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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Держава регулюватиме ціни на газ
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Карантин м’якший, 
ніж у світі

Держава вже компенсувала 
понад 4 мільярди гривень за різ-
ними програмами допомоги з ви-
платами у грудні, і їх буде за-
вершено протягом січня. 

«Старт посиленого карантину 
— найоптимальніша дата, адже 
це період, коли можна не допус-
тити поширення вірусу після 
свят і розірвати ланцюг захво-
рюваності. Попри більш-менш 
нормальну динаміку щодо за-
хворюваності, ці заходи доречні 
для подальшої стабілізації епі-
демічної ситуації. Дуже важли-
вим аргументом, про що гово-
рять провідні епідеміологи, є те, 
що посилені карантинні заходи 
— це мінімізація факторів по-
ширення сезонного грипу. Щоб 
це не накладалося на епідемію 
коронавірусу, що було б додат-
ковим навантаженням на медич-
ну систему. Самі карантинні за-
ходи в Україні значно м’якші по-
рівняно з європейськими кра-
їнами. У нас немає комендант-
ських годин, які запровадже-
но в Іспанії, Італії, Португалії. 
Працює весь громадський тран-
спорт, що важливо для функці-
онування країни. Ми встанови-
ли обмеження, які максимально 
запобігають скупченню людей, 
зокрема обмежено роботу мага-
зинів непродовольчих товарів, 

які не належать до товарів пер-
шої необхідності. Таким шляхом 
іде більшість країн, адже робо-
та магазинів непродовольчих то-
варів збільшує мобільність гро-
мадян і посилює шанси перети-
нання здорових і людей, які хво-
ріють безсимптомно, і так по-
ширюється захворюваність. Усі 
продовольчі товари, засоби гігі-
єни, побутова хімія, медичні ви-
роби у доступі. Отже, посилений 

карантин з 8 по 24 січня спрямо-
вано на зниження динаміки за-
хворюваності та спокійне вхо-
дження у процес вакцинації», — 
акцентував Денис Шмигаль.

Невідкладні 
доручення

Щодо таких вкрай важливих 
питань для всіх українців, як та-
рифи на комунальні послуги і 
зокрема ціни на газ, Прем’єр на-
гадав, що із серпня 2020 року в 
Україні запрацював ринок газу 
для громадян, які не мають цен-
тралізованого опалення. Відпо-
відно не політики в ручному ре-
жимі регулюють ціни на газ, а 

ринок, тобто попит і пропозиція. 
Такий підхід працює в усьому 
цивілізованому світі, абсолютно 
у всіх розвинених країнах. 

«Газ стає таким самим това-
ром, як хліб чи послуги інтерне-
ту. Уже понад пів мільйона укра-
їнців змінили газопостачаль-
ника. Тисячі громадян корис-
туються перевагами ринку, ко-
ли у вересні уклали річний кон-
тракт на постачання газу напри-

клад по 4,7 гривні за кубометр і 
нині економлять до 50% порів-
няно з попередніми роками. Ни-
ні головне завдання уряду, пар-
ламенту, Антимонопольного ко-
мітету, НКРЕКП — зробити так, 
щоб ринок у подальшому розви-
вався і не був на користь окре-
мих учасників», — зауважив він. 

Прем’єр наголосив, що ситуа-
ція з карантином і пандемією ко-
ронавірусу ускладнює україн-
цям можливість заробляти до-
даткові кошти і компенсувати 
значне зростання цін на газ на 
біржах. Він поінформував, що 
за рішенням Президента та уря-
ду з огляду на непомірне зрос-
тання біржових цін на газ протя-

гом останніх тижнів запропоно-
вано запровадити для всіх побу-
тових споживачів державне ре-
гулювання ціни на газ на пері-
од карантинних обмежень або до 
завершення нинішнього опалю-
вального сезону. 

«Пропонована ціна, яка вста-
новлюється на цей момент, — 
6,99 гривні за метр кубічний га-
зу для всіх побутових спожива-
чів. Наразі це найнижча ціна на 
українській біржі у той час, коли 
деякі облгази продають газ для 
таких споживачів по 10 гривень 
і дорожче. Це суттєве зменшен-
ня — на 30 і більше відсотків. Як-
що нічого не робити, то вже у на-
ступному місяці ціна для побу-
тових споживачів може вирости 
до 12 і більше гривень», — каже 
Прем’єр. 

Розуміючи ці ризики, він дав 
доручення Міненерго, Мінеко-
номіки й Мін’юсту, іншим ор-
ганам центральної виконавчої 
влади невідкладно підготувати 
проєкт постанови Кабінету Міні-
стрів про державне регулюван-
ня ціни на газ на період каран-
тинних обмежень, аби захистити 
побутових споживачів від над-
мірного зростання цін і зловжи-
вань у галузі постачання при-
родного газу.

Уряд протягом останніх днів 
опрацьовує питання тарифів 
на розподіл газу, або абонпла-
ти за газ. Він хоче вийти на сис-
темне й збалансоване рішення. 
Денис Шмигаль повідомив, що 
НКРЕКП розпочинає ретельну 

перевірку всіх газопостачаль-
ників, які мають найвищі та-
рифи на розподіл газу. Особли-
во проблемна ситуація у насе-
лених пунктах, де функціону-
ють малі оператори газороз-
подільної мережі, що обслуго-
вують невелику кількість спо-
живачів. Прем’єр пообіцяв, що 
це питання буде врегульова-
но найближчим часом зокре-
ма шляхом внесення профіль-
ним парламентським комітетом 
відповідного законопроєкту. За 
його словами, це питання про-
говорено не лише з комітетом, а 
й керівниками територіальних 
громад, обласних рад, де тари-
фи спричиняють занепокоєння 
громадян. 

А з огляду на встановлення 
єдиного тарифу на електроенер-
гію з 1 січня очільник уряду до-
ручив Мінсоцполітики та Мін-
фіну спрямувати механізм суб-
сидіювання на людей, які вико-
ристовують електроенергію для 
опалення домівок. За його слова-
ми, зі зростанням тарифів у січ-
ні зростуть і субсидійні випла-
ти. У країні 3,1 мільйона домо-
господарств отримують субси-
дії для оплати комунальних по-
слуг. Середній розмір нараху-
вань становить понад 1,6 тисячі 
гривень. Значно прощено доступ 
до отримання субсидій. Це мож-
на зробити онлайн, поштою, тоб-
то оперативно і без зайвої бюро-
кратії. Збільшено й кількість лю-
дей, яким субсидію перепризна-
чають автоматично.

Справжня зима 
небезпечна наслідками 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

ПОПЕРЕДЖЕНИЙ — ЗАХИЩЕНИЙ. Від початку календарної зи-
ми чимало українців нарікають, що скидається вона більше на весну. 
Проглядає сонечко, нехолодно. А про основні атрибути холодної по-
ри року мороз і сніг годі було й мріяти. Але найближчим часом зима 
вголос заявить про свої права. За повідомленням Українського гід-
рометцентру, найближчими днями погодні умови погіршаться. Про-
гнозують значний сніг, пориви вітру 15—20 м/с, хуртовини та ожеле-
дицю на дорогах, налипання мокрого снігу й ожеледь (І рівень небез-
печності). 15—16 січня очікують на зниження температури вночі до 
-12—18 градусів, місцями в північних областях — до -21, вдень — до 
10—16 морозу. 17—18 січня холодна погода утримається. 

Задля зменшення наслідків негоди Державна комісія з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила 
План заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади й ор-
ганів місцевого самоврядування з підготовки й пропуску льодоходу, 
повені і паводків у 2021 році, повідомляє департамент комунікацій 
Секретаріату Кабінету Міністрів. 

План розроблено для забезпечення готовності та оперативно-
го реагування у разі загрози й виникнення надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із пропуском льодоходу, повені та паводків. З урахуванням 
попередніх оцінок коригування карт-схем зон можливого виникнен-
ня надзвичайних ситуацій план передбачає визначення об’єктів жит-
тєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших 
об’єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу при-
родних явищ. А також розроблення заходів забезпечення їх сталого 
функціонування під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Орга-
ни виконавчої влади всіх рівнів мають уточнити порядок взаємодії, по-
рядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі надзви-
чайних ситуацій.

У плані прописано уточнення порядку доведення попереджень і 
оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рів-
нів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби. 
Документ передбачає проведення комплексної перевірки стану мос-
тів і підмостових русел автомобільних і залізничних мостів щодо їх 
спроможності до пропуску паводкових вод. Потрібно підготувати гід-
рометричні споруди, спецавтотранспорт, плавзасоби та засоби вимі-
рювальної техніки, організовано перевірити стан гідроспоруд, водо-
сховищ, ставків і меліоративних систем.

Не менш важливий людський чинник. Тож слід провести тренуван-
ня (навчання) фахівців органів управління і формувань територіаль-
них підсистем єдиної державної системи цивільного захисту тощо. 
План визначає заходи, які здійснюватимуть на етапі проходження 
льодоходу, повені й паводків. Тож міністерствам та іншим централь-
ним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держав-
ним адміністраціям, органам місцевого самоврядування відповідно до 
повноважень доручено забезпечити безумовне виконання вказаних 
заходів. 

Карантинні обмеження на різдвяні та новорічні канікули  
в європейських країнах

Країна Тип обмеження Часові рамки 
карантину

Індекс 
жорсткості

Італія Загальнонаціональний локдаун. Закриті заклади сфери послуг. Запроваджена комендантська година з 22 до 
5. В дні посилених заходів заборонено покидати домівки без екстрених приводів. Не більше 2 гостей в домі.

Не визначено  
закінчення 87,96

Німеччина Загальнонаціональний локдаун. Зачинені всі не ключові крамниці, школи, заклади сфери послуг, ресторани, 
бари та ТРЦ. Дозволено збиратись групам не більше 5 людей з не більш як двох сімей/помешкань (housholds). До 31 січня 85,19

Греція Загальнонаціональний локдаун. Закриті заклади сфери послуг та магазини, садочки та школи. Комендант-
ська година з 22 до 5. Люди мають погоджувати вихід з дому. Раніше існувало обмеження до 4 людей. До 18 січня 84,26

Нідерланди Загальнонаціональний локдаун. Закриті всі заклади сфери послуг. Закриті освітні заклади. До 2 гостей в домі. До 8 лютого 84,26

Австрія Закриті ресторани та готелі. Обмеження — до 10 людей, без урахування дітей. До 24 січня 78,7

Британія Адаптивний карантин різних рівнів. Від роботи всіх сервісів в особливому режимі, до повного закриття всіх 
закладів сфери послуг. Втім загальне правило — «правило 6», зустрічі не мають перевищувати 6 людей.

Не визначено  
закінчення 75

Швеція Легкі обмеження. Заборона на продаж алкоголю після 20. Обмеження на кількість людей в ресторанах за 
одним столом до 4. На приватні зустрічі поза закладами відсутні обмеження. — 71,3

Іспанія
Загальнонаціональний локдаун. Не працюють заклади сфери послуг, запроваджена комендантська  
година з 23 до 6. Заборонено подорожувати до будь-кого, окрім родичів, та покидати домівку, окрім як на 
роботу, за ліками або по догляду за старшими чи дітьми. Обмеження — до 10 людей, включно з дітьми.

Не визначено  
закінчення 71,3

Польща Часткові обмеження. Закриті заклади громадського харчування, курорти та готелі, а також торговельні 
центри. Комендантська година на новорічну ніч. До 17 січня 71,3

Ірландія Зняті обмежувальні заходи — відкриті заклади сфери послуг, люди можуть відвідувати релігійні служби. 
Обмеження до 3-х сімей (housholds). — 69,44

Чехія Загальнонаціональний локдаун. Закриті всі заклади сфери послуг, проте магазини залишаються  
відкритими. Комендантська година з 23 до 5. До 6 людей на зустріч.

До 22 січня  
(обговорюється  

продовження  
на 3 тижні)

69,44

Португалія Загальнонаціональний локдаун. Закриті заклади сфери послуг. Комендантська година з 23 до 5. Під час 
новорічних свят (до 4 січня) особливі заходи — комендантська година з 13 дня.

Обговорюється  
(орієнтовно  
до 24 січня)

67,59

Данія Загальнонаціональний локдаун. Закриті заклади сфери прослуг, всі неключові магазини. Заборона на 
продаж алкоголю після 22. Обмеження — до 10 людей. До 17 січня 67,59

Франція Загальнонаціональний локдаун. Закриті всі заклади сфери послуг. Садочки та школи відкриті, універси-
тети не праюють.Комендантська година з 20 до 6.  До 20 січня 63,89

Бельгія Загальнонаціональний локдаун. Заклади сфери послуг зачинені, комендантська година з 22 до 6. Лише од-
на контактна персона протягом локдауну. На зустрічі на вулиці діє обмеження не більше 4 людей.

Не визначено  
закінчення 62,04

Україна
Забороняється відвідування закладів освіти, проведення будь-яких розважальних, спортивних,  
культурних заходів, не працюватимуть кінотеатри, фітнес-клуби, театри, кафе, ресторани, бари  
(крім доставки та замовлень на винос). Громадський транспорт працюватиме.

З 8 по 24 січня 61,57

Швейцарія Часткові обмеження. Закриті заклади громадського харчування, спортивні заклади. Магазини працю-
ватимуть до 7 години, зачинені в неділю. Місцева влада кожного кантону вирішує, чи відкривати курорти. До 22 січня 60,19

Хорватія Легкі обмеження по кількості людей в закладах харчування та відпочинку. 
Не більше 10 людей з двох сімей (housholds). До 31 січня 41,67

За індексом Оксфордського університету (OxCGRT) станом на 8 січня 2021 року

ПОРІВНЯННЯ. Багато наших співгромадян нарікають на жор-
сткість і подекуди суперечливість запроваджених урядом обмежу-
вальних заходів на період із 8 по 24 січня. Іноді до таких претензій, 
спричинених тимчасовими незручностями, варто ставитися з розу-
мінням. Однак деякі нюанси можна усвідомити, лише порівнявши си-
туацію в Україні з тією, яка склалася в наших європейських сусідів. 

На сторінці у фейсбуці Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов 
виклав своє бачення ситуації, порівнявши обставини, в яких опини-
лися громадяни інших країн континенту.   

«У низці країн Європи останнім часом запроваджено ще суворі-
ший та тривалий карантин. Серед причин — ризики поширення но-
вого штаму COVID-19 та перевантаження медичної системи, — кон-
статує урядовець. — Україна все ще належить до переліку країн з 
найм’якшими карантинними обмеженнями, згідно з індексом Ок-
сфордського університету. Також у ньому Хорватія, Швейцарія, 
Бельгія та Франція». 

А оcь де громадянам справді непереливки, то це в Італії. Там за-
проваджено загальнонаціональний локдаун і комендантську годину. 

«Пропонована ціна, яка встановлюється на цей 
момент, — 6,99 гривні за метр кубічний газу  
для всіх побутових споживачів. Наразі  
це найнижча ціна на українській біржі», —  
зазначив Прем’єр.


