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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про припинення дії Договору про дружбу, 

співробітництво і партнерство між Україною  
і Російською Федерацією

Зважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, що становить 
істотне порушення Російською Федерацією Договору  про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Російською Федерацією, учиненого 31 травня 1997 року 
в м. Києві та ратифікованого Верховною Радою України 14 січня 1998 року, яке має 
істотне значення для здійснення об’єкта і цілей цього Договору,

виходячи з положень статті 60 Віденської конвенції про право міжнародних дого-
ворів, статті 24 Закону України «Про міжнародні договори України» та

відповідно до статті 40 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і Російською Федерацією, учиненого 31 травня 1997 року 
в м. Києві та ратифікованого Верховною Радою України 14 січня 1998 року (Відомос-
ті Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 103).

2. Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Украї-
ною і Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов’язання щодо йо-
го виконання і не впливає на права, зобов’язання чи правове становище України, що 
виникли в результаті виконання зазначеного Договору до припинення його дії, відпо-
відно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
6 грудня 2018 року 
№ 2643-VIII

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі питання виплати державних стипендій 

чемпіонам і призерам Олімпійських ігор
Відповідно до пункту 8 Положення про державні стипендії чемпіонам i призерам 

Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Пре-
зидента України від 18 серпня 2004 року № 919 (зі змінами, внесеними Указами від 
10 вересня 2011 року № 907, від 12 липня 2013 року № 377 та від 7 листопада 2017 
року № 353), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Відновити виплату О.Марченку державної стипендії, призначеної йому Розпоря-
дженням Президента України від 25 грудня 2003 року № 411, виплату якої було при-
пинено Указом Президента України від 7 липня 2015 року № 394.

У зв’язку з цим визнати таким, що втратив чинність, абзац четвертий пункту 1 
статті 1 Указу Президента України від 7 липня 2015 року № 394 «Про припинення ви-
плати та позбавлення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Па-
ралімпійських та Дефлімпійських ігор».

2. Припинити виплату:
А.Бондарчуку державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента 

України від 2 червня 1998 року № 214; 
О.Воробйову державної стипендії, призначеної Указом Президента України від 12 

вересня 2014 року № 718;
В.Гончарову державної стипендії, призначеної Указом Президента України від 3 

січня 2013 року № 2;
Р.Машуренку державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента 

України від 23 грудня 2004 року № 311.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
10 грудня 2018 року
№422/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 грудня 2018 р. № 931-р 
Київ

Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Литовської Республіки  

про виконання Угоди між Україною  
та Європейським Співтовариством  

про реадмісію осіб
Схвалити проект Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литов-

ської Республіки про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовари-
ством про реадмісію осіб.

Уповноважити Голову Державної міграційної служби Соколюка Максима Юрійо-
вича підписати зазначений Протокол.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 грудня 2018 р. № 932-р 
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Литовської Республіки  
про працевлаштування та співробітництво  

у сфері трудової міграції
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської 

Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.
Уповноважити Міністра соціальної політики Реву Андрія Олексійовича підписа-

ти зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 грудня 2018 р. № 946-р 
Київ

Про підписання Мирової угоди між компаніями «Філіп 
Морріс Інтернешнл Інк.» (Сполучені Штати Америки), 
«Філіп Морріс Глобал Брендс Інк.» (Сполучені Штати 
Америки), «Філіп Морріс Брендс Сарл» (Швейцарська 

Конфедерація), ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 
(Україна) та Україною

1. Схвалити проект Мирової угоди між компаніями «Філіп Морріс Інтернешнл Інк.» 
(Сполучені Штати Америки), «Філіп Морріс Глобал Брендс Інк.» (Сполучені Штати 
Америки), «Філіп Морріс Брендс Сарл» (Швейцарська Конфедерація), ПрАТ «Філіп 
Морріс Україна» (Україна) та Україною (далі – Мирова угода).

2. Уповноважити начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби Вла-
сова Олександра Сергійовича, на якого згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 5 вересня 2018 р. № 627 тимчасово покладено виконання обов’язків Го-
лови Державної фіскальної служби, підписати Мирову угоду.

3. Державній фіскальній службі забезпечити виконання Мирової угоди після її під-
писання.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

У Рівному зіскакують із газової голки
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

АЛЬТЕРНАТИВА. Якщо в 
2010 році Рівне використо-
вувало 118 мільйонів кубо-
метрів газу за сезон, то то-
рік — лише 69, тобто майже 
вдвічі менше. І це не межа: 
наступного опалювально-
го сезону планують довес-

ти цю цифру до 30 мільйонів 
кубометрів.

Усе це відбувається завдя-
ки цілеспрямованому комп-
лексові енергоефективних 
заходів: і модернізація коте-
лень, і тепер уже 100-відсот-
ковий облік газу (Рівне чи не 
перше місто в Україні, яке мо-
же цим похвалитися), і термо-
модернізація житлового фон-

ду (відповідно до  програми 
сталого розвитку, 70% коштів 
на це спрямовує місто). 

— Енергозбереження —  
головний  напрям нашої ро-
боти на найближчу перспек-
тиву, — каже Рівненський 
міський голова Володимир 
Хомко. — Тому й надалі уте-
плюватимемо будинки, за-
мінюватимемо тепломережі. 

Та головне — ми поставили 
за мету перевести котель-
ні на біомасу, частину котлів 
уже закупили, інвестора на 
теплопостачальне підприєм-
ство теж завели. Нам треба 
довести до рівня безумовно-
го рефлексу бажання еконо-
мити на всьому, якщо, звіс-
но, хочемо збудувати успіш-
ну державу. 

На Луганщині збільшився фонд оплати праці
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ТЕНДЕНЦІЯ. Порівняно з 
минулим роком  обласний 
фонд оплати праці, на який 
нараховується єдиний соці-
альний внесок, збільшився 
на 157,6 мільйона гривень 
(1,7%) і нині становить  8,8 
мільярда  гривень. Про це 
заявила начальник голов-
ного управління Пенсійно-
го фонду України в Луган-
ській області Ольга Шару-
нова.

«Завдяки спільно проведе-
ним управлінням Державної 
фіскальної служби та Держ-
праці у Луганській області за-

ходам є позитивна динаміка 
скорочення кількості застра-
хованих осіб, яким нарахова-

но заробітну плату, нижчу за 
мінімальну: з 7983  на почат-
ку року до 6214 (або 22,2%). 
При цьому кількість легалізо-

ваних робочих місць із почат-
ку року становить 2258, а до-
даткові надходження єдиного 

внеску від заходів легалізації 
— 1,9 мільйона гривень», — 
інформує Ольга Шарунова.

Тобто органи Пенсійно-
го фонду України облас-
ті в межах їхніх повнова-
жень, постійно взаємодіючи 
з контролюючими та право-
охоронними органами, здій-
снюють заходи, спрямовані 
на подолання тіньової зайня-
тості населення і погашен-
ня заборгованості із плате-
жів до Пенсійного фонду та 
сплати єдиного соціального 
внеску.

На Донеччині відремонтували  
майже вдвічі більше доріг

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДАЛІ БУДЕ. Протягом цьо-
го року в Донецькій облас-
ті відремонтували майже 125 
кілометрів доріг державного 
значення, з яких 104,9 кіло-
метра — середнім ремонтом 
і 20 — капітальним. Такі тем-
пи роботи не можуть не тіши-
ти, оскільки торік  у прифрон-

товому регіоні відремонтува-
ли всього 52 кілометри, а по-
заторік — лише 21.

Цього року ремонтники на-
самперед переймалися ста-
ном однієї з ділянок міжна-
родної траси М-03, а ще ду-
же важливим для області ав-
томобільним шляхом Добро-
пілля  — Лиман, яким постій-
но йде великий транспорт-
ний потік військових і цивіль-

них вантажів вздовж лінії роз-
межування. Місцеві водії вже 
оцінили високу якість ремон-
ту траси Н-20, зокрема її від-
різка між Слов’янськом і Кра-
маторськом. 

2019-го головним проектом 
для дорожників Донеччини 
стане ремонт траси Н-08 Ма-
ріуполь — Запоріжжя. На ка-
пітальний ремонт ділянки ці-
єї дороги на території облас-

ті (31 кілометр) передбачено 
витратити понад 600 мільйо-
нів гривень. Серед важливих 
проектів наступного року від-
повідні роботи на автомобіль-
них маршрутах в обхід тим-
часово окупованої території 
області, а також транспорт-
ні коридори, які з’єднують 
Слов’янськ із Лисичанськом 
та Сєверодонецьком Луган-
ської області.    

За повідомленням Державної служби статистики Украї-
ни, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2018 ро-
ку щодо жовтня становив 101,4%, за період січень—листопад 
2018 року — 108,9%. За період січень 1998 року — листопад 
2018 року — 1296,1%. 

При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги бу-
ли такими:

(відсотків)

Листопад 2018 до
жовтня 2018 грудня 2017

Індекс споживчих цін 101,4 108,9
Продукти харчування та безалкогольні напої 101,3 105,9
  Продукти харчування 101,4 106,1
    Хліб і хлібопродукти 102,1 112,8
      Хліб 103,3 119,6
      Макаронні вироби 101,4 112,4
    М’ясо та м’ясопродукти 100,1 109,2
    Риба та продукти з риби 101,3 110,9
    Молоко, сир та яйця 102,5 103,9
      Молоко 104,5 105,8
      Сир і м’який сир (творог) 102,3 107,5
      Яйця 99,5 91,5
    Олія та жири 101,8 104,4
      Масло 102,7 107,9
      Олія соняшникова 100,3 102,3
    Фрукти 95,5 83,5
    Овочі 109,1 109,7
    Цукор 98,3 91,6
  Безалкогольні напої 100,5 105,2
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,1 116,7
Одяг і взуття 99,4 104,6
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види  
палива 106,1 109,9
  Утримання та ремонт житла 100,7 110,5
   Водопостачання 102,1 119,2
   Каналізація 102,5 120,3
   Утримання будинків та прибудинкових територій 101,0 122,9
   Електроенергія 100,0 100,0
   Природний газ 122,9 122,9
   Гаряча вода, опалення 102,3 103,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла 100,6 106,8
Охорона здоров’я 100,9 108,1

  Фармацевтична продукція, медичні товари та об-
ладнання 100,7 106,7
  Амбулаторні послуги 101,4 112,3
Транспорт 100,5 114,7
  Паливо та мастила 98,7 116,1
  Транспортні послуги 103,1 126,0
   Залізничний пасажирський транспорт 100,0 115,8
   Автодорожній пасажирський транспорт 103,5 127,1
Зв’язок 101,7 113,8
Відпочинок і культура 100,3 104,6
Освіта 100,1 113,3
Ресторани та готелі 101,0 111,7
Різні товари та послуги 103,4 107,8

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луган-
ській областях.

Індекси споживчих цін по регіонах  
у листопаді 2018 року

(відсотків)

До попереднього місяця

Україна1 101,4
Вінницька 101,3
Волинська 101,5
Дніпропетровська 101,3
Донецька 102,0
Житомирська 101,4
Закарпатська 101,4
Запорізька 101,7
Івано-Франківська 101,4
Київська 101,6
Кіровоградська 101,3
Луганська 101,4
Львівська 101,4
Миколаївська 101,6
Одеська 101,1
Полтавська 101,6
Рівненська 101,6
Сумська 101,1
Тернопільська 101,4
Харківська 101,4
Херсонська 101,3
Хмельницька 101,3
Черкаська 101,3
Чернівецька 100,8
Чернігівська 101,2
м. Київ 101,1

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій.

Індекс споживчих цін  
у листопаді 2018 року1

Кількість легалізованих робочих місць 
становить 2258, а додаткові надходження 
єдиного внеску від заходів легалізації — 
1,9 млн гривень.


