СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції
19 грудня 2018 року
Веде засідання перший заступник Голови Комітету САВЧУК Ю.П.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, є рішення. Володя, там є всім роздані, вже є, да.
Прочитайте, будь ласка, проект рішення є.
На жаль, ні Міністерство оборони, ні… (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Оксана Анатоліївна, от якраз поясніть Олегу
Степановичу, Київська адміністрація яким чином має дотик до цієї справи.
КОРЧИНСЬКА О.А. Доброго дня!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь! Шановні колеги, добрий день. Давайте,
поки чекаємо кворум, почнемо обговорення, спілкування. Тим паче, що з
поваги до присутніх. Всіх зі святом! Божої благодаті всім!
Давайте, Оксано, поясніть.
КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую.
Вас всіх теж вітаю зі Святим Миколаєм! Нехай святий вас оберігає,
допомагає у всіх ваших благородних справах.
Я дуже вдячна, що ви оперативно вставили в порядок денний наше
питання. У нас сьогодні ми запросили діючого військовослужбовця
десантно-штурмових військ Петра Олексюка і його дружину Марину
Олексюк. Петро Олексюк – для мене це не просто військовослужбовець –
мій поранений, якій півтора року тому був підірвався на російській "монці"
яка заборонена взагалі в світі для використання. Її використовує тільки Росія,
цю "монку". В результаті чого у нього відсутня частина стопи, і важке
лікування відбувається вже більше півтора року.
Надзвичайно свідома людина. Тільки от буквально півтора місяця тому
одружився. Марина весь час допомагає йому, півтора року по госпіталям.
Підійшов час, коли настав час отримати інвалідність, як і всі наші
військовослужбовці при захисті Батьківщини. Повністю весь пакет при

захисті Батьківщини, тому що Петро дуже багато має нагород і державних, і
волонтерських, був зібраний, відправлений по закону нашому, ми з вами
прийняли закон, по якому військовослужбовці при захисті Батьківщини
мають право на одну групу.… і якщо у них відсутня будь-яка частина органу
– безтерміново.
Відповідно до цього були зібрані документи. Розмова з Петром - він
зараз вам це сам розповість вже в деталях, - відбулась буквально, тільки
Петро одружився, як подзвонив майор Наумов, у відставці, працівник,
експерт Центральної військово-лікарської комісії, яка знаходиться в
Центральному військовому госпіталі. І запропонував, щоб до нього в цю
комісію прийшов не сам Петро, а прийшов його батько. Батько Петра проста
дуже людина з села. І коли Петро, в тому числі і мені на наступний день
розповів, що є отака ситуація, що само собою ми розуміли, що ніколи наших
військовослужбовців батьків не викликають в Центральну військову
лікарську комісію, за винятком, якщо в них хочуть попросити хабар. Так, на
жаль, відбувалося. Рішення Петра було: або по одному дзвінку отримати те,
що йому зобов'язані державні органи надати; або після того, як сталося, що у
його батька попросили хабар за надання ІІІ групи (нагадую, що по закону
Петро ІІ групу повинен отримати був) 1500 тисячі доларів. Все решта це вже
відбувалося за участі Служби безпеки України і прокуратури міста Києва.
Вони готували цю передачу, вони позначали гроші, вони записували з самого
початку, як тільки відбулася друга розмова з майором Наумовим, про те,
куди він повинен передати гроші, за що передати, більше того, батько дуже
добре виконував всі завдання нашої Служби безпеки, задавав всі правильні
питання. У Службі безпеки є повний обсяг записів, повний обсяг стосовно
того, що кому будуть передані гроші, у кого потім Петро повинен отримати
інвалідність.
Місяць тривала ця спецоперація, тому що майор Наумов захворів на
деякий час. І в тому числі, коли його батько питав: "Так куди ж передавати
гроші?" - там, в тому числі було зазначена фраза, що "я хворий, передайте

моєму начальнику". Його начальник - це полковник Шевчук, який прямо в
цьому комітеті за ініціативою вашого депутата пана Ігоря Луценка був якраз
по наданню МСЕКів теж за хабарі, якраз у нас було в цьому. І тут полковник
Шевчук розповідав, за яким принципом він надав ІІ групу інвалідності при
захисті Батьківщини безтерміново трьом працівникам ДАІ, які стояли між
Донецькою областю і Запорізькою, і вони отримали ІІ групу безтерміново.
Саме ця людина розповідала нам, що він помилився, що він, мабуть, хворів.
Бо дивовижним чином люди з гіпертонією отримали ІІ групу інвалідності
при захисті Батьківщини, знаходячись на межі між Запорізькою і Донецькою
областю,
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антитерористичній операції.
Отак і відбулося на даний момент, всі ці записи фіксувалися. Тобто нам
відомо, що Петра брали регулярно за руку і відводили в інші кабінети до
інших лікарів, в певний момент, під запис СБУ і відеозапис є - я особисто в
тому числі бачила, прокурори мені показували частину цих записів, відбувалася ситуація, коли була передача офіційно зафіксована позначених
цих купюр в еквіваленті. Спочатку не був заарештований цей майор Наумов,
завершилося це передачею, коли запросили Петра на вулицю Тарасівську, 3,
це якраз МСЕК № 1, це центральний МСЕК країни нашої. Безпосередньо
Петру, і в запису в тому числі звучить кілька разів прізвище Черняхівський це начальник МСЕКу № 1, центрального МСЕКу України. Це прізвище
звучало під час запису, під час того, як майор Наумов передавав ці гроші, і в
тому числі коли Петру саме він передавав. Коли його взяла Служба безпеки,
їх разом в цей день заарештовано було, затримано, вибачте, будь ласка,
затримано, у нього в гаманцю знайшли там тисячу доларів і ще, не пам'ятаю
яку групу, в гривнях, а при обшуку у майора Наумова у його квартирі і у його
кабінеті в Центральній військовий лікарській комісії було знайдено майже 3
мільйони гривень, це були поточні справи. Якщо точно, це було 130 тисяч
доларів.
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військовослужбовців, і у 26-и з цих поточних справ були прикріплені

конверти до кожної із справ, в кожному конверті лежали суми: від 700
доларів до 4 тисяч доларів, у кожному конверті.
Більше того, Служба безпеки продовжила обшук, в коробках з-під
туалетного паперу були великі суми в гривні, які теж наліковують, я вам
сказала, загальна сума - 3 мільйони, вони лежали просто в коробках з-під
туалетного паперу і ще в пачках для цигарок, блоків. Це ті гроші поки, котрі
готівкою були із'яті, тому що у родичів що майора Наумова, що начальника
МСЕКу є ще, звичайно, ячейки в банках. І це буде рішення суду окремо на
те, щоб все ж таки ще мати доступ до ячейок родичів.
На даний момент ми пройшли суди першої інстанції в Оболонському
районному суді. Обидва хабарники отримали зараз максимально те, що
просила прокуратура міста Києва - це по два місяці затримання з можливістю
виплатити заставу. Застава становила 1 мільйон 938 тисяч. І друга застава
становила 2 мільйони 113 тисяч. Директор МСЕКу. Тому ми звертаємося до
Кличка, тому що це його підлеглі, це не підлеглі Міністерства охорони
здоров'я, а МСЕК, директорів МСЕКу призначає мерія, тобто в даному разі
Кличко. І він відкупив, тобто він заплатив заставу 2 мільйони і був
випущений, але подав апеляцію, без сумніву, в апеляційний суд. А другий
зараз ще знаходиться в СІЗО і теж подав апеляцію, бо він не хоче платити 2
мільйони 138 тисяч, вважаючи, що йому легше буде домовитись з
апеляційним суддею. Як… мені не вам коментувати.
Я зараз прошу дати слово буквально коротко Петру, щоб він
прокоментував. Тому що ми до вас, шановні колеги,

звертаємося з

проханням. У нас були сотні звернень військовослужбовців, які важко
поранені при захисті Батьківщини, що у них вимагають гроші.
Але, на жаль, Петро, ну, перша, навіт, скажемо так, друга людина, тому
що у нас рік тому була вже справа проти головного психіатра Міністерства
оборони, на жаль, потім він відкупився і навіть по суду поновився на роботі. І
це друга справа, яку ми довели від самого початку за участю Служби безпеки
України і прокуратури. І зараз нам потрібна ваша допомога, тому що, на

жаль, на суди прийшли фактично всі працівники Центральної військової
лікарської комісії. Вони публічно сиділи на боці адвокатів, тому що у
кожного хабарника було по три адвокати. Серед деяких адвокатів були люди
в костюмах "Бріоні". Тобто це дуже багаті… дорогі, вибачайте, адвокати
дорогі, і вони публічно сиділи на боці захисту, показуючи свою солідарність
з хабарниками, що в них є система, вона діє.
Ми не сумніваємося в тому, що там задіяна більшість працівників
Центральної військової лікарської комісії, і, звичайно, керівництво, тому що
ми чули характеристику, була надана вкрай позитивна характеристика, що
це святі люди, і намагалися тиснути, в тому числі й на мене. Дзвонили
волонтери, намагалися говорити, мені дзвонили

полковники, Головне

військове медичне управління з проханням ввійти в… зрозуміти, я не
уявляю що. Тому що, якщо ви уявляєте собі, що наші військовослужбовці, у
нас на даний момент з вами тисяча інвалідів, які мають важкі поранення,
якщо ми з вами уявимо, що хоча би вони примусили 10 відсотків платити
оці 37 справ, які лежали в нього вдома, там були поранені в голову, в живіт,
там була ампутація кінцівок, і ці негідники у них за це вимагали гроші.
Тому це те, що не зупинити.
Хочу вам ще сказати. (Шум у залі)
Так, уже є. Воно є у вас, будь ласка. Зараз я передаю слово Петру. Будь
ласка, воно є у ваших документах. Ми зробили вже. Петре!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, будь ласка.
ОЛЕКСЮК П. Так, мене звати Петро Олексюк. Як бачите, сталася така
ситуація, що з мого батька потребували заплатити 1,5 тисячі доларів за
оформлення мені

третьої групи інвалідності. Річ в тому, що коли мені

сказали, що у мене проблеми з документами і комісія МСЕК забракувала
документи,

мені

порекомендували

звернутися

до

лікаря-експерта

Центральної військової лікарської Наумова Валерія Леонідовича.
КОРЧИНСЬКА О.А. Ви скажіть, хто порекомендував.
ОЛЕКСЮК П. Порекомендували жінки, ну, порекомендували мені

жінки з 122 кабінету військової поліклініки Київської фортеці – це відділ по
роботі МСЕК. Вони мені сказали, що комісія МСЕК забракувала документи
і треба щось з цим робити. Вони мені порекомендували

звернутися до

Центральної військової лікарської комісії, мотивуючи це тим, що мені там
хтось допоможе, мені аби лише запитати.
Прийшовши в те приміщення,

я зразу пішов до начальника

Центральної військової лікарської комісії полковника Шевчука Романа
Володимировича. Він мене завів в кабінет номер 14, показав стіл і каже: "Ось
5-го листопада людина прийде з відпустки, вона тобі допоможе з
документами, 5-го чи 6-го людина до тебе зателефонує".
П'ятого-шостого листопада, не отримавши ніякого дзвінка, я попросив
свого брата, щоб він пішов розібрався, чи прийшла людина з відпустки, чи ні.
Брат мені сказав, що, ну, там нікого немає, ну, мабуть, нарада була.
На наступний день я приїхав, познайомився з Наумовим Валерієм
Леонідовичем - це та людина, яка мала займатися вирішенням мого питання.
І він мені сказав: "Ти їдь до дому, я зараз їду в комісію МСЕК, спитаю у
лікарів, що не так із свідоцтвом про хворобу, я після обіду тобі
зателефоную".
Приїхавши до дому і зачекавши деякий час, я отримав дзвінок від свого
батька. До мене зателефонував батько і сказав, що до моєї мами Галини
Сергіївни телефонувала якась невідома людина і сказала, що мати повинна
приїхати в Київ, щоби розібратися з оформленням моєї групи інвалідності. І я
кажу це тому, що Валерій Леонідович обіцяв до мене зателефонувати, а в
кінцевому випадку він зателефонував до моєї мами. Взявши у мами номер
телефону Наумова і обговоривши з батьком план подальших дій, я вирішив,
що на зустріч з Наумовим має їхати мій батько. Розуміючи, що мають
пропонувати хабар, я хотів, щоб приїхав батько і щоб цим питанням займався
батько. Після розмови з батьком я зателефонував до Наумова і сказав йому,
що матері не получиться приїхати, а приїде батько. Наумов погодився, і коли
батько до нього пішов на зустріч, я батькові в карман положив мобільний

телефон із попередньо включеним диктофоном на дворі. І коли батько з
Наумовим розмовляв, вся розмова була записана на диктофон. Я зробив це
для того, щоб, коли ми приїдемо в СБУ, щоб Служба безпеки України чула,
що ми не придумали нічого там, що, ну, що ми наклепу ніякого не плануємо,
нічого, просто щоб сказати: ось є факт, просимо вас розібратися.
В розмові з батьком Наумов Валерій Леонідович покликав батька до
свого столу. Батько став біля столу.

Наумов Валерій Леонідович взяв

маленький клаптик паперу, написав там цифрами півтори тисячі – 1500 –
подивився на батька, написав значок долара і промовив до батька:
"Американських". І сказав: "Ну, розумієте, там треба. Не мені, там треба". "І
вашому сину буде третя безстрокова пожизненно" – каже.
Батько, нічого не говорячи, погодився, вийшов з кабінету, і ми в той
самий день з батьком поїхали в Службу безпеки України, написали заяву. І
батько написав розписку, що він погоджується брати участь в негласних
слідчих діях. І на протязі місяця проти Чернявського Віктора Анатолійовича
(це глава МСЕК № 1 міста Києва) і проти лікаря-експерта Центральної
військової лікарської комісії Міністерства оборони України Наумова Валерія
Леонідовича велися негласні слідчі дії, а саме: запис телефонних розмов і
оперативні… зйомка прихованою камерою під час безпосередньої зустрічі
мого батька і лікаря Наумова.
29 листопада відбулася передача коштів. Все зафіксовано на камеру.
Відбулася передача коштів між моїм батьком і лікарем ЦВЛК Наумовим
Валерієм Леонідовичем.
Відразу після того, як Валерій Леонідович отримав кошти, до мене
подзвонили з комісії МСЕК, сказали, що мої документи вже в них і щоб 5
грудня я приїжджав на проходження комісії. 5 грудня я повинен приїхати о
12:20.
Приїхавши 5 грудня, 5 грудня була домовленість така: я повинен цей
день чекати, отримати довідку МСЕК. І після цього Служба безпеки України
розпочне свою операцію.

Пройшовши комісію, зачекавши, поки мені оформлять довідку, поки
там пройде нарада… Мені видали довідку на руки. І відразу після того, як я
вийшов з

приміщення, відбулися обшуки: обшук в комісії МСЕК № 1,

одночасно був обшук ще на вулиці Госпітальній, 16 (це Центральна
військово-лікарська комісія), і два обшуки - це в Наумова вдома і в
Чернявського вдома.
Як казала Оксана Анатоліївна, в кінцевому випадку вдома в Наумова
Валерія Леонідовича було знайдено загальну суму близько сто тридцять
тисяч доларів. Разом з тим було знайдено ще 37 пакетів документів, до 26
пакетів документів, мається на увазі пакети документів на МСЕК, були
прикріплені конверти з грошима, ось так.
КОРЧИНСЬКА О.А. Скажіть, які суми… (не чути)
ОЛЕКСЮК П. Суми коливалися від 700 доларів до 4 тисяч доларів.
Наразі більше нічого говорити не буду, тому що багато доказів ще під
грифом "Секретно", це вже, так…
КОРЧИНСЬКА О.А. Шановні колеги, я вам скажу, що, на жаль, їх не
зупинили. Позавчора дзвонив військовослужбовець, він, на жаль, відмовився
йти в СБУ, в нього вимагали 500 доларів за поранення. У нього поранення в
живіт, і з нього вимагали 500 доларів. Тобто вони знизили тариф, і тепер…
так, щоб ви розуміли…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановна колего, давайте перейдемо, в колег є
запитання, давайте перейдемо до запитань.
КОРЧИНСЬКА О.А. Так, будь ласка.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз уже підходять наші колеги. В кого… Будь
ласка, Єгор Соболєв, Ігор Луценко.
СОБОЛЄВ Є.В. А яка позиція Міністерства оборони і міської влади
Києва була на суді, коли вже була інформація про задокументовані в них
хабарі і про вашу історію?
ОЛЕКСЮК П. Чесно, сказати вам не можу, тому що на суді були
присутні з моєї сторони, це мої прокурори, мої прокурори, мої товариші. А з

протилежної сторони були адвокати підозрюваних і колеги підозрюваних, ну,
і родичі теж. На протязі всього суду я спостерігав тільки судовий процес.
Коментарів міської ради і представників Міністерства оборони я не чув.
КОРЧИНСЬКА О.А. Вони не відсторонені від займаних посад.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Луценко.
ЛУЦЕНКО І.В. Шановні колеги, я просто дивлюсь проект цього
рішення. По-перше, дійсно ми перед цим, буквально скільки там, три тижні
тому, проводили засідання нашого підкомітету у взаємодії з громадськістю.
До Комітету з запобігання і протидії корупції саме запрошували
представників різних інституцій, котрі причетні до того, щоб видавати
різного роду медичні статуси, і соціальні статуси, тим, хто постраждав. То,
дійсно, ну, за моїми враженнями, там квітне корупція, дехто вів дуже
нахабно, з тих, кого ми запрошували на круглий стіл. І, власне, я абсолютно
не здивувався тому, навіть обрадувався тому, що зараз сталася така подія,
оскільки лише такими рішучими діями правоохоронців можна щось там,
когось хоча б налякати. Дійсно, ну, в масштабах держави, якщо брати ці
суми, це дуже невеликі суми, якщо порівнювати "Роттердам плюс". От
нещодавно віддали там газове родовище. Але з точки зору моралі і
руйнування взагалі держави - це, мабуть, навіть випереджає те, що ми
спостерігаємо на макроекономічному рівні.
Тому я вважаю, що наш підкомітет може і мусить не обмежитися тим
рішенням, котре зараз є, наш комітет, і викликати представників київської
влади, представників Міністерства оборони, представників Міністерства
охорони здоров'я і правоохоронних органів, і розглянути це питання, для того
щоб запобігти корупції, а не десь там, де пощастило нам когось піймати за
руку, ловити.
Тому що я, наприклад, я вам скажу, шановні колеги, я зайшов в цей
госпіталь. Та там на кожному кроці я отримував скарги на МСЕК, на самих
лікарів, на їхнє ставлення, на купу проблем з документами і так далі. Це
просто суцільний жах, в який занурюється людина, котра постраждала на

фронті, після того, як вона втратила там, от захищаючи Україну, здоров'я.
Тобто я вважаю, що, ну, ми тут розглядаємо законопроект, це настільки
важливо – повірте! - але це не йде в порівняння з тим, що ми от робимо
зазвичай. Я вважаю, що нам треба цим зайнятися персонально.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Парасюк.
ПАРАСЮК В.З. Дивіться, я вважаю, що… Я підтримую Ігоря Луценка
цілком, що ми повинні запросити сюди всі сторони, в першу чергу для того,
щоб надати розголосу цій всій справі. Бо, як ви бачите, велика проблема в
тому, що люди бояться говорити правду, і якщо це поодинокий випадок, який
набрав розголосу і людина не побоялась піти в правоохоронні органи, не
побоялась прийти сюди, то скільки там людей було, ви казали?
ОЛЕКСЮК П. 37...
ПАРАСЮК В.З. 37 родин живуть у страху, так, і їх заставили, тому ми
повинні надати розголосу, щоб при найменшому вимаганні хабара, люди
йшли, звертались в правоохоронну систему, в наш комітет, до журналістів і
так далі.
Тому я би вас дуже просив, щоб ми сьогодні прийняли не тільки оце
рішення-звернення про надання інформації, і щоб вони розуміли, що ми ще
одне засідання там провели, в якому виділили там півгодини - годину часу,
щоб привести всіх цих винуватців цієї сторони, потім правоохоронну
систему сюди запросити, і щоб надати розголосу, бо це дуже потрібно.
Найбільша проблема в нашому суспільстві, що люди мовчать, що люди
не говорять про проблеми, які існують. І тільки поодинокі випадки
заставляють нас задуматись. Уявіть собі, наш... Вже закінчується каденція
цієї Верховної Ради, це перший приклад публічного отакого виявлення
корупції. Уявіть собі, що було від 2014 року? Там, напевно, не десятки, там
тисячі справ, в яких є хабар. То ми маємо це зупинити. Я вважаю, що
публічність – це найкращий зараз метод це зробити.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Васильович Чумак.
КОРЧИНСЬКА О.А. Я перепрошую, колеги, я тільки що прочитала
ваше рішення. Звичайно, якщо б я знала, що пропозиції будуть такі помірні
від вас, від комітету, я б навіть не вела сюди Петра Олексюка. Я прочитала...
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться... Оксана Анатоліївна...
КОРЧИНСЬКА О.А. Я перепрошую, я зверталася з листом, де я прошу
вас змінити...
ГОЛОВУЮЧИЙ. Оксана Анатоліївна, послухайте, це є проект. Ми
можемо його міняти і доповнювати, це не є догма, на якій ми зупинились,
для цього ми виступаємо і говоримо зараз.
Віктор Васильович Чумак. Потім Юрій Дерев'янко...
ЧУМАК В.В. Дякую.
Пані Оксано...
КОРЧИНСЬКА О.А. Можливо, ви подивитесь те звернення, яке ми вас
просили про....
ЧУМАК В.В. Пані Оксано, пані Оксано, я мушу вас розчарувати: будьякі наші пропозиції все одно залишаться просто нашими пропозиціями. Тому
що я не згоден абсолютно з моїм другом Володею Парасюком, який каже, що
ми повинні зробити цей розголос, тому що у нас з розголосом вже все
нормально. З розголосом у нас все нормально. У нас всі знають, що у нас
вбивають активістів, у нас всі знають, що беруть хабарі, у нас всі знають, що
б'ють, там, я не знаю, нормальних… Але ж ніхто не сидить, все нормально,
Крисіна сховають в якійсь лікарні там, розумієте… Все абсолютно
нормально! Всі тікають, тому що у нас, з одного боку, вбивають активістів
внизу, і вони мовчать, і мовчать точно так же люди, які залякані, а з другого
боку - армія, мова, віра. Все! І тут все красиво.
Розумієте, що я вчора подивився певні дослідження за три роки,
соціологічні дослідження, і там отак крива про те, що… куди рухається
країна, а ще написано, що вона рухається не в тому напрямку, простонапросто росте. І давайте напишемо: розстріляти всіх, починаючи з

головного лікаря або з міністра оборони. Все одно нічого ніхто не зробить.
Ви це дуже добре знаєте, що не міняється система корупційна і не
зменшується рівень корупції із того, що скаже антикорупційний комітет. Ви
це дуже прекрасно знаєте, що це політичні рішення, що це політична система
повинна змінюватися, і точно так же повинен знати цей хлопчина, який...
Що, він перший? 37. А скільки було до нього? 65. І що, ми про це не знали?
Або про це не знає СБУ? Про це не знає МВС? Про це не знають всі інші? Да
всі вони знають! Вони є реально просто-напросто обслуговування цієї
олігархічної системи, яка є в країні. Про що ви кажете?!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Васильович!
ЧУМАК В.В. І це так завжди буде. Тому… мені потрібно бігти. Я
голосую за будь-яке рішення комітету. (Шум у залі)
І я, знову ж таки кажу, давайте голосуємо. (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я пропоную: тоді відкладаємо всі
виступи. Для нас картина дуже ясна, кожному наболіло.
ЧУМАК В.В. Давайте, я голосую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас є проект рішення, всі з ним ознайомлені. Олег
Степанович! Пропозиція… Тому тільки пропозиції до проекту рішення.
Будь ласка, Олег…
ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я пропоную, щоб пані Оксана разом з там
секретаріатом, з нашими

колегами зацікавленими доопрацювала це

звернення, доопрацювала, виходячи із зверненнями, які вона написала на
комітет.
КОРЧИНСЬКА О.А. Да, ми написали вам листи, тому що ми
вимагаємо змінити всю лікарську центральну комісію. Всіх, всіх лікарів, які
ніколи не були в АТО, відправити туди. Вони, ці люди, які засуджені, зараз
собі зробили групу інвалідності…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зробимо реальні речі, хоч чимось малим ми
зможемо допомогти. Ми готові, як Віктор Васильович каже, розстріляти всіх
їх, гадів…

ЧУМАК В.В. Ви сподіваєтесь поставити… звідти прибрати поганих, а
туди поставити гарних? Оксана, не буде такого…
КОРЧИНСЬКА О.А. Ми збираємося, якщо … почекайте…
ЧУМАК В.В. Не буде такого, ви знаєте!
КОРЧИНСЬКА О.А. Люди повинні відповідати за свої вчинки. Якщо
ми нічого не будемо міняти, система буде продовжуватись.
ЧУМАК В.В. В тюрму! І систему треба міняти з Президента, а не з них.
КОРЧИНСЬКА О.А. В тюрму… У нас є зараз ті, хто тимчасово, от
зараз на апеляції, ви нам допоможіть, щоб вони не вийшли.
ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Дайте закінчити.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Будь ласка,

Юрій Богданович, будь ласка,

закінчуйте, але говоримо тільки про …
ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Говоримо тільки про проект рішення.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, проект рішення.
ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Я чудово розумію, що ту ситуацію, яку ми зараз
маємо, вона не робиться цими виконавцями, а вона замовлена, і дахується, і
кришується з самого верху.
Тому я пропоную в проекті рішення також вказати про те, що комітет
вимагає не тільки оці кримінальні справи по виконавцях цих розглядати, а ми
вимагаємо встановити тих, хто цю схему зробив, тих, хто цю схему дахує,
тих, хто цю схему забезпечує, і прикриває всіх, тому вони себе всі добре…
(Не чути)
ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Звичайно, це СБУ, це Адміністрація Президента,
можливо, це Міністерство оборони, це всі інші органи, тобто це один з
пунктів, який має бути там. Це перше.
І друге. Пропоную, щоб ті речі, які пані Оксана написала до нас на
звернення, також доопрацювати редакційно, тобто щоб ми не вихолостили
цей текст, просто так він не виглядав дуже таким, знаєте, кволим.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Степанович Барна, будь ласка.
БАРНА О.С. Дякую.
Взагалі тут, друзі, не треба нам виходити на межі маразму, а згодиться
з тим, що хворе все суспільство, корумповане все суспільство. Тому що тут
більше, так би мовити, як і інші, так і побутові рівні.
Дають… Значить, послухайте сюди. Коли мова йде про те, що людина
хоче собі певних преференцій, зокрема отримати групу, як навела приклад
пані Оксана, де там на блокпостах стояли, так, і що їм дали групу…
КОРЧИНСЬКА О.А. Їм дали другу групу…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по рішенню, Олег Степанович, бо у нас зараз
не буде кворуму, розумієте?
БАРНА О.С. Тобто суть в тому, доходить до абсурду6 людині, якій
положено, не дають, а тим дають, що не положено. Тому у мене пропозиція
перша…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція, да…
БАРНА О.С. У нас взагалі-то потрібно винести рішення, яким
зобов'язати Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронними
органами, СБУ, можливо, і НАБУ, створити комісію в кожному регіоні по
перевірці всіх статусів надання…Не МСЕКів, інвалідності, групи МСЕКів
треба поміняти. І чітко висловити момент: всі повинні прийти на повторну
перевірку, але незалежними групами. Хто не приїжджає або за кордон втік,
три місяці немає - позбавити групу. І таким чином ми зекономим для
держави дуже багато грошей на лівих інвалідах, а їх отримують ті, хто
зобов'язаний….
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, з додатками які… доопрацюванням
цього рішення, по додатках, які озвучив Юрій Дерев'янко і Олег Степанович
Барна, за основу прийняття цього рішення. (Загальна дискусія)
За основу і в цілому. Хто – за? Проти? Утримались? Рішення прийнято.
Шановні колеги, у нас, на жаль, вже нема кворуму, ми хоч, слава Богу,
це важливе питання прийняли. Дуже важливе питання, і воно дійсно вкрай

об'ємне.
(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вже проголосували. Все!
КОРЧИНСЬКА О.А. Ви - "за"? Одноголосно?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. Ти ж піднімав, Володя, я ж бачив.
Я просто за що кажу: це те мале, що ми можем тут в комітеті зробить
для цих хлопців. Ми мусим це взяти на контроль і доопрацювати цю
ситуацію, вплоть до того, що я пропоную даже виїздні комітети робити, де
більш, ну… Тому що я от стикався з такою проблемою, хлопці звертаються з
пораненням голови, контузія, тобто в нього всі кінцівки… йому трудно
доказати, що це, але він дійсно контужений, він заікається. І все, його
футболять, він літає по кабінетах і роздає, як Санта-Клаус, вибачте, що в таке
свято, гроші. Тому ми мусим це взяти на контроль. Дійсно, отака грубенна
корупційна складова по всій країні. А саме погане, ми зневірюємо хлопців,
які нас боронять, нашу країну. І це прямий підрив обороноздатності країни.
Будь ласка, хто ще, може, хоче…
ОЛЕКСЮК М. Можна я…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Обов'язково. Будь ласка.
ОЛЕКСЮК М. Мене звати Марина Олексюк, я дружина Петра.
Я вам хочу трошки такі емоційні речі. По-перше, розмова про хабар
велася в кабінеті, де сидить не сам Наумов, там іще декілька чоловіків
сидить. То ви уявляєте рівень нахабства, ця розмова абсолютно – абсолютно
спокійна, як при всіх, ніби нічого не сталося. Тут же ж заходить Шевчук,
говорить, запитує, чи все нормально, – начальник комісії.
З тих коментарів, що ми отримали в Фейсбуці, можна сказати, що якщо
перевіряти по всій країні, в першу чергу звернути увагу на Черкаську і
Львівську області. Саме звідти приходить найбільше скарг, тому що коли ми
почали розголос у Фейсбуці, саме звідти було – Львівська і Черкаська
області.
І ще я що хочу сказати, що ми маємо інформацію про те, що до

Чернявського безпосередньо, до голови МСЕК зверталися теж військові
поранені. І коли після пропозиції хабара людина сказала: "Якщо я звернусь
до правоохоронців, Чернявський просто відповів – а кому повірять – мені,
заслуженому лікарю України, чи тобі, вибачте на слові, атошнику
контуженому?" Оце так.
КОРЧИНСЬКА О.А. Він ще в тринадцять років став ліквідатором
Чорнобильської аварії. У нього ….. ліквідатора, ІІ групу інвалідності в 13
років отримав. Він 76 року року, відповідно порахуйте, скільки йому було,
73-го року, коли була аварія.
ОЛЕКСЮК М. І останнє, що я хочу додати. Чому ми зразу вже йшли із
розумінням того, що буде пропозиція про хабар? Тому що це настільки
системна проблема, яку просто неможливо приховувати.
Я вам дуже дякую на увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаєте, я от чесно, шановні колеги, як кажуть, ми тут
без журналістів зараз, я зараз інше хочу сказати, да, як би абстрагуючись. От
ситуацію ми всі знаємо, коли наш українець десь там в Італії, не пам'ятаю, в
якому місті, заступився за продавців, коли грабували магазин, да. І його
застрелили. Сьогодні там названа вулиця, по-моєму, йому вже чи роблять, чи
мають там пам'ятник, дошку повісили. Знаєте, чому? Бо рівень свідомості в
Італії… да, там є корупція, і вони серед білого дня грабують магазини, бо
поліція в корупції участвує і так далі. Але люди цього не сприймають. Тому
на нього… Дійсно, він для них – герой. Тому що їх рівень свідомості, саме
таку людину бачать, з якою можна жити, українець він був би чи японець,
вибачте, чи іншої якоїсь національності. Тому наша задача, починаючи вже з
цієї ситуації, тут неможна вже взагалі ні голову відвернути, нічого. Тому, чи
дійсно от пропозиція Олега Степановича – створювати комісію від нас?
Може, треба зробити так, щоб кожному цьому МСЕКу сидів хоча б один
атовець, який має вже групу і це все пройшов?
КОРЧИНСЬКА О.А. Так, у МСЕК і у військовій лікарській комісії.
Тобто корупція…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановна колега, ви в темі. Оксана Анатоліївна, ви в
темі, в цьому. Подумати, якусь конструкцію саме з позиції антикорупційної
боротьби…
КОРЧИНСЬКА О.А. Тобто Вінниця і Одеса дорожче, ніж Київ.
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ще поки всі на

місці, в

інформаційному плані по розгляду, по нашому… Єгор Вікторович якраз був.
Ви ж, напевне, теж там, в групі?
Від Національної поліції відповідь по попередній справі, яку ми
розглядали по побиттю

громадських активістів. З Національної поліції

надійшов лист, всі ознайомились, і він буде відправлений в Тимчасову слідчу
комісію. (Шум у залі)
І є по Ситнику відповідь з НАЗК. Ті, що ми вже, пам'ятаєте, розіслали
листи по Ситнику в НАЗК, в декілька виконавчих органів влади. Да, НАЗК
дає відповідь, що йде проміжне вивчення цієї ситуації. Вже відреагували.
(Не чути)

Є вже проекти рішень.

Вони будуть розглядати на

засіданні. І ДФС також.
ГОЛОВУЮЧИЙ. І ДФС прислали точно такого самого листа. (Шум у
залі) Ні!
Ще ні. (Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас нема кворуму. У нас нема. Ми спілкуємося.
Дякуємо тобі.
ЛУЦЕНКО І.В. В порядку спілкування. Я все-таки ще раз наголошую
на своїй пропозиції.
Знаєте, ми писати писульки будемо довго. От покликати представників
Міністерства оборони. і так далі. Хоча б показати суспільству оці обличчя,
які все прекрасно знають і вони знають, що ми знаємо.
КОРЧИНСЬКА О.А. Треба прийняти рішення. Тому що просто
круглий стіл…
(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, підтримуємо повністю. Я думаю, нікого тут
проти нема цього. Викликаємо… (Загальна дискусія)
Олег Степанович…

