я сьогодні за півгодини 

до початку нашого "круглого столу" заходжу на сайт Міністерства соціальної 

політики, підрозділу "гуманітарна допомога" немає. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В.  Це ви, може, на старий сайт зайшли. 

 

ЗАРЕЦЬКА Н.Є. Дивіться, якщо я заходжу через пошукову систему 

"Google", я виходжу на міністерство, діяльність міністерства. Як знайти це на 

нашому сайті я знаю, я його знаходжу і воно там є. Але, скажімо так, що отак, 

щоб це один з напрямків міністерства, спеціально уповноважений орган. 

Просто порада – звернути на це увагу. Тому що у базовому випадку воно 

сьогодні не підвантажилося. Перший момент.  

Другий момент. Те, що стосується Єдиного державного реєстру 

отримувачів, він, безумовно… 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Ось, будь ласка, Мінсоцполітики, гуманітарна 

допомога.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Перевірили? Пані Наталя, продовжуйте. 

 

ЗАРЕЦЬКА Н.Є. Дякую. Знімається. 
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КОРЧИНСЬКА О.А. Є. 

 

ЗАРЕЦЬКА Н.Є. Я була просто здивована, бо я пам'ятаю, що було. Я 

сьогодні повернуся і ще раз перегляну.  

Далі. Те, що стосується Єдиного державного реєстру отримувачів, він, 

безумовно, має бути в загальному доступному вигляді. І що дуже важливо по 

ньому? Оскільки ведеться робота по виявленню порушень, там, де є нецільове 

використання, інформація про те, що гуманітарна допомога подається в 

подальший продаж, дуже важливо нам сформувати так званий "чорний список". 

Тому що те, з чим ми, наприклад, сьогодні стикаємося, у нас формується новий 

напрямок роботи, до нас звертаються, хочуть від нас перевіряти, хто дійсно 

продовжує надавати допомогу, хто надає допомогу пораненим. Це наші навіть 

благочинники. Відповідно ми ділимося своєю інформацією, але ми тут 

насправді точно такі ж користувачі. Тобто необхідність формування "чорного 

списку" тих, за ким на сьогодні виявлені і доведені порушення.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я перепрошую. Шановний представник 

Національної поліції, це ваша робота. В даному разі там, де є у вас 

розслідування по зловживанням щодо гуманітарної допомоги, по її зникненню, 

по її недоїзду до адресату – по чому є розслідування, я прошу надавати цю 

інформацію. Ми офіційно звернемося як до Міністерства соцполітики як поки 

що профільного міністерства, так, звичайно, і до Офісу Уповноваженого 

Президента. Тому що я теж втомлююся на фронті від того, що до мене 

підходять постійно представники організацій наших європейських, 

американських партнерів і не тільки, які питають, що в них були вже 

зловживання з цього приводу і вони шукають через мене, вибачайте, народного 

депутата і медичного координатора, які є чесні міжнародні фонди. Ну так не 

повинно бути. Це все повинно бути прозоро. Якщо вже є якийсь певний 

"чорний список", він повинен бути відомий.  

 

ШАПОВАЛ В.О. Я з вами повністю погоджуюся. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так. Ми зараз вам надамо слово, ви наступний. Зараз 

пані Наталя завершує і ви наступний. 

 

ЗАРЕЦЬКА Н.Є. Ця інформація має бути сконцентрована в Міністерстві 

соціальної політики, наразі ви уповноважений орган, для зручності всіх 

користувачів. Можливо, вона має бути в режимі по оперативному запиту – це 

треба відпрацювати. Але такий запит на сьогодні в суспільства наразі є. Тобто 

це актуальна проблема, яку треба вирішити. 

Далі. Зведена аналітика. Ті отримувачі допомоги, які її завозять, ті 

регіони, які користуються, співставлення це з актуальними потребами по 

регіонах. Ми нас сьогодні  розуміємо, що така аналітика нам необхідна. Знову 
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ж таки, знаючи внутрішню кухню, знаючи фактичне перевантаження 

працівників Міністерства соціальної політики, я розумію, наскільки це складно 

забезпечити. Але разом з тим, ми всі розуміємо, що ця інформація нам 

критично необхідна. Ми маємо аналізувати, що завозиться, куди завозиться, як 

завозиться. Тим більше, що зараз трирічний масив інформації і це теж дуже 

важливий аспект.  

Я вже знаю, що на сьогодні така робота аналітична проведена 

громадськими організаціями і їм треба за це дуже сильно подякувати. 

Можливо, доцільно організувати тут співпрацю з міжнародними організаціями, 

які б могли в проектному форматі забезпечувати таку аналітичну діяльність, 

аналітичну роботу. Але зведена, проаналізована інформація також має 

розміщуватися на сайті Міністерства соціальної політики. 

І ще один момент. Щодо можливого перенесення, визначення іншого 

міністерства уповноваженим за питання розгляду гуманітарної допомоги. З 

одного боку, я розумію, що була озвучена позиція міністра, що міністерство 

готове передати це до компетенції іншого міністерства. Є думка міністра – це є 

дуже важливо, вона має бути, безумовно, проаналізована на рівні Кабінету 

Міністрів. З іншого боку,  я висловлю сподівання про те, що в чинному складі 

робоча група зможе налагодити ефективний діалог з громадськістю і з тими 

організаціями, які по суті є експертними, для удосконалення процедур.  

Зі свого боку ми хочемо закликати в будь-якому випадку зараз 

максимально врахувати наявний досвід, максимально вже розпочати процес 

удосконалення процедури визнання вантажів гуманітарними, не відволікаючи, 

не чекаючи рішення, під ким буде дане питання надалі.  

Щиро дякуємо. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую.  

Пані Валентина і пан Денис, у мене все ж таки, позаяк я пані Валентині не 

дала завершити, ви скажіть зараз чітку позицію: ви підтримуєте чи не 

підтримуєте перевід питань все ж таки гуманітарної допомоги в інше 

міністерство? Пан Денис і потім переходимо до Національної поліції. 

 

ВАРАВА В.Ю. Ясна річ, що з Міністерством тимчасово окупованих 

територій нам набагато простіше було б домовитися, але я вважаю це 

абсолютно нелогічним. Цим має займатися Міністерство соціальної політики. 

 

ЗАРЕЦЬКА Н.Є. Якщо можна, ще одне? 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Почекайте. Пан Денис, ваша позиція про передачу. 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Про передачу? 
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КОРЧИНСЬКА О.А. Так, про перевід питань гуманітарної допомоги в 

інше міністерство. В даному разі пропозиція Міністра соцполітики. 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. У нас головним документом, від якого я б 

відштовхувався, є постанова уряду про надзвичайну ситуацію в країні. І тоді ми 

формуємо розуміння, що гуманітарна допомога в межах Кодексу цивільного 

захисту. І там є і питання оборони, яке можна охопити, і все, і тоді формується 

бачення, яким чином можна ці потреби перекривати. А вже потім підбираємо 

механіку, яке міністерство має це реалізувати. А якщо ми ставимо первісно 

міністерство, як механіку, виконавчий орган, то ми не маємо матеріальної 

складової, суті проблеми. Тому я би радив відштовхуватися від проблеми, в 

якій ми визначаємо всі міністерства для опрацювання, потім формується 

бачення, що це за гуманітарна допомога в межах іноземного досвіду з такими, 

як акти, наприклад, і тоді розробляється: щось на Міністерство з тимчасово 

окупованих територій, щось залишається на Мінсоц, але розуміння і бачення 

фактично має якраз від нашої такої плідної роботи законодавчої обов'язково, і 

вже методичної. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую. 

Але в країні повинен бути один координатор. Дуже важко, коли це буде 

розкидано, тому що ви потім самі… Будуть розпорошені ваші сили. 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Погоджуюся з урахуванням цих обставин. 

Але бажано якраз цю концентрацію зробити таким чином, щоб не 

породити… Втративши одне, породити інше, яке не запрацює. Тому 

опрацювання зробити обов'язково. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Почули. Дякую. 

Пані Наталю, тільки коротко дуже. 

 

ЗЕРЕЦЬКА Н.Є. Дуже коротка ремарка. 

Контраргумент щодо передачі саме на Міністерство з тимчасово 

окупованих територій. Справа в тому, що отримувачі гуманітарної допомоги 

розосереджені по всій Україні, і в цьому контексті, безумовно, набагато 

логічнішим є Міністерство соціальної політики. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. І дозвольте невеличку ремарку. 

Справа в тому, що ви, мабуть, всі чули про реформу державного 

управління. Ця реформа передбачає, що така функція, як робота цієї 

міжвідомчої комісії, прийняття рішення про гуманітарну допомогу – це не є 

предметом діяльності будь-якого міністерства, тому треба розглядати,  я не 

готовий зараз  рекомендувати, але розглядати якийсь інший запасний варіант. 
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КОРЧИНСЬКА О.А. Як міжвідомча група, котра повинна бути… 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Колись це була міжвідомча комісія при Кабінеті 

Міністрів, її очолював віце-прем'єр-міністр Жулинський, колись таке було. Я не 

готовий зараз давати якісь рецепти, але… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Почули. Дякую. 

Я би просила зараз і додаткове питання, тому що у нас поки був відсутній 

все ж таки представник Національної поліції. У нас тут кілька запитів до вас 

будуть, котрі найближчим часом під ваш особистий підпис ми передаємо на 

розслідування Національної поліції стосовно деяких гуманітарних вантажів, 

котрих у нас і у нашого фронту, як споживачів, вже є питання, де вони за ці 3 

роки поділися. У нас є кілька таких запитів, котрі навіть сформувалися зараз на 

"круглому столі".  

Тут СБУ теж є, тому запит буде так само і в СБУ. Зазвичай, наша Служба 

безпеки ці питання передає Національній поліції, тому я прошу коротко, яка у 

вас ситуація. Нас цікавить: наскільки у нас дійсно фіксується велика кількість 

зловживань на поставці гуманітарної допомоги саме на темі допомоги по 

проведенню антитерористичної операції? 

 

ШАПОВАЛ В.О. Ви маєте на увазі кількість справ? Взагалі стосовно 

нецільового використання гуманітарної допомоги підрозділом Національної 

поліції супроводжується близько 20. Що стосується безпосередньо… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я перепрошую. 20 за 3 роки? 

 

ШАПОВАЛ В.О. Це взагалі. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Всього 20.  

 

ШАПОВАЛ В.О. Це те, що не стосується антитерористичної операції. 

Що стосується АТО, це буквально декілька, там 2 чи 3. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Тобто дуже мало. Якщо розглядати взагалі спектр 

гуманітарної допомоги, то те, що стосується АТО, зловживань, там випадки 

поодинокі, так? 

 

ШАПОВАЛ В.О. Так. Їх декілька.  

Те, що стосується "чорного списку". Звісно, "чорний список", на мою 

думку, необхідно створювати, необхідно вносити туди недоброчесних 

набувачів і потрібно здійснювати безпосередній контроль. Але саме дієвого 

контролю завдяки "чорному списку", на мою думку, ми не досягнемо в зв'язку з 

тим, що благодійні фонди, отримувачі і набувачі постійно змінюються, вони 
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створюються нові і в цьому будуть питання. Звісно, його потрібно буде 

оновлювати, займатися цим.  

Щодо недоброчесних, територіальні структурні підрозділи і департамент 

звертаються до міністерства по тим фактам, які були виявлені, для вирішення 

питання на робочих групах стосовно визнання в подальшому вантажів 

гуманітарною допомогою. Тобто ті факти, які ми знаходимо, ми відразу 

інформуємо Міністерство соціальної політики і робочу групу, яка приймає 

рішення.  

Стосовно пропозицій. На мою думку, дієвий механізм приймання і 

узагальнення звітності необхідно створити по контролю та своєчасності її 

подання і перевірки достовірності. Повинна бути у встановленому порядку 

чітка форма, яка має бути розроблена і затверджена. І доцільно оприлюднювати 

цю звітність на офіційному сайті уповноваженого органу, щоб безпосередньо 

кожний учасник цього процесу зміг відкрити сайт і побачити не тільки заявки 

чи безпосередні накази, які публікує Міністерство соціальної політики, а й 

розподіл і отримання, в тому числі на стадії отримання вантажу гуманітарної 

допомоги отримувачем, не лише набувача.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ми вас почули. Прикро, що ви не були на першій 

половині, де якраз наші громадські організації показували, в якому стані це в 

коробках перев'язаних, в жахливому стані зберігаються документи, звіти по 

отриманню гуманітарної допомоги.  

 

ШАПОВАЛ В.О. Дозвольте далі?  

Стосовно того, що доцільно. Також є публікація узагальненої інформації 

щодо тих рішень, які були делеговані на структурні підрозділи, на регіональний 

рівень. По тій кількості вантажів, які як гуманітарна допомога приймаються 

розпорядженнями на місцях. Я вважаю, що ця інформація також повинна 

публікуватися безпосередньо в міністерстві. Тому що часто на сайтах ОДА ця 

інформація відсутня або немає до неї доступу. Отримання і розподіл повинен 

бути відкритий і публікуватися на сайті Міністерства соціальної політики.  

Дякую. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. А це публікується, скажіть, будь ласка? 

 

_______________. Конечно.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Я хочу вас проінформувати, що інформація, яка 

стосується роботи нашої комісії в міністерстві, вона публікується. Те, що 

приймають рішення обласні державні адміністрації, ми не володіємо цією 

інформацією, тому відповідати за її наявність чи відсутність ми не можемо. 

Інша справа, що ми все ж таки зробимо інспектування цих сайтів і звернемо 

увагу.  
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І  я просто хотів вас також проінформувати, що в нашому міністерстві з 

початку цього року запроваджений електронний документообіг. Я сподіваюсь, 

що ми в наступному році перейдемо, принаймні надамо можливість вибору, хто 

буде звертатися про визнання гуманітарних вантажів, надамо їм вибір, чи 

подавати в паперовому вигляді всі документи, чи в електронному. І поступово 

перейдемо на електронний обіг документів,   прийняття рішень, звісно, і 

публікацію тієї інформації, звітності, яку отримувачі мають передавати комісії 

так само. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую.  

Але для нас важливий цей процес прозорості. Тим більше, зараз це при 

соцполітиці все ж таки ваш орган. Тому що якщо у нас неможливо перевірити, 

хто отримувач, а у нас зараз це саме болюче питання, якщо нам кажуть про 

зловживання якраз. І ми не можемо от реально, от мене зараз шокувала 

інформація Петра Григоровича про 2014 рік про 35 тисяч шведських... Я 

перший раз чую це за історію фронту!  

Щоб ви розуміли, я не сумніваюся, Національній поліції прийдеться і 

СБУ попрацювати, щоб розібратися, де цей гуманітарний вантаж, котрий ми, ті, 

хто безпосередньо були в 2014 році, не отримали. Ви не пам'ятаєте? Ми 

знайдемо. 

 

(Загальна дискусія).  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Добре. Ми знайдемо. Дякую.   

Будь ласка, тепер слово Сухоруковій Оксані Сергіївні – виконавчому 

директору "Благодійного фонду "СВОЇ". Прошу. 

 

СУХОРУКОВА О.С. Сухорукова Оксана, "Благодійний фонд "СВОЇ". 

Мені б хотілося зробити кілька реплік пану Іванкевичу на його попереднє 

зауваження. Я дуже рада, що ви відкриті до спілкування, але, на жаль, я це чую 

не вперше. Тому що після ваших слів, як ви відкриті до спілкування, ми вас 

запрошуємо, ви не хочете спілкуватися. Ви не допускаєте, саме ви не 

допускаєте нас на засідання робочої групи. І останній приклад - це той лист, 

який написало інформаційне агентство про допуск на робочу групу. Ви сказали, 

у нас є 5 днів відповісти, хоча для цього було: "За два дні подайте документи, 

що ви хочете бути там присутніми", - і це ваші слова. І їх не допустили на 

засідання робочої групи.  

На жодне наше письмове звернення, що ми як інформаційне агентство 

хочемо бути присутніми, ми не отримали відповіді, і запевнення вашої прес-

служби, що вони цих звернень не отримували. Це перше. 

По-друге, з приводу електронного документообігу. 21.07 я подала в 

Міністерство соціальної політики документи на визнання вантажів 

гуманітарними саме в електронному вигляді. Отримала від вас відповідь, що ви 
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вважаєте, що розширення файлів таке не вважається документами, тому ви їх 

не розглядали. І ви кажете, що ви надасте можливість організаціям подавати 

документи в електронному вигляді, а не тільки в паперовому.  

Так от, є Закон про електронний документообіг, стаття 8-а, якщо я не 

помиляюсь. Не ви надасте, нам закон надав це право, і ви зобов'язані приймати 

ці документи, і це не ваше бажання – це ваш обов'язок їх прийняти. Але ви 

цього не робите! Наступні документи я також подам в електронному вигляді, я 

подивлюсь, як вони будуть розглянуті. Зараз ми готуємо позов до суду з цього 

приводу.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Колеги, якщо вам треба привід для суду, то ви його 

знайшли. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. У мене прохання. Вікторе Вікторовичу, у мене 

прохання до вас. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Те, що ви подали, воно не відкривається. І не знаю, з 

якої причини. 

 

СУХОРУКОВА О.С. У мене є відповідь від міністерства. Я це бачила. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. У мене прохання зараз.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. І треба перевіряти, щоб там не було вірусу і все таке.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Те, що зараз немає діалогу, це зрозуміло. Інакше би 

ми не чекали з вами два місяці нашого "круглого столу". Це факт. Те, що на 

всіх "круглих столах" у Верховній Раді  всі представники влади завжди кажуть 

"welcome", що "ми вас усіх чекаємо", це теж факт. Те, що потім це не 

виконується, от наша задача зараз – зробити таку робочу групу і таку 

координаційну раду, я сама особисто буду приїжджати, по змозі, на вашу 

координаційну раду. Тому зараз давайте просуватися безпосередньо.  

 

СУХОРУКОВА О.С. Ми дуже вам за це дякуємо.  

А тепер про ситуацію безпосередньо. Ну, як усі вже зауважили, АТО – це 

не тільки військові, це ще й переселенці, і місцеві мешканці, які там 

проживають. А в жовтні представник  управління ООН з координації  

гуманітарних  справ  Єнс Ларке  наголосив, що близько 4-х мільйонів осіб в 

Україні потребують гуманітарної допомоги. Вибачте, це 10 відсотків. В тому 

числі 1,2 мільйона не забезпечені продуктами харчування. Постановою від 

січня місяця 2015 року у нас визнана надзвичайною ситуація в Луганській і в 

Донецькій областях.  
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І от Міністерство соціальної політики, ну давайте, це не критика, це факт, 

от вони кажуть, що вони кожен раз гадають, чи є цей вантаж гуманітарним чи 

ні. У нас саме в цьому є проблема. Ви не повинні гадати, у вас мають бути 

потреби, і ви відповідаєте на питання не крадена ця машина чи ні, це не ваша 

функція, ви відповідаєте на питання, чи потрібна ця машина в АТО чи ні. Все. 

Чи потрібні продукти харчування як гуманітарна допомога, от у цьому полягає 

функція Міністерства соціальної політики.  

У вас є інформація від Донецької і Луганської областей, в якій написані 

потреби. Вона недосконала, це так. Наприклад, я подивилась, що от останнім 

вантажем ми перекриваємо 100 відсотків по деяких позиціях по всій Луганській 

області потреби. Ну, я не впевнена, що це відповідає дійсності, але, згідно 

поданої інформації, це так. ДСНС (згідно з Кодексом цивільного захисту) 

кожен місяць публікує у себе інформацію про потреби в зоні дії надзвичайної 

ситуації. У вас є база, яка, на жаль, за  три з половиною роки все ще працює в 

тестовому режимі, з якої теж можна взяти інформацію, які потреби є у 

переселенців, і розглянути цю інформацію. Але ви не користуєтесь цією 

інформацією, ви не виходите з потреб. І задіявши купу державного ресурсу для 

того, щоб визначити ці потреби, ну ми працюємо просто на смітник, вони не 

визначаються.   

І коли ми проаналізували світовий досвід, є прекрасний проект "Сфера" 

гуманітарний, там визначені основні стандарти надання гуманітарної допомоги, 

ну і взагалі здоровий глузд – ми розуміємо, що "гуманітарка" повинна йти від 

потреб, а не ви в міністерстві, не володіючи інформацією, тільки на підставі 

того, що який розмір оцієї печатки, представник Нацполіції міряє, або він гадає, 

чим надрукований  оцей папірець вже на печатці, тобто на бланку з печаткою, 

чи печатку поставили пізніше. Поспілкувавшись з директором благодійного 

фонду, вирішують, схожий він на благодійника чи ні.  

Я була присутня на цих робочих групах рік, так, пані Олено, як член 

громадської ради минулого складу. Репліка "капуста не потрібна, бо від неї 

пучить", ну, вибачте, це не рівень робочої групи. Це просто жах і ви не слідчий 

орган. 

От  зараз є перелік, і навіть коли цього переліку не було, ви гадаєте, що 

рівне ставлення до всіх організацій? Ні. Я була присутня, коли приїжджали 

слідчі з Рівненщини і казали, що в них є документи, що ця "гуманітарка" 

продається, що ось цей фонд створений на підставну особу, яка загубила 

паспорт і вона не знає, що вона є засновником благодійного фонду. Пан 

Привалов сказав: "У вас рішення суду є? Немає. До побачення".  

Але зовсім інші вимоги в нас ідуть до волонтерських фондів. А ми не 

знаємо, куди ви поділи "гуманітарку". Коли я бачу звіти, які надає Мезенцев, 

отакі пачки, обґрунтування, куди він їх подів, що він з ними зробив. Покажіть 

мені, будь ласка, от з тих 24 фондів, які у вас там є в списку, такі самі звіти.  

І взагалі вимога є до волонтерів, наприклад, подати разом з документами  

звіти про розподіл гуманітарної допомоги. В нас закон чітко визначає: звіт 
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подається раз на місяць. По-перше, взагалі невідомо кому. Тому що в мене два 

роки КМДА приймала ці звіти, а останній раз вони написали: а це не наша 

компетенція, в передостанній,  у нас цього немає в положенні. Я все рівно на 

них відправила. Вони їх переслали назад в Мінсоцполітики і написали, що ми 

тільки до трьох тонн приймаємо звіти. Я зараз в електронному вигляді 

відправляю це все за електронним підписом на сайт Міністерства соціальної 

політики. Далі,  немає форми цього звіту. 17 років діє цей закон, немає форми 

звітності, немає порядку її складання. Я вже не задаю питання, як її складати. Я 

складаю так, як вважаю за потрібне і кожен раз пишу листа. Склала так, як мені 

зручно і як я вважаю за потрібне. Якщо не так, скажіть, будь ласка, який пункт 

якого положення я порушила, тому що цього положення немає. 

Про ручне керування я навіть зараз не буду розповідати, тому що 

представник Громадської ради Міністерства оборони сказав, що це все 

вирішується в ручному режимі. Я подзвонив Іванкевичу, вантаж прийняли. Ну, 

правильно, було ж це? Я домовився з Приваловим, що він підпише, але він 

порушив, але ми разом піти на прийом цих машин "швидкої допомоги". І це 

факт, це є. 

У когось є "зелене" світло. Ми ні до кого не ходимо домовлятись, ми 

хочемо, щоб все було прозоро і по закону.  

Повертаюсь до робочої групи ще раз. ДСНС – орган, який володіє 

ситуацією в зоні надзвичайної ситуації. Він є в законі, його немає в 241-й 

постанові. Вони дають цю інформацію – ну, будь ласка, користуйтеся.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Скажіть, будь ласка, ви переконані, що вони дають 

інформацію? Ви переконані? 

 

СУХОРУКОВА О.С. Вони публікують у себе на сайті. Так, ми дивилися.  

Про відсутність письмових пропозицій кожного органу Денис уже казав. 

От в результаті цього всього ми бачимо, що гуманітарна допомога замість 

допомоги тим, хто її потребує перетворюється, включи, будь ласка, Вадиме, 

будь-яку карту, її можна навіть не коментувати. Значить, чим темніший колір 

області, тим більше там населення. Чим світліший, тим менше. Це який ти 

відкрив рік? 2016. Подивіться західний кордон. Кожен кружечок синій – це в 

пропорції визнана гуманітарна допомога по областях. У мене є такі карти за 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки згідно з інформацією, яка взята з відкритих 

джерел. Це накази Міністерства соціальної політики, які вони публікують 

кожен раз, як приймають. Скажіть, будь ласка, де у нас надзвичайна ситуація, 

де у нас проходить АТО?  

 

(Шум у залі).  

 

 СУХОРУКОВА О.С. Там Волинь займає друге місце після Києва. Ну я 

вам скажу, що Київ дійсно шле дуже багато допомоги на схід. Тому що 
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організації, які виїхали, були вимушені виїхати зі сходу, вони 

перереєструвались у Києві, це є таке. Але все інше!  

І ви правильно кажете про релігійні організації. Я не хотіла піднімати цю 

тему, але вона є, і це 80 відсотків.  

І відкрийте, будь ласка, графік. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Пані Оксано, скажіть, будь ласка… Наболіло, 

наболіло. 

 

СУХОРУКОВА О.С. Ось цей. Зроби його меншим. Значить, про що каже 

цей графік? На цьому графіку синеньке – це обсяг  визнаної гуманітарної 

допомоги, а червоне – це кількість населення по останньому опису. І от ця 

зелена лінія – це співвідношення гуманітарної допомоги до кількості населення 

в області. От там, якщо я не помиляюсь, Волинська область займає перше 

місце. Там іде Рівне, Тернопіль. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. А покажіть нам, де АТО, де Донецька і Луганська 

область, щоб ми розуміли, де. От ви покажіть нам, де.  

 

СУХОРУКОВА О.С. От там в кінці.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Оцей мізер. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Покажіть пальцем.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Мізер. Оці два… Оце Донецька область. Тобто у них 

мізерна гуманітарна допомога по відношенню до їх населення, я правильно 

розумію зараз? 

 

СУХОРУКОВА О.С. Так.  

 

(Шум у залі).  

 

СУХОРУКОВА О.С. Це отримувачі.  Це отримувачі, так.  

 

(Шум у залі).  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Я хочу прокоментувати, чому так, бо це не факт, якщо 

везуть в Рівненську чи в якусь прикордонну область, що ці вантажі потім не 

перевозять в Донецьку чи Луганську область.  

 

СУХОРУКОВА О.С. Це факт.  
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ІВАНКЕВИЧ В.В. Це не факт. І не дай, Боже, щоб наша комісія ще 

регулювала і стримувала десь гуманітарну допомогу. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ні, ну зараз не про стримування йде мова, а про 

тенденцію. Про тенденцію, умовно кажучи. Зараз мова іде про те, що я вам 

перекладаю громадськість, поза як я сама довгий час, все ж таки, волонтер, що 

мова йде, що у нас з вами комісія сприяє всьому, що Київ, Волинь, там, щось 

дуже активні, і дуже мало сприяє тому, що йде в зону АТО. От зараз про що йде 

мова. Тому що зараз самий великий отримувач – це Київ.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Це область.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Це Київ.  

 

СУХОРУКОВА О.С. Ну, Київ і область.  

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону)    

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Добре. Нам треба взяти цей графік і показати нам, 

що в даному разі у Міністерства соцполітики повинна бути інформація або 

відслідкувати з нашими органами відповідними правоохоронними, чи йде ця 

допомога потім або яка кількість цієї допомоги, отримувачів цих лідерів 

гуманітарної допомоги йде на зону АТО, щоб ми розуміли з вами, про що йде 

мова. Тому що якщо дивитися на ці графіки, то я зараз в шоці знаходжусь, чому 

в місті Рівному госпіталь має практично мізер гуманітарної допомоги, сам 

госпіталь має, і в тому числі функціональних ліжок і обладнання. Чому 

Клевань, ми рік вибиваємо фінансування для цього Рівненської області, тому 

що там взагалі фактично не було гуманітарної допомоги. Тому що якщо 

подивитися на вас, то вони повинні там бути, ну, номер один. А вони, 

вибачайте, в бомжеському стані там. Ну, на повному серйозі.  

 

СУХОРУКОВА О.С. Ну, я би хотіла зараз звернути увагу на склад цієї 

допомоги. Її так багато. А чому? Тому що більшість цієї допомоги, ну більше 

половини на сто відсотків, пані Олена, це одяг – це вжитий одяг, це вжите 

взуття, це більшість того, що йде.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ну тобто це той секонд-хенд, який потім продається 

на базарах, я правильно розумію? 

 

СУХОРУКОВА О.С. Да. Є чудове розслідування  ГНАПа, де вони 

поїхали у Львівську область, там теж волонтери допомагали, вони навіть 

поїхали в Польщу до донора, якого не існує. Тобто донор існує на паперах. 
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Насправді його не існує. Вони купують там комерційний вантаж, везуть сюди і 

продають його як секонд-хенд і не скривають цього.  

Є ще, я не пригадую, чи є розслідування… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я почула. Дивіться, зараз повинні конструктивно 

просуватися далі, тому що зараз нам важливо СБУ. Розмови у нас будуть 

завжди, вони будуть емоційні, тому що поки ми це не довели. Тобто ми 

розуміємо, що ви говорите, що, в тому числі, група сприяє, скажемо, тій 

гуманітарній допомозі, яка потім переходить в комерційний напрямок або для 

комерційного вжитку, і в той же час не сприяє тому, що реально іде на потреби 

АТО. Я правильно зрозуміла?  

 

СУХОРУКОВА О.С. Я зараз кажу, що різні підходи до волонтерських 

організацій і інших. Давайте казати про це. Тому що звинувачувати групу в 

тому, що вони сприяють цьому, ми не можемо. У нас немає висновків суду.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Добре. Тому що це повинні факти бути, конкретні 

факти, які ми маємо право викласти в розслідуванні.  

 

ВАРАВА В.Ю. Я додам просто конкретні факти, коли визнається 30 тонн 

квашеної капусти в травні цього року, зупиняються наші автомобілі. Ось 

приклад, коли я піднімаю документи, слава Богу, дякуючи нашій адвокаційній 

компанії, на сайті вже є скани документів, які подаються, я піднімаю ці 

документи, що там геріатричний інтернет, в якому 30 бабусь, просить 6,7 тонн 

піци. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так, це шокує! Це шокує.  

Все. Зараз все ж таки прошу, якщо можете зв'язатися з актуальністю 

виступів, просила би не те, що на папірці у вас. Скажіть, будь ласка, а мені 

казали, що повинно бути управління економічного захисту? 

 

КОЛОБРОДОВ А.В. Так, я представник Головного управління 

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки 

СБУ. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так, прошу. 

 

КОЛОБРОДОВ А.В. Заступник начальника відділу Колобродов Андрій 

Володимирович. 

Всім доброго дня! Я буду намагатись дуже коротко розказати. Дійсно, для 

нас саме при документуванні схем завезення вантажів під виглядом 

гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовуються, як було сказано, в 

мережі секонд-хенду або речей загального вжитку, є одне дуже таке велике 
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питання. Я хотів би з цього приводу підтримати колегу з Міністерства 

внутрішніх справ і наполягаю на тому, що немає затвердженого порядку 

здійснення звіту щодо реалізації цієї гуманітарної допомоги.  

Тобто ми бачимо ефект, скажімо так, піску: коли ми беремо в жменю 

пісок, підносимо його вгору, вітер його здуває і потім піску нема. Тобто ми 

бачимо, що 20 тонн зайшло. І ось я для прикладу взяв, хочу вам передати акт 

використання благодійної допомоги. Для прикладу. Це не означає, що саме цей 

фонд користується якоюсь схемою. Але просто, щоб ви побачили. В цьому акті 

написано, що у місті Білгород-Дністровський Одеської області біля церкви 

передано 3 тисячі 400 кілограм взуття в асортименті. І все. Ви розумієте? 

Отакий звіт. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так, це правда. 

 

КОЛОБРОДОВ А.В. Отакий звіт. Він є, він загальнодоступний, він є на 

сайті. І фактично перевірити дану інформацію просто неможливо. Просто 

неможливо. 

Як відбувається насправді? Є благодійний фонд, який подає план 

розподілу. І згідно плану розподілу ми бачимо, що в цьому плані розподілу 

інтернати, дитячі будинки там, якісь там інші організації, які потребують 

гуманітарної допомоги. Так? Але потім в цей план розподілу вносяться зміни 

після того, як вантаж визнається гуманітарним, і він розподіляється отаким ось 

чином. І коли гуманітарний вантаж вже розподілений і є такий акт, то 

перевірити, куди цей вантаж подівся, просто неможливо. Тому ми знаходимося, 

скажімо так, в такому правовому тупику. Тобто це задокументувати фактично 

неможливо. 

 І ми вимушені, у нас уже є практика, ми притягнули до кримінальної 

відповідальності деяких директорів благодійних фондів лише за статтею 

підроблення документів. Тобто не за ухилення від загальнообов'язкових 

платежів, ні за що інше. А це стаття передбачає лише штраф,  тобто вона не 

тяжка.  

І у зв'язку з відсутністю законодавчо установленої форми звіту за 

результатами використання гуманітарної допомоги ось отримувачі  складають 

формальні акти, достовірність яких немає можливості перевірити. Тобто це є 

проблема. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Що ми повинні змінити? Що ми повинні з вами 

зробити?  

 

КОЛОБРОДОВ А.В. Було б доцільно затвердити форму звіту, яку 

повинні заповнювати благодійні організації, в якій вказувати кінцевих 

набувачів: фізичних осіб або юридичних осіб, які вже отримують цю 

гуманітарну допомогу. Щоб у нас, у співробітників МВС, інших 
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правоохоронців була можливість перевірити правильність розподілення цієї 

гуманітарної допомоги. Я бачу, що не згодні деякі. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Почекайте, зараз ми перейдемо, тому що якраз 

будете ви виступати зараз.  

Тому що я, з одного боку, розумію, що коли, і це більшість країни таке 

робить, 3 тисячі 400 кілограм, я вам кажу, це як про капусту, яку перевели і про 

одяг і все решта, тому що причому це модна форма, тут навіть підписано - два 

громадських активісти. 

Тому зараз нам треба все ж таки формалізувати цей процес щодо  звіту. Я 

розумію, що це не вигідно благодійним фондам, тому що це не просто, але наші 

громадські організації, наші волонтерські організації це роблять роками. Більше 

того, вони проходять міжнародний аудит, наші волонтерські і благодійні 

організації. Те, що стосується дитячої онкології, в нас наші благодійні фонди 

вже четвертий рік проходять міжнародні аудити. Міжнародний аудит 

неможливо пройти, якщо немає чіткого споживача по одній формулі. 

Більше того, ми вже, наприклад, в Охматдиті я не уявляю собі 8 років, 

щоб хто-небудь на приватний рахунок волонтерський збирав якісь гроші, це 

взагалі просто не уявляю собі, або якщо би працював фонд, який би не 

проходив міжнародний аудит. Ми не дозволяємо працювати фондам, які не 

проходять міжнародний аудит, вибачайте. І тому тут, в цьому плані, ви повинні 

знайти спільну мову, як це повинно виглядати, я розумію, що вас це буде 

сильно обтяжувати, але, з іншого боку, якраз вам, скажемо, чесним і 

відповідальним, буде це легше, ніж отаким подібним "однодневкам", котрі 

реєструються і в котрих власники, скоріше всього, засновники одні і ті ж, ті, які 

в багатьох фондів. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Оксано Анатоліївно, можна два слова буквально?  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я розумію, що вашій Громадській раді і вашим 

генералам буде непросто. 

 

ГАРАЩУК П.Г. Це не до Громадської ради. От шановний пан зараз 

виступав, а він би поїхав в той Клевань, про який ви говорили, або в 

Коростенський  район, коли тюк привозиш з гуманітарною допомогою, з цим 

одягом, і як ці старенькі бабусі вихоплюють, штовхаючись ліктями, оцей одяг, і 

потім зроби оцей звіт.  

Я розумію автомобілі, які пані Валентина передає, я розумію 

багатофункціональні ліжка, коляску інвалідну, але це не має стосуватись 

всього. 

 

КОЛОБРОДОВ А.В. Я розумію вас, але є питання організації. У мене 

немає практики діяльності чи бути залученим до діяльності будь-яких 
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благодійних організацій, але в будь-якої бабусі є паспорт або ідентифікаційний 

код.  

 

ГАРАЩУК П.Г. … (Без мікрофону). 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я перепрошую, на жаль, я хочу вам сказати, я за 

вашу пропозицію насправді, але політичні діючі парламентські партії вам не 

дадуть цього зробити. 

 

КОЛОБРОДОВ А.В. Я розумію. 

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону). 

 

КОЛОБРОДОВ А.В. Я просто кажу, що це питання і воно потребує 

врегулювання. Тобто в любому випадку такий акт, який я зараз вам надав для 

огляду, для ознайомлення, він також, скажемо так, не може бути офіційним 

документом, на нашу думку. Будь ласка, давайте розробимо якусь форму, яка 

буде влаштовувати Міністерство соціальної політики, контролюючі органи та 

шановних волонтерів, громадські організації, діячів і таке інше, якимось чином 

закріпимо і зробимо загальнообов'язковою. Ось, як би, основна пропозиція.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Громадські організації, пане Денисе, ви готові взяти 

на себе організацію такого звіту? 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Так, звичайно. Можна коротку репліку, як 

зараз, на жаль, з урахуванням цієї позиції правоохоронців відбувається в 

кримінальному процесі? Це їм буде цікаво, оскільки я практикуючий адвокат, 

веду деякі кримінальні провадження як адвокат. 

 Дивіться, зараз фонди деякі звинувачують у тому, що вони неправомірно 

передали іншим особам гуманітарну допомогу. Але я як правник дивлюся: у 

Мінсоцполітики затверджено порядок звіту? Ні. Був затверджений порядок 

подання документів? Ні. Порушував фонд, коли передавав не тим особам, яким 

зазначив у цьому розподілі? Ні. І вони зараз мають проблему: кримінальних 

проваджень багато, судової перспективи ніякої.  

І тому, перше, зробили перелік. А по-друге, зробіть звіт. І тоді вже 

кримінальний процес піде по результативності в цьому питанні. То ми 

підтримуємо, звичайно. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Тільки я вас здивую, мабуть, як правника, що звіт – у 

нас немає таких повноважень форму звіту затверджувати. Це повноваження 

Міністерства фінансів.  
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ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Я окремо вам надам цей висновок, який ми вже 

подавали.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. У нас є представник Міністерства фінансів, 

безцінний, до речі, представник.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Я не тому, що не хочемо, а тому, що є дуже багато, на 

жаль, у нашому чинному законодавстві… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Зараз, секунду. Я прошу перейти в конструктивне 

русло, бо нам треба вже завершувати, а у нас ще кілька важливих виступаючих. 

У нас є представник Міністерства фінансів, який займається набагато 

важливішими питаннями. І якщо у вас ще й гуманітарна допомога,  я зараз у 

шоці.  

 

МОСКАЛЕНКО О.П. Оксано Анатоліївно, я вам скажу більше, дякую вам 

за слово, я у 2013-2014 роках, коли працював у ДФС, якраз і був 

відповідальним за координацію  митниць. І цей 2014 рік я дуже добре на собі 

знаю, з Максимом Доценком  попрацювали і з Віктором Вікторовичем. І в 

суботи накази підписували, і визнавали день у день, і гуманітарну допомогу, і 

німецькі модульні будинки. Тому, як би, для мене це, і ми третій рік говоримо 

одне й те саме: немає звіту. Це звіт міжвідомчий, щоб ми розуміли. Тобто він не 

потрібен тільки для ДФС, для Нацполіції чи для інших органів. Він потрібен, 

його треба затверджувати якоюсь постановою Кабміну. Перше. 

Друга позиція. Позиція ДФС, позиція Нацполіції, що мають бути 

паспорти та ідентифікаційні коди. Ця позиція три роки неприйнятна для 

волонтерів. Бо в тій ситуації, коли на передовій віддали, у кого будемо  

розписку брати? Так, тобто питання в тому, що потрібен дійсно баланс, і 

пропозиція, яка сьогодні прозвучала, що визначити перелік товарів, по яких  

треба  брати й ідентифікувати – чи від вартості, чи від кількості, але це той 

шлях діалогу, де ми повинні розуміти. Бо я дуже добре пам'ятаю контейнер із 

взуттям, визнаний гуманітарною допомогою, в Одеській митниці, стоїть, вже 

визнаний гуманітарною допомогою, це був 2013 рік, то тоді стояла  податкова 

міліція коло цього контейнера на етапі, що от зараз давайте починайте 

роздавати його людям, тобто ми проконтролюємо факт його роздачі. Його 

потім скасували. Тобто тут ці всі силові речі, вони не дають результату. Тут 

потрібно робити оцей звіт, який говорить, ну, робити один міжвідомчий звіт.  

Що стосується наказу Міністерства фінансів 298. Це наказ, я директор 

Департаменту митної політики у Міністерстві фінансів, тобто мене колега 

представляє у бухгалтерському напрямку, 298-й наказ говорить головному 

бухгалтеру як у себе в бухгалтерській звітності обліковувати надходження 

гуманітарної допомоги. Тобто це не звіт за цільове використання. Так, дійсно, 

він подається раз на рік, у нас і так бухгалтери подають такі стоси документів і 
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готують, тобто ускладнювати бухгалтерський облік, тому що хтось там 

зловживає, давайте це робити через оцей звіт, який має бути в цілому. 

І що стосується робочої групи. Тобто така форма цього звіту може бути 

підготовлена тільки в нормальному діалозі робочому між державними 

органами, волонтерами і так далі. Бо картка волонтера, хто пам'ятає, тобто в 

Європейському Союзі і в усьому світі діє ця картка, тобто людина, яка роздає, 

вона заносить сама кому вона роздала. Тобто йти до цього напрямку.  

Тобто тут треба комплексні зміни на рівні законодавства, тому в 

принципі, якщо іде мова і є можливість на базі комітету зробити цю робочу 

групу, я можу сказати, що ми від Міністерства фінансів готові долучитися і 

взяти участь там, де від нас буде необхідність, ми з нашим досвідом можемо 

допомогти. 

Дякую. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я би просила вас для тих громадських організацій, 

котрі ми знаємо на фронті, які дійсно допомагають фронту, дати ваші 

координати, тому що я пам'ятаю, скільки ви нам допомагали все ж таки 

розрулити наші важкі питання по ОХМАТДИТу, і це було завжди дуже 

оперативно. Я б вам рекомендувала просто працювати, тому що треба 

випрацьовувати горизонтальні зв'язки – не так багато чесних людей, в першу 

чергу, у владі. 

 

________________. У мене є дуже така, на мій погляд, несподівана ідея. 

Знаєте, краще ніхто не запропонує, ніж самі волонтерські організації і 

благодійні організації, яка має бути ця звітність. Є таке визначення, і воно, до 

речі, відомо, і є приклади і в нашій державі, коли саморегульовані організації 

своїми статутами регулюють ті питання, які неврегульовані нормативними 

актами. Будь ласка, можна було б запропонувати самим благодійним 

організаціям зробити свій звіт. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Якщо в даному разі організатори "круглого столу", 

ви готові на себе, інформаційне агентство, взяти розробку цього? То давайте… 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Я вам скажу більше, Фонд "СВОЇ" вже 

розробив і порядок звітності, і ідеї, як це можна зробити. Було б кому… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Важливо, щоб ви це подали, як спільну ініціативу. У 

нас є дуже багато людей, надавачів все ж таки гуманітарної допомоги, щоб не 

було образи і якоїсь підозри, що це якісь певні кланові. Добре? 

 

ОСМОЛОВСЬКИЙ Д.Ю. Так. Спільно. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Все, домовилися. 
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Пані Оксано, почекайте. Зараз я би хотіла, якщо не проти, або якщо 

Дмитро Григорович почекає, а ми надамо слово Василю. Чи давайте ви 

спочатку, тому що він зараз хотів в бій для того, щоб він відповів на те, що він 

почув. Або Дмитро Григорович, якщо ви вважаєте, що… 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Давайте я спочатку почну з доброго і хорошого. Сьогодні 

вночі запрацювало в Авдіївці, в Ясинуватій, в Горлівці, в Макіївці перше 

українське телебачення "Тризуб TV". 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я дуже вдячна. 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Ми робимо наших бійців не тільки "зубатими" фізично, а 

й інтелектуально. І, до речі, я хочу подякувати… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. А бійці самі знають, що… 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. В робочій групі, ви пам'ятаєте, цей зловісний пульт. Ну, 

розумієте, є такі нюанси, коли німцям не поясниш, бо логістика для них 

передусім. Якщо йде автомобіль для інвалідів, чого ж він іде порожнім? Вони 

туди запхнули той пульт.  

І по правовому. А ми ж хочемо в правовому полі працювати. В правовому 

полі цей пульт має теж одного-єдиного користувача. І тут, зрозуміло, з 

допомогою Мінсоц і Комітету намови і Нацради визнали цей пульт, хоча могли 

його не визнавати. Дякую вам за це, і це дуже круто, коли ви на себе берете 

таку відповідальність, бо інформаційна війна у нас там так само дуже потрібна. 

Ось і все з доброго.  

Я дійсно підтримую те, щоб визнавалися деякі гуманітарні вантажі не до 

трьох, а до 10 тонн на містах, бо коли якийсь Василь подає вам документи по 

700 масок, у вас виникає питання, що він з ними робить. До речі, звітую вам, 

маски вже знаходяться на матеріальному складі сектору АТУ Донецьк. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Не почула, що знаходиться вже в АТУ?  

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Маски. Пам'ятаєте маски?  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Маски. 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Це ми підготувалися на наступний вже рік. Все.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ви маєте на увазі маски… 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Маски респіраторні.  
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КОРЧИНСЬКА О.А. Респіраторні.  

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Ну, так. Дійсно, я розумію, що ви не знаєте, ви мене не 

бачите, бо я більшість часу проводжу там. Ну і що він там возить, куди він, що 

там робить… А на містах ми, дійсно, до 5-го числа постійно здаємо звіти. І, до 

речі, у мене питання: чому вони звіти вам не передають, бо це ваш підлеглий 

орган? 

 

ІЗ ЗАЛУ. ... (Без мікрофону).    

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Як-то? Департамент соцзахисту, він кому 

підпорядковується? Міністерству соціальної політики.  

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону). 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Ні? Ну тоді я взагалі не знаю. А що він робить взагалі? Бо 

департамент соцзахисту у мене попросив візитки для того, щоб коли 

переселенці приходили, вони дають їм візитівку, вони йдуть до мене і 

отримують все, що необхідно. Ну це дійсно питання.  

І ще. Дуже тяжко відповідати на питання – обґрунтувати потребу. 

Наприклад, був у нас інцидент зі стоматологічними розхідниками. Олександр 

Михайлович як начальник відділу медичного постачання фармацевтичного 

центру, ви прекрасно знаєте, що нормативи всі по стоматології писалися в 80-х 

роках, коли в Афган їхали пацани молоді і у них не було проблем із зубами. 

Зараз вже медицина пішла далеко вперед і по розхідникам, і по обладнанню. І 

це не прописано. І неможливо обґрунтувати потребу, які саме зараз бійці 

прийдуть і з якими болями, хворобами. Це тяжко.  

Мало того, ми зараз активно працюємо зі стоматологією військовою. І ми 

в себе в Карлівці зробили навчальний центр. Якщо ми допомагаємо зараз 

медичним… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так, це правда. Це один з кращих медичних проектів 

зараз. 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. І от по звітності. 61-й шпиталь. Ми поставили  там 

обладнання, але, розумієте, трішки тяжкувато одразу нам з ними зробити звіт, 

бо обладнання, котре до нас приходить, у нас є робоча технічна група, ми його 

переобладнуємо, ми робимо "пулю" з нього. Як його назвати? Тому, я 

вибачаюсь інколи за затримку по звітності щодо військових, бо з ними завжди 

складно. А що робити? 

Потім, звітність на місцях. Чи потрібно її здавати тоді, якщо Департамент 

соцзахисту нічого не робить? Може, я так образно кажу.  
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ІВАНКЕВИЧ В.В. Ви маєте на увазі якого міста?  

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Запоріжжя.  

 

ІЗ ЗАЛУ. По 241 постанові ви повинні подавати звіти до місцевих 

державних адміністрацій, а вони вже нам потім узагальнений звіт подають. 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Навіщо?  Дивіться, а якщо ми з вами зробимо так, якщо 

звіти одразу будуть передаватись в наші центральні. Я згоден, що перевірка 

потрібна, дуже потрібна, бо є зловживання,  це факт. А якщо ці звіти вони 

мають передавати вам і тут  же передавати звіти в ДФС. Це ж логічно, і ми час 

свій економимо. 

Що я ще хотів сказати? Я ще хотів сказати, що… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Василь, ви або зараз зберіться, тому що Наталія 

Ліпська буде завершувати, а зараз ми передаємо вашому колезі. У нас ще є 

заступник  директора Департаменту протидії митним правопорушенням 

фіскальної служби, ми потім окремо.   

Якщо ви зараз знаєте чим завершити, тому що зараз, що мені цікаво від 

вас почути. Ви вважаєте, при якому міністерстві повинна працювати ця 

міжвідомча група? Для нас ідеально було б, якби вона просто була в Кабінеті 

Міністрів окремо. 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Моя думка – це Міністерство соціальної політики. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Тобто в будь-якому разі. 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. Насправді це їх профіль. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. В принципі так. 

 

МЄЗЄНЦЕВ В. І, до речі, з приводу того, що казала Сухорукова Оксана,  

з приводу "гуманітарки", які області. Звісно, є такі області лідери, але я і по собі 

кажу, що дивіться, ми стоїмо в Карлівці і до нас приїхали німці і привезли нам 

каву. Це не доведено, я заходжу в магазин і бачу свою каву, а я роздавав її 

людям. Провів розслідування, люди поміняли її на гречку. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. У нас це відбувається регулярно і, на жаль, якщо ми 

з вами порахуємо, яка кількість в 2015 і 2016 роках була роздана гуманітарних 

аптечок, то нам би з вами в принципі на півтора війська уже б вистачило. Це є 

людський фактор. Ми нічого зробити, на жаль, з людським фактором, з 

гріховною природою людини поки не можемо, а  можемо тільки протидіяти в 

особливо крупних хотілось  хоча би  правопорушеннях.  
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Я дуже прошу і дякую за терпіння Дмитра Григоровича Білоуса – голову 

правління благодійної організації "Благодійних фонд Святої Покрови". Будь 

ласка. 

 

 БІЛОУС Д.Г. Я тоді дуже коротко. Василь просто приїхав щойно з 

Авдіївки, він жодної години не спав, тому він втомлений і трошки відійшов,  

може так, від завдання. 

 

(Загальна дискусія).  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Тоді на вас полягає вина. 

 

БІЛОУС Д.Г. Да. Я хочу повернутися трохи до робочої групи, яка 

проводить засідання. І  хочу сказати, що я вважаю, що робоча група взагалі є 

заручником даної ситуації на підставі Закону про гуманітарну допомогу. Тому 

що люди, які починають дивитися документи на цьому засіданні, бачать, що, 

так, дійсно, там іде 15 тонн вживаного одягу. Наприклад, остання комісія за 

жовтень: 2 тисячі вживаної нижньої білизни, труси, шкарпетки. Що їм робити? 

Відмовити вони начебто не можуть, все правильно, і прийняти вони не можуть. 

Тому, будучи на засіданнях цієї робочої групи, я бачу, що люди стоять між 

громадськістю, яка на них починає наїжджати: "Що ви приймаєте контрабас 

явний". А з другого боку, їх піджимає закон.  

Я можу витяг із засідання робочої групи за жовтень коротенько 

прочитати: "Зазначити марки нового взуття, розміру, зимове, літнє, чоловіче, 

жіноче". Тобто, яка різниця, наприклад, жіноче, розміри? Це не є, я думаю, 

функцією робочої групи взагалі дивитися, які розміри. Те ж саме, що як, 

наприклад, "надати інформацію щодо торгових марок нових товарів, розмірів". 

Тобто це такий суб'єктивний підхід.  

Я вважаю, що треба робити, як сказав представник Мінсоцполітики, 

розглядати Закон про гуманітарну допомогу. Тому що, як ви бачили з графіку, 

що основна гуманітарна допомога надходить саме в прикордонні області. І 

якщо ви подивитеся, кому вона потім передається, вона передається або 

релігійним. Багато дуже релігійних громад, вони подають план розподілу -  

"члени релігійної громади".  Взагалі, гуманітарна допомога має на увазі під 

собою допомогу соціально незахищеним верствам населення, а не членам 

релігійної громади.  

І також я сказав би, що в цьому році, нарешті, під ці свята єврейські не 

було визнано в цьому році вина, сири, які кожного року визнавалися комісією 

Мінсоцполітики у великих обсягах, дуже великих обсягах, там на шалені гроші. 

Тобто якісь зрушення все ж таки є. Але недосконалість цього законодавства, 

маємо те, що маємо.  

І хотів би зачитати з Вікіпедії тлумачення "гуманітарної допомоги", воно 

написано не вчора, щоб трошки, може, кожен подумав. "Гуманітарна допомога 
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– це вид безвідплатної допомоги, безкоштовно поширювані серед населення 

районів, охоплених гуманітарною катастрофою. Вона має терміновий характер. 

Іноді гуманітарна допомога може бути прихованою формою підкупу місцевого 

населення або прелюдією до вторгнення". 

Я передивлявся документи навіть за жовтень, які передаються на 

Волинську область, члени релігійної громади, я нормально відношусь до 

віросповідання, але, якщо подивитися, то я бачу, що там українських прізвищ 

майже немає. Тобто я вважаю, що це більше до Служби безпеки – подивитися, 

яким чином і кому передають гуманітарну допомогу саме релігійні громади. 

Дякую. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Позаяк у нас з вами правова держава і демократична 

офіційна, кожен з вас має право звернутися до відповідних правоохоронних 

органів з запитом, а я готова підтримати всі ваші звернення просто зверненням 

або запитом народного депутата, щоб у скорочений термін ви отримали 

відповідь, це не проблема. У вас є телефон мого помічника, і прошу, це не 

проблема. Тобто тут краще перейти в конструктив якраз від просто слів до 

конкретних відповідей, і тоді ми можемо з вами на цю тему… 

У мене прохання: позаяк є конкретний зараз розподіл того, що є 

законодавчі ініціативи, котрі ви хотіли б змінити, закон, і я прошу, щоб ви, пане 

Дмитре, пане Денисе, пані Наталю, зробили групу і все ж таки включили від 

наших відповідних міністерств тих, кого ви можете доручити, я би просила з 

Міністерства фінансів вас включити для того, щоб ви зробили дійсно ті реальні 

зміни, які ми будемо намагатися просувати.  

Це буде непросто, тому що гуманітарна допомога – це теж велика мафія, і 

само собою роками, десятиліттями люди на цьому заробляють, опір буде 

шалений. Тому що навіть коли ми організовували цей "круглий стіл", більшість 

комітетів категорично не хотіла в цьому брати участь і організовувати цей 

"круглий стіл",  тому що вони розуміють, який це опір, і що реально зсунути 

тут це… Ну, якщо ми медреформу все ж таки змогли добитися вчора, то, 

можливо, після медреформи другий етап буде – це дійсно зміни про 

гуманітарну допомогу, тому що тут ситуація надзвичайно криміногенна і 

непроста. 

Зараз я прошу Держфінінспекцію. Хто у нас представляє 

Держфінінспекцію, фіскальні органи? 

Будь ласка, Сівірін Олексій Миколайович. Я розумію, що ви член робочої 

групи? 

 

СІВІРІН О.М. Ні, не я. Мій співробітник, він є постійним членом, він 

займається практично виключно гуманітарними питаннями, тому що загрузка 

велика, штат нашого департаменту не дозволяє нам доручити це відділу чи… 

Ну, одна людина займається, але займається, можна сказати, фахово. 



52 

 

Я хотів тут, підготував багато, не буду займати часу. В принципі, 

оформлення гуманітарних вантажів є першочерговим, технологічні схеми, 

відповідні відділи є практично у всіх митницях в Україні. Тобто наявність 

підстав, відповідних паперів, вантаж оформлюється без затримки, якщо все в 

порядку. 

В плані контролю не дуже багато у нас загальної кількості протоколів, які 

ми складаємо. За 2016 рік у нас 8 фактів. За 2017 рік – 6 фактів.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. З приводу фактів зловживань, правопорушень?  

 

СІВІРІН О.М. Це виявлених порушень митного законодавства там, де 

фігурували саме вантажі гуманітарної допомоги.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Для зони антитерористичної операції чи просто по 

Україні?  

 

СІВІРІН О.М. По Україні.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. А чи можете ви виділити, скільки там  

правопорушень саме по гуманітарній допомозі для АТО? От для нас важливо 

зараз.  

 

СІВІРІН О.М. Зараз не можу. У мене не так таблиця виписана. Зараз не 

скажу. Зробимо, це не питання.  

Що хотів би ще сказати? У нас дуже правильне було зауваження пана 

Дениса про те, що перегиби у нас ідуть по областям. У нас дійсно з 18 

мільйонів кілограмів практично 3 мільйона кілограмів гуманітарних вантажів 

отримала Тернопільська область. Із самих найбільших отримувачів 

гуманітарної допомоги у нас благодійні фонди, ну, десятки я назву: "Тавіфа", 

"Щастя дітям", "Сфера доброти", "Фонд можливостей", "Фонд тепла й сонця", 

благодійна організація "Дотик", благодійна організація "Тавіфа", благодійний 

фонд "З добром до кожного", благодійний фонд "В майбутнє разом", 

благодійний фонд "На світанку". Я, може, помиляюсь, але представників їх я 

тут не бачу. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так, я теж їх не чула. Скажіть, будь ласка, вони 

якого роду гуманітарну допомогу завозять? От щоб нам розуміти, якщо вони 

самі великі, я так розумію, по прийому, якого роду, що це? 

 

СІВІРІН О.М.  За 2017 рік отримувачів було 506, це досить суттєва 

кількість. 
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КОРЧИНСЬКА О.А. Ні, я про вид. Я маю на увазі вид гуманітарної 

допомоги.  

 

СІВІРІН О.М. Різна.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я так розумію, що це секонд-хенд в першу чергу. 

 

СІВІРІН О.М. Не тільки секонд-хенд, і продукти харчування.  

 

ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону) Можна я скажу?  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Почекайте, почекайте, давайте завершить все ж 

таки.  

 

СІВІРІН О.М. Ми вже, мабуть, протягом місяця з паном Денисом 

спілкуємося на цю тему. Він дуже цікаві речі для нас відкрив. Ну. зрозумійте, 

не зовсім в цьому напрямку був наш вектор роботи. Зараз ми розвертаємо нашу 

систему в сторону гуманітарної допомоги – перевірки її. Пояснюю чому. Тому 

що, в принципі, дуже багато, от приклад... Сьогодні ми перевіряли в Києві 

склад, вибрали абсолютно випадково без усяких мислей чи аналітики, просто 

вибрали фонд, склад гуманітарної допомоги. Виїхали туди. Ну, що ми бачимо? 

Півроку знаходяться лікарські засоби на складі. Термін придатності виходить 

вже в 11-у місяці, ніякого руху немає. Тобто що це за гуманітарна допомога? 

Смисл її було завозити на Україну, якщо вона нікому не роздається? То, мабуть, 

треба було обтяжити їх податками, щоб менше склади займали чи ще щось 

таке.  

Ми створили в фіскальній службі робочу групу, куди входять всі три 

наших митних департаменти, потім головне оперативне управління, слідче 

управління, і відпрацювали алгоритм перевірки. В якому плані? Митні 

підрозділи не мають права здійснювати перевірки складів. Тобто ми можемо 

робити, митниці на місцях, перевірки того, що знаходиться в зоні митного 

контролю, і самі склади гуманітарної допомоги. Подальша реалізація цього – це 

вже поза нашою компетенцією, тому ми підключили до цієї робочої групи 

Головне оперативне управління, тобто податкову міліцію, яким зараз надаємо, 

на нашу думку, "самашедші" фонди, скажемо так, для того щоб вони 

відпрацьовували засновників, відпрацьовували реалізацію. Ми цю роботу 

почали робити. Як будуть якісь результати, я думаю, що вони не за горами.  

Давайте вже питання.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую.  

Тому що для нас важливо те, що ви побачили зараз по ліках, це масова 

ситуація. В тому числі по ліках, котрі отримують для зони АТО. І плюс, на 

жаль, я пам'ятаю 2014 рік, масові зловживання, коли розвозили по зоні АТО для 
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цивільних лікарень на той час прострочені ліки вантажами від 7 і до 15 тонн, це 

був Національний комітет Червоного Хреста. Всім відомо. І я ініціатор якраз 

безпосередньо того, щоб ця організація не отримала, і перший раз, коли ми 

добилися, що в цьому році вони не отримали шалені гроші, які вони 

отримували від нашої держави цими руками. Тому що це я вам скажу, що я 

свідок того, я не кажу про міжнародний комітет, я кажу безпосередньо про 

Національний комітет Червоного Хреста. 

 Тому якщо б наші фіскальні органи… От чому мені цікаві були факти 

зловживань в АТО, тому що, як сказала наш представник Національної поліції, 

що це одиничні випадки порівняно з тим, скільки зловживань у нас взагалі у 

сфері гуманітарної допомоги. І ми ці стандарти, на жаль, перекидаємо на те 

святе, котре у нас велика проблема. Тому ви чуйте, будь ласка, тих людей, які 

все ж таки зараз актуально допомагають державі з тією махиною, з котрою ми 

справитися поки не можемо, на жаль. Але в той же час ми просимо вашого 

абсолютного контролю за тим, що у нас масово зараз по гуманітарній допомозі, 

особливо по гуманітарній допомозі в ліках, коли з нас з вами роблять 

утилізаційну країну. 

 

СІВІРІН О.М. Це зрозуміло.  Я хочу сказати, що у нас по закону може 

бути митне оформлення гуманітарного вантажу після того, як відповідні  

дозволи ми отримаємо і від екологічної, фітосанітарної, епідеміологічної – усіх 

служб. Тобто по ліках – там взагалі дуже жорстка норма, по-моєму, не менше 

половини строку гідності… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Строку закінчення! 

СІВІРІН О.М. Так,  до строку закінчення.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так. І, тим не менше, ми вам констатуємо факт. Ми 

вам констатуємо факт. І Рахункова палата нам допомогла, Верховній Раді, 

розібратися по Національному комітету, тому що, на секунду, для того, щоб ця 

організація нам поставляла протерміновані ліки в зону АТО, ну в першу чергу, 

це ми свідками були того, держава, виявляється, виділяла їм  83 мільйони 

гривень. Тому вони це робили ще не так, як роблять взагалі по інших правилах 

гри абсолютно.  

І я не знаю, що робили наші фіскальні органи і куди вони дивляться, тому 

що і далі цей комітет діє, і керівництво там те саме. Але по тому, як я бачу, що 

частина нашої фарммафії в парламенті так їх захищає, як не захищає нікого, 

значить, це все зв'язано в одну ситуацію, на яку наші правоохоронні органи не 

хочуть звертати увагу. І навіть на звіти Рахункової палати, яка є державним 

органом, не звертають увагу, хоча ми, комітет, передавали шановній СБУ, 

шановним фіскальним органам і Національній поліції ці звіти і просили 

відкриття кримінальних справ. 
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СІВІРІН О.М. Оксано Анатоліївно, я хочу сказати, що мотивацією для 

наших перевірок може бути люба, якщо за результатами цього "круглого столу" 

ми отримаємо те, про що ви говорите, чи депутатське звернення чи лист з 

інформацією… 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Ми повторимо вам. Ми візьмемо комітетські 

звернення, у нас рік тому були слухання в комітеті, коли ми по Національному 

комітету, коли ми вперше, частина депутатів, вирішили добитися не давати цій 

організації такі шалені гроші на конкретну, на 3 тисячі "мертвих душ" так 

званих соціальних працівників, і звичайно на надання гуманітарної допомоги, 

яка нами і Рахунковою палатою підтверджена, що це абсолютно аферські теми. 

Але тим не менше ми так і не почули про відкриття кримінальних справ і про 

якісь репресивні міри. До сих пір цей комітет відстоює свої права і ще вимагає 

від держави, по-моєму, більше 100 мільйонів цього року. Поки ми на 

депутатському рівні, на бюджетному комітеті я особисто представляла цю 

позицію, і ми не примусили ці гроші в даному разі передати Міністерству 

охорони здоров'я дійсно на закупівлю ліків і на оплату лікування важкохворих 

за кордоном. 

 

СІВІРІН О.М. То давайте ще раз перевіримо це.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так, ми зробимо. Повірте, тут ми якраз готові вам 

надати черговий раз документи. 

Будь ласка, коротко. 

 

________________. Це тема окремої розмови. У мене запитання. 

Дозвольте? 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Будь ласка. 

 

________________. Після оцих всіх порушень, які були виявлені нами, 

органами ДФС і СБУ, яка кількість скасованих наказів про визнання 

гуманітарної допомоги затверджена Міністерством соціальної політики? 

Кількість у цьому році, назвіть мені цифру. Я хочу почути відповідь. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Будь ласка, це питання до Міністерства соцполітики. 

 

__________________. Будь ласка, всі офіційні подання про скасування 

наказів, які були офіційно надіслані до міністерства, всі накази скасовані. І 

виключено з Державного реєстру на підставі цих подань, здається, 9 

організацій. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Прошу вас. 
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________________. На мою думку, їх нуль. Іде мова просто про інші 

накази. Я почув, Мінсоцполітики має на увазі наказ про виключення з реєстру, 

а ви про накази про визнання гуманітарної допомоги. Правильно я зрозумів?  

 

________________. Так. 

 

________________. То ви просто про різні речі кажете. Те, що ви кажете – 

дійсно нуль. Жоден наказ не скасовано. 

 

________________. Ні, я вибачаюсь. Паралельно з наказом про 

виключення з Єдиного реєстру були і накази про скасування. На жаль, я зараз 

не володію інформацією, скільки саме їх було, але всі подання були враховані, 

офіційні подання були враховані, і були накази про виключення цих пунктів з 

наказів Мінсоцполітики. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Скажіть, будь ласка, ви представник, ви готові 

ввійти в коордраду?  

 

________________.  Так, звичайно. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Все, чудово. Значить, ми зараз просуваємося в 

правильному напрямку. 

Заключне слово надаю мною шанованому багато років благодійному 

фонду, який закривав для нас завжди, волонтерів України, західний регіон для 

важкохворих дітей і онкохворих дітей, і зараз одному з ведучих фондів, який 

допомагає пораненим бійцям АТО. Наталія Ліпська, будь ласка.  

 

ЛІПСЬКА Н.С. Доброго дня! Я буду говорити про певні речі, які мені 

зараз не подобаються. До честі міністерства я можу сказати, що ви дійсно 

швидко працюєте. Це насправді так, 7 днів, все добре, все гарно. Єдина 

маленька ремарочка. Ми дуже би попросили для іногородніх фондів, все ж 

таки, коли приходить кур'єр з "Нової пошти", щоб він не кидав нашу 

кореспонденцію в той загальний ящик, який стоїть на вході, а, все ж таки, 

передавав в руки комусь з комісії, хоча би в канцелярію, визначити, як цей 

процес має відбуватися, бо це абсурд. Ну, це така маленька ремарка. Швидко 

робите, все добре. Це щодо того, що добре.  

Тепер щодо того, що конкретно нас не влаштовує. Процес йшов гладко – 

не гладко, процес йшов. І тут у нас появляється нове положення, і в ньому є 

такий цікавий додаток № 2, який називається "План розподілу гуманітарної 

допомоги". Ніби все гарно, ніби все добре, це що стосується юридичних осіб-

набувачів. Нічого не помінялось, як було, так і є. Все прекрасно. Потім 

дивимося: розподіл між набувачами – фізичними особами. І ось цей пункт 
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викликає дуже цікаві питання, тому що ви хочете, щоб ми надали вам до того, 

як перелік осіб, які мають отримати гуманітарну допомогу. Тобто я дуже прошу 

задуматися взагалі над тим, про що ми говоримо. Гуманітарна допомога – це 

допомога особам, які її потребують, через свою малозабезпеченість, як 

написано у нас в законі, в зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною 

незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням 

надзвичайного стану і так дальше. Тобто оцією річчю, коли ви вимагаєте від 

нас дати поіменний список, ви розказуєте, що ми маємо працювати виключно в 

режимі вогнегасника – після того, як вже щось сталося. Але, вибачте, ми 

працюємо, деякі організації, 12 років, ми працюємо системно, ми працюємо на 

випередження ситуації, ми до неї готуємося.  

У нас виходить абсурдна ситуація по нашому останньому вантажу. 

Мінсоцполітики наполегливо в мене просить надати перелік осіб, які ще не 

народилися! Всі почули, правда? Вантаж, який, ми чітко про це написали, "для 

допомоги сім'ям з новонародженими і важкохворими дітьми у наступних 

цільових програмах".  

Міністерство охорони здоров'я присутнє? Чи його взагалі нема в комісії?  

Тепер перелічую програми. Пані Оксані буде зрозуміло. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Наталя, ви тепер член Громадської ради 

Міністерства охорони здоров'я, будете відповідати. 

 

ЛІПСЬКА Н.С. Я з великою радістю увійду в цю комісію. 

Програма допомоги дітям з вродженими вадами розвитку. Я маю наперед 

озвучити прізвище, ім'я дитини, місце проживання, якій буде встановлено 

діагноз "вроджена вада розвитку". Всі розуміють?! 

Наступне. Програма допомоги дітям, хворим на онкологічні 

захворювання, тим, що потребують пересадки органів. Я маю наперед, у нас 

програма була розрахована на 5 років, на 5 років наперед дати вам поіменний 

список з домашніми адресами дітей, які захворіють на онкологічне 

захворювання або яким знадобиться трансплантація органів. Всі почули?! 

Далі, орфанні захворювання. Та я круче, чим  все міністерство, між 

іншим! Я на 5 років спрогнозую всіх дітей, кому поставлять діагноз "рідкісне 

захворювання". Я, звичайно, собою пишаюсь, але я не настільки крута. 

Паліативно-хоспісна підтримка. Я на 5 років наперед маю сказати, хто 

помре в цій країні. Ну це вже занадто!  Ну, чесно. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Почекайте, ще раз. Це оцей Додаток  № 2 вас 

повинен спрямувати? 

 

ЛІПСЬКА Н.С. Да. 
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КОРЧИНСЬКА О.А. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що всі займаються 

секонд-хендом, чи що? 

 

_______________. Я вибачаюся, а ви що, на 5 років вперед завозите 

"гуманітарку"? 

 

ЛІПСЬКА Н.С. Інколи так, ми прогнозуємо свою роботу. 

 

_______________. А от ви процитували закон. Що ми не те у вас 

попросили? Ви самі процитували закон і що він вимагає.  

 

ЛІПСЬКА Н.С. Дивіться, ще раз, "які потребують у зв'язку з соціально 

незахищеним матеріальним забезпеченням". Тепер "для організацій, які 

зареєстровані згідно Закону про благодійність і благодійні організації".  

Закон про благодійність і благодійні організації чітко каже, що благодійні 

фонди чітко працюють за цільовим програмами і мають право самостійно 

визначати набувачів цільової адресної допомоги.  

Коли перший раз нам міністерство прислало зауваження в червні: дайте, 

будь ласка, поіменний список. Тобто ви не так сказали. Я можу навіть 

зацитувати, як ви про це сказали. Я ж готувалася. "Надати інформацію, що 

використання  гуманітарної допомоги, яка залишається безпосередньо 

отримувачу".  

Тобто, дивіться, ми не є "купи-продай", ми не є "привезли-роздали". Крім 

такої роботи, яка є, ми займаємося ще системною роботою. Кожного дня ми 

ходимо в лікарні, кожного дня ми ходимо в хоспіси, кожного дня і ми й інші 

фонди працюють з переселенцями, з сім'ями з АТО, з пораненими. Як я вам 

наперед маю сказати, кого поранять?  

Чесно, я розумію, що є певні речі, які можна сказати наперед. І коли ми 

веземо інвалідний візочок для дитини зі спінальною м'язовою атрофією, то я 

вам даю документи. Але має бути якась логіка дій, чесно. 

В перший раз ви нас просили дати вам документ, подати поіменний 

список. Ми надали міністерству пояснювальний лист, де ми чітко розписали, 

що вимога стосовно переліку кінцевих набувачів не може бути виконана до 

моменту фактичної передачі допомоги, оскільки основними набувачами даної 

гуманітарної допомоги будуть виступати родини, де народяться або будуть 

нововиявлені пацієнти. Ми зобов’язались надати вам звіт поіменний в будь-якій 

формі звітності. Ми прислали вам цей лист ще раз. Ви нам знову відмовили. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Скажіть, будь ласка, я хотіла зрозуміти логіку. 

 

ЛІПСЬКА Н.С. Ще був третій раз, вчора. 
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КОРЧИНСЬКА О.А. От зараз ви приймаєте такі звіти про те, що 3 тисячі 

400 взуття роздали біля такої-то церкви і вас це не цікавить. А  чому в даному 

разі з тими, хто працює системно в нас по нашим програмам волонтерським і 

по благодійним, чому ви в них дійсно наперед, якщо вони займаються 

важкохворими дітьми або пораненими, ви вимагаєте розглядати це, а тут вас це 

не цікавить. 

 

ЛІПСЬКА Н.С. Тобто, дивіться, ми готові, щоб ОБЕП ходив з нами це 

передавав. Я нічого не маю проти, тим більше, що з ОБЕПом  у Львівській 

області ми вже знайомі, вони приходили, перевіряли нашу діяльність, дивились 

на нові тапочки дітям атовців. Їм було дуже дивно, чому ми дітям атовців нові 

тапочки видаємо. Ми розібрались, немає ніяких претензій. 

Дивіться, після цього ми думаємо, що добре, ну, чесно, мені розходиться 

в тому, що в мене закінчується 120-денний термін. Я не хочу платити митниці 

за ту роботу, яку я і так роблю, за перебування мого вантажу. У вівторок ми 

передаємо пакет документів, де ми домовились з партнерською організацією, 

яка взяла на себе оцей весь "дурдом" ходити в лікарні і кожному вручати це. І 

тут ми отримуємо, вчора комісія була, я думаю, що всі запам’ятали. Там, де ми 

дійсно "наглючили" по автомобілю, по пакету документів, ми не маємо жодних 

претензій. "Наглючили", наша людина криво підготувала пакет документів, 

зізнаємось. Але тут раптом ми отримуємо два цікавих зауваження. Значить, на 

дарчому листі відсутня печатка організації донора та підпис, тобто два 

попередні рази вона була присутня, ми подаємо той самий пакет документів і 

вона відсутня. Куда делась? 

Дарчий лист складається з двох документів: сторінка один, сторінка два. 

Така "екселівська" табличка, великий перелік: 30 пунктів там чи скільки. На 

сторінці другій є підпис, посада. Ви її не побачили? Ну от чесно, люди, коли ми 

об’єктивно "глючимо", ми розуміємо. 

Друга стрічка – обґрунтування в листі набувача проблеми в забезпеченні 

ними, і зазначте соціальні категорії. Я ж зачитаю лист, ви ж розумієте. "ГО 

"Допомога дітям героїв" – це волонтерська організація, яка залучає 

громадськість у наданні  підтримки дітям учасників "Небесної сотні", 

пораненим майданівцям і усім дітям в АТО. Ми просимо надати той вантаж для 

забезпечення потреб дітей із сімей "Небесної сотні" та родин 

військовослужбовців, які загинули чи були поранені внаслідок проведення 

АТО". Це не соціальна категорія? Я відверто не розумію. 

Дивіться, попередні два рази ми надавали абсолютно той же пакет 

документів і це влаштовувало. Вчора комісія встала з іншої ноги? При всій 

повазі, але має бути якась чітка структурована річ. Не може бути історії, коли 

двічі ми подаємо той самий пакет, два рази ви цих зауважень не даєте, на третій 

раз ви його даєте. Це відбулось вчора.  

А тепер я вам розказую наслідки. 

 



60 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Наталко, почекайте! 

 

ЛІПСЬКА Н.С. Оксано, ще одну секунду. 

У понеділок я відвезу цей вантаж на склад і буду по 240 євро платити 

кожен день. Тисячу євро я заплачу за наступний тиждень, Оксано! Тисячу євро! 

Мені немає куди їх діти?! 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ну, 10 дней можно потянуть. Я знаю. Я уже проходил. 

 

ЛІПСЬКА Н.С. Я дуже прошу бути присутньою на комісії у четвер, я 

приїду зі Львова, не полінуюся! 

 

КОРЧИНСЬКА О.А.  Я почула. 

Наталко, ваше заключне слово мало б бути присвячене законодавчим 

ініціативам. 

 

ЛІПСЬКА Н.С. А це якраз законодавча ініціатива – забрати абсурдні 

моменти. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Шановні учасники, зараз закінчиться… Повірте, 

мені дуже приємно, що Верховна Рада і комітетські зали на годину можуть 

працювати більше, ніж було в програмі.  

В даному разі фактично це не був "круглий стіл". Я констатую факт, що 

це була координаційна рада, яка повинна працювати поза парламентом. Ми все 

ж таки платформа законодавча. Ви з нами повинні працювати в законодавчому 

полі і ставити нам завдання, які вам треба зробити зміни до законів для того, 

щоб вони працювали і полегшували вашу роботу допомоги соціальним 

верствам населення, бійцям АТО і безпосередньо нашому постраждалому 

населенню в зоні АТО, а ви повинні відповідно до цих правил мати всі 

можливості працювати ліквідно, як представники влади. 

Зараз відбулася у нас більше все ж таки координаційна рада. Будемо 

вважати це першим засіданням або другим засіданням після березня. Я прошу 

вас встановити… У вас є голова координаційної ради при Міністерстві 

соціальної політики? Немає. 

Я просила б Віктора Вікторовича, щоб ви зараз встановили, коли у вас 

наступне засідання буде, у нас сьогодні 20 жовтня, це не повинно бути пізніше, 

ніж 20 листопада, наступна координаційна рада. Я прошу подати ваші 

пропозиції, хто з вашого боку повинен вести, і прошу включити Міністерство 

фінансів, МВС, СБУ, фіскальні органи у цю координаційну раду. Я особисто 

буду теж присутня на цій координаційній раді для того, щоб зрозуміти, що у 

нас з вами за місяць змінилося. Тому що якщо ми не будемо йти такими 

кроками, нічого не буде відбуватися. 
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 Вікторе Вікторовичу! У мене велике прохання: позаяк все ж таки вас 

повернули і ви знову працюєте, дійсно, багато було питань до заступника 

міністра, який займався цими питаннями, зараз займаєтесь ви, тому для того,  

щоб нам привчитися конструктивно працювати, це треба робити, ну, скажемо, і 

можна робити, і треба робити поза площадкою законодавчою. Тому що зараз це 

був не "круглий стіл", але, тим не менше, для того щоб зробити висновки, я 

прошу чітко групу вашу для законодавчих ініціатив, хто туди входить, так, і ми 

з залученням представників влади, і по Координаційній раді. Це два.  

У нас є Резолюція з вами, яку ми повинні, це загальні пункти, які ми 

підведемо з вами на цьому засіданні Координаційної ради. Тому що зараз було 

багато емоцій у всіх, і в тому числі у Ліпської, хоча ви повинні були підвести і 

сказати все ж таки конкретні пункти… 

 

ЛІПСЬКА Н.С. … (Репліка без мікрофону). 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Без сумніву. Але ці більшість розмов і більшість 

претензій, які ви висловили, вони мають рацію, ці претензії. Але це звичайна 

робота, яка у вас повинна відбуватися на коордраді.  

Тому ми з вами домовились, що не пізніше 20 листопада у нас є чергове 

засідання, я прошу Міністерство соцполітики, щоб ми провели це вже у вас для 

того, щоб не задіювати законодавчу ланку. Я чекаю від вас протягом двох 

тижнів ваші пропозиції по змінах із задіянням в тому числі нашої "Юридичної 

сотні", котрі у нас можуть. І ми чекаємо. 

 Стосовно комісії, всіх ваших питань, ви вирішуйте це в четвер. Якщо є 

проблема, ви робите офіційне звернення на депутата.  

 

ІЗ ЗАЛУ. А коротеньке питання можна?  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Що? Будь ласка.  

 

ІЗ ЗАЛУ. А є представник Міністерства охорони здоров'я в комісії? 

 

________________. Є. І він сьогодні був.   

 

ІЗ ЗАЛУ. А где он? 

 

________________. Тут немає. А взагалі-то є.  

 

(Шум у залі).  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Не будемо зараз шукати, хто винен у тому, що його 

немає. 
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ІЗ ЗАЛУ. Було доручення Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів чомусь 

доручення МОЗу не дав.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А.  Треба мати просто логіку іноді нашому комітету, 

позаяк ми Комітет з охорони здоров'я. 

 

(Загальна дискусія).  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Я сама не звернула на це увагу, для мене це як наче 

автоматично. Все, що стосується у вас по МОЗу, ви адресуєте це безпосередньо 

на виконуючого обов'язки Уляну Супрун, передаєте моїй помічниці  й комітету 

– ми це контролюємо. За це буде людина, котра відповідає. Якщо це стосується 

МОЗу. Тому що ми вивіряли багато разів списки, хто присутній. Можливо із-за 

того, що все ж таки були зайняті медичною реформою і це нам дуже непросто 

далося.  

Тому зараз для того, щоб все ж таки завершити стіл, дуже вдячна всім 

учасникам. Нагадую, що війна триває. Нагадую, що для нас зараз, громадській 

раді Міністерства оборони і всім волонтерам, які працюють по допомозі 

безпосередньо військовослужбовцям, важливо на наступний рік добитися 

збільшення  засобів захисту. Це стосується тактичних окуляр, які повинні бути 

у наших військовослужбовців.  

Тому що, коли я виходжу з Верховної Ради і бачу нашу шановну 

Національну гвардію в такому обмундирування,  де Збройні Сили могли тільки 

мріяти про це, тільки мріяти. А в цей час у нас з військовою медициною за ці 

два місяці 12 поранених, із них два засліпли повністю і решта засліпли на одне 

око мінімально тільки із-за відсутності таких засобів.  

Тому у нас є певна ситуація, котра нам незрозуміла все ж таки, чому, 

якщо не вистачає приблизно. Ми розуміємо, яка зона відповідальності  у 

Збройних Сил України і яка зона відповідальності у Міністерства внутрішніх 

справ, але це треба відбалансовано. Не може бути так, що для того, щоб 

захищати парламент, у Національної поліції все є і по всій Україні, а у 

Збройних Сил України елементарних засобів на фронті немає. І це нам треба 

відбалансувати разом. І Громадська рада повинна проявити принцип. Не може 

бути мови, якщо у нас з вами, ми вже, слава Богу, в  2017 році маємо 

бронежилет, аптечку і кевларову каску в бійця, не може бути, щоб в нього не 

було так само тактичних окулярів і елементарних засобів, які, вибачайте, я вам 

кажу, от ви вийдіть і побачите це у Національної гвардії. 

 

ВАРАВА В.Ю. Я просто швидко прокоментую з приводу тактичних 

окулярів. Як член ради волонтерів при Міністерстві оборони і член робочої 

групи по державних закупівлях в Міністерстві оборони, я була присутня на 

початку весни цього року на засіданні групи, на якій обговорювалась закупівля 

20 тисяч тактичних окулярів за натівськими процедурами NSPA (несистемні 
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брокерські послуги). Я маю додати, що дані документи  повністю пройшли всі 

юридичні етапи в Міноборони, зараз ці документи "висять" в Кабміні весь цей 

час.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. В Кабміні нам треба знайти орган. 

 

ВАРАВА В.Ю. Так само, як і 20 автомобілів для медичної евакуації. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Кабмін має конкретну відповідальність. Це 

конкретне міністерство, це не Кабмін, нам треба знайти. Пані Валентино, я вас 

прошу надати інформацію нам, щоб ми знайшли, де це знаходиться, тому що це 

те, що стосується життя наших військовослужбовців безпосередньо.  

Я дуже вдячна всім за участь в "круглому столі". Надіюсь, що в нас з 

вами не пізніше, ніж через місяць відбудеться вже робоча зустріч і ми зможемо 

зрозуміти,  як ми з вами просунулись. І у Віктора Вікторовича тоді не буде 

можливості сказати, що ми вас чекаємо на робочій групі, бо ми будемо знати на 

скількох робочих групах ви побували за цей місяць. Так, Віктор Вікторович? 

Дякую.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Дозвольте суто організаційно. Я так розумію, що всі 

присутні дали згоду на участь в роботі координаційної ради. Так? 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Так. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. І також ми подивимось, кого не було, ми до них 

звернемось, щоб вони дали своїх представників.  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Просимо, щоб заздалегідь. Але саме спеціалізовано, 

а не тих організацій шановних, котрі у вас є основними вашими клієнтами так 

званими. 

Все, дуже вдячна.  

 

 


