
НАРАДА 

у Комітеті з питань будівництва, містобудування  

і житлово-комунального господарства  

05 грудня 2018 року 

Веде нараду заступник голови Комітету  БАБАК А.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні пані і панове. Сьогодні ми будемо проводити 

роботу нашого комітету в форматі обговорення проекту рішення стосовно 

одного питання, яким є розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

України "Про поховання та похоронну справу" щодо Національного 

військового меморіального комплексу. І проект Закону має номер 9170 і 

проект був внесений Кабінетом Міністрів України.  

Комітет прийняв рішення на минулому своєму засіданні про те, що 

перше ніж буде прийматись рішення Комітету будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства, в якому ви сьогодні є, буде проведено 

обговорення цього проекту закону. Для цього ми запросили на обговорення, 

окрім, безумовно, членів, депутатів нашого комітету, членів комітету ми 

запросили профільні міністерства уряду – це Міністерство будівництва, 

містобудування і… Міністерство регіонального розвитку, вибачте, 

будівництва і містобудування, Міністерство культури, Міністерство оборони, 

Службу безпеки України, ми також запросили представників Державної 

служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, Міністерство внутрішніх 

справ, Організаційний комітет з питань створення та функціонування 

Національного військового меморіального кладовища. Ви знаєте, що 

організаційний комітет був створений при уряді України. Також представники 

Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, Київської 

обласної державної адміністрації, Українського інституту національної 

пам'яті. Міністерство фінансів України. 
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Також на нашому обговоренні сьогодні присутні представники 

громадських організацій створених родинам осіб загиблих під час захисту 

Вітчизни.  

Також у нас тут є представники різних громадських організацій, а також 

є безпосередньо близькі родичі, мами загиблих воїнів в антитерористичній 

операції.  

Тому у нас дуже серйозне сьогодні представництво. І все, що ми будемо 

з вами говорити буде… по цьому обговоренню буде вестись протокол і потім 

на підставі нашого обговорення комітет прийме рішення стосовно 

законопроекту. Тому я би пропонувала, щоби ми розпочали, власне, з 

презентації ідеології законопроекту, який поданий урядом, саме профільним 

міністерством, яке готувало цей проект закону – це Міністерство 

регіонального розвитку і будівництва.  

Тому, будь ласка, я даю слово представнику міністерства Божко Ользі 

Анатоліївні, начальнику відділу комунального обслуговування.  

В нас тут є заступник міністра – Кругляк Едуард Борисович, але пані 

Ольга нам якраз зробить презентацію стосовно того, що, які… яка ідея була 

покладена в основу проекту закону і де ми зараз з вами знаходимося в 

питаннях, власне, просування ідеї Національного меморіального комплексу 

військового.  

Будь ласка.  

 

БОЖКО О.А. Доброго дня, шановні колеги! Не хочу бути занадто 

патетичною, але всі ви розумієте, що сьогодні Україна переживає нелегкі часи: 

під загрозою опинилася територіальна цілісність нашої незалежної держави, 

мир і спокій в ній. Триває неоголошена військова агресія і, на жаль, в ній 

гинуть люди. Тобто на сьогодні ми так чи інакше стикаємося з тим, що ми 

маємо дбати не лише про живих, а й про мертвих.  
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І всі ці трагічні події останніх часів змусили нас по-іншому дивитися на 

вшанування пам'яті загиблих, на тих людей, які здійснили героїчні вчинки в 

ім'я свого народу та загинули.  

У зв'язку з цим в нас постала просто вже нагальна необхідність, скажімо 

так, на вчора, створити Національний  військовий меморіальний комплекс на 

кшталт тих, що давно вже існують в таких  країнах, як США, Канада, Франція, 

Польща, всі знають…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ольга, вибачте, будь ласка!  

Я прошу всіх звертати увагу на екрани. Якщо вам… видно чи ні? Просто 

звертайте, будь ласка, увагу, тому що презентація йде у форматі також 

проекції на екранах. 

 

БОЖКО О.А. Значить, була прийнята відповідна Постанова Верховної 

Ради України, якою було власне, прийнято рішення про створення 

Національного військового меморіального кладовища, а наше Міністерство 

було визначено відповідальним за розроблення та виконання підготовчих 

заходів з проектування, будівництва та функціонування цього кладовища.  

У зв'язку з цим ми прийняли постанову, якою було утворено 

організаційний комітет щодо створення цього кладовища, відповідальний 

секретар цього комітету також сьогодні присутній.  

Було проведено багато засідань, були виїзні робочі групи щодо 

знаходження землі для розташування цього кладовища. Нами були розроблені, 

зокрема, концепція про створення кладовища, положення про нього. Це ми 

розробили нормативно-правові акти, постанови Кабміну, погодили їх, в 

принципі, з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади, 

але коли ми їх подали для експертного висновку Мін'юсту, Мін'юст дав 

висновок про те, що затвердження цих постанов можливо лише після 

врегулювання цього питання на законодавчому рівні.  
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Тобто таким чином на сьогодні ми маємо ситуацію, при якій ми не 

можемо ні вести вже серйозні розмови про виділення землі під кладовище, ні 

затверджувати якесь положення, концепцію цього кладовища без 

врегулювання даного питання саме на законодавчому рівні, бо діючим 

законодавством у нас не передбачено існування такого кладовища державного 

рівня, тобто в нас можуть бути лише окремі кладовища, що знаходяться у 

комунальній власності, і, відповідно, сектори для почесних поховань. Але це 

не є як би таким символічним українським Арлінгтоном, як дехто каже. Ну, 

просто таким от дійсно дуже потужним місцем, де будуть вшановані наші 

герої.  

Наступний слайд, будь ласка. Законопроект про внесення змін до Закону 

України "Про поховання та похоронну справу" був зареєстрований рівно 2 

місяці тому. Його метою є, власне, забезпечення гідного увічнення пам'яті та 

організації поховань та перепоховань видатних борців за незалежність 

України, військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну та інших 

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також Верховних 

Головнокомандувачів Збройних Сил України, це президенти, власне, і 

дружини, чоловіки зазначених категорій осіб. Власне, оці всі категорії були 

визначені під час проведених нами засідань оргкомітету. 

Наступний слайд. Основні як би такі питання ключові, що вирішуються 

нашим законопроектом, це, власне, визначення терміну "Національного 

військового меморіального комплексу", і таким чином, виведення його в 

особливий статус, на відміну від інших кладовищ. 

Далі. Це визначення органу, що забезпечуватиме утримання 

Національного військового меморіального комплексу та встановлення чіткого 

переліку осіб, що можуть бути поховані на Національному військовому 

меморіальному комплексі. Ну, тут теж, мабуть, зроблю оговорку. Спочатку ми 

хотіли все ж таки, щоб оцей перелік осіб був нами потім вже, після прийняття 

закону, визначений на підзаконному рівні. Але під час погодження 

законопроекту Український інститут нацпам'яті, от, сьогодні теж є 
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представник, наполягав на тому, що все ж таки, щоб потім не було ніяких 

інсинуацій і спекуляцій, ми внесли цей перелік безпосередньо в закон. Тому 

на сьогодні в тому вигляді, в якому законопроект був зареєстрований в Раді, є 

повний цей перелік. 

Наступний слайд. Ну, термін "Національний військовий меморіальний 

комплекс" – спеціально відведена в установленому законом порядку земельна 

ділянка, призначена  для організації почесних поховань та перепоховань тих, 

про кого я вже сказала. Передбачено безоплатне поховання цих категорій. 

Певний зразок намогильних споруд, що встановлюються на території 

Національного військового меморіального комплексу. Тобто, щоб це було 

уніфіковано, такого європейського вигляду кладовище з якимись типовими 

надгробками. 

Далі наступний слайд. Мабуть, перелистуйте, у всіх є в роздаткових 

матеріалах категорії осіб, яких планується там ховати, я не буду їх 

перераховувати.  

Далі, що є важливим. Це те, що утримання Національно-військового 

Меморіального комплексу, згідно законопроекту, в подальшому буде 

забезпечуватися центральним органом виконавчої влади, що здійснює 

реалізацію державної політики у сфері соціального  захисту  ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції, за рахунок коштів державного 

бюджету.  На сьогодні   це  поки що Державна служба у справах інвалідів і  

ветеранів. Але, оскільки вже прийнято рішення про створення відповідного 

міністерства, цей законопроект не протирічить, бо ми, ну, визначились, що це 

просто  центральний орган виконавчої влади, який  здійснює дані функції. 

Ну, в принципі це основні моменти, в роздаткових матеріалах є 

абсолютно всі матеріали… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло… 
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БОЖКО О.А.  …щодо того, да, як ми просувались щодо цього питання. 

Ну, і ще раз наголошу на тому, що, дійсно, от саме створення такого 

кладовища, оскільки до теперішнього часу Україна його немає – це дуже  

нагальна проблема. І от, тому ми дуже  просимо підтримати…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякуємо.  

Шановні колеги, кожен із нас зрозумів  ідею, яку пропонує реалізувати  

через прийняття закону Міністерство регіонального розвитку. Власне, мова 

йде про Національний меморіальний комплекс у вигляді кладовища. 

Водночас, і в цій залі сьогодні є присутні, які  розуміють, що значна  частина 

вже тих, хто загинув у цій війні, поховано в населених пунктах, звідки родом 

ті люди, які брали участь в антитерористичній операції, в операції Об'єднаних 

сил. І ми маємо, комітет запросив у Міністерства оборони актуальну 

інформацію стосовно бойових втрат і інших загиблих з квітня  2014 року. Я 

хочу озвучити цю інформацію.  

У нас за даними Міністерства оборони на сьогоднішній момент бойових 

втрат є 2 тисячі 486 осіб, із них 5 жінок і інших загиблих ще 2 тисячі 495 осіб 

із них 36 жінок. Тобто разом у нас 4 тисячі  981 особа – це ті, хто з квітня 2014 

року рахується як  бойові втрати і інші загиблі (померлі). 

Отже, якщо говорити саме про ці втрати, під час цієї війни, то для 

багатьох, хто сьогодні тут є, хто представляє громадські організації, родин 

загиблих, вони  говорять і ще й, про те, що можливо є сенс  розглядати ідею 

Національно-меморіального комплексу не лише у форматі  кладовища, а, і у 

форматі меморіального комплексу: парку меморіального, місця де буде 

вшанування пам'яті без захоронення. 

І тому, власне, ми і хотіли сьогодні обговорити, і я би хотіла дати слово       

представникам Інституту пам'яті для того, щоб, можливо, вони висловили  

свою ідею, бачення, наскільки  доречним було б… означати, щоб мова буде… 

може йти не лише про меморіальній комплекс у вигляді кладовища, а і такого  

комплексу, який би об'єднував і ідею вшанування пам'яті тих, хто не буде 
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перепохований, скажімо так, на цьому місці, а і щоби це було дійсно місце 

вшанування пам'яті загиблих.  

Тому, будь ласка, є представники у нас Інституту пам'яті, будь ласка, я 

прошу вас висловитись. 

 

ПОДОБЄД П.К. Павло Подобєд, начальник відділу  обліку і збереження 

місць пам'яті Українського інституту національного пам'яті. Буду дуже 

стислим, у самому визначенні Національного військового меморіального 

кладовища, яке запропоновано в проекті закону, який ми сьогодні 

розглядаємо, зазначено ключове слово, що пропонується до розгляду  проект 

комплексу. Комплекс, власне,  він і відрізняється від  кладовища тим, що він 

має особливі функціональні навантаження, завданням яких є не просто 

відвести  земельну ділянку для здійснення поховань, а створити місце, яке буде 

значною мірою – сакральним місцем, куди можна буде приводити і  цивільних 

осіб для здійснення завдань національно-патріотичного виховання, виховання 

молодих поколінь. І досягти таких завдань, очевидно, можна тільки 

реалізацією проекту як комплексу, який буде передбачати, очевидно, не тільки 

кладовище і господарча будівля. Очевидно, і певний музейний комплекс, 

місце для так званого "збірного пам'ятника" – так? – цебто пам'ятника, на 

якому можуть бути викарбувані імена тих, хто не похований взагалі ні на 

цьому кладовищі, ні в інших населених пунктах, а, на жаль, такі приклади є; 

місце, відповідно, для проведення урочистих церемоній, тому що дуже часто 

на секторах військових поховань в наших населених пунктах, там не те, щоб в 

селищах, селах, а навіть в містах обласного значення, немає таких дійсно 

можливостей для того, аби можна було б на щоглі підняти Державний прапор, 

провести церемонію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  

Тобто ви підтримуєте ідею, щоби…  
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ПОДОБЄД П.К.  Саме так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … якщо говорити мовою проекту закону, то ви 

підтримуєте те, щоби було відображено дійсно комплексність…  

 

ПОДОБЄД П.К. Не цвинтар, а комплекс – так!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не цвинтар, а комплекс. Дякуємо.  

І якщо можна, я би просила ще перед тим, як ми почнемо обговорення і 

передамо слово тим присутнім, хто в нас є, народним депутатам і всім нашим 

запрошеним, я би хотіла надати слово Міністерству оборони для того, щоби 

запитати наступну річ.  

Ви напевно знаєте, що Комітет профільний у справах ветеранів і… який  

Верховної Ради, да, він надав свої зауваження стосовно цього проекту закону 

і запропонував повернути проект закону на доопрацювання автору, тобто 

Кабінету Міністрів через те, що перелік тих, кого пропонується захоронювати 

або підзахоронювати, або вшановувати в такому меморіальному комплексі, 

що той, який сьогодні запропонований у проекті закону є дискримінаційним, 

що він не враховує певні категорії військових, які загинули, наприклад, в 

інших країнах або які не під час бойових дій, а є інвалідами і далі були 

померлими. Тобто є декілька зауважень профільного комітету Верховної Ради  

стосовно переліку осіб, які могли би бути вшановані на такому… в  такому 

меморіальному комплексі.  

Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь пропозиції, зауваження, чи 

підтримуєте ви рішення профільного комітету, що саме треба відправляти на 

доопрацювання і що неможливо це доопрацювати, ну, скажімо, до другого 

читання для того, щоб не повертати такий серйозний документ просто назад.  

Я спочатку даю слово  представнику Міністерства оборони, а потім ви – 

помічник, представник народного депутата Вінника від комітету – да?  
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СЕРГІЄНКО О.О.  Дякую.  

Пані головуюча, шановні присутні! Дійсно питання надзвичайно 

чутливе, вразливе, емоцій дуже багато з цього питання. Буду намагатися бути 

максимально лаконічним, і дуже прошу всіх присутніх почути не тільки мене 

–  і Міністерство оборони.  

Перше, користуючись нагодою, щиро вітаю всіх вас із завтрашнім 

святом – Днем Збройних Сил України. Думаю, що всі, кого ви знаєте – 

знайомих, своїх друзів, які служать в Збройних Силах або зараз, або служили 

раніше, їм буде дуже приємно отримати від вас привітання хоча би на словах. 

Ласкаве слово, воно приємно всім. Перше питання.  

Друге питання. Міністерство оборони створило Залу пам'яті. Напевно, 

не всі знають про це.  

До речі, пані Ольга Анатоліївна, в своєму слайді… от на слайді було 

зображено дзвін. Що то за дзвін, скажіть, будь ласка? (Шум у залі) Ні, це не 

символічно! Саме цей дзвін знаходиться біля залу пам'яті в Міністерстві 

оборони України.  

У Міністерстві оборони 14 жовтня за ініціативи міністра оборони, 

особисто, підтримано було Президентом, 14 жовтня відкрита Зала пам'яті. На 

її стінах викарбувано 2 тисячі 550 прізвищ загиблих військовослужбовців, 

починаючи з 1992 року. Буквально щодня, ну, скажу відвертіше, щотижня ці 

таблички, на жаль, доповнюються. Ми поновлюємо у зв'язку із втратами, які 

несе Україна в цій війні. 

Проблема в чому? Я, до речі, таки невеличкий екскурс, я прошу мене 

зрозуміти, знову ж таки буду лаконічним. Уже майже два місяці функціонує 

цей зал, щодня проводяться урочисті ритуали за участю почесної варти 

керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу. Щодня зачитуємо 

прізвища загиблих, які загинули саме в цей день. Лише 32 дні серед днів року, 

коли немає жодного загиблого, цей дзвін, який зображений на фотографії, 

мовчить. В інші дні – від 1 до 162 загиблих людей – здійснюються удари у цей 

дзвін пам'яті.  
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Коли ми його відкрили, міністром було прийнято дуже таке сміливе 

рішення, воно не зразу було всіма сприйнято однозначно. Бо це важкий ритуал, 

уявіть собі, щодня зачитує диктор ці прізвища. Ми запрошуємо батьків з усієї 

України, які загинули знову ж таки саме в цей день, ми забезпечуємо їхню 

доставку. І батьки, це дуже такі важкі і тяжкі емоційні хвилини, коли мами, 

інші члени родин підходять до дзвону і їм надається можливість здійснити цей 

удар у дзвін. Але ми це робимо щодня, незалежно від вихідних, святкових і 

інших днів.  

Я звертаюсь до народних депутатів, представників Кабінету Міністрів з 

таким питанням і клопотанням. Ми зверталися до навчальних закладів 

освітніх, принаймні ті, які поруч із Міністерством оборони знаходяться, ми 

хотіли запросити учнів, студентів навчальних закладів, щоб вони… Щодня цей 

ритуал відбувається рівно о 9 годині. Ну, таке рішення прийнято, воно 

оптимальне. На жаль, керівництво навчальних закладів поки що не пішло нам 

на зустріч. Ми запросили цей ритуал хоча б… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію Олександровичу, ми розуміємо, що ви це 

зробили. І ми вважаємо, ну, я вважаю особисто, я не знаю, як колеги, але я 

думаю, всі, хто тут є, вважають, що це дуже серйозна річ, яку ви зараз робите. 

Але зараз ми обговорюємо конкретно концепцію національного меморіалу. 

Тому давайте, будь ласка, да, тому що ми все ж таки розуміємо, що це є на 

території Міністерства оборони, правильно?  

 

СЕРГІЄНКО О.О. Але вхід до нього відкритий з боку 

Повітрофлотського проспекту для всіх щодня з 8 години до 18 години. 

Запрошую всіх. І цим я завершую цю частину... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер, будь ласка, стосовно того, що… по проекту 

закону щодо переліку осіб і взагалі вашого бачення, чи підтримуєте ви таку 
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ідею Національного військового меморіального комплексу і так само, щоб він 

був поширений на ту частину, про яку ви щойно сказали. Будь ласка.  

 

СЕРГІЄНКО О.О. І Міністерство оборони підтримує цю ідею уже не 

один рік, а якщо я не помиляюсь, років 8 уже йдуть оці дебати з приводу 

створення цього, ну, будемо називати, об'єкту. Чому кажу "об'єкту", бо в різні 

роки він називався по-різному і пантеон, і меморіальний комплекс, і ще, і ще, 

і ще, я думаю, що багато хто мене в цьому розуміє. Безумовно, ми цю ідею 

підтримуємо.  

Той варіант проекту закону, змін до Закону "Про поховання та 

похоронну справу", який надійшов до нас у травні місяці. Там була категорія 

осіб, ветеранів війни, і ми надали пропозиції "та військової служби", тому що 

це повністю корелюється із Постановою Верховної Ради про Національне 

військове меморіальне кладовище там, де з метою вшанування пам'яті 

загиблих воїнів 45-го років, учасників війни в Афганістані, інших військових  

і дальше, дальше, дальше, ви прекрасно знаєте цю постанову. Закону України 

про статус ветеранів війни і військової служби, посилаючись на це, ми 

доповнили доповнити цю категорію не тільки ветеранів війни, а "та військової 

служби". Ну, звичайно, ми розуміємо, що більшість померлих і загиблих 

родичі будуть ховати у себе за місцем проживання, от. Тому ми і внесли таку 

пропозицію доповнити "та військової служби".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви пропозицію цю внесли Комітету ветеранів? 

 

СЕРГІЄНКО О.О. Так. Це був лист за підписом міністра оборони.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви підтримуєте і вважаєте, що треба розширити 

перелік?  

 

СЕРГІЄНКО О.О. Да.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

 

СЕРГІЄНКО О.О. Але у цій редакції ми вже бачимо, що немає ні 

ветеранів війни, ні військової служби.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тому що законопроект поданий Кабінетом 

Міністрів України і на той час, напевно, ви не узгодили формулювання, а це 

буде йти до першого читання…  

 

СЕРГІЄНКО О.О. Ми, по-перше… 

 

 

БОЖКО О.А.  (Не чути) Да. Але між урядовим і Кабміном …… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Все. Тоді… 

 

СЕРГІЄНКО О.О. В такій редакції Міністерство оборони не буде 

погоджувати і категорично наполягає в переліку осіб передбачити…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

 

СЕРГІЄНКО О.О.  …"ветеранів війни та військової служби". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто підсумок такий. Ідея Міністерством оборони 

однозначно підтримується. Водночас, необхідно чітко вказати перелік і 

розширити його. Зрозуміло. 

 

СЕРГІЄНКО О.О. Да. Коротенька ремарочка, 6 секунд буквально. І щоб 

ви розуміли, ми не за огульність, ми за предметність і кожне прізвище, яке у 
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нас в залі пам'яті розміщено там немає, ну, давайте будемо відвертими, є 

самогубці, є там по спиртним напоям… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто визначення чітко кола осіб, які не можуть бути 

поховані… 

 

СЕРГІЄНКО О.О. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … на такому… 

 

СЕРГІЄНКО О.О. Ми в "Книгу пам'яті" також визначаємо хто може бути 

в "Книзі пам'яті". Ми предметно працюємо з кожним прізвищем і якщо хтось 

боїться… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ми отримали аналогічно сьогодні, лише 

тільки сьогодні буквально за хвилину до цього обговорення нашого, ми 

отримали лист від Державної служби України в справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції, вони так само зазначають про те, що 

має бути чітко зазначено коло осіб, які не можуть бути поховані на такому 

комплексі. Тобто ми також говоримо про те, що ми маємо… 

 

СЕРГІЄНКО О.О. Фраза "ветеранів війни та військової служби" – це 

обов'язково. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Ми зрозуміли. Дякую. 

Шановні колеги, зрозуміло для всіх, що вже надалі чекати з прийняттям 

рішень стосовно створення Національного військового меморіального 

кладовища або меморіалу, ну, не можна відволікатись з цими питаннями. І 

тому давайте почнемо, напевно, вже обговорення серед тих, хто є. Я слово 
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спершу даю народним депутатам членам нашого комітету. Будь ласка, хто із 

народних депутатів має бажання висловитися? Будь ласка.  

 

КОДОЛА О.М. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Ну, я 

думаю, ні в кого немає заперечень про те, що створення отакого комплексу як 

Національний військовий меморіал – це, безумовно, на часі. Можливо, треба 

було і набагато раніше його зробити. 

В той же час це питання важливе для всього українського суспільства, 

це перше. Друге – для членів сімей загиблих наших захисників України, які і 

сьогодні присутні тут. Але є ряд і запитань, да, в першу чергу чи визначено 

вже орієнтовно місце знаходження цього меморіалу? Да? Які є пропозиції?  

Друге питання – фінансування, тобто в законопроекті я прочитав, що 

фінансується з державного бюджету, але хто буде відповідати за утримання 

цього меморіалу і так далі? Чи новостворене Міністерство ветеранів, я так 

розумію, да, логічно, тому що за законом сьогодні за поховання відповідає 

Міністерство культури. Правильно?  

Тобто є ряд отаких питань, які так само викликають певні зауваження, 

що не зазначено конкретно в даному законопроекті. Тому хотілось би почути 

відповіді на ці питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви задаєте питання Мінрегіонбуду? 

 

КОДОЛА О.М. Ну, очевидно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, дайте коротко тоді, да, відповідь. 

 

БОЖКО О.А. У нас зазначено в законопроекті, що утриманням буде 

займатися центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну 

політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції за рахунок коштів державного бюджету. Тобто на 



15 

 

сьогодні це поки що державна служба у справах інвалідів та ветеранів, а надалі 

це теж саме... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо земельної ділянки ви можете.... 

 

БОЖКО О.А. Щодо земельної ділянки, я ж кажу, що у нас була робоча 

група, я думаю, що може нехай докладно більш інформацію дасть секретар 

Оргкомітету, бо він організовував там і виїзні засідання, ми проводили... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді давайте не будемо втрачати час. Будь ласка… 

Будь ласка, пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка,  інформацію щодо 

виділення земельних ділянок. 

 

СТАРІКОВ О.І. Уважаемые народные депутаты, я секретарь 

Оргкомитета Стариков Олег Иванович, подготовил специально на заседание 

комитета такую брошюрку. Здесь вся наша переписка, тут десятая часть, то, 

что мы ведем переписку с утримувачем землі. 

Значить, мы выезжали… Здесь есть три ділянки, которые в разное время, 

я просто второй секретарь, был первый секретарь, а я второй секретарь, уже 3 

года этим делом занимаюсь. Здесь обозначено конкретные кадастровые 

номера, конкретные… кому эта земля принадлежит и их ответы на наш запрос 

как дорадчого органа Кабинету Министров, они нам отвечали, что в принципе 

это недоцільно, вы можете здесь почитать. Самая основная проблема 

створення... именно получения земли это – то, что и данная земля, данные 

кладовища должно быть расположено в городе Киеве или передмісті. Для 

чего? Для того, чтобы это должно быть место посещения первых лиц 

государства, но обязательно посещение первых лиц государства, иностранных 

делегаций. Поэтому мы выбирали или в Киеве – у нас не получилось. 

Одесскую трасу за Южным кладбищем и чуть-чуть туда дальше. 
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Но в принципе Национальная академия наук, Национальная аграрная 

академия наук и Национальный университет биоресурсов нам полностью в 

этом отказал. Мы вызывали, просили их на наше заседание, они просто нас, 

ну, игнорировали и никакое давление, ну, мы на них и давили, и просили, и 

уговаривали, и подходили под разным мотивом, они в принципе нам 

отказывали. Поэтому это одна из самых основных причин почему данная, как  

сказал представитель Минобороны… этот объект, он не двигается с места с 

12-го года. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви вважаєте, що з точки зору оргкомітету, який 

займається питанням організації Національного військового меморіалу, 

ключове питання – відсутність чітко земельної ділянки, на якій він може 

розташовуватися. Так? Чи правильно, чи ні? 

 

СТАРІКОВ О.І. Нет. Дело в том, что согласно Постановы 348 и 215 

Кабинета Министров там обозначен перечень вопросов, который решает 

оргкомитет. Вот один из этих вопросов – это, в том числе законодательная 

база, которая сейчас, закон, который выдвигает Минрегион и Кабмин на 

Верховную Раду, но в том числе без земельной делянки мы ничего не можем 

делать. Ничего не сделать. Поэтому, когда будет решен вопрос з земельной 

делянкой, закон, земельная делянка, потом будем державне підприємство и 

организационно-правовая форма для решения строительства данного 

мемориала. 

 

КОДОЛА О.М. Скажіть, а яка орієнтовно по площі має бути земельна 

ділянка, як ви бачите? 

 

СТАРІКОВ О.І.  Мы считали, дело в том, от 50 га и выше. Почему от 50 

га? Дело в том, что в соответствии… там должны быть и мемориальный 

комплекс, и места для захоронения. Поэтому, если брать из норм, которые в 
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соответствии, ну, по Закону "Про поховання та похоронну справу" на человека 

примерно приходится 3,3 квадратных метра. 5 метров берем, вот, считайте, 1 

гектар – 2 тысячи человек. Поэтому, вот и считайте из расчета, что у нас есть. 

Вот с этого расчета мы и выходили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Шановні народні депутати… 

 

МАРЧЕНКО  О.О. Доброго дня, поважне товариство, в цілому 

законопроект є нагальний. Я підтримую всі пропозиції. І сьогодні Альона 

Валеріївна, у нас, будемо говорити, завершення повинно, висновок повинен 

бути. Ті питання, які недопрацьовані, філософії, збільшені категорії, які мають 

поховання і в цілому – це вже робочі деталі, які не будуть тут навіть 

обговорюватись, вони приймуться, Олексій Олександрович, ті версії, які 

необхідно. 

Але я хочу висловити свої доповнення. Це місце є священне в цілому для 

нас, сьогоднішнього покоління, але моє бачення, коли ви сказали слова 

"пантеон", там, "комплекс", воно повинно бути і мати розміщення як 

історичних попередників, ну, наприклад, ми обговорювали, Альона 

Валеріївна, з вами сьогодні залі, що це можливо десь подивитися біля Парку 

Слави для того, щоб це стало місцем священним, надбання. Люди, які втратили 

життя в боротьбі за державність, я не опускаю те, що говорили по категорії 

втрат в цілому, які є, товариство, – і це повинен бути Пантеон. І там з часом 

прийде влада українська, яка буде від козаччини, вірніше, від княжої доби, 

козаччини, всі – період, епопея, яку пережив український народ в боротьбі за 

українську державність, треба обов'язково, Олеже Івановичу, щоб воно було 

там відображено. Саме географічно місце, ну, не  зовсім мені подобається на 

Одеській трасі, особливо зліва. Там є різні військові кладовища, Олеже 

Івановичу, там дальше є в оцих межах, в цих сільських радах є іноземні 

військових солдатів кладовища. Давайте  трохи підійдемо якісніше. 
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І, Олексій Олександрович, я дякую за вітання те, що ви військовикам, а 

я хотів би висловити слова співчуття присутнім людям, які втратили своїх 

ближніх. І товариство, давайте, хвилиною мовчання вшануємо тих людей, про 

яких ми говоримо. 

(Хвилина мовчання) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Олександрович, ви, як завжди, 

молодець в цих питаннях. 

І хотілося би просто сказати таку річ, що те, що ми зараз почули, ми 

почали вже з обговорення представників родин, да, ви підтримували деякі ідеї, 

дещо ви не зовсім підтримували. Але, ви бачите, що думка розділилась, що 

начебто висловлено було бажання того, що хочеться щоби місце вшанування 

пам'яті було в історичному центрі міста Києва, там, де є місця вже вшанування 

пам'яті загиблих. Ну, як той самий Парк Слави, наприклад, да. Але ми 

розуміємо, що на пагорбах печерських ми однозначно знеможемо говорити 

про цвинтар, тому тут, напевно, ми сьогодні тут так само не вирішимо, що ми 

будемо обговорювати, що ми приймемо сьогодні рішення стосовно того чи це 

може бути два місця, чи це все ж таки має бути 1 місце. І щодо того як воно 

виглядає: чи пантеон чи що. Можливо, це має проходити так само конкурс на 

найкращу ідею і по аналогією з Музеєм Небесної Сотні. І я думаю, що ми ще, 

я бачу вашу руку, я вам так само дам слово.  

Олександр Олександрович, ви хотіли щось доповнити? 

 

МАРЧЕНКО О.О. Я перепрошую, дивіться, ми з вами є християнська 

держава і десь ті традиції християнські поховання – це теж треба питати у 

фахівців, спеціалістів для того, щоб нам приймати таке зважене, коректне і, в 

першу чергу особливо таке рішення, дуже це треба зважуватись. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …щось прокоментувати, а потім… 
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ПОДОБЄД П.К. Інститут національної пам'яті. Хотів би зазначити, що 

пантеони і національні військові меморіальні кладовища – це два абсолютно 

різних об'єкти не лише за своїми функціями, а навіть за нормативно-правовою 

базою. В нас є окрема нормативно-правова база про меморіал українських 

героїв – Національний пантеон. Окрема нормативно-правова база про 

Національне військово-меморіальне кладовище.  

Пантеон – це не цвинтар і не є цвинтарем ні Вестмінстерське абатство, 

ні Вавель, там не поховано ні тисячі, ні навіть 200 чоловік. Пантеон – це 

меморіальний комплекс, в якому поховані окремі найвидатніші представники 

нації, які зробили винятковий внесок в здобуття державою незалежності.  

А національне військово-меморіальне кладовище – це дійсно 

меморіальний комплекс, на якому поховані тисячі військовослужбовців. 

Просто тут якби прозвучала, ну, концепція, яка має взаємовиключні складові. 

Тобто, з одного боку, ну, ми говоримо про те, що це має бути в центрі міста, а, 

з іншого боку про те, що розширити категорію до поховання, значить, всіх 

відставних військовослужбовців, тобто очевидно це йдеться не про 100 і не 

про 200 людей і навіть не про 10 тисяч. Тому потрібно, ну, і потрібно розуміти, 

очевидно, ще і норму, там, санітарних норм, що нам просто це не погодять в 

центрі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, чи ви надавали пропозиції на наш 

комітет стосовно вашого бачення, ідеї того, що могло би бути, для того, щоб 

ми врахували те, що ми будемо сьогодні також ще обговорювати? 

 

ПОДОБЄД П.К. Очевидно, Інститут надавав ці пропозиції не на комітет, 

а на Кабінет Міністрів, позаяк є окремий Організаційний комітет, окремий зі 

створення функціонування меморіалу українських героїв Українського 

національного пантеону, який очолює Прем'єр-міністр і голова Адміністрації 

Президента, тому це два процеси розведених як би і географічно і, скажімо 

так, за змістовим наповненням.  



20 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Напевно, від нашого комітету ми будемо просити, щоб 

ви дали нам свої пропозиції, тому що нам треба буде їх врахувати в нашому 

рішенні комітету. Воно сьогодні не сформується, але сьогодні є обговорення, 

і ми чуємо від вас, що є такі різні пропозиції.  

Також хочеться надати слово Київській адміністрації стосовно вашого 

бачення і ваших можливостей для розміщення таких меморіальних комплексів 

на території міста Києва, ну, наприклад, у тому ж самому парку Слави. 

 

БАБІЙ М.О. Доброго дня. Бабій Микола Олексійович, радник 

заступника голови. Шановна головуюча, шановні колеги, станом на вчорашній 

день в Києві похоронено 163 загиблих або померлих учасників АТО. На 

початку цього року Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 

проведено три круглі столи, на які запрошувалися, власне, працівники 

ритуальних служб як комунальної, так і іншої форми власності, представники 

громадських організацій, які близько працюють із АТО. Ми розглядали два 

проекти закони: один, який сьогодні ми розглядаємо, і другий – 8442 – це про 

внесення змін теж до Закону "Про поховання та похоронну справу" в Україні. 

І зійшлися одностайно на тому, що практика показує, що ні одна практично 

сім'я не погодилася на сьогодні з тим, щоб поховання загиблих або померлих 

проводилося за стандартом, який ми бачили от іноземні кладовища. 

Обов'язково дружина, а це в основному молоді або середнього віку жінки і 

чоловіки, просять подвійне місце поховання для дружини або чоловіка. У 

багатьох випадках просять, якщо це син, немає ще сім'ї, чи дочка, був такий 

випадок, для батьків. Тому йдеться про подвійне або родинне місце поховання. 

І всі 6 років, я теж являюсь членом координаційної ради. От ми працюємо, ми 

заносимо-заносимо цей проект і розуміння, вже всі зрозуміли, а ніяк він не йде. 

Ми його заганяємо в одні двері, він виходить через кватирку. Ми виймаємо із 

вікна, а він знову не йде до дверей. І все, я повертаюсь до Олени Анатоліївни, 

що все сходиться і до секретаря комітету нашого, що треба вирішити 
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термінове питання землекористування – вид земельної ділянки. Це дасть 

підстави для більш швидкого проходження і інших питань, яких ще багато 

доволі. 

Друге. Всі зійшлися з думкою на тому, що має бути комплекс, абсолютно 

підтримую ваші слова, меморіальний військовий комплекс.  

Для Києва, враховуючи те, що станом на сьогодні практично відкрите 

одне кладовище – Північне, яке теж уже свої можливості проектні вичерпує. 

Це нагальна проблема. Крім того всього, що зараз відбувається в сфері надання 

ритуальних послуг в місті Києві як у столиці, поява, швидка поява цього 

комплексу трошки б зменшила напругу в ритуальних послугах міста Києва.  

Тому я дуже прошу, шановні депутати вас, підтримати пропозиції 

нашого комітету і якнайшвидше розглянути в сесійній залі його. 

А також я дуже прошу сьогодні… Да, ми залишимось. Я дуже хочу, щоб 

той закон пройшов. Чому? Тому що він легалізує європейську практику 

надання ритуальних послуг в місті Києві, вона надається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме це окрема тема. Да, ми розуміємо, да.  

Дякуємо.   

Тобто… Але скажіть, будь ласка, чи ви взагалі бачите можливості для 

розміщення, ну, в Парку Слави… 

 

БАБІЙ М.О. Значить… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там, скажімо, за тією ділянкою далі по центру… 

 

БАБІЙ М.О. Пані Альона, я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Меморіального парку чи… 
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БАБІЙ М.О. Ми на круглих столах це питання розглядали. І виходячи з 

того, що в Парку Слави на Алеї Слави там Герої Радянського Союзу 

похоронені в основному і є там десяток вільних місць для поховання, десяток. 

Можна розглядати для поховання тих осіб, про які говорив представник 

Інститут національної пам'яті.  

Що стосується Печерських пагорбів – це не та інституція, яка має 

розміщуватись на пагорбах. Я думаю, що якщо дивитися… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми говоримо про парк, про парк – не цвинтар, а парк 

меморіальний. 

 

БАБІЙ М.О. А ми у законопроекті тут пишемо, що якщо буде виділена 

земельна ділянка, то можна під статусом парку розмістити на цій земельній 

ділянці під статусом парку, це спеціальна алея, зелена зона і так дальше, 

розмістити цей комплекс. У нас такого парку на території Києва, де б 

розмістити можна було б кладовище, немає. Мало того, ми входимо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не про кладовище, ми говоримо просто про 

меморіальний парк. (Шум у залі) Про парк – без кладовища, без кладовища.  

 

(Загальна дискусія) 

  

БАБІЙ М.О. Немає проблем – таких місць… Треба попрацювати просто 

це архітектурі… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

 

(Загальна дискусія) 

  

БАБІЙ М.О. Абсолютно можливо. Абсолютно можливо. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме як парку.  

 

БАБІЙ М.О. Ця частина, навіть ця частина алеї, широкої алеї, яка іде до 

пам'ятника, до вічного вогню, от спочатку вона абсолютно може бути 

використана для такої мети. Глибше просто треба це питання вивчити, тим 

більше там є місця для поховання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, я пообіцяла вам дати слово, але, будь 

ласка, дуже коротко, тому що ми також хочемо почути родини воїнів тут 

сьогодні. Будь ласка. 

 

ЗАЙЧЕНКО О.Г. Я буду дуже коротко. Олег Зайченко, помічник 

народного депутата Іванна Вінника, Комітет національної безпеки і оборони.  

Спочатку юридична сторона законопроекту, який розглядається. Наші 

юристи проаналізували цей законопроект і у них деякі зауваження до цього 

законопроекту суто з юридичної точки зору.  

Наприклад, стаття 23 пункт "г": "Верховні головнокомандувачі 

Збройних Сил України, які мають бути поховані на меморіальному 

комплексі". Це з точки зору закону це трохи виглядає невірним, тому що у нас 

один Верховний Головнокомандувач, а не "верховні  головнокомандувачі" у 

множині. Тому що посада Президента, яка набувається згідно 106 статті 

Конституції і статті, не пам'ятаю, статті 7 Закону України про Збройні Сили, 

він набуває статус Головнокомандувача за посадою. Коли припиняється 

посада Президента, втрачається статус Головнокомандувача. Тому у нас ні 

Кравчук, ні Кучма, ні Янукович, ні Ющенко не є головнокомандувачами, 

Головнокомандувачем може тільки діючий Президент.  

Тому тут цей законопроект, що він в такому стані… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви просто звертаєте увагу на неточність… 
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ЗАЙЧЕНКО О.Г. Я звертаю вашу увагу на… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … юридичну саме по цьому питанню?  

 

ЗАЙЧЕНКО О.Г.  … те, що Теплюк цей законопроект заблокує, хоча б 

по оцій… по цьому пункту "г".  

Друге. Пункт "б", де написано, я буду коротко, якщо можна, Київська 

адміністрація, я вас уважно слухав, послухайте, будь ласка, нас.  

Значить, тут є добровольчі формування, які були включені до складу 

Збройних Сил. Мається на увазі похорони добровольців, які загинули в цій 

війні, і тільки можуть бути поховані тільки ті добровольці, які… формування 

яких були включені до Збройних Сил. Під Іловайськом загинуло 366 осіб за 

даними Військової прокуратури і близько 200 пропало безвісті. Наприклад, 

ДУК "Правий сектор" зараз не входить до будь-якої складової Збройних Сил, 

якщо найдуть члена ДУКа. Де він буде похований, коли вступить в силу цей 

закон? Тому це питання також потрібно відкорегувати.  

Питання "д". Дружини або чоловіки осіб зазначених в пунктах "а", "г" – 

те, про що ви говорили. Це вже, так би мовити, не юридична, а політична 

площина, і я просто до цієї справи маю практичне, а не теоретичне значення, 

бо у моєї дружини загинув рідний брат в Іловайську під час прориву 

іловайського оточення.  

Тому ці питання чи мають бути поховані дружини чи батьки, чи матері, 

чи чоловіки разом з людиною, яка загибла ми вже пройшли. Павло Подобєд 

знає, тому що ми з одного місця і ми разом там зі мною був, брав участь в 

будуванні меморіалу на Херсонщині. Тут питання таке ж контраверсійне. 

Київська адміністрація вважає, що мають бути, ну, родичі загиблих, хочуть 

бути, подвійні поховання. Ну, тут питання, яке якраз в цьому законі і не до 

кінця прописано, тому що, ви розумієте, все залежить від підходу до 

Національного військового меморіального комплексу. Я закінчу, пані Олена. 
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До військового національного меморіального комплексу. Це що у нас елітне 

кладовище? Якщо це елітне кладовище, тоді, ну, можливо, дружини і батьки 

мають бути поховані. А якщо це меморіальний комплекс державної ваги, на 

якому будуть виховуватися майбутні покоління, тоді дружини там не мають 

бути поховані. І в Херсоні це питання було вирішено непросто, але воно було 

вирішено. Це, ну, моя теща теж хоче бути похована біля сина, але якось 

знайшла в собі сили, сказала: "Ну, добре, хай буде так, я там десь куплю собі 

місце поруч".  

Тому це, через це питання потрібно пройти. І ще раз хочу, якщо ми 

відносимося як до елітного кладовища, тоді да, безумовно, можуть бути 

поховані сім'ями в цих, в склепах. А якщо це державний комплекс, державний 

комплекс, як Подобєд  каже – меморіал, тоді там не має бути цих питань. Там 

має бути похований військовослужбовець. І це справа відношення до цього 

об'єкта і виникає от перелік, який… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми почули вас. Давайте будемо… 

 

ЗАЙЧЕНКО О.Г. … тому ми пропонуємо, послухайте, ми пропонуємо 

цей законопроект відправити на доопрацювання, тому що тут дуже багато 

…………. питань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Але ми чітко… 

 

БАБІЙ М.О. Дозвольте репліку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …почули вас, що є ще серйозні зауваження стосовно 

саме переліку. 

 

ЗАЙЧЕНКО О.Г. Юридичні і політичні. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Буквально один коментар і ми зараз даємо слово… 

 

БАБІЙ М.О. Один коментар. Я, коли говорив, я не говорив, що я від імені 

адміністрації. А вам говорив, що ми провели три круглі столи… Да, ви 

зрозуміли, да? За участю сімей… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що є такі зауваження. Добре. 

 

БАБІЙ М.О. Да. І прохання єдине – подвійні, тобто вже в стандарти ті, 

які ви говорите, це не вкладається. Зрозуміло, да? Так що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, я пропоную надати слово нашим 

запрошеним з регіонів, з Києва. Будь ласка, хто з вас хоче слово взяти? Будь 

ласка, прошу. Підходьте. Я вас прошу, дайте мікрофон. Ближче. (Шум у залі). 

Будь ласка, сідайте. Назвіться і… 

 

АБОЛМАСОВА  Т.С. Доброго всім дня. Я мама загиблого Аболмасова 

Андрія – старшого сержанта медичної служби. Знаєте, мені, ми зверталися ще 

в червні місяці з зверненням до депутата ……., просили, щоби нам… 

установить в Києві меморіальний комплекс, бо у нас уже скільки років йде 

війна і ніхто ніяких питань по цьому приводу, також по загиблим киянам і по 

загиблим хлопцям, які загинули, ніхто не піднімає питання. У нас приймається 

рішення: ніхто не питає ні батьків, ні жінок, нікого – самі рішили, а що нас 

питати? Слава Богу, нас запросили, я дуже вам вдячна. 

Я хочу сказати: у нас стоїть питання про кладовище. Може це і треба 

кладовище, бо дуже мало місця вже в Києві для поховання. Я розумію, що 

треба якесь військове кладовище, но не стоїть питання, де робити цей пантеон, 

я так думаю, бо кожна родина в себе в селищі, от, ми якщо кияни, то я не повезу 

туди в Чабани свого сина, розумієте? Я не хочу того пантеону, я не знаю. У 

мене є в Києві кладовище на Лісовому, я там... блище до свого району, ми там... 
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він похований. І так кожна мати, як кожна жінка, яка живе навіть десь, вона не 

повезе туди дитину, бо це родинне, розумієте? Воно стосується тільки нас. І 

наше місце те, як уже кажуть, і по поводу батьків. Ви знаєте, у нас ситуація 

отака склалась, що у нас от є сім'я Артюх. Був Юра такий, він похований на 

Лісовому. Загинув в закритому ...... ні дітей, нікого, лишились батьки. Батьки 

лишилися. Тато не втримався теж після цього горя, і ми його недавно 

поховали. Осталась одна мати.  

Скажіть, будь ласка, чому ці люди недостойні рядом лежати зі своїм 

сином? Хто їх поховає? В них вже є місця і, слава Богу, що влада зробила це. 

І от я знаю, що це комунальна... які... Я їм дуже вдячна, що вони це зробили. 

Вони якось нас почули і місця якість дали для батьків. Я дуже вдячна, що вся 

ця  сім'я буде похована рядом, бо у нас... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але просто це не Національному меморіальному, але 

на тому кладовищі, яке є в населеному пункті, там, де люди відчувають 

близькість і можу відвідувати в будь-який день. 

 

АБОЛМАСОВА  Т.С.  Так. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому ваше бажання, що бачити у вигляді... 

 

АБОЛМАСОВА  Т.С.  Я не... я от це вообще не приймаю. Розумієте?  От 

мені кажется це тільки так землі ці взяти, я не считаю, що там хтось, я считаю, 

що дать Києву треба місце, щоб розширити кладовище. Отаке як Південне, 

як… бо людей уже нема де ховати. Оце треба думать про це, а… і шукати те 

місце, щоб дітей, якщо вони законно в Києві, батьки хочуть, конечно, в Києві. 

Ніхто на цей пантеон. Пробачте, вже 4 роки війна, який пантеон? Хто дітей 

буде, хто переховувати буде? Я не буду свою дитину. І кожна мати не дасть 

піднімати з гроба дитину і переховувати його. Розумієте? Це вопрос закритий.  
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У нас стояло питання про Меморіальний комплексі в Києві по загиблим 

всієї України. І тут у нас представники Чернівецької області, Ровенської 

області. Ми бажаємо, щоб у нас був Всеукраїнський меморіал по пам'яті 

загиблим. Розумієте? І нас не треба нікуди приєднувати. У нас війна уже при 

незалежній Україні, а то нас рівняють до ветеранів війни, до афганців. У нас 

должен бути статус новий для нашої… Розумієте, це наша війна уже. Уже діти 

загинули, які родилися в незалежній Україні, розумієте? А нас кудись 

чіпляють, ніхто нас не питає.  

От міністерство робили, я от читаю… Пробачте, це не в тему, но у мене 

болить, я хочу, щоб ви послухали. Це касається теж всіх оцих мероприємств. 

От по ветеранам. Я чую: ветерани війни, ветерани війни і їх сім'ї. І я ні разу не 

почула від Ірини Фріз чи десь виступалося, а де сім'ї загиблих? Ми вообще 

присутствуем в цьому міністерстві чи ні? От у мене питання. Мене дуже 

питання це хвилює. Я би дуже хотіла зустріти Фріз і спитати: ми маємо якесь 

відношення до цього міністерства чи ні? Бо ніде, на прес-конференціях, я все 

читала, я все підіймала, я не чула, щоб було сказано про статус сімей загиблих. 

Це питання.  

Я тільки за Меморіал пам'яті і все. Ви розумієте, це святе. Скільки років 

пройшло, у нас крім… Ви розумієте, у нас немає ніякої… от у нас патріотизм, 

всі кажуть про це, но розумієте, воно нічого не ведеться. От у нас Стіна пам'яті, 

слава Богу, є, що батьки можуть прийти. І то піднялася ця вся буча, ми трошки 

це розворушили, сейчас Михайлівська площа стала у нас… там не проводиться 

мероприємства такі порядку развлекательных. Розумієте, це дуже важно. Це 

повинно бути таке місце святе, як-от на 9-е приходять. Люди ж приходять, 

Слава Богу, в мене теж тато воював, я… 

 

МАРЧЕНКО О.О. Історичне місце. 

 

АБОЛМАСОВА  Т.С. Це святе, так. Повинен бути меморіальний 

комплекс. Все.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Всеукраїнський. 

 

АБОЛМАСОВА  Т.С.  І не кладовище. Кладовище, якщо треба місце, от, 

я вважаю, що кладовище теж військовим треба. Це безперечно, воно повинно 

бути... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Зрозуміло. Будь ласка, хто… 

 

_______________. …как правило, ділянка військова. 

 

 (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хто ще хоче висловитись? Пані Ірина, будь 

ласка. 

 

_______________. Парк Слави… (Не чути) 

  

АБОЛМАСОВА  Т.С. Так ми ж з вами і розмовляли. Ми з вами 

зустрічалися. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам дуже.  

Давайте ми послухаємо вас. 

 

КАМІНСЬКА І. Меня зовут Ирина Каминская и я мама Амины Окуевой. 

Моя дочь погибла не на фронте, а от 14 пуль автомата Калашникова. Вся 

территория Украины стала одной большой войной. Мы не всегда это 

понимаем. Поскольку мы решили идти в Европу и за этот выбор наши дети 

заплатили свою жизнь, не надо выдумывать велосипед. Это все уже есть. То, 



30 

 

что это должно быть кладбище – это однозначно, потому что место должно 

быть сакральным. Там должны быть похоронены люди. Это первое.  

Я сейчас была в Днепре, там похоронена моя дочь, она завещала, если 

погибнет, похоронить себя там, рядом со своим командиром Исой Мунаевым, 

который приехал из Дании и отдал здесь свою жизнь за свободу Украины. В 

отношении перечня тех лиц, которые там должны быть, это очень больной, 

очень сложный вопрос, им нужно серьезно заниматься. Это первое. 

Второе. Те люди, которые уже погибли, которые похоронены в разных 

местах, мне говорят, ну как, ни один родитель не захочет. Арлингтонское 

кладбище занимает, кстати, 3 гектара земли, чтобы вы понимали. Там 

похоронено 400 тысяч захоронений.  

Страна имеет право на свободу, независимость только тогда, когда есть 

люди, готовые отдать за нею свою жизнь. Наши дети отдали за нее свою жизнь 

и отдали свою дань стране. Но страна имеет право существовать еще тогда, 

когда отмечает и помнит тех, кто погиб за ее свободу. И не найти землю для 

того, чтобы сделать кладбище – это значит признаться, военное кладбище, что 

страна не имеет права на существование как независимое свободное 

государство.  

Я хочу, чтобы депутаты это услышали, это очень важно.  

Почему это место должно быть сакральным? Почему там должны быть 

похоронены люди? 3 гектаров земли 400 тысяч захоронений в Арлингтонском 

кладбище, где стройными рядами стоять памятники и могильные плиты либо 

небольшие обелиски – это конфессиональное кладбище, там недолжно быть 

крестов. Потому что за свободу Украины гибнут люди разных конфессий. Это 

должно быть унифицированный типовой какой-то памятник. Первое. 

Второе. Те люди, которые похоронены, конечно не надо их 

перезахоранивать. Для этого есть разные возможности, просто 

устанавливается знак. Почему это недолжна быть общая Могила неизвестного 

солдата – это советские все эти штучки, когда перечень там имен и так далее. 

Люди, которые погибли и их памятники небольшие, либо плиты, как и на 
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Арлингтонском кладбище, либо небольшие обелиски, эти люди и после своей 

смерти продолжают защищать свою родину. Вы поймите, на это кладбище 

будут приезжать президенты. Ви знаете, что на Арлингтонском кладбище 

похоронены два президента? За честь будут почитать, чтобы там лежали 

погибшие дети, это все очень важно и тяжело продвигается. 

Но вы поймите, на могиле моей дочери стоит просто небольшое 

невысокое надгробье, где написано одно имя Амина. Через 100 лет никто не 

будет интересоваться какая фамилия, когда она погибла, но все будут знать, 

что это Амина и она отдала свою жизнь за свободу Украины. Это – первое.  

Второе. Как урегулировать все вопросы, связанные с тем, что уже люди 

похоронены. Я была на кладбище военном, это Краснопольское кладбище в 

Днепре, там моя дочь похоронена на мусульманской части кладбища, там есть 

военное кладбище, где похоронено более тысячи человек. Более 500 человек – 

это те, ну, люди Днепра, которые отдали местные жители, а 500 захоронений, 

более 500 захоронений – это неизвестные останки неизвестных, которые 

вывезено из-под Иловайска. За ети все годы около 350 были 

идентифицированы, тяжелейшая генная экспертиза, а около 150 памятников 

неизвестным солдатам. Мы не знаем, кто эти имена, ми не сможем их поднять, 

может быть там русские. Это межгосударственная создается комиссия.  

Вы понимаете, что Россия никогда не признает, что там ее люди 

находятся, ни о каких межгосударственных комиссиях сейчас речи быть не 

может. На Арлингтонском кладбище, это почему я говорю, что не надо нечего 

выдумывать, есть Могила неизвестного солдата. Первое захоронение было 

делом 1921 году – это захоронение Первой мировой войны. Естественно, на 

протяжение этого времени с 1868 года на этом кладбище, я вам говорю, 

похоронены 400 тысяч человек. Это люди, которые гибли в разных уголках 

Земли. Это не те люди, которые погибли только в Америке. Америка считает, 

что она защищает интересы свои в разных уголках мира. И у нас есть воины, 

которые тоже гибнут в разных уголках, исполняя свой какой-то 

интернациональный долг.  И я уверена, что страна будет идти в НАТО, это 
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значит участие в каких-то совместных проектах, защищающих страну нашу в 

разных уголках мира. Потому что вы знаете, что есть рядом очень 

агрессивные, опасные, страшные страны, которые угрожают всему миру не 

только Украине и Украина сейчас стала форпостом.  

Мое предложение по этому поводу, оно очень продумано, оно не 

спонтанно, оно основано на изучении этого вопроса очень глубоком, выделить 

участок земли, никаких 50 га не нужно, 3 гектара Арлингтонского кладбища, 

я думаю, максимум – 10 гектаров. Вообще в идеале, конечно, это должно быть 

обязательное место куда будут приезжать. Таким образом мы покажем, что 

наша страна защищает весь мир. Вы поверьте, президенты будут приезжать, 

за честь приехать на это место, там должно быть естественно Могила 

неизвестного солдата, она должна быть, никуда вы от этого не денетесь. Вот 

эти вот 150 захоронений, которые лежат под Днепром, куда вы их приобщите? 

Они неизвестные и вы никак уже идентифицируете. Как идентифицируются 

семьи погибших, которые неизвестны, где их сдают кровь, сдают 

необходимые для этого исследования и те останки, которые были на 

основании, там, совмещения выясняют, вот, 150 неизвестных надо их отметить 

как-то. Вы знаете, что война не заканчивается пока не похоронен последний 

солдат. Это все очень важные вещи.   

Итак, нужно выделять землю непременно под военное кладбище, не 

заниматься профанацией. Мемориальный комплекс – это замечательно, но это 

у нас осталось еще наше "совковое" представление. Мы идем в Европу, во всем 

мире существует военные мемориальные кладбища. Никакого отношения там 

не имеет к этому родственники – это просто какая-то ерунда, об этом даже не 

может быть идти речи.  

Те люди, которые похоронены у себя на погостах может быть не захотят 

пока хоронить, перезахоранивать естественно, а может быть кто-то захочет 

перезахоронить. Это нужно с каждым индивидуально говорить из тех, кто уже 

погибли. Но должны стоять плиты каждого погибшего. Если там прах – не 

важно, но, если то, что должны эти воины погибшие продолжать быть, где в 
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общем перечне на безызвестной стене, а со своим отведенным местом. Это 

единственное, что мы можем – отдать свою пошану і дань пам'яті этим людям, 

поверьте им.  

Я просто общаюсь с воинами и они говорят: погибнем и нахрен мы 

никому не нужны в этой стране. Нахрен не нужны в этой стране! Мы не 

должны за них решать, как бы они хотели, где бы они хотели лежать. Поверьте 

мне, воин, погибший за свою страну, хотел бы лежать на воинском кладбище 

и чтобы прах там его лежал. Если не получится, пусть будет хотя бы памятник 

ему посвященный, какая-нибудь скромная плита с его именем, с датой гибели, 

с местом гибели, может быть не надо это указывать, может быть просто имена 

и даты смерти, жизни и смерти. Это уже отдельный вопрос.  

И там должны, конечно, хоронится те люди, которые погибли, которые 

каждый день, вот сейчас сказал представитель Министерства обороны, около 

30 дней только в течении года не гибли ребята. 32 дня! А во все остальные дни 

гибнут наши ребята. Вы поймите, если мы сейчас скажем всему миру: у нас 

есть военное мемориальное национальное кладбище, где похоронено уже 

около 5 тысяч погибших человек – это разве не есть признание того, что мы 

воюем и защищаем сейчас не только Украину, но и весь мир, как минимум 

Европу.  

Это очень важная политическая вещь. Об этом не нужно забывать. Это 

очень важно сделать быстро, не начинать размусоливать там с 

бесконечными… как с "Небесной Сотней" с этими бесконечными… Вот я 

попросила архитектора, он взял мне создал уже предварительный макет того, 

как это может быть. Это все очень просто, не надо очень много земли для 

этого, нужно просто иметь политическую волю и желание что-то сделать. Но 

главное условие – сохранить имена каждого погибшего, чтобы ровными 

рядами наши ребята продолжали защищать Украину. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ірино, велика подяка вам за це. Я думаю, що для 

багатьох із присутніх тут, для нас те, що ви сказали, є такою світоглядною 
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річчю. Дякую. Я особисто вам дуже дякую за це. Дякую за Аміну. Дякую за те, 

що ви сьогодні зробили для багатьох інших воїнів. 

Шановні учасники… Будь ласка. Ви пройдіть… Нам просто потрібно 

для… обов’язково для запису, тому що ми потім аналізуємо і все це… будь 

ласка. І представтеся. 

 

РИЖАК І. Черкаська область, місто Умань, Рижак Ірина – мама 

загиблого воїна в 14-му році, Рижака Володимира, і дружина добровольця 

Рижака Юрія. Стосовно питання меморіального комплексу. Все-таки я вношу 

таку пропозицію, що потрібно створити пантеон героїв, куди б могли ми 

прийти і подивитися в очі кожному. Ви знаєте, що на Михайлівській площі є 

Стіна пам'яті. Коли ти йдеш коло цієї Стіни пам'яті, ти бачиш кожного, ти 

можеш прочитати його ім'я і подивитись йому в очі. Це надзвичайно важливо 

тим, хто живий, і тим, хто буде жити в Україні далі і боротися. Тому що ця 

боротьба не на рік, не на два і навіть не на десять, це ми повинні 

усвідомлювати.  

А те, що повинне бути військове кладовище, це теж… і все-таки, якщо 

це буде розділено, воно буде… воно буде враховувати, воно буде доповнювати 

одне одне і ви розумієте, да, ми ідем в Європу, але тільки нація, яка себе 

усвідомлює і береже свою автентичність, вона здатна вижити. І ми повинні 

враховувати і наші сімейні традиції, родинні традиції, традиції наших батьків. 

У мене теж дуже багато знайомих воювали, багато ми втрачали і ховали, і дуже 

багато поставили козацькі хрести. І не дозволити це батькам в тому стані, ну, 

не ми з вами, ми не зможемо цього. Ви розумієте? Це дуже складно, це дуже 

складно.  

Тому прошу врахувати, от. Але слушна дуже пропозиція, щоб зробити 

все-таки цей меморіал на Печерських пагорбах. 29 число, ну, ми отак 

збиралися 29-го, тому що це трагедія була іловайська, і зібралися родини, 

зібралися діти і коли оця дитина, яка не бачила 3 роки живого батька, вона 
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підходить, торкається цього обличчя, ви знаєте, інші, ті, хто стоять і хто йде 

потім воювати, для них це надзвичайна мотивація.  

Я дякую вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякуємо. Дякуємо вам за все. 

Будь ласка. 

 

_______________. Я мама загиблого 18-річного воїна-добровольця в 14-

му році. І у мене прохання, тут, ну, скорее всего моральная сторона вопроса, 

что не все ребята погибли на войне, дело в том, что многие возвращались и 

умерли уже, так сказать, здесь на мирной земле. Но их участие в войне оно 

уже, так сказать, не требует доказательств. Поэтому обязательно включать в 

списки, в таблички, это уже в том виде, в каком оно будет окончательно, не 

только те, которые погибали на войне, а те, которые умерли в силу разных 

причин уже здесь на мирной земле.  

И второй вопрос. Обязательно чтобы были включены добровольцы. 

Потому что мы говорим здесь: воины, воины, воины. Воины – для некоторых 

подразумеваются только те, которые проходили через Министерство обороны. 

Первое время, вы знаете, 14-15 года мы не то, что не знали,. что будет через 

два дня, мы не знали, что будет через одну минуту. Поэтому большой внесок 

был со стороны добровольцев. И здесь через запятую или как обязательно 

включать во все мемориальные даты, во все мемориальные комплексы будет 

стоять воинов-добровольцев. Тем более участие многих уже доказано и 

документально, и фото, и видео. Поэтому не отбрасывайте, не уникати, як-то 

кажуть, питання по добровольцям. 

Дякую всім. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. 

Ще є бажання? Ні, будь ласка, Міністерство оборони і давайте будемо… 

(Шум у залі) 
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СЕРГІЄНКО О.О. Дуже коротко. Шановні присутні, ….. заперечити те, 

що нічого в Києві не робиться, знову-таки у Міністерстві оборони робиться. І 

ще раз запрошую всіх на Повітрофлотський, 6, вільний вхід щодня з 8:45 до 18 

години. Більше того, будемо робити фільм про кожного загиблого і під час 

роботи зали пам'яті на великих екранах усередині зали буде транслюватися 

фільм про життя і подвиг кожного загиблого. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ви хотіли сказати.  

 

СТАРІКОВ О.І. Я хочу добавить, что дело в том, что статью 23 проекта 

закона, когда будете отрабатывать, смотрите, у нас сейчас, в принципе, 

каждый имеет свою точку зрения. В тело закона не включать то, что по 

предложению Украинского института национальной памяти, а написать, что 

весь перелік осіб, які можуть бути поховані в Національному військовому 

меморіальному кладовищі визначається Кабінетом Міністрів. 

Война у нас не закончится ни через 5 лет, ни через 10, это именно то 

сакральное  место, которое все говорили, которое будет и дальше. То есть мы 

создаем основу. И президенты Соединенных Штатов Америки, первый шаг 

инаугурационной речи, когда вступают в должности, отдают честь не 

мемориалу, а воинам, которые погибли за защиту национальных интересов 

Соединенных Штатов Америки. 

Поэтому, если будем, сейчас в тело закона забьем, потом будут какие-то 

еще новые, и мы, нам придется вносить… поэтому Кабинет Министров. 

Спасибо. 

 

МАРЧЕНКО  О.О. Олег Іванович, ну, ми всі бажаємо, щоб війна 

завершилася пошвидше, так. Але будуть люди, державні службовці всіх 
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силових органів, які будуть і дальше боротися за незалежність України. Я з 

вами згоден в цих деталях.  

Альона Валеріївна, дивіться, ми сьогодні продискутували і в нашому 

підсумку комітету повинно бути визначено два питання, які сьогодні ми з вами 

обговорили. Це є військове кладовище і це є все-таки меморіал пам'яті. І я 

згоден з тим, що не обов'язково мати там 50 га, але історичне місце для 

визначення пам'яті з датою народження, званням і датою загибелі – 

обов'язково повинно бути, це в найкращому місці української столиці. Бо 

нічого сильнішого немає сьогодні і нічого краще не виховує покоління як та 

пам'ять про людей, які загинули, з родини, близьких, щоб могли прийти, 

офіційних делегацій називали, президентів, але вони будуть приходити в 

столицю, в центр міста.  

І я, Альона Валеріївна, свою пропозицію про історичний меморіал 

підтверджую, що його треба робити вже в сформованому визначеному місці, 

яке носить, Парк Слави чи алея Слави, воно вже в нас є. Дальше як ми його 

назвемо – це, а, можливо, слідуючі позвем, так що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

МАРЧЕНКО О.О. Будь ласка, у висновку комітету ми повинні зробити 

це. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні присутні, я думаю, що ми мусимо 

підводити… Ви хотіли? 

 

ЛАПА С.В. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте вже, ми вам слово не давали.  

 

ЛАПА С.В. Державна служба…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, служба… Да, будь ласка.  

 

ЛАПА С.В. Служба у справах ветеранів війни та учасників АТО. 

Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні! Я не буду 

повторювати ті емоційні, скажемо, здібності, які мене зараз трошки хвилюють. 

Але я хочу звернутися до проекту закону і суто до 30 статті, в якій йдеться про 

те, що утримання Національного військового меморіального комплексу 

забезпечиться центральним органом виконавчої влади і далі по тексту.  

Враховуючи… Чому таке було формулювання, на мою думку? Тому що, 

скажемо так, ветеранами дійсно займалися всі, багато міністерств  

структурних, центральних органів виконавчої влади. Але, враховуючи те, що 

зараз прийняте політичне рішення і створюється Міністерство у справах 

ветеранів, я би вніс пропозицію, щоб конкретизувати, що саме Міністерство у 

справах ветеранів буде опікуватися оцим Меморіальним військовим 

комплексом. Це для цього, а не для того, щоб зазначити роль значення 

міністерства, а для того, щоб, на мою думку, оці, скажемо, близькі, які задають 

справедливе питання, хто буде опікуватися ними, вони знали, наприклад, куди 

йти, до кого звертатись і де шукати свої питання… відповіді на свої питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякуємо. Це редакційні уточнення. Але, я 

думаю, їм буде своє місце. Ви знаєте просто, що нормотворча практика 

записувати, що центральний орган виконавчої влади.  

 

ЛАПА С.В. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не пишемо назву міністерства і так далі. 

 

ЛАПА С.В. Я зрозумів. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Але на сьогодні, шановні колеги, насправді я думаю, 

що так, якщо підсумувати, прозвучали, як мінімум, дві такі, ну, глобальні речі. 

Ну, перше, що тут при обговоренні в нашому комітеті ми все ж таки почули, 

що є необхідність підтримати проект Закону про створення Національного 

меморіального кладовища, не повернути його на доопрацювання, як поки що 

прозвучало в інших комітетах Верховної Ради, тому що є думка, що можна 

допрацювати редакційно речі стосовно того про кого буде йтись, коли буде 

йти мова про поховання саме на такому кладовищі, що є необхідність також 

зазначити про створення Національного меморіального комплексу для 

вшанування пам'яті, можливо, без захоронення. Тобто як другого 

доповнюючого такий меморіал як кладовище, об'єкт.  

І що сьогодні я би запропонувала також, щоби, можливо, депутати 

нашого вже комітету розглянули ще таку пропозицію: запропонувати Голові 

Верховної Ради підготувати Постанову Верховної Ради по аналогії з тією, яка 

є від 2011 року за номером 41, яка називається "Про Національне військове 

меморіальне кладовище".  

Шановні колеги, просто звертаю увагу, що така постанова була прийнята 

в 2011 році, де було зазначено створити Національне військове меморіальне 

кладовище, рекомендувати Кабміну в такий-то термін зробити певні дії. Я 

вважаю, що наш комітет як план дій сьогодні від Верховної Ради до уряду має 

запропонувати Голові Верховної Ради таку… підготувати таку постанову, 

актуалізувати її, визначити чіткі терміни і виконавців по цій постанові, але 

паралельно з тим також і рухатись в напрямку затвердження все ж таки, 

можливо, в першому читанні закону України для того, щоб ми ці процеси не 

гальмували. І, безумовно, все наше обговорення, члени нашого комітету всі, 

які сьогодні не змогли бути присутніми, вони ознайомляться з цим 

обговоренням і тоді ми вже будемо приймати виважене рішення.  

Якщо таке підтримується, що ми саме йдемо шляхом і постанови 

Верховної Ради, щоб там був визначений план дій для уряду і щоб 
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підтримувати проект закону, то давайте тоді, можливо, на цьому будемо і 

підводити риску.  

Будь ласка.  

 

МАРЧЕНКО О.О. Альона Валеріївна, я хочу в "Різному", у нас ще є 

"Різне" питання, яке, напевно, турбує сьогодні і тих родин загиблих. Дивіться, 

є питання "зеленого" тарифу, яке вчора чомусь без нашого комітету…  

 

_______________. (Не чути)  

 

МАРЧЕНКО О.О. Ні-ні, дивитесь… Ну, люди мене вже…  

Альона Валеріївна, я хочу попросити вас, присутній Едуард Борисович. 

Запросить на наступне засідання комітету з інформацією НКРЕКП по тих 

проблемних питаннях зв'язку, збільшенням нарахування на газ. Треба, щоб 

людям хтось дав пояснення. Бо сьогодні міністерство не впливає на дану 

монополію.  

І у мене прохання до секретаріату комітету визвати для звіту з 

інформацією, як все-таки завершилась ситуація у Смілі, Шепетівці, в Кривому 

Розі. Альона Валеріївна, це серйозне питання. Ми маємо сьогодні 

підприємства, які надають людям комунальні послуги: послуги з постачання 

тепла, гарячої води і води. Сьогодні ми маємо драконівські штрафні санкції від 

Мінсоцполітики і утримання людей в оплаті праці, в часній оплаті праці. Ми з 

вами, Едуарде Борисовичу, сьогодні мовчки спостерігаємо, як добивають 

галузь комунального обслуговування. Ну, поки або у піддавки граємося. Я, 

Альона Валеріївна, попрошу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Олександровичу, я вибачаюсь, будь ласка, 

тому що я вважаю, що ми як би логічно мусимо завершити ту частину по 

першому питанню, сказати всім велике дякуємо, тому що воно мусить бути 

завершено все ж таки. А потім ми перейдемо до газу… 
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Питання? Да, будь ласка. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет… ще сьогодні немає засідання комітету, це є 

обговорення рішення. Секретаріат буде готувати рішення.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все ж таки я хотіла завершувати, але… Будь ласка, да, 

будь ласка.  

 

(Загальна дискусія) 

  

ЗУБЖИЦЬКА  О. Зубжицкая Оксана, город Черновцы, жена 

погибшего… (Шум у залі) Зубжицкая Оксана, жена погибшего участника 

АТО, офицера Нацгвардии Виктора Редькина. 

Мне бы хотелось сказать в завершение нашей встречи, что все наши 

действия на сегодня в нашей стране должны быть направлены на объединение 

общества. И поэтому хочется сказать, что грош цена нам всем, если мы будем 

говорить о высоких ценностях и при этом не вспомним и не исполним то 

заветное желание мамы или жены погибшего.  

Поэтому, если мы четко разделим место личного захоронения и там 

каждая жена или мама сможет решить будет це подвійне, потрійне чи це буде 

склеп с крестом, без креста, каждая семья будет так, как принято у них в роду. 

А то, что уже на государственном уровне – это уже может быть символично 

вот это кладбище с этими плиточками. Вот так вот должно быть, понимаете?  

У нас был такой прецедент в городе, когда говорят, вот, должно быть 

так, а, вот, молоденькая вдова с ребеночком на руках 2 годика, как сейчас 

помню эти ее слова, вона каже: "Тобто ви мені хочете сказати, що він став 
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героєм і саме через це я тепер я не маю права захоронити його так, я хочу?". 

Каже: "Він для вас став героєм лиш після того, як він загинув. А для мене він 

був героєм завжди. І тому мені ніхто не буде вказувати, як його ховати". 

Знаєте, я це до цих пір пам'ятаю. І вона була згідна відмовитись від тих 

грошей, які давали на поховання. Каже: "Мені дуже надважливо поховати саме 

так, як я хочу. Чому мають мене позбавляти цього права? Тому що він став 

герой?".  

Тобто проста людина може бути похована так, як хоче, а став герой, і, 

вибачте, я вже можу зреалізувати це право простої людини.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Я вам дуже дякую… 

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Почуйте, будь ласка, це.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … а цей момент.  

Я думаю, що пані Ірина, коли говорила, що необов'язково має бути прах, 

але вона говорила про те, що має бути місце, де всі згадані.  

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Символічно об'єднана, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. І тому ми почули також…  

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Символічно – згідна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … сьогодні і ваші акценти, і тим більше в проекті 

закону, я також хотіла звернути увагу…    

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Тоді не буде ображений ніхто.   

 



43 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … що зазначена дуже правильна річ, на мою думку, 

що там написано "за згодою".  

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або, ну, тієї людини, яка йде воювати, да, і вона дає 

згоду бути похованою далі, якщо раптом трапляється така ситуація, або 

родини загиблого.  

Ці речі абсолютно правильні стосовно праху. Але мова йшла, як я 

зрозуміла від пані Ірини, що необов'язково там має бути…      

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Так, ми погоджуємося, я думаю, що всі погодяться… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це мова йде про місце, місце слави… 

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Так, символічне.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … місце пам'яті. 

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Тоді це гарна ідея.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Місце правди, скажімо так, правда? 

 

ЗУБЖИЦЬКА О. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому давайте, ми обов'язково все це зазначимо, 

секретаріат комітету буде готувати підсумки сьогоднішнього нашого 

обговорення, пропонувати рішення комітету і комітет буде приймати рішення 

вже стосовно того, які ж саме наші пропозиції будуть до тексту закону і як ми 

будемо рухатись далі. Але той факт, що ми з вами сьогодні зустрілися, мали 
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можливість обмінятись думками, я думаю, він надзвичайно важливий, і я 

переконана, що ми приймемо зважені і правильні рішення. Тому ви почули, 

да, про йдеться, мова? Обговорити перед прийняттям рішення. (Загальна 

дискусія)  

Це ви вже по колу йдете, ми всі зрозуміли, про що – різні речі. Все, все, 

все. Вибачте, будь ласка. Обговорення завершено. (Шум у залі) 

Дякуємо. Дякуємо. Обговорення ми завершуємо. Всім дуже дякуємо. Ми 

будемо всі тримати зв'язок і ви, будь ласка, всі, хто має бажання до нас 

запитувати, до секретаріату, Володимир Леонідович буде вести це питання. 

Дякуємо. 


