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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Ми маємо намір через 

приватизацію зменшувати 
участь держави й 

державних компаній на 
конкурентних ринках. 

Водночас розуміємо 
важливість 

існування сильного 
інституту 

захисту 
конкуренції».

НАК надаватиме 
перевагу газу з Європи 

ЕНЕРГОНОСІЇ. ЄБРР оприлюднив перелік постачальників 
газу, які пройшли попередню кваліфікацію й отримали пра-
во брати участь у тендерах на закупівлю газу НАК «Нафтогаз 
України» на кошти ЄБРР, залучені в межах розміщення євроо-
блігацій. Ідеться про частину розміщених у листопаді семиріч-
них єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів під 7,625% річ-
них. Компанія може використовувати до 120 мільйонів євро для 
закупівлі газу в європейських постачальників, які пройшли по-
передній відбір. Ось перелік постачальників, які пройшли про-
цедуру попереднього відбору й були узгоджені з ЄБРР: CEZ a.s. 
(Чеська Республіка); GHG Emissions Traders and Consultants 
Ltd (Велика Британія); Alpiq Energy SE (Чеська Республіка); 
MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія); Axpo Solutions AG 
(Швейцарія); DXT Commodities SA (Швейцарія); EDF Trading 
Limited (Велика Британія); Uniper Global Commodities SE  
(Німеччина); RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина); ENGIE 
SA (Франція); Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія). 

21,4 млрд дол. 
становили міжнародні валютні резерви 

України на початок листопада.   
Це відповідає жовтневому показнику

АНЕКСІЯ. Мілітаризація Криму й гібридний тиск на його 
жителів відбуваються сплановано й послідовно

Прем’єр-міністр про особливу роль Антимонопольного 
комітету на сучасному етапі реформування країни

2 6 
ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Уряд оприлюднив 
дорожню карту розвитку 
митної  інфраструктури, 
спрямовану на оптимізацію 
контролю перетину кордону   

МЕТА

«Урядовий кур’єр» надалі  
консультує читачів з актуальних питань. 
Цього разу йдеться про нові правила 
надання житлових субсидій та пільг  
на житлово-комунальні послуги
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Ми за трубу ще повоюємо
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА. Добудова «Північного потоку-2» не спричинить скасування 
транспортування російського газу через українську ГТС

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Після того як Данія нарешті 
надала дозвіл на будівни-

цтво скандального газопроводу 
«Північний потік-2»,  незворотна 

його добудова стає дедалі реаль-
нішою. Після цього Україні до-
ведеться дуже сутужно, оскіль-
ки велика частина газу, який 
транспортують нашою ГТС, піде 
дном Балтійського моря. Невже 
Україна не може виторгувати 

для себе преференцій? Наскіль-
ки трагічна добудова «Північно-
го потоку-2» для нашої країни й 
ГТС і чи можливо запобігти різ-
ним ризикам та викликам, які 
стоять перед українською еко-
номікою?

Цікаву думку із цього при-
воду висловив польський екс-
перт з енергетичних питань 
Войцєх Якубік: «Данці дали 
згоду на створення «Північно-
го потоку-2», але це не озна-
чає, що проєкт буде готовий 

до кінця 2019 року. Його реа-
лізація може затриматися на-
віть на пів року з огляду на те, 
що об’єднати німецький і дан-
ський відрізки газопро-
воду можуть лише на-
весні». 

Півострів  
порушених прав



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
hy

se
r.

co
m

.u
a

Коли економія не шкодить якості
МЕТА. Уряд оприлюднив дорожню карту розвитку митної  інфраструктури  

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

Керівник Державної митної 
служби Максим Нефьодов 

вклався у відведені йому Прем’єр-
міністром Олексієм Гончаруком 
два тижні на підготовку страте-
гії розвитку митної інфраструк-
тури та введення в експлуатацію 
закупленого митного обладнання 
і представив відповідний план дій. 

У проєкті розвитку інфраструк-
тури пунктів пропуску ДМС ви-
значено 16 пунктів пропуску 
(«Ягодин, «Устилуг», «Краківець», 
«Рава-Руська», «Шегині», «Ужго-
род», «Чоп», «Лужанська», «По-
рубне», «Красноїльськ», «Дяків-
ці», «Могилів-Подільський», «Ку-
чурган», «Рені», «Бачівськ», «Нові 
Яриловичі»), які капітально відре-
монтують протягом 2020 року. 

Максим Нефьодов наголосив, 
що головне — не наявність коштів, 
а вміння їх використовувати з ура-
хуванням економії і, що важливо, 
працювати якісно. Голова ДМС по-
обіцяв, що до кінця наступного ро-
ку в багатьох містах скоротять-
ся терміни проходження кордо-
нів. А створення кращих безпеко-
вих умов має перекрити контра-
бандний рух товарів в Україну і з 
України, зокрема аби не вивозили 
бурштин, культурні цінності тощо. 

До кінця 2020 року, повідомляє 
департамент інформації та кому-
нікацій з громадськістю Секрета-
ріату Кабінету Міністрів, має бути 
облаштовано 12 пунктів пропус-
ку, два — до кінця 2021-го і ще два 
— до кінця 2022-го. Будівництво 

пунктів пропуску «Рава-Руська», 
«Краківець», «Шегині» здійсню-
ватимуть коштом польського кре-
диту. Сума видатків спецфонду 
на 2020 рік становить 98 мільйо-
нів гривень. Гроші також спряму-
ють на будівництво нових піших 
переходів, збільшення вдвічі про-
пускної спроможності на кордо-
ні з Республікою Польща в пункті 
«Устилуг».

Заплановано додаткове укомп-
лектування сканувальними сис-
темами пунктів «Бачівськ», «Гоп-
тівка», «Нові Яриловичі». Дове-
дені граничні видатки наступ-
ного бюджетного періоду обся-
гом 488 мільйонів гривень, зокре-
ма на: введення в експлуатацію та 
функціонування придбаних ска-
нувальних систем і вагових комп-
лексів; капремонт на пунктах про-

пуску наявних елементів інфра-
структури та будівництво нових; 
будівництво складу для зберіган-
ня конфіскованого майна на тери-
торії вантажної ділянки пункту 
«Ужгород»; усунення аварійного 
стану пункту «Могилів-Поділь-
ський — Отач» на кордоні з Рес-
публікою Молдова. 

Керівник ДМС назвав амбіт-
ним завданням до кінця цього ро-
ку введення в експлуатацію шес-
ти із семи (крім тієї, що в «Шеги-
ні») сканувальних систем, раніше 
закуплених для боротьби з конт-
рабандою. За словами Макси-
ма Нефьодова, запуску сканера в 
Шегинях можна очікувати за пів-
тора року — одночасно із завер-
шенням за польський кредит ка-
пітальної реконструкції самого 
пункту пропуску. Головний мит-

ник каже й про необхідність заку-
півлі трьох стаціонарних скану-
вальних систем для пунктів про-
пуску на кордоні з Білоруссю і Ро-
сією, ремонту 11 мобільних ска-
нерів, подарованих Україні Євро-
союзом у 2008—2009 роках. Нині 
працює лише два з них. 

А ще на складах митниць зна-
йдено незмонтованими 11 ваг, за-
куплених раніше. Їх мають вста-
новити до кінця року. Максим Не-
фьодов про обладнання 16 пріо-
ритетних пунктів пропуску ваго-
вими комплексами каже так: «Це 
дуже дешево, оскільки, на відміну 
від сканерів, вартість яких обчис-
люється сотнями мільйонів, тут 
ідеться про десятки мільйонів. І їх-
ня наявність перекриває найне-
зграбніші схеми, які застосовують 
контрабандисти». 

Головний митник анонсував 
запуск наступного тижня ново-
го сервісу — електронної систе-
ми скарг. І нагадав про вже запу-
щений онлайн-сервіс розрахун-
ку митної вартості й платежів 
під час митного оформлення ав-
томобілів. «Я прихильник найпо-
внішого відкриття митної інфор-
мації з метою підвищення дові-
ри українців до роботи митної 
служби. Ми подали законопроєкт 
(його реєстраційний номер 2318), 
який даватиме змогу відкривати 
знеособлену митну інформацію. 
В ідеалі я б показував усі маши-
ни, які оформляються, і їхні ці-
ни без зазначення прізвищ. Що 
тут таємничого? Навпаки, нехай 
люди переконаються, що митни-
ця працює чесно», — підкреслив 
очільник ДМС. 

Про ще одну митну новацію 
Максим Нефьодов написав у 
Facebook. ДМС вирішила зміни-
ти метричні стандарти, поступо-
во перейшовши до оцінки вартос-
ті товарів з нинішніх кілограмів 
на штуки. «Вагу легше контро-
лювати, ніж інші параметри. Але 
все одно трохи трясе, коли всі ак-
тивно обговорюють вартість кі-
лограма сумок або черевиків. То-
му поступово переводимо оцін-
ку в штуки», — написав головний 
митник. 

У планах очільника ДМС — 
обладнати 12 пунктів пропуску 
системою відеоконтролю для по-
вноцінної інтеграції з ваговими 
комплексами й сканерами в єди-
ну систему. На це потрібно близь-
ко 230 мільйонів гривень.

Істотне вдосконалення роботи 
пунктів перетину державного 

кордону обіцяють уже  
наступного року 

Субсидії: другий етап 
монетизації
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА. На сьогодні вже понад 95% пільговиків 
отримують субсидії в безготівковій грошовій формі —  
через Ощадбанк

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Людей і родини, які ма-
ють право на субсидії 

та пільги в оплаті за кому-
нальні послуги, звісно, ці-
кавить, що відбуватиметь-
ся з їхніми виплатами цьо-
го опалювального сезону, 
який цьогоріч розпочався 
на декаду пізніше, ніж за-
звичай. 

Отже, в листопаді укра-
їнці, які мають право на 
державну допомогу на 
сплату за житлово-кому-
нальні послуги, отримають 
квитанції за комуналь-
ні послуги з повним розмі-
ром платежу, без ураху-
вання пільг і субсидій. Про 
це під час брифінгу в Мі-
ністерстві соціальної полі-
тики повідомив заступник 
очільника відомства Віта-
лій Музиченко. «Починаю-
чи з платіжок за жовтень, 
всі пільговики і субсидіан-
ти отримуватимуть у цих 
документах повний роз-
мір суми за комуналку, без 
урахування пільг», — ска-
зав чиновник. Він пояснив, 
що це пов’язано з почат-
ком другого етапу монети-
зації субсидій. І якщо рані-
ше перерахунок проводи-

ли на рівні підприємства 
комунальної галузі, то від-
тепер це робитимуть орга-
ни соціального захисту на-
селення.

Після розрахунку органи 
соцзахисту самостійно пе-
рераховуватимуть кошти 
субсидій або в державний 
Ощадбанк, щоб ця фінан-
сова установа сплатила ко-
мунальні послуги відповід-
ного пільговика, або, за ба-
жанням цієї людини, на за-
значені нею реквізити, щоб 
отримати кошти й сплати-
ти за комунальні послуги 
самостійно.

При цьому Віталій Му-
зиченко повідомив, що на 
сьогодні понад 95% піль-
говиків отримують субси-
дії в безготівковій грошовій 
формі — через Ощадбанк. 

Він заспокоїв субсиді-
антів, надавши інформа-
цію, що  у проєкті держав-
ного бюджету України на 
2020 рік закладено достат-
ній обсяг коштів на субсидії 
й пільги для всіх українців, 
які потребують допомоги 
від держави, розрахований 
з огляду на реальні потре-
би домогосподарств.

«Ще в травні 2019 року 
ми зробили аналіз реаль-
ної потреби в коштах на 

надання субсидій. І на чо-
тири мільйони одержува-
чів сума становить понад 
47 мільярдів гривень. Рів-
но таку суму ми й закла-
ли в бюджет. Отже, виста-
чить усім тим, хто цього по-
требує. А побоювання що-
до браку коштів безпід-
ставні», — запевнив поса-
довець. 

Заступник міністра зау-
важив, що перевірки одер-
жувачів субсидій на опла-
ту комунальних послуг — 
стандартна процедура, яку 
проходять з моменту за-
провадження виплати та-
кої допомоги. І жодних до-
даткових перевірок цього 
року не буде. 

«Перевірки проводили і 
десять років тому, і п’ять, і 
сьогодні проводять. Так має 
бути, адже має бути конт-
роль», — сказав він. І від-
значив позитивний ефект 
від цього, зокрема ліквіда-
цію можливості отримання 
двох субсидій одним домо-
господарством або подан-
ня отримувачами неправ-
дивих відомостей про себе. 

Нині для отримання суб-
сидії, нагадав чиновник, 
українці мають подати ли-
ше два документи: заяву і 
декларацію. Це можна зро-

бити і в паперовому вигля-
ді, і через інтернет в елек-
тронному. А іншу інформа-
цію збирає орган соціаль-
ного захисту, зокрема об-
мінюється інформацією з 
фіскальною службою та 
Пенсійним фондом.

Заступник міністра по-
яснив, що підвищення роз-
міру базової норми опла-
ти за житлово-комуналь-
ні послуги для одержува-
чів субсидій з 15% до 20% 
середньомісячного сукуп-
ного доходу домогосподар-
ства не означає автоматич-
ну оплату в таких межах. 
«Із травня наступного року 
буде змінено відсоток у від-
повідній формулі. Але це 
не означає, що всім плати-
тимуть на 5% менше. Фор-
мулу побудовано так, що 
домогосподарствам, у яких 
менший цей відсоток, буде і 
менше донарахування», — 
пояснив фахівець.

Ось наприклад: якщо 
людина, яка перебуває на 
заслуженому відпочинку 
і отримує пенсію 2 тися-
чі гривень, раніше сплачу-
вала за комунальні послу-
ги 9% свого доходу, то нині 
вона платитиме 10% дохо-
ду, що в абсолютних циф-
рах зовсім не критично. 

Чи буде захист 
журналістів реальним?

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ. Не інакше, як історичною подією 
для всієї медіаспільноти, голова Національної спілки журналіс-
тів Сергій Томіленко назвав парламентські слухання «Безпе-
ка діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх 
розв’язання». Адже за останнє десятиліття це перший такий 
захід. І це попри те, що в нашій державі на неприпустимо ви-
сокому рівні фізична агресія щодо журналістів. Їх за виконан-
ня професійних обов’язків залякують, б’ють. У них стріляють, 
їх убивають. І все це на тлі системної безкарності виконавців 
і замовників.

Напередодні НСЖУ оприлюднила дані Індексу фізичної без-
пеки журналістів України. Так, за 10 місяців 2019 року зафіксо-
вано 60 інцидентів фізичної агресії до працівників медіа, най-
більше у Києві й Київській області (17) та на Одещині (11). І 
антилідерські позиції ці регіони зберігають роками. До слова, 
Міжнародна федерація журналістів зарахувала нас до країн, 
де журналісти в небезпеці. Тут нашими сусідами виявилися Фі-
ліппіни, Перу, Палестина й Сомалі.

А здобутки правоохоронців у розслідуваннях проваджень 
про порушення прав журналістів не тішать. Як розповів під час 
слухань голова Нацполіції Ігор Клименко, опрацьовано нада-
ний НСЖУ перелік порушень прав журналістів під час здій-
снення ними законної професійної діяльності в 2017—2019 ро-
ках. «Із вказаних 199 фактів слідчі розпочали досудове роз-
слідування в 152 кримінальних провадженнях — у восьми ви-
значено підслідність за органами безпеки та ДБР, у 42 прова-
дженнях триває досудове розслідування. За підсумками досу-
дових розслідувань, 28 кримінальних проваджень направлено 
до суду з обвинувальним актом», — цитує УНІАН слова голо-
ви Нацполіції.

Очільник парламентського Комітету з питань гуманітарної та 
інформаційної політики Олександр Ткаченко переконаний, що 
злочини проти журналістів слід розглядати спеціальним про-
курорським підрозділам й слідчим групам. Це має підвищити 
рівень розслідування. Він наголосив на відповідальності й са-
мих журналістів за подану інформацію. А в Міністерстві вну-
трішніх справ призначено відповідального за контакти з жур-
налістським середовищем і організацію безпеки з урахуванням 
усіх структур міністерства. Ним став заступник міністра Антон 
Геращенко, який пообіцяв гарантувати безпеку журналістів, от-
же безпеку держави і свободу демократії. А ще на сайті МВС 
з’явиться спецрозділ «Злочини проти журналістів та хід їхнього 
розслідування», де висвітлюватимуть відповідну інформацію. 
Головне, щоб справи не затягували і винних нарешті карали.
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новини та коментарі
Прошу слова! 

Патріот той, 
хто не рве  
на собі 
сорочку

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

Життя обертається найнесподіванішими сторонами, які ін-
коли набувають навіть саркастичного вигляду. Бо хто б 

міг подумати, що люди, які нині виходять під Офіс Президен-
та з гаслом «Ні капітуляції!», ще вчора палко аплодували йо-
му під час інавгурації.

Коли вони були щирими — тоді чи тепер? Чого від них 
можна очікувати завтра? Миттєвих відповідей на всі ці запи-
тання отримати годі. Про них можна хіба що пороздумувати-
подискутувати. Недарма ж кажуть: немає повної правди, є 
лише думки з приводу.

«Нація може мати єдину душу, єдине серце, єдині груди, 
які вона підставляє під удар, але лихо їй, коли в неї лише 
один мозок», — сказав колись автор влучних афоризмів по-
ляк Станіслав Єжи Лєц. 

З огляду на це оцінімо як ведмежу послугу позицію тих, 
хто між продовженням воєнних дій на сході і прагненнями ни-
нішнього керівництва країни вийти на мирний дипломатич-
ний шлях врегулювання конфлікту обирають перше. І це по-
при те, що тверезомислячі давно зрозуміли: війна приносить 
у домівки українців дедалі нові трагічні звістки, а її продо-
вження аж ніяк не гарантує перемоги.

Криками про «зраду» чи «капітуляцію» намагаються при-
крити небажання бачити Донбас у складі України. Так при-
наймні вважають експерти. І з цим складно не погодитись, 
як і з тим, що від ура-патріотизму до лжепатріотизму доріж-
ка коротка. 

Історія конфлікту на сході знає чимало сторінок, коли не-
стача логіки і здорового глузду завдала всім нам шкоди. «Ге-
ройська блокада Донбасу» завершилася чим? Тим, що Укра-
їна втратила можливість отримувати доходи від підприємств 
на окупованій території й податки від них, які раніше перека-
зували в бюджет України, тепер збагачують бойовиків. Вибо-
рець, зрештою, дав оцінку ініціаторам «блокади», не дозво-
ливши їхній політсилі навіть наблизитися до прохідного пар-
ламентського бар’єра.

На Закарпатті в шати патріотів вирядилася організація 
«Карпатська Січ». Та таких, яким жоден закон не писаний. 
Привласнивши назву організаторів і захисників Карпатської 
України 1939 року, послідовники лише компрометують її. 
Зокрема голова напівмілітарної організації (не називатиме-
мо його прізвища, щоб не популяризувати) скоїв правопо-
рушення, яке мало наслідком кримінал. За його плечима — 
п’яний бешкет у нічному ресторані, опір і погрози правоохо-
ронцям, за які його так і не покарано. На рахунку сучасної 
«Січі» — напади на активісток, які 8 березня тримали пла-
кати за ратифікацію Стамбульської конвенції, протестували 
проти насильства в сім’ї й над жінками. На цьому акцентува-
ла учасниця акції Ярина Денисюк.

А скільки в Ужгороді зіпсованих «січовиками» фасадів, на 
яких намальовано автомат і виведено жирним назву органі-
зації? Це звучить як застереження: «Ми є повсюди і дістане-
мо вас, хоч би де ви були!» Де тут толерантність і європей-
ські цінності, якщо символ організації, яка називає себе гро-
мадською, — зброя?

У розумінні того, чим патріотизм відмінний від лжепатріо-
тизму, можна послатися й на Назіпа Хамітова — україн-
ського філософа, письменника, доктора філософських на-
ук, професора. «Любов до Батьківщини можна виявляти па-
тріотизмом пристосуванця, який насправді любить не її, а 
певну маску на її обличчі, — вважає Назіп Хамітов. — А 
можна любити ту її глибину, що таїться за зовнішньою мас-
кою, тобто те, що вічне». «Патріотизм за тієї умови, що є 
одним із найбільш соціальних, водночас інтимне, непоказ-
не почуття десь біля серця», — стверджує мислитель в од-
ній із публікацій.

Із цим складно не погодитися. І в цьому світлі зовсім по-
іншому сприймається демонстрація почуттів на публіку з 
намаганнями переконати: «Моя любов до Вітчизни більша, 
ніж у вас. Тому я заслуговую на те, щоб мені більше від 
неї дісталося». Такі патріоти першими беруть слово на мі-
тингах і, виступаючи найгучніше, сподіваються отримати за 
відданість якісь преференції. Чи у вигляді гучніших оплесків, 
чи матеріальних заохочень.

Один «патріотично» рве на собі сорочку, закликаючи до 
дій. А інший мовчки бере в руки лопату і риє канаву, щоб 
пустити воду і врятувати тварину, яка опинилася в пастці. 
Один збирає звідусіль речі і, залишивши найкращі з них со-
бі, відправляє решту на фронт. Інший віддає власний одяг, 
часом не маючи за що купити собі новий. Перший із гордіс-
тю назве себе волонтером, другий не скаже нічого. І хто біль-
ший патріот?! 

Є, виявляється, різні види патріотизму. Але найогидніший 
той, який продається і купується.

Тому подумаймо, як уберегтися від тих, хто лже. Віддавай-
мо належне тим, хто вболіває за свою сім’ю, рід, народ, кра-
їну, волаючи про це на всіх перехрестях.

Погодитися зі мною чи ні — кожен вільний у власній думці. 
Своїм завданням бачу донести, що є й така позиція. Вона не-
голосна, але зрозуміла і має підтримку багатьох. 

Півострів порушених прав
Любов ДМИТРЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

Агресор і окупант топ-
че нашу землю. Він не 

збирається полишати не-
законно загарбане, а навпа-
ки, нарощує там свою при-
сутність. І хоч весь світ каже 
йому, що це військовий зло-
чин, окупантові те байдуже. 
А ми… поки що лише будує-
мо плани, як і коли зможемо 
повернути своє.

Гібридна 
окупація

Станом на осінь 2019 ро-
ку російська присутність у 
Криму становить 31,5 тисячі 
військових, а також близь-
ко тисячі одиниць техніки, 
зокрема танків, броньова-
них машин, потужних бойо-
вих засобів артилерії, авіа-
ції та флоту. Такі дані опри-
люднив на брифінгу у штаб-
квартирі ООН заступник 
міністра закордонних справ 
Єгор Божок, повідомляє  
Укрінформ.

Урядовець повідомив, що 
на території тимчасово оку-
пованого українського пів-
острова перебувають кіль-
ка десятків російських тан-
ків, 583 одиниці броньованої 
техніки, 162 важкі артиле-
рійські установки, 122 бойо-
ві літаки, 62 гелікоптери, 12 
систем залпового вогню. У 
регіоні 34 російські військо-
ві кораблі та сім підводних 
човнів.

Мілітаризація Криму 
країною-окупантом зрос-
ла в рази, і це відбувалося 
сплановано й послідовно. Та 
Росія не збирається зупиня-
тися на цьому. «Очікується, 
що чисельність російських 
військ і озброєння зросте в 
1,5 раза до кінця 2025 року», 
— зауважив заступник мі-
ністра.

Однак анексія не лише 
військова. Вона, на переко-
нання експертів, гібридна. 
Що ж до тих, хто намагаєть-
ся чинити опір агресорові, 

також доволі сумна статис-
тика. Нині 81 людину в Кри-
му позбавлено волі за полі-
тичні переконання, а понад 
10 осіб вважаються жерт-
вами насильницьких зник-
нень.

Про це йдеться у презен-
тованому дослідженні «Ро-
сійська військова присут-
ність в Україні та її вплив на 
ситуацію з правами люди-
ни», яке інформує про ста-
новище з правами люди-
ни до і після анексії Криму. 
Проєкт реалізовано за під-
тримки Форуму громадян-
ського суспільства «Східно-
го партнерства» та фінансу-
вання Європейського Сою-
зу. Схожі дослідження про-
вели у Молдові й Вірменії.

Суцільні 
заборони

«Ні для кого не таємни-
ця, що з початку окупації 
Криму там масово порушу-
ють права людини: право на 
життя, свободу слова й ві-
росповідання. Людей неза-
конно позбавляють волі, ка-
тують. Їх позбавлено пра-
ва навіть на мирні зібран-
ня», — наголосив аналітик 
Кримської правозахисної 
групи Олександр Сєдов. Він 
додав, що ці заборони інколи 
доходять до повного абсур-
ду. Так, цього року в Керчі 
заборонили зібрання навіть 
з такого зовсім аполітично-
го приводу, як святкування 
Геловіну.

Аналітик закликав не за-
бувати про збройні форму-
вання Росгвардію та ФСБ 
РФ, представники яких 
проводять обшуки й неза-
конні затримання громад-
ських активістів, нападають 
на журналістів і розганяють 
мирні зібрання. Людей за-
тримують за сфальшовани-
ми звинуваченнями, а судді 
потім виносять їм такі самі 
сфальшовані вироки.

Цього року відбувся вже 
десятий призов кримчан на 
військову службу до армії 

РФ. А з 2014 року туди при-
звали близько 19 тисяч міс-
цевих чоловіків. І це також 
воєнний злочин.

Російські військові висту-
пають не лише в ролі кара-
телів, які залякують і чи-
нять тиск на місцевих, а й 
пропагандистів. За цей час 
на півострові створили ве-
лику кількість військових 
дитячих таборів, де шко-
лярів і дошкільнят навча-
ють користуватися зброєю 
і паралельно змінюють їх-
ню свідомість, нав’язуючи 
думку, буцімто єдина їхня 
справжня батьківщина — 
Росія, а Україна — ворог. 

Нав’язують цю думку і 
дорослим, пропонуючи змі-
нити українське громадян-
ство на російське. А ще за 
цей час до Криму переїха-
ло чимало цивільних росі-
ян, тож відбувається зміна 
складу населення півостро-
ва. Під різними приводами 
за час окупації переселено 
понад 140 тисяч росіян.

Експертка Інституту де-
мократії ім. Пилипа Орлика 
Наталя Беліцер наголоси-
ла, що українські й міжна-
родні правозахисні органі-
зації констатують значне й 
постійне погіршення ситуа-
ції з дотриманням прав лю-
дини у Криму після окупації 
та анексії Росією півостро-
ва в 2014 році. Ці порушення 
стосуються фактично всіх 
сфер: громадянських, полі-
тичних, соціальних, еконо-
мічних, культурних.

Документування кон-
кретних випадків здійсню-
ють громадські активіс-
ти, насамперед члени орга-
нізації «Кримська солідар-
ність», які зазнають тиску, 
залякувань і репресій від 
окупаційної влади.

Ситуація ускладнюється 
забороною доступу на оку-
повану територію міжна-
родних правозахисних мі-
сій, зокрема Моніторингової 
місії ООН, а також браком 
правових інструментів, які 
змусили б РФ виконувати 

рішення міжнародних судів 
(щодо заборони Меджлісу).

Під час презентації учас-
ники дослідження надали 
статистику, згідно з якою 
від початку окупації у Кри-
му зафіксовано майже 400 
випадків порушень прав 
людини на масові зібран-
ня та задокументовано по-
над 300 випадків порушен-
ня свободи слова і прав жур-
налістів. З початку 2019 ро-
ку проведено 73 рейди, здій-
снено 69 затримань і 67 аре-
штів. Близько 90 кримчан 
утримують у місцевих та 
російських тюрмах за полі-
тичними мотивами.

Потрібна 
стратегія 
деокупації

Репресії спрямовано пе-
реважно на проукраїнськи 
налаштованих активістів, 
передусім кримських та-
тар. Згідно з даними Крим-
ськотатарського ресурсно-
го центру, у 2019 році се-
ред 69 затриманих 57 бу-
ли кримськими татарами, з 
97 допитів — 59 кримських 
татар. Більшість так і не 
з’ясованих випадків зник-
нення на території Криму 
також становлять кримські 
татари (13 із 17). Для фабри-
кації фальшивих звинува-
чень у «тероризмі» вико-
ристовують переважно на-
лежність до мирної паніс-
ламської організації Хізб 
ут-Тахрір, залучаючи так 
званих секретних свідків і 
порушуючи  права на спра-
ведливий суд.

Експертка переконана, 
що Україна має розробити 
цілісну стратегію деокупації 
Криму. Важливою складо-
вою визначення його півост-
рова має стати законодав-
че закріплення прав крим-
ських татар як корінного на-
роду і статусу цієї території 
як національно-територі-
альної автономії кримських 
татар у складі України.
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Жертв Бабиного Яру вшанували  
у Європарламенті

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

УРОКИ МИНУЛОГО. Жи-
ва пам’ять про найтемніші сто-
рінки історії людства потріб-
на для прийдешніх поколінь, 
щоб трагедія не повторилася. 
Про це наголошували учасни-
ки круглого столу в Європар-
ламенті, присвяченого пам’яті 
жертв Бабиного Яру. 

Цей захід, у якому взяли 
участь голова Комітету ВР з 
питань інтеграції до ЄС Іван-
на Климпуш-Цинцадзе, співго-
лови парламентського коміте-
ту асоціації Україна — ЄС Ва-
дим Галайчук і Вітольд Ващи-
ковський, відбувся в рамках 
відкриття виставки «Бабин Яр: 
межа людяності». Ініціатором 
її проведення стала некомер-
ційна освітня організація «Ме-
моріальний центр Голокосту 
«Бабин Яр». 

На виставці представле-
но стенди з розповідями про 
масові розстріли в Бабиному 
Яру, де за часів окупації Ки-
єва стратили не лише євреїв, 

а й ромів, українських націо-
налістів, пацієнтів психіатрич-
ної лікарні, підпільників. Один 
зі стендів схематично зобра-
жує майбутній меморіал Голо-
косту, який має з’явитися у Ба-
биному Яру в 2023 році. Його 

зведуть за проєктом двох архі-
тектурних австрійських бюро, 
а гроші збиратимуть у всіх не-
байдужих. Проєкт меморіалу в 
Бабиному Яру має підтримку 
міської влади Києва та вищо-
го керівництва України.

«Болючі сторінки Голокос-
ту — частина європейської іс-
торії України. Це наше спіль-
не минуле, яке ми пережили 
разом з іншими європейськи-
ми народами і країнами. Важ-
ливо, щоб ми не були відірва-
ні від тих процесів вшануван-
ня пам’яті та спільного болю, 
через який пройшли європей-
ські народи у зв’язку з траге-
дією Голокосту» — зазначила 
Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

На сьогодні рівень антисе-
мітизму в Україні найнижчий 
серед країн Європи. На пе-
реконання голова Комітету 
ВР з питань інтеграції до ЄС, 
випадки антисемітизму, які 
трапилися в Україні останні-
ми роками, принесено ззов-
ні. «Вони не мають україн-
ського коріння, і це підтвер-
джує розслідування. Упевне-
на, ми знайдемо там росій-
ські спроби дискредитува-
ти Україну та показати її не-
толерантність. Але ці спро-
би приречені на невдачу», — 
наголосила Іванна Климпуш-
Цинцадзе.

Пам’ять про масові етнічні чистки нацистів людство  
не забуде ніколи 
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  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Угоди між Урядом України  

та Урядом Сполучених Штатів Америки  
для поліпшення виконання податкових правил  

й застосування положень Закону США  
«Про податкові вимоги до іноземних рахунків» 

(FATCA)
Верховна Рада України ПОСТАНОвляє:
Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшен-

ня виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про подат-
кові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), вчинену 7 лютого 2017 року в м. Києві, 
яка набирає чинності з дати письмового повідомлення Україною Сполученим Штатам 
Америки про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для на-
брання чинності зазначеною Угодою, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 жовтня 2019 року
№ 229-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Угоди між Урядом України 

та Урядом Малайзії про уникнення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 

ухиленням стосовно податків  
на доходи та Протоколу до неї

Верховна Рада України ПОСТАНОвляє:
Угоду між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподат-

кування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Про-
токол до неї, вчинені 4 серпня 2016 року в м. Путраджая, які набирають чинності з 
дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення Договірни-
ми Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ни-
ми чинності, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 жовтня 2019 року
№ 242-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2019 р. № 1015-р 
Київ

Про призначення Біденка А. і. 
державним секретарем Міністерства культури, 

молоді та спорту України   
Призначити Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства куль-

тури, молоді та спорту України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначен-
ня на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. 
№ 24 з оплатою праці відповідно до законодавства. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2019 р. № 1016-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державного агентства водних 

ресурсів України на Хорєва М. Ю.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ного агентства водних ресурсів України, виконання обов’язків Голови Державного 
агентства водних ресурсів України на першого заступника Голови зазначеного Агент-
ства Хорєва Михайла Юрійовича. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2019 р. № 1021-р 
Київ

Про звільнення Дегтяренка П. Г.  
з посади Голови Державного космічного  

агентства України 
Звільнити Дегтяренка Павла Глібовича з посади Голови Державного космічного 

агентства України відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про дер-
жавну службу».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2019 р. № 1022-р 
Київ

Про призначення Масліченка С. О. 
заступником Міністра енергетики та захисту  

довкілля України  
Призначити Масліченка Сергія Олександровича заступником Міністра енергетики 

та захисту довкілля України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ПряМА МОвА

Андрій КОБОЛЄВ,  
голова правління  

НАК «Нафтогаз України»:
— Продовжують надходити нові заяви з Російської Фе-

дерації. Через засоби масової інформації (що трохи дивно, 
оскільки такі пропозиції, як правило, надаються в письмово-
му вигляді) нам пропонують: «обнулити взаємні претензії»; 
російський газ за прямими поставками дешевший, ніж за ре-
версом.

Для «Нафтогазу України» продовження транзиту росій-
ського газу є стратегічним завданням. Але на цю проблему 
треба дивитися з точки зору сухих цифр та фактів.

Ми готові домовлятися про продовження транзиту. Наша 
позиція в цьому питанні повністю збігається з позицією Єв-
рокомісії.

Росія — проти, її лякає вакханалія у Стокгольмському арбі-
тражі. Звичайно, рішення найавторитетнішого європейсько-
го арбітражного суду можна називати вакханалією, але тоді 
постає логічне питання — навіщо Газпром торік першим іні-
ціював у Стокгольмському арбітражі два нові процеси проти 
«Нафтогазу України»?

Ми готові до конструктивного співробітництва заради про-
довження транзиту, але й надалі наполегливо та ефективно 
захищатимемо і національні інтереси, і інтереси «Нафтогазу 
України».
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Ми за трубу ще повоюємо

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Без нас РФ  
не обійдеться

Згідно з думкою експер-
та, Україна має ще чима-
ло часу, який  повинна вико-
ристати на свою користь. 

На що саме? Приміром, 
завершити започаткова-
ні реформи у газовій галузі, 
зокрема розділення функ-
цій «Нафтогазу України» і 
ГТС. Також треба змусити 
російський Газпром за ак-
тивної підтримки ЄС підпи-
сати газові контракти, які 
насправді (а не на словах) 
відповідатимуть європей-
ському законодавству і все-
бічно охоронятимуть Украї-
ну від непередбачуваних дій 
росіян, на які вони здатні. 

Чи все так погано скла-
датиметься для України і її 
ГТС після повного запуску 
«Північного потоку-2» з по-
тужною роботою вже наяв-
ного газогону «Північний по-
тік»?

Те, що газу для Європи 
транзитом через «потоки» 
не вистачить, — не таємни-
ця ні для українських, ні для 
російських експертів. І РФ 
разом із Газпромом це добре 
розуміє. 

Як вважає експерт Цент
ру ім. О. Разумкова Мак
сим Білявський, імовір-
на часткова або повна зу-
пинка транзиту блакитно-
го палива через українську 
ГТС створить дефіцит га-
зу в європейських країнах 
обсягом 1,3 мільярда ку-
бометрів на місяць в опа-
лювальний сезон і спричи-
нить його подорожчання 
на 20%: «За умови зупин-
ки українського маршру-
ту Європі доведеться шу-
кати нові джерела поста-
чання обсягом 7,3 мільярда 
кубометрів щомісяця. А по-
тужність інфраструктури  
дасть змогу замістити лише 
6 мільярдів кубометрів. Де-
фіцит газу в Європі призве-
де до підвищення цін на ньо-
го на 20%». 

Енергетичний експерт 
Дмитро Марунич заявив 
«Урядовому кур’єру», що у 
разі часткового або повного 
скасування транспортуван-
ня українською ГТС дефі-
цит газу може бути набага-
то більшим. «Особливо тяж-
ко доведеться балканським 
країнам — Румунії, Болгарії 
та Греції, а ще більшим тя-
гарем це все ляже на Молдо-
ву. Вона завжди для прока-
чування газу використову-
вала лише українську ГТС 
(іншої у неї немає)».

Урятує 
європейський 
хаб

Однак те, що російський 
газ для європейських спо-
живачів подорожчає на 20%, 
пан Марунич вважає вигад-
кою й своєрідною україн-
ською пропагандою. За йо-
го словами, Газпром уже 
майже рік як відмовився 
від підписання довгостроко-
вих контрактів на закупівлю 
блакитного палива із краї-
нами ЄС, і ціни та відповідні 
обсяги формуються на біржі. 
Там вони можуть коливати-
ся, проте впродовж остан-
нього року середня біржова 
вартість великих партій га-
зу впала в ціні на 50%. Тобто 
нині російський газ став на-
багато дешевшим для Євро-
пи, ніж будь-коли. І це не на 
користь Україні.

Максим Білявський ка-
же, що дефіцит газу відчу-
ють і найбільший спожи-
вач Туреччина, а також Іта-
лія. Фактично це не може не 
призвести до його істотного 
подорожчання. Однак чітко 
передбачити, як буде після 
істотного  скорочення газо-
вого транзиту нашою ГТС, 
нині  не може жоден екс-
перт. 

Що може зробити Укра-
їна, щоб запобігти негатив-
ним наслідкам після відмови 
Росії транспортувати свій 
газ нашою ГТС?

Чимало експертів деда-
лі голосніше говорять про 
створення так званого Схід-
ноєвропейського хабу газу, 
до участі в якому треба за-
лучати якомога більше єв-
ропейських країн. Такий хаб 
може стати своєрідним ін-
струментом впливу на євро-
пейський газовий ринок та 
стан цін. Він може бути до-
волі успішним, адже Украї-
на має другу за розгалуже-
ністю та потужністю у світі 
газотранспортну систему і 
велику мережу газосховищ. 
Тут йдеться про можливу 
участь у хабі американсько-
го й норвезького газу. 

До речі, щодо останньо-
го. Нині Польща розгля-
дає можливість закупівлі та 
транспортування блакитно-
го палива з Норвегії. Як та-
ке може статися й чи зможе 
Україна також стати спо-
живачем норвезького газу? 
І звісно, наскільки це вигід-
но для наших країн?

«Технічно нині підклю-
чення і транспортуван-
ня норвезького газу ні до 
Польщі, ні до України не-
можливе. Треба вирішува-
ти це питання. Проте газ 
із Норвегії не може ста-

ти конкурентоспромож-
ною альтернативою росій-
ському блакитному пали-
ву, адже воно однаково ко-
штуватиме значно дешев-
ше. Проте створення Схід-
ноєвропейського хабу вва-
жаю дуже вдалою ідеєю. 
Але задля того, щоб він 
успішно й вигідно діяв саме 
в інтересах України, треба 
до нього залучити якомога 
більше країн та обсягу га-
зу. Якщо такий хаб оперу-
ватиме 100 мільярдами ку-
бометрів на рік, то справ-
ді стане потужною відпо-
віддю російському Газп-
рому. Якщо ж у роботі ха-
бу братимуть участь мало 
держав і там ходитиме ма-
ло газу, то він, звісно, не бу-
де ефективним», — вважає 
Дмитро Марунич.

Документи  
буде підписано

Отже,  питань щодо долі 
України й усієї Європи піс-
ля повної добудови «Північ-
ного потоку-2» залишаєть-
ся більше, ніж відповідей. 
Максим Білявський переко-
наний, що значно допоможе 
нівелюванню ризиків ство-
рення до 1 січня 2020 ро-
ку незалежного оператора 
української ГТС. І це справ-
ді так.  

На нас чекає підписання 
різних контрактів із Росією, 
де все треба ретельно про-
думати і зважити.

Цікаво, що поведінка 
Газпрому щодо цих надваж-
ливих питань змінюється 
мало не щотижня. На почат-
ку другої половини жовтня 
2019-го його керівники бу-
ли налаштовані позитивно 
на підписання вигідного для 
обох сторін контракту щодо 
транспортування газу через 
українську ГТС у 2020 році. 
Проте вже наприкінці жов-
тня ці попередні домовле-
ності російська сторона ро-
зірвала, і питання поки що у 
підвішеному стані. 

Хоч більшість експер-
тів упевнена, що все бу-
де гаразд, адже Росія чудо-
во розуміє, що повністю обі-
йтися, принаймні нині, без 
транспортування газу через 
Україну вона не зможе. Це 
буде колапс і значно погір-
шить репутацію Газпрому 
та керівників РФ. До того ж 
треба враховувати, що при-
бутки від видобування і про-
дажу російського газу євро-
пейським споживачам вже 
не перший рік стають дедалі 
меншими. Навіщо ж у такій 
ситуації пиляти гілляку, на 
якій сидиш?! Хіба щоб  при-
низити Україну, Росія зна-
чно зменшить обсяги тран-
спортування блакитного па-
лива через українську ГТС. 
Тож українській владі та ке-
рівникам  газових держав-
них структур потрібно  роз-
глядати різні заходи, щоб 
запобігти всім можливим 
ризикам.

віДОМОСТі 
про народного депутата України, 

обраного на позачергових виборах народних депутатів України  
21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 198

Рудик Сергій Ярославович, 1970 року народження, освіта ви-
ща, народний депутат України, проживає в місті Корсунь-Шев-
ченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської облас-
ті, безпартійний, самовисування, обраний в одномандатному ви-
борчому окрузі № 198.
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ПРИФРОНТОВА ЗОНА

(Початок у номерах  
за 6 і 7 листопада)

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА 
спеціально  

для «Урядового кур’єра» 
(Донецька  

та Луганська області)

З Авдіївки наш шлях пролягав у 
Торецький район, до декомуніза-

ції Дзержинський. Сам Торецьк ле-
жить за 7 км від залізничної станції 
Фенольна. З цією назвою пов’язана 
одна з особливостей розвитку райо-
ну і великі екологічні проблеми.

Дзержинський фенольний завод 
побудовано тоді, коли про першого 
більшовицького чекіста з «холодною 
головою і гарячим серцем» ще й гад-
ки в тих краях не мали. Завод поча-
ли будувати в 1916 році для вироб-
ництва сировини для виготовлення 
вибухових речовин: тривала Пер-
ша світова. Запустили у липні 1917 
року за Тимчасового уряду, а зго-
дом зруйнували. Потім відновили, а 
в Другу світову знову зруйнували. 
І аж по війні підприємство одержа-
ло сталий розвиток. За сто років від-
булося багато змін, але екологічною 
проблемою краю він залишився.

Німці-меноніти  
з… Нью-Йорка

Найбільше це відчувають на со-
бі жителі смт Новгородське, на тери-
торії якого перебувають промислові 
потужності підприємства.  

Селище веде родовід щонаймен-
ше з ХVІІ ст., коли на цих землях 
з’явилися козацькі зимівники. У 
ХVІІІ ст. родючі землі почали осво-
ювати іноземці, яких закликала ко-
лишня німецька принцеса, а згодом 
російська імператриця Катерина ІІ. 
Німецький підприємець Яків Унгер, 
який отримав тут землі, виписав з 
батьківщини фахівців, і вони збу-
дували один із перших на Донеччи-
ні цегельних заводів. За однією з вер-
сій, саме Яків Унгер, який багато по-
дорожував і був у захваті від роз-
витку промисловості на американ-
ських землях, назвав селище Нью-
Йорком.

За іншою версією, його назвав 
граф Ігнатьєв, власник земель на бе-
резі річки Кривий Торець: він був 
одружений на американці. 

Однак факт залишається фактом: 
в українському степу з’являється 
Нью-Йорк і стає центром поселень 
семи колоній німців-менонітів. 

Нью-Йорк донецьких степів на 
межі ХІХ і ХХ століть розвиваєть-
ся справді бурхливо. У 1890-х ро-
ках інженер Яків Нібур відкрив за-
вод із виробництва сільськогоспо-
дарських машин, який потім став 
Машинобудівним заводом імені 
Петровського. На початку ХХ ст. 
тут уже був чавуноливарний за-
вод, три цегельні, сукновальна фа-
брика, шість млинів з паровими ма-
шинами і навіть майстерня з виго-
товлення бричок і екіпажів. У ме-
жах сучасного Новгородського було 
відкрито кооперативний магазин 
А. Тіссена, книгарню братів Гамм, 

банк, готель, телефонну станцію. 
Працювало п’ять шкіл.

А потім настали більшовицькі ча-
си. Для Нью-Йорка вони були не 
найкращими. У вересні 1941-го ні-
мецьке населення було депортовано 
до Казахстану. Через десять років — 
у жовтні 1951-го — Нью-Йорк пере-
йменували в смт Новгородське, і не 
питайте, чому: з 1949-го між СРСР і 
колишніми союзниками в Другій сві-
товій почалася холодна війна. Який 
може бути Нью-Йорк? 

У новітні часи, як розповідає се-
кретар селищної ради Тетяна Крас-
ко, тема повернення до історич-
ної назви не раз виникала. У диску-
сіях одностайності не дійшли, од-
нак дедалі частіше новгородці зга-
дують своє славне, навіть роман-
тичне минуле і називають новоство-
рені структури та об’єкти україн-
ським Нью-Йорком. Нещодавно, на-
приклад, з’явилося з цією назвою 
кафе, створене частково на грант  
ПРООН. По випечені там круасани 
приїжджають з усіх округ.

Листи  
до незнайомого друга

Звернутися до осмислення істо-
ричного минулого, подій, які трапи-
лися останнім часом, громадських 
активістів спонукала вистава, ре-
жисована Ольгою Данилюк у 2017-
2018 роках, «Листи незнайомому 
другу з Нью-Йорка». Початок їй 
поклав реальний випадок: волон-
тери побачили дітей Новгородсько-
го, які маланкували під обстрілами. 
Це стало основою сюжету, співав-
торами якого були школярі. У ви-
ставі брали участь школярі 14 —15 
років, потім вони поїхали з нею по 
Україні.

«Вистава мала велике значен-
ня для дітей, але не менше й для до-
рослих, — продовжує Тетяна. — Во-
на згуртувала молодь і спонукала до-
рослих взятися до роботи. У селищі 
створили ініціативну групу з громад-
ської безпеки та соціальної розбудо-
ви, її діяльність було спрямовано на 
об’єднання жителів громади. 

Війна не пройшла повз нас: че-
рез обстріли постраждало близь-
ко 160 будинків. П’ятеро наших жи-
телів загинуло. Ще п’ятеро поране-

но. А скільки виїхало — й не пора-
хувати».

Розпорядженням уряду від 7 лю-
того 2018 року селище офіційно за-
раховано до населених пунктів, що 
перебувають на лінії зіткнення. До 
цієї самої лінії з боку південно-схід-
них околиць селища — 3—4 кіломе-
три.

А з верхівки пагорба, який обира-
ли місцем гуляння ще меноніти, ви-
дно не тільки чудову панораму сели-
ща, а й силуети будівель окупованої 
Горлівки. 

Нині на території селищної ради в 
шести населених пунктах 12 063 жи-
телів. Села розкидані, спільних меж 
між ними немає, дороги, як і зазви-
чай між селами — нікудишні. Тре-
ба було добре думати, як гуртувати 
громаду.

З економічної точки зору, бюдже-
тоутворюючим є ТОВ «НВО «Інкор 
і Ко», тобто фенольний завод. Є ще 
підприємства машинобудування, 
сільського господарства та перероб-
ки, деякі, щоправда, на стадії бан-
крутства, малі підприємства.

«До 2016 року включно бюджет 
селища становив понад 4,3 млн гри-
вень, — ділиться Тетяна Краско. — 
Однак через встановлені урядом 
пільги для жителів прифронтової 
зони — звільнення від сплати по-
датків на землю та нерухоме майно 
— він втратив… 85% доходів. Тепер 
ми можемо собі дозволити фінансу-
вати хіба що одну програму: напри-
клад, здійснити оплату за освітлен-
ня трьох вулиць. Для нас це вели-
ка проблема, але треба рухатися 
далі». 

Кроки назустріч
«Найбільшим досягненням гру-

пи на цьому шляху стало створен-
ня профілю громади, — вважає Те-
тяна. — Документ, який ми готували 
за підтримки ПРООН, а також інших 
міжнародних організацій у 2018-
2019 роках, містить портрет грома-
ди, проблеми, шляхи їх розв’язання. 
Ми спочатку не розуміли, наскіль-
ки важливо це зробити, але чітко 
дотримувалися всіх рекомендацій: 
проводили опитування мешканців, 
формували фокус-групи, детально 
обговорювали проблеми. І тепер, ко-

ли готуємо проєкти, використовуємо 
факти й аргументацію з нашого про-
філю».

Один з проєктів, здійснених міс-
цевою владою та бізнесом разом з 
ПРООН, — встановлення сонячних 
батарей для освітлення центральних 
вулиць, на дитячих ігрових та спор-
тивних майданчиках (перші встано-
вили ще 2015 року під шаленими об-
стрілами).

Ще один — встановлення «ро-
зумних камер» внутрішнього відео-
спостереження на в’їзді в селище. 
Вони працюють в онлайн-режимі 
і передають зображення в головне 
управління Національної поліції До-
нецької області. До речі, вже допомо-
гли встановити автомобілі, що пере-
бувають у розшуку. 

Наступний проєкт — «Доступ до 
поліції в онлайн-режимі». (Ми побу-
вали на поліцейській станції в Нов-
городському, побачили виведені на 
екрани результати спостережен-
ня камер, встановлених у найбільш 
людних місцях, затишну обстанов-
ку і готовність служителів порядку 
відгукнутися на будь-яке звернення 
жителів селища).

Про всі проєкти розказати немож-
ливо: одні закінчилися, інші почи-
наються. У Новгородському від тих 
давніх нью-йоркських часів зали-
шилася чудова двоповерхова спору-
да кооперативного магазину Аарона 
Тіссена. Вона була надзвичайно за-
недбаною, але спільними зусиллями 
з ПРООН значну частину ремонту 
та реставрації виконано, і тепер є всі 
підстави вважати, що соціальний хаб 
«Історико-культурний центр «Укра-
їнський Нью-Йорк» таки поселиться 
в цьому приміщенні. 

Одним з головних досягнень гро-
мади в Новгородському називають 
утворення двох громадських орга-
нізацій: «Студії громадських жіно-
чих ініціатив» та «Ініціативна молодь 
українського Нью-Йорка».

Очільниця жіночої ГО Надія Гор-
діюк називає себе «військовим до-
нором». Два роки, починаючи з  
2014-го, вона з донькою працюва-
ла волонтерами. Донька мешкає в 
Німеччині, організовувала допомо-
гу нашим хлопцям на фронті, а ма-
ма тут одержувала її партіями й пе-
редавала на лінію вогню. І тепер ка-

же: «Я не раз розмірковувала: чому 
ми опинилися в такій ситуації? Тому, 
що дуже добре працювала російська 
пропаганда. А люди не знали істо-
рії свого селища, вірили, що прийде 
«рускій мір» і принесе благо. Я запо-
чаткувала фейсбук-спільноту, яку 
назвала «Український Нью-Йорк на 
Донеччині». 930 жителів нашого се-
лища — її учасники. У нас з’явилася 
платформа для спілкування й опри-
люднення проблем».

Жінки Новгородського дуже ак-
тивні: перед нашою зустріччю во-
ни повернулися з Торецька, де про-
тестували проти відведення укра-
їнських військ із займаних позицій. 
«Люди знервовані, бояться майбут-
нього, — каже Надія. — Знають, що з 
Горлівки ніхто військ не відведе». 

Крістіна Шевченко, очільниця мо-
лоді, має свій, хоч і невеликий досвід 
спілкування з тим «міром»: коли по-
чалися активні бойові дії, батьки від-
правили доньку аж у Владивосток. 
Дівчина дуже швидко повернулася. 
На моє запитання: «Чому?»  відпові-
ла: «Росія — це Росія». 

Молодіжну організацію створи-
ли в травні, але в громаді вона вже 
про себе заявила: організувала свя-
то Івана Купала. Потім провела дис-
котеку поколінь. «Усім дуже сподо-
балося, — каже. — Ми почали спіл-
куватися, це так цікаво!» Згодом був 
День молоді. А ще влаштували су-
ботник у парку. Залучили до приби-
рання і дорослих, і дітей.

Чим дихаємо  
і що п’ємо?

Ми виходимо з приміщення й од-
разу відчуваємо якийсь присмак у 
повітрі. 

«Відчуваєте нашу специфіку? — 
запитує Тетяна Краско. — То наш 
фенольний. П’ять років як не здій-
снюють жодних екологічних пере-
вірок. Ми не знаємо, яка ситуація із 
забрудненням, хоч добре її відчува-
ємо, впливати на неї не можемо. А 
у зв’язку з обстрілами (навіть учо-
ра лунали вибухи недалеко від нас) 
є ще величезна проблема: шламона-
копичувачі на понад 450 тисяч тонн 
розташовані за 200 метрів від лінії 
розмежування. Ще у 2015-му було 
зруйновано трубопровід, який від-
качував вміст басейну з відходами. 
Через обстріли постраждала й дам-
ба. А якби  її прорвало, була б масш-
табна екологічна катастрофа із за-
брудненням притоки Сіверського 
Дінця, єдиного джерела питної во-
ди в області.  

З водою давня проблема на Дон-
басі не лише тут. З десяти комуналь-
них колодязів, де постійно переві-
ряють якість води, пити її не можна. 
Тож з міжнародною допомогою збу-
дували дві свердловини питної води 
в Сухій балці, одну — в центрі Новго-
родського  і ще дві будують.  

Усі нагальні проблеми, а їх чи-
мало, означено в профілі селища. 
Розв’язувати їх доведеться не один 
рік. Але є чітке уявлення, що треба 
робити, як саме, з допомогою яких 
інструментів і, що важливо, з якими 
партнерами. 

Український Донбас: на лінії оновлення
ПРОЄКТ. У межах програми ООН з відновлення  
та розбудови миру в Донецькій та Луганській областях 
відбулася поїздка групи журналістів 
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З побажаннями щастя наша журналістська група  за сприяння і фінансової підтримки ПрооН за вісім днів 
об’їхала близько 30 міст і селищ, об’єктів, громад, колективів Донеччини й Луганщини
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

1 Що таке житлова субсидія та 
пільги на житлово-комуналь-

ні послуги і в чому різниця? Хто 
має на це право?

Житлова субсидія є безпово-
ротною адресною державною со-
ціальною допомогою мешкан-
цям домогосподарств, що прожи-
вають в житлових приміщеннях 
(будинках) і не можуть самотуж-
ки платити за житлово-комуналь-
ні послуги, оплачувати витрати на 
управління багатоквартирним бу-
динком. 

Отримання житлових субси-
дій не пов’язане і не має наслідком 
зміну форми власності житла.

Право на отримання житлової 
субсидії мають громадяни Украї-
ни, іноземці та особи без громадян-
ства, які на законних підставах пе-
ребувають на території України.

Пільги на оплату житлово-ко-
мунальних послуг — це право на 
зменшення розміру плати, гаран-
товане окремим категоріям грома-
дян чинним законодавством.  При 
цьому зобов’язання щодо відшко-
дування частини вартості жит-
лово-комунальних послуг  про-
водиться з державного бюджету 
України.

Різниця щодо отримання грома-
дянами пільг та субсидій полягає в 
тому, що право на субсидію мають 
всі громадяни України  залежно 
від середньомісячного сукупного 
доходу членів домогосподарства, 
а на пільги — лише пільгова ка-
тегорія громадян, якщо розмір се-
редньомісячного сукупного дохо-
ду сім’ї в розрахунку на одну осо-
бу за попередні шість місяців не 
перевищує величини доходу, який 
дає право на додаткову соціаль-
ну пільгу в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України (на 
даний час ця сума становить 2690 
гривень), та пільговики незалеж-
но від доходів: це особи з інвалід-
ністю внаслідок війни, учасники 
бойових дій, потерпілі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 1, 2 
категорій, ветерани військової  та 
інших служб, які отримують пен-
сію відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб».

2 Що  нового в призначенні суб-
сидій та пільг з 01.10.2019?

З 1 жовтня 2019 року діє онов-
лений механізм використання ко-
штів для виплати пільг і субсидій 
громадянам на оплату житлово-
комунальних послуг. 

Лише у 2018 році двічі було змі-
нено порядок надання житло-
вих субсидій. Упорядковано 
систему з точки зору адреснос-
ті їх надання, створено Єдиний 
державний реєстр отримува-
чів житлових субсидій, до яко-
го відкрито доступ усім україн-
цям.

Запроваджено надання суб-
сидій населенню на оплату 
житлово-комунальних послуг у 
грошовій формі, що сприятиме 
стимулюванню заходів з енер-
гоефективності.

Монетизація діє у двох моде-
лях паралельно:

1) перерахування коштів на 
центральному рівні на банків-
ський рахунок в Ощадбанку зі 
спеціальним режимом викорис-
тання з подальшим їх спряму-
ванням на оплату житлово-ко-
мунальних послуг;

2) надання житлових субсидій 
готівкою безпосередньо одер-
жувачу.

Завдання органів соціально-
го захисту населення — забез-
печити своєчасне призначення 
житлових субсидій та впрова-
дження встановленого механіз-
му надання житлових субсидій 
у грошовій формі та  полегшити 
життя людей на місцях.

Виплата пільг у грошовій без-
готівковій формі здійснюється 
у грошовій безготівковій формі 
шляхом перерахування коштів 
на рахунок АТ «Ощадбанк» на 
підставі укладеного між Мін-
соцполітики та АТ «Ощадбанк» 
договору.

АТ «Ощадбанк» здійснює пе-
реказ коштів на рахунки нада-
вачів комунальних послуг.

Залишки коштів, що обліко-
вуються на рахунку для випла-
ти пільг за обліковими записами 
пільговиків станом на 1 черв-
ня, за якими не було звернень 
пільговиків щодо їх виплати, 20 
грудня припиняють обліковува-
тись АТ «Ощадбанк» за таки-
ми обліковими записами піль-
говиків та протягом двох робо-
чих днів повертаються на раху-
нок Мінсоцполітики, відкритий 
в Казначействі.

Після закінчення опалюваль-
ного сезону залишки коштів на 
рахунку для виплати пільг, ві-
дображені на облікових запи-
сах пільговиків, які утворили-
ся станом на 1 червня, виплачу-
ються пільговикам АТ «Ощад-
банк» шляхом перерахування 
таких коштів на поточні рахун-
ки зазначених осіб, відкриті в 
АТ «Ощадбанк». 

Виплата пільг у грошовій го-
тівковій формі (монетизація 
пільг) здійснюється шляхом пе-
рерахування структурним під-
розділом з питань соціально-
го захисту населення коштів на 
рахунок пільговика, відкритий 
в установі уповноваженого бан-
ку, або через виплатні об’єкти 
АТ «Укрпошта». 

Для отримання пільги у гро-
шовій готівковій формі  по-
трібно звернутися із заявою до  
структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту насе-
лення до 15 жовтня (15 травня), у 
якій зазначаються виплатні рекві-
зити. Виплата пільги здійснюється 
у грошовій готівковій формі з по-
чатку опалювального (неопалю-
вального) сезону. 

Пільговики, яким надаєть-
ся пільга у грошовій формі, 
зобов’язані сплачувати щомісяця 
вартість фактично спожитої по-
слуги з урахуванням суми піль-
ги, перерахованої управителям, 
об’єднанням, виконавцям кому-
нальних послуг, або виплаченої 
таким пільговикам готівкою. 

3 Чи потрібно щось робити для 
отримання субсидії та пільг 

за новими правилами? 

Більшості отримувачів субси-
дій та пільг, яким було перепри-
значено за підсумками попере-
днього опалювального сезону, до-
помога буде перерахована авто-
матично. Ця категорія населен-
ня не повинна докладати жодних 
зусиль у зв’язку з новими прави-
лами. Усю роботу за них зроблять 
місцеві органи соціального захис-
ту населення, а саме якщо осо-
ба отримувала субсидію, перера-
хунок готівкою їй зроблять авто-
матично в АТ «Ощадбанк», якщо 
одержувач субсидій — пенсіонер, 
то кошти йому перерахують туди, 
де він отримує пенсію, на поштове 
відділення АТ «Укрпошта» або на 
особовий  рахунок в банку. 

Раніше АТ «Ощадбанк» був єди-
ною установою, куди перерахову-
вали субсидії. Тепер одержувач 
грошової допомоги може обрати 
інший банк (для зміни банку по-
трібно подати відповідну заяву до 
управління соціального захисту 
населення).

4 Якій категорії  громадян  мо-
же бути відмовлено у наданні 

житлової субсидії?

Відповідно до Положення про 
порядок призначення житлових 
субсидій, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 жовтня 1995 р. № 848  
(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 14 серпня 

2019 р. № 807), житлову субси-
дію не призначають: 

1) якщо опалювана площа 
житлового приміщення пере-
вищує 120 кв. метрів для квар-
тир у багатоквартирному бу-
динку, 200 кв. метрів для інди-
відуальних будинків (крім жит-
лових приміщень дитячих бу-
динків сімейного типу, прийом-
них сімей, багатодітних сімей, 
сімей, у яких на початок міся-
ця, з якого призначається суб-
сидія, проживають троє і біль-
ше дітей, з урахуванням тих, 
над якими встановлено опіку чи 
піклування);

2) будь-хто зі складу домогос-
подарства або член сім’ї особи 
зі складу домогосподарства має 
у власності транспортний засіб, 
що підлягає державній реєстра-
ції і з дати випуску якого мину-
ло менш як п’ять років;

3) у складі домогосподарства 
або у складі сім’ї члена домогос-
подарства є особи, що досягли 
18-річного віку станом на поча-
ток періо ду, за який врахову-
ються доходи для призначення 
житлової субсидії (далі — осо-
би, доходи яких враховуються 
під час призначення житлової 
субсидії), і в цьому періоді: за 
інформацією ДПС, Пенсійного 
фонду України у них немає до-
ходів, які враховуються під час 
призначення житлової субси-
дії; або нарахований середньо-
місячний сукупний дохід мен-
ший, ніж розмір мінімальної за-
робітної плати, встановленої на 

початок періоду, за який вра-
ховуються доходи для призна-
чення житлової субсидії; ними 
або за них не сплачено єдиний 
внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня у розмірі, не меншому від 
мінімального, сумарно протя-
гом трьох місяців у періоді, за 
який враховуються доходи для 
призначення житлової субси-
дії (крім військовослужбовців, 
а також осіб, щодо яких наяв-
на заборгованість роботодав-
ця із виплати заробітної пла-
ти та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування).

5 20 жовтня 2019 року  прийня-
то постанову Кабінету Міні-

стрів України №878. Які суттєві 
зміни відбулися  у призначенні 
субсидій після її прийняття?

Основне — надано можливість 
призначення житлової субсидії 
дитячим будинкам сімейного ти-
пу на понаднормову площу жит-
ла. До доходу таким будинкам не 
враховується матеріальна допо-
мога, яка виплачується за раху-
нок коштів державного або міс-
цевих бюджетів та стипендія на 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а та-
кож придбані дитячим будинкам 
сімейного типу транспортні засо-
би.

Під час призначення житлової 
субсидії не враховуються доходи 
одного з подружжя, якщо обом 
більш як 60 років і вони прожива-

ють у сільській місцевості або се-
лищах міського типу, якщо їхнє 
зареєстроване (фактичне) місце 
проживання відмінне від адреси 
домогосподарства.

 Субсидія військовослужбов-
цям призначається без отри-
мання інформації про спла-
ту ними єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування.

За наявності причепа, з да-
ти випуску якого минуло менше 
як п’ять років, домогосподарство 
матиме право на субсидію.

Зазначені зміни застосовують-
ся під час визначення права на 
призначення житлової субсидії 
після набрання чинності поста-
нови КМУ №878.

У разі звернення до органів со-
ціального захисту населення за-
значених категорій громадян 
житлова субсидія може бути їм 
призначена з урахуванням при-
йнятих змін.

6 Яка кількість людей отримує 
житлову субсидію та пільги з 

оплати за житлово-комуналь-
ні послуги  в Київській області?

Забезпечено надання субси-
дії для відшкодування витрат 
на житлово-комунальні послуги 
122,8 тисячі  домогосподарств, з 
яких 113,8 тисячі отримують суб-
сидію у готівковій формі, 9 ти-
сяч — у безготівковій. Субсидію 
на придбання твердого палива і 
скрапленого газу призначено 5,3 
тисячі домогосподарств.

Пільги у грошовій формі з опла-
ти житлово-комунальних послуг 
отримають 211,1 тисячі осіб.

7 Чи має право на пільги з 
оплати житлово-комуналь-

них послуг військовослужбо-
вець, звільнений зі служби за 
станом здоров’я?

Військовослужбовцям і членам 
їхніх сімей держава забезпечує 
соціальний і правовий захист та 
надає пільги відповідно до Закону 
України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей». 

Відповідно до п. 5 ст. 12 цього 
закону, військовослужбовцям, 
а також звільненим з військо-
вої служби особам, які стали 
особами з інвалідністю під час 
проходження військової служ-
би, членам їхніх сімей, які пе-
ребувають на їхньому утриман-
ні, батькам і членам сімей вій-
ськовослужбовців, які загинули 
(померли) або пропали безвісти 
під час проходження військо-
вої служби, надається 50-від-
соткова знижка плати за корис-
тування житлом (квартирної 
плати) та плати за комуналь-
ні послуги (водопостачання, газ, 
електрична, теплова енергія та 
інші послуги) в жилих будин-
ках усіх форм власності в ме-
жах встановлених норм, перед-
бачених постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 
№409 «Про встановлення дер-
жавних соціальних стандартів у 
сфері житлово-комунального об-
слуговування».

Відповідно до рішення Кон-
ституційного суду України від 
03.06.1999 року №5-рп/99, членом 
сім’ї, що перебуває на утриманні 
військовослужбовця, відповідно 
до п. 5 ст. 12 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сі-
мей» є особа, яка перебуває на по-
вному утриманні військовослуж-
бовця, або членом сім’ї, що пере-
буває на утриманні військовос-
лужбовця або одержує від нього 
допомогу,  яка є для неї постійним 
і основним джерелом засобів до 
існування.  Це особи,  що не мають 
власних доходів,  або особи,  пен-
сія,  стипендія чи інший сукупний 
середньомісячний  дохід  яких   не   
перевищує   офіційно встанов-
леної  межі малозабезпеченості  
(до законодавчого визначення 
прожиткового мінімуму).

До  них  належать: а) неповно-
літні;   б) непрацездатні;  в) інші   
особи,   яких   військовослужбо-
вець зобов’язаний утримувати за 
законом;  г) вихованці,  учні,  сту-
денти,   курсанти,   слухачі   (крім 
курсантів  і  слухачів військово-
навчальних закладів та навчаль-
них закладів  органів  внутріш-
ніх  справ),  стажисти   до   закін-
чення навчальних  закладів,  але  
не  дов ше ніж до досягнення ни-
ми віку, встановленого для таких 
членів сім’ї військовослужбовця, 
які мають право на пенсію у разі 
втрати годувальника; ґ) працез-
датні  члени  сім’ї  військовослуж-
бовця,  що зайняті доглядом   за    
дітьми,    братами,    сестрами    чи    
онуками військовослужбовця,  які  
не досягли 8-річного віку,  за ін-
валідом І групи, дитиною-інвалі-
дом віком до 16 років, за пенсіоне-
ром, який за   висновком   медич-
ного   закладу   потребує  постій-
ного стороннього догляду, і ви-
значеними законом іншими вида-
ми трудової діяльності,  що  зара-
ховується  до стажу роботи,  який 
надає члену сім’ї військовослуж-
бовця право на трудову пенсію;   
д) інші особи, визнані утриманця-
ми у встановленому порядку.

8 Якщо людина використовує 
для опалення приміщення 

природний газ та/або електрич-
ну енергію, як в такому разі буде 
надаватися субсидія? 

Якщо для опалення житлово-
го приміщення (будинку) одно-
часно використовується природ-
ний газ, та/або електрична енер-
гія, соціальні нормативи для опа-
лення приміщення (будинку) під 
час розрахунку житлової субсидії 
застосовуються тільки на одну ко-
мунальну послугу.

9 Поясніть, будь ласка, у ра-
зі, якщо людина відмовилася 

від централізованого опалення 
або його відключили і вона опа-
лює приміщення побутовими 
електроприладами, чи буде во-
на мати в цьому разі субсидію на 
електричну енергію?

Якщо в установленому порядку 
здійснено відключення спожива-
чів від централізованого опален-
ня (теплопостачання) і громадяни 
для обігріву приміщень викорис-
товують побутові електроприла-
ди, для розрахунку житлових суб-
сидій в опалювальний сезон засто-
совуються соціальні нормативи на 
комунальну послугу з постачання 
та розподілу електричної енергії 
для індивідуального опалення.

Зазначені розрахунки здійсню-
ються на підставі акта обстеження 
матеріально-побутових умов до-
могосподарства та акта обстежен-
ня стану зовнішньо- і внутрішньо-
будинкових електромереж що-
до їх відповідності вимогам нор-
мативно-правових актів, що про-
ведені організаціями, які здійсню-
ють обслуговування таких мереж.
Форма акта обстеження матері-
ально-побутових умов домогоспо-
дарства затверджена Міністер-
ством соціальної політики..

10 Житлова субсидія може 
бути призначена або в ній 

відмовлено за рішенням комісії, 
що це за комісія та яку функцію 
вона виконує? 

 В окремих випадках за рішен-
нями комісій, утворених район-
ними держадміністраціями, ви-
конавчими органами міських, ра-
йонних у містах  (далі — комісії), 
житлові субсидії  можуть при-
значатися  непрацездатним не-
працюючим особам, які прожи-
вають самі, а також дитячим бу-
динкам сімейного типу на нор-
му, яка перевищує встановлену 
законодавством соціальну нор-
му житла (далі — понаднормова 
площа житла).

Рішення про призначення жит-
лових субсидій на понаднормову 
площу житла приймається комі-
сією на підставі акта обстеження 
матеріально-побутових умов до-
могосподарства і переглядається у 
разі зміни складу осіб, зареєстро-
ваних у житловому приміщенні 
(будинку), складу сім’ї члена до-
могосподарства, працевлашту-
вання таких осіб або виникнення у 
них інших джерел доходів.

До непрацездатних непрацю-
ючих осіб, які проживають самі і 
яким житлову субсидію може бу-
ти призначено на понаднормо-
ву площу житла, належать: осо-
би, які не досягли повноліття; гро-
мадяни, які отримують пенсію за 
віком, у зв’язку з втратою году-
вальника або по інвалідності, а та-
кож ті, які досягли пенсійного віку, 
встановленого ст. 26 Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування», і 
отримують пенсію за вислугою 
років; громадяни, які отримують 
державну соціальну допомогу осо-

бам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю; громадяни, 
які отримують державну соціаль-
ну допомогу особі, яка не має пра-
ва на пенсію, та особам з інвалід-
ністю; громадяни, які отримують 
тимчасову державну соціальну 
допомогу непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного ві-
ку, але не набула права на пенсій-
ну виплату.

Комісія має право призначи-
ти житлову субсидію на загаль-
ну площу житла з урахуванням 
понаднормової площі, яка не мо-
же перевищувати більш як на 30 
відсотків соціальну норму житла, 
розраховану для домогосподар-
ства.

Конкретні розміри загальної 
площі, на яку призначається жит-
лова субсидія (з урахуванням по-
наднормової), зазначаються в рі-
шенні комісії.

Житлова субсидія призначаєть-
ся одному із членів домогосподар-
ства, які зареєстровані в житлово-
му приміщенні (будинку).

За рішенням комісії житлова 
субсидія може призначатися од-
ному із членів домогосподарства, 
які не зареєстровані в житловому 
приміщенні (будинку), але фак-
тично проживають у ньому на під-
ставі договору наймання (оренди) 
житла (далі — орендарі), або інди-
відуальним забудовникам, будин-
ки яких не прийняті в експлуата-
цію, у разі, коли їм нараховується 
плата за житлово-комунальні по-
слуги.

За рішенням комісії житлова 
субсидія може призначатися од-
ному із членів домогосподарства, 
які не зареєстровані в житловому 
приміщенні (будинку), але фак-
тично проживають у ньому без 
укладеного договору наймання 
(оренди) житла, у разі, коли вони є 
внутрішньо переміщеними особа-
ми. У такому разі склад домогос-
подарства декларується заявни-
ком під час звернення за призна-
ченням житлової субсидії.

Житлова субсидія не може при-
значатися одночасно за зареє-
строваним місцем проживання 
особи та за місцем її фактичного 
проживання.

У разі смерті особи, якій при-
значено житлову субсидію на при-
дбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового па-
лива, така житлова субсидія ви-
плачується одній з осіб, з ураху-
ванням яких призначено житло-
ву субсидію, за заявою такої осо-
би, поданої до закінчення бюджет-
ного періоду.

У разі коли в житлових примі-
щеннях (будинках) зареєстровані 
неповнолітні діти, які залишилися 
без батьківської опіки (піклуван-
ня), та/або недієздатні особи пра-
цездатного віку, над якими вста-
новлено опіку, житлова субсидія 
призначається за заявою опіку-
на (піклувальника) і розрахову-
ється виходячи з розміру пенсії у 
зв’язку з втратою годувальника 
та інших видів пенсії і соціальних 
виплат, які отримує опікун (піклу-
вальник) на підо пічних дітей та/
або на недієздатних осіб.

Розміри пенсії у зв’язку з втра-
тою годувальника та інших ви-
дів пенсії і соціальних виплат, які 
отримує опікун (піклувальник) на 
підопічних дітей та/або на неді-
єздатних осіб, не враховуються 
в сукупний дохід опікуна (піклу-
вальника) у разі його звернення 
за призначенням житлової субси-
дії за зареєстрованим місцем про-
живання.

Житлова субсидія не призна-
чається, якщо неповнолітні діти 
(крім студентів денної форми на-
вчання, місце проживання яких 
зареєстроване у гуртожитках), 

маючи батьків, зареєстровані в 
житловому приміщенні (будинку) 
самі.

За рішенням комісії надання ра-
ніше призначеної житлової суб-
сидії припиняється за поданням 
структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту населен-
ня, управителів, об’єднання, вико-
навців комунальних послуг у ра-
зі, коли домогосподарству припи-
нено надання житлово-комуналь-
ної послуги (послуг) внаслідок то-
го, що громадянин має заборгова-
ність за житлово-комунальні по-
слуги, загальна сума якої пере-
вищує 20 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян на день 
припинення надання такої послу-
ги (послуг) (17 грн * 20 = 340 грн). 
Надання житлової субсидії у за-
значених випадках припиняється 
з місяця, наступного за місяцем, в 
якому їх виявлено.

Житлову субсидію може бути 
призначено в цьому разі з початку 
опалювального (неопалювального) 
сезону за умови документального 
підтвердження сплати заборгова-
ності або укладення договору про 
її реструктуризацію, або оскар-
ження заборгованості в судово-
му порядку (ухвали про відкрит-
тя провадження у справі) протя-
гом двох місяців з початку тако-
го сезону, в іншому випадку — з 
місяця, що настає за тим, в якому 

до структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту населен-
ня надійшло документальне під-
твердження сплати заборгованос-
ті або укладення договору про її 
реструктуризацію, або оскаржен-
ня заборгованості в судовому по-
рядку (ухвали про відкриття про-
вадження у справі).

За рішенням комісії не може бу-
ти призначено у разі, коли у члена 
домогосподарства або у члена сім’ї 
особи із складу домогосподарства 
доходи, які враховуються під час 
призначення житлової субсидії, 
особи перебували за кордоном су-
купно більше 60 днів протягом пе-
ріоду, за який враховуються дохо-
ди для призначення житлової суб-
сидії (крім випадку, якщо працез-
датні особи в період, за який вра-
ховуються доходи для призначен-
ня житлової субсидії, докумен-
тально підтвердили шляхом на-
дання легалізованих в Україні до-
кументів набуття страхового ста-
жу в інших країнах, з якими укла-
дено договори про соціальне за-
безпечення, перелік яких розмі-
щується на офіційному вебсайті 
Міністерства соціальної політики). 
До 60-денного періоду перебуван-
ня за кордоном не включаються 
дні службового відрядження, лі-
кування або навчання за кордо-
ном, що підтверджується відпо-
відними документами.

11 Яким чином здійснюється 
перевірка даних, які особа 

подає для призначення субсидій? 

Згідно з Порядком здійснення 
верифікації та моніторингу пен-
сій, допомог, пільг, субсидій, інших 
соціальних виплат, затвердже-
ного постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 лютого 2016 р.  
№ 136 (в редакції постанови Ка-
бінету Міністрів України від 22 
травня 2019 р. № 443), Міністер-
ство фінансів України проводить 
відпрацювання достовірності по-
даної реципієнтами  (субсидіанта-
ми) інформації.

Відповідно до Положення про 
порядок призначення житлових 
субсидій, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 21 жовтня 1995 р. № 848  
(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 14 серпня  
2019 р. № 807), громадянин несе від-
повідальність за подані відомос-
ті про доходи, майно, що вплинули 
або могли вплинути на встановлення 
права на призначення житлової суб-
сидії та на визначення її розміру.

Виплачена внаслідок подан-
ня недостовірних даних житло-
ва субсидія на вимогу структурно-
го підрозділу з питань соціально-
го захисту населення повертаєть-
ся громадянином до державного 
бюд жету.

Про нові правила надання житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги

Якщо для опалення житлового приміщення 
(будинку) одночасно використовується  
природний газ, та/або електрична енергія,  
соціальні нормативи для опалення приміщення 
(будинку) під час розрахунку житлової субсидії 
застосовуються тільки на одну  
комунальну послугу.

Начальниця 
відділу соціальних 

допомог, субсидій та 
персоніфікованого 

обліку пільг 
департаменту 

соціального захисту 
Київської ОДА  
НАДія КОРЗУН

Хочу дізнатись: я інвалід ар-
мії, пільга 50%, майор, чи має пра-
во моя дружина на додаткові  
30 кВт·год. на місяць? Пенсію 
дружина отримує трохи біль-
шу від мінімальної, моя в 1,5 раза 
більше. До якої категорії пільго-
виків належить  військовослуж-
бовець чи звільнена з військової 
служби особа? 

Мартинюк П. Д.,  
м. Хмельницький

Відповідно до п. 5 ст. 12 Зако-
ну України «Про соціальний і 
правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» (далі 
— закон), військовослужбовцям, 
а також звільненим з військо-
вої служби особам, які стали осо-
бами з інвалідністю під час про-
ходження військової служби, та 
членам їхніх сімей, які перебува-
ють на їхньому утриманні, бать-
кам і членам сімей військовос-
лужбовців, які загинули (помер-
ли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, 
надається 50-відсоткова зниж-
ка плати за користування жит-
лом (квартирної плати) і плати за 
комунальні послуги (водопоста-
чання, газ, електрична, теплова 
енергія та інші послуги) в жилих 

будинках усіх форм власності в  
межах встановлених норм, перед-
бачених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 06.08.2014 №409 
«Про встановлення державних 
соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуго-
вування».

П.Д. Мартинюк перебуває на 
обліку в Єдиному державному ав-
томатизованому  реєстрі осіб, які  
мають право на пільги, як особа з 
інвалідністю внаслідок військової 
служби і має  право на пільги від-
повідно до  вищезазначеного за-
кону.

Відповідно до рішення Кон-
ституційного суду України від 
03.06.1999 року №5-рп/99, чле-
ном сім’ї, що перебуває на утри-
манні військовослужбовця, від-
повідно п. 5 ст. 12 Закону Укра-
їни «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», є особа, яка пе-
ребуває на повному утриманні 
військовослужбовця або членом 
сім’ї, що перебуває на утриман-
ні військовослужбовця або одер-
жує від нього допомогу,  яка є для 
неї постійним і основним джере-
лом засобів до існування.  Це осо-
би,  що не мають власних доходів,  
або особи,  пенсія,  стипендія чи 
інший сукупний середньомісяч-
ний  доход  яких   не   перевищує   
офіційно встановленої  межі ма-
лозабезпеченості (до законодав-
чого визначення прожиткового 
мінімуму).

 До  них  належать: а) неповно-
літні;   б) непрацездатні;  в) інші   
особи,   яких   військовослужбо-
вець зобов’язаний утримувати за 
законом;  г) вихованці,  учні,  сту-
денти,   курсанти,   слухачі   (крім 
курсантів  і  слухачів військово-
навчальних закладів та навчаль-
них закладів  органів  внутріш-
ніх  справ),  стажисти   до   закін-
чення навчальних  закладів,  але  
не  довше ніж до досягнення ни-
ми віку, встановленого для таких 
членів сім’ї військовослужбовця, 
які мають право на пенсію у ра-
зі втрати годувальника; ґ) пра-
цездатні  члени  сім’ї  військово-
службовця,  що зайняті доглядом   
за    дітьми,    братами,    сестрами    
чи    онуками військовослужбов-
ця,  які  не досягли 8-річного віку,  

за інвалідом першої групи, дити-
ною-інвалідом віком до 16 років, 
за пенсіонером, який за   висно-
вком   медичного   закладу   по-
требує  постійного стороннього 
догляду, та визначеними зако-
ном іншими видами трудової ді-
яльності,  що  зараховується  до 
стажу роботи,  який надає члену 
сім’ї військовослужбовця право 
на трудову пенсію;  д) інші особи, 
визнані утриманцями у встанов-
леному порядку.

Звертаємо увагу, що в запи-
ті ви зазначаєте: «моя дружи-
на отримує пенсію, трохи більшу 
від мінімальної». У зв’язку з цим 
відповідно до норм чинного зако-
нодавства пільги на житлово-ко-
мунальні послуги  не можуть по-
ширюватися на вашу дружину, 
оскільки вона не вважається та-
кою, що перебуває на  утриман-
ні  чоловіка.  

Відповідно до пп. 7 п. 3 поста-
нови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 06.08.2014 №409 (із зміна-
ми та доповненнями), зазначе-
но, що громадянам, які відповід-
но до законодавства мають пра-
во на пільги, встановлено такі со-
ціальні нормативи користуван-
ня послугами з електропоста-
чання у житлових приміщеннях 
(будинках), зокрема у житлових 
приміщеннях (будинках), окрім 
тих, що зазначені в абзацах тре-
тьому — шостому цього підпунк-
ту: 70 кВт∙год. на місяць на сім’ю 
(домогосподарство) з однієї особи 
і додатково 30 кВт∙год. на місяць 
на кожного іншого члена сім’ї (до-
могосподарства), але не більш як 
190 кВт∙год. на місяць.

Щодо отримання вашою дру-
жиною додатково 30 кВт∙год. на 
місяць, які передбачені вищезаз-
наченою нормою повідомляємо, 
що ця пільга на вашу дружину не 
розповсюджується, оскільки во-
на не перебуває на вашому утри-
манні, як особа, до якої додаються 
пільгові норми.

Начальник управління 
праці та соціального 

захисту населення 
Хмельницької  
міської ради  

СлОвяН вОРОНЕЦЬКИЙ
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

1 Що таке житлова субсидія та 
пільги на житлово-комуналь-

ні послуги і в чому різниця? Хто 
має на це право?

Житлова субсидія є безпово-
ротною адресною державною со-
ціальною допомогою мешкан-
цям домогосподарств, що прожи-
вають в житлових приміщеннях 
(будинках) і не можуть самотуж-
ки платити за житлово-комуналь-
ні послуги, оплачувати витрати на 
управління багатоквартирним бу-
динком. 

Отримання житлових субси-
дій не пов’язане і не має наслідком 
зміну форми власності житла.

Право на отримання житлової 
субсидії мають громадяни Украї-
ни, іноземці та особи без громадян-
ства, які на законних підставах пе-
ребувають на території України.

Пільги на оплату житлово-ко-
мунальних послуг — це право на 
зменшення розміру плати, гаран-
товане окремим категоріям грома-
дян чинним законодавством.  При 
цьому зобов’язання щодо відшко-
дування частини вартості жит-
лово-комунальних послуг  про-
водиться з державного бюджету 
України.

Різниця щодо отримання грома-
дянами пільг та субсидій полягає в 
тому, що право на субсидію мають 
всі громадяни України  залежно 
від середньомісячного сукупного 
доходу членів домогосподарства, 
а на пільги — лише пільгова ка-
тегорія громадян, якщо розмір се-
редньомісячного сукупного дохо-
ду сім’ї в розрахунку на одну осо-
бу за попередні шість місяців не 
перевищує величини доходу, який 
дає право на додаткову соціаль-
ну пільгу в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України (на 
даний час ця сума становить 2690 
гривень), та пільговики незалеж-
но від доходів: це особи з інвалід-
ністю внаслідок війни, учасники 
бойових дій, потерпілі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 1, 2 
категорій, ветерани військової  та 
інших служб, які отримують пен-
сію відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб».

2 Що  нового в призначенні суб-
сидій та пільг з 01.10.2019?

З 1 жовтня 2019 року діє онов-
лений механізм використання ко-
штів для виплати пільг і субсидій 
громадянам на оплату житлово-
комунальних послуг. 

Лише у 2018 році двічі було змі-
нено порядок надання житло-
вих субсидій. Упорядковано 
систему з точки зору адреснос-
ті їх надання, створено Єдиний 
державний реєстр отримува-
чів житлових субсидій, до яко-
го відкрито доступ усім україн-
цям.

Запроваджено надання суб-
сидій населенню на оплату 
житлово-комунальних послуг у 
грошовій формі, що сприятиме 
стимулюванню заходів з енер-
гоефективності.

Монетизація діє у двох моде-
лях паралельно:

1) перерахування коштів на 
центральному рівні на банків-
ський рахунок в Ощадбанку зі 
спеціальним режимом викорис-
тання з подальшим їх спряму-
ванням на оплату житлово-ко-
мунальних послуг;

2) надання житлових субсидій 
готівкою безпосередньо одер-
жувачу.

Завдання органів соціально-
го захисту населення — забез-
печити своєчасне призначення 
житлових субсидій та впрова-
дження встановленого механіз-
му надання житлових субсидій 
у грошовій формі та  полегшити 
життя людей на місцях.

Виплата пільг у грошовій без-
готівковій формі здійснюється 
у грошовій безготівковій формі 
шляхом перерахування коштів 
на рахунок АТ «Ощадбанк» на 
підставі укладеного між Мін-
соцполітики та АТ «Ощадбанк» 
договору.

АТ «Ощадбанк» здійснює пе-
реказ коштів на рахунки нада-
вачів комунальних послуг.

Залишки коштів, що обліко-
вуються на рахунку для випла-
ти пільг за обліковими записами 
пільговиків станом на 1 черв-
ня, за якими не було звернень 
пільговиків щодо їх виплати, 20 
грудня припиняють обліковува-
тись АТ «Ощадбанк» за таки-
ми обліковими записами піль-
говиків та протягом двох робо-
чих днів повертаються на раху-
нок Мінсоцполітики, відкритий 
в Казначействі.

Після закінчення опалюваль-
ного сезону залишки коштів на 
рахунку для виплати пільг, ві-
дображені на облікових запи-
сах пільговиків, які утворили-
ся станом на 1 червня, виплачу-
ються пільговикам АТ «Ощад-
банк» шляхом перерахування 
таких коштів на поточні рахун-
ки зазначених осіб, відкриті в 
АТ «Ощадбанк». 

Виплата пільг у грошовій го-
тівковій формі (монетизація 
пільг) здійснюється шляхом пе-
рерахування структурним під-
розділом з питань соціально-
го захисту населення коштів на 
рахунок пільговика, відкритий 
в установі уповноваженого бан-
ку, або через виплатні об’єкти 
АТ «Укрпошта». 

Для отримання пільги у гро-
шовій готівковій формі  по-
трібно звернутися із заявою до  
структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту насе-
лення до 15 жовтня (15 травня), у 
якій зазначаються виплатні рекві-
зити. Виплата пільги здійснюється 
у грошовій готівковій формі з по-
чатку опалювального (неопалю-
вального) сезону. 

Пільговики, яким надаєть-
ся пільга у грошовій формі, 
зобов’язані сплачувати щомісяця 
вартість фактично спожитої по-
слуги з урахуванням суми піль-
ги, перерахованої управителям, 
об’єднанням, виконавцям кому-
нальних послуг, або виплаченої 
таким пільговикам готівкою. 

3 Чи потрібно щось робити для 
отримання субсидії та пільг 

за новими правилами? 

Більшості отримувачів субси-
дій та пільг, яким було перепри-
значено за підсумками попере-
днього опалювального сезону, до-
помога буде перерахована авто-
матично. Ця категорія населен-
ня не повинна докладати жодних 
зусиль у зв’язку з новими прави-
лами. Усю роботу за них зроблять 
місцеві органи соціального захис-
ту населення, а саме якщо осо-
ба отримувала субсидію, перера-
хунок готівкою їй зроблять авто-
матично в АТ «Ощадбанк», якщо 
одержувач субсидій — пенсіонер, 
то кошти йому перерахують туди, 
де він отримує пенсію, на поштове 
відділення АТ «Укрпошта» або на 
особовий  рахунок в банку. 

Раніше АТ «Ощадбанк» був єди-
ною установою, куди перерахову-
вали субсидії. Тепер одержувач 
грошової допомоги може обрати 
інший банк (для зміни банку по-
трібно подати відповідну заяву до 
управління соціального захисту 
населення).

4 Якій категорії  громадян  мо-
же бути відмовлено у наданні 

житлової субсидії?

Відповідно до Положення про 
порядок призначення житлових 
субсидій, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 жовтня 1995 р. № 848  
(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 14 серпня 

2019 р. № 807), житлову субси-
дію не призначають: 

1) якщо опалювана площа 
житлового приміщення пере-
вищує 120 кв. метрів для квар-
тир у багатоквартирному бу-
динку, 200 кв. метрів для інди-
відуальних будинків (крім жит-
лових приміщень дитячих бу-
динків сімейного типу, прийом-
них сімей, багатодітних сімей, 
сімей, у яких на початок міся-
ця, з якого призначається суб-
сидія, проживають троє і біль-
ше дітей, з урахуванням тих, 
над якими встановлено опіку чи 
піклування);

2) будь-хто зі складу домогос-
подарства або член сім’ї особи 
зі складу домогосподарства має 
у власності транспортний засіб, 
що підлягає державній реєстра-
ції і з дати випуску якого мину-
ло менш як п’ять років;

3) у складі домогосподарства 
або у складі сім’ї члена домогос-
подарства є особи, що досягли 
18-річного віку станом на поча-
ток періо ду, за який врахову-
ються доходи для призначення 
житлової субсидії (далі — осо-
би, доходи яких враховуються 
під час призначення житлової 
субсидії), і в цьому періоді: за 
інформацією ДПС, Пенсійного 
фонду України у них немає до-
ходів, які враховуються під час 
призначення житлової субси-
дії; або нарахований середньо-
місячний сукупний дохід мен-
ший, ніж розмір мінімальної за-
робітної плати, встановленої на 

початок періоду, за який вра-
ховуються доходи для призна-
чення житлової субсидії; ними 
або за них не сплачено єдиний 
внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня у розмірі, не меншому від 
мінімального, сумарно протя-
гом трьох місяців у періоді, за 
який враховуються доходи для 
призначення житлової субси-
дії (крім військовослужбовців, 
а також осіб, щодо яких наяв-
на заборгованість роботодав-
ця із виплати заробітної пла-
ти та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування).

5 20 жовтня 2019 року  прийня-
то постанову Кабінету Міні-

стрів України №878. Які суттєві 
зміни відбулися  у призначенні 
субсидій після її прийняття?

Основне — надано можливість 
призначення житлової субсидії 
дитячим будинкам сімейного ти-
пу на понаднормову площу жит-
ла. До доходу таким будинкам не 
враховується матеріальна допо-
мога, яка виплачується за раху-
нок коштів державного або міс-
цевих бюджетів та стипендія на 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а та-
кож придбані дитячим будинкам 
сімейного типу транспортні засо-
би.

Під час призначення житлової 
субсидії не враховуються доходи 
одного з подружжя, якщо обом 
більш як 60 років і вони прожива-

ють у сільській місцевості або се-
лищах міського типу, якщо їхнє 
зареєстроване (фактичне) місце 
проживання відмінне від адреси 
домогосподарства.

 Субсидія військовослужбов-
цям призначається без отри-
мання інформації про спла-
ту ними єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування.

За наявності причепа, з да-
ти випуску якого минуло менше 
як п’ять років, домогосподарство 
матиме право на субсидію.

Зазначені зміни застосовують-
ся під час визначення права на 
призначення житлової субсидії 
після набрання чинності поста-
нови КМУ №878.

У разі звернення до органів со-
ціального захисту населення за-
значених категорій громадян 
житлова субсидія може бути їм 
призначена з урахуванням при-
йнятих змін.

6 Яка кількість людей отримує 
житлову субсидію та пільги з 

оплати за житлово-комуналь-
ні послуги  в Київській області?

Забезпечено надання субси-
дії для відшкодування витрат 
на житлово-комунальні послуги 
122,8 тисячі  домогосподарств, з 
яких 113,8 тисячі отримують суб-
сидію у готівковій формі, 9 ти-
сяч — у безготівковій. Субсидію 
на придбання твердого палива і 
скрапленого газу призначено 5,3 
тисячі домогосподарств.

Пільги у грошовій формі з опла-
ти житлово-комунальних послуг 
отримають 211,1 тисячі осіб.

7 Чи має право на пільги з 
оплати житлово-комуналь-

них послуг військовослужбо-
вець, звільнений зі служби за 
станом здоров’я?

Військовослужбовцям і членам 
їхніх сімей держава забезпечує 
соціальний і правовий захист та 
надає пільги відповідно до Закону 
України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей». 

Відповідно до п. 5 ст. 12 цього 
закону, військовослужбовцям, 
а також звільненим з військо-
вої служби особам, які стали 
особами з інвалідністю під час 
проходження військової служ-
би, членам їхніх сімей, які пе-
ребувають на їхньому утриман-
ні, батькам і членам сімей вій-
ськовослужбовців, які загинули 
(померли) або пропали безвісти 
під час проходження військо-
вої служби, надається 50-від-
соткова знижка плати за корис-
тування житлом (квартирної 
плати) та плати за комуналь-
ні послуги (водопостачання, газ, 
електрична, теплова енергія та 
інші послуги) в жилих будин-
ках усіх форм власності в ме-
жах встановлених норм, перед-
бачених постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 
№409 «Про встановлення дер-
жавних соціальних стандартів у 
сфері житлово-комунального об-
слуговування».

Відповідно до рішення Кон-
ституційного суду України від 
03.06.1999 року №5-рп/99, членом 
сім’ї, що перебуває на утриманні 
військовослужбовця, відповідно 
до п. 5 ст. 12 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сі-
мей» є особа, яка перебуває на по-
вному утриманні військовослуж-
бовця, або членом сім’ї, що пере-
буває на утриманні військовос-
лужбовця або одержує від нього 
допомогу,  яка є для неї постійним 
і основним джерелом засобів до 
існування.  Це особи,  що не мають 
власних доходів,  або особи,  пен-
сія,  стипендія чи інший сукупний 
середньомісячний  дохід  яких   не   
перевищує   офіційно встанов-
леної  межі малозабезпеченості  
(до законодавчого визначення 
прожиткового мінімуму).

До  них  належать: а) неповно-
літні;   б) непрацездатні;  в) інші   
особи,   яких   військовослужбо-
вець зобов’язаний утримувати за 
законом;  г) вихованці,  учні,  сту-
денти,   курсанти,   слухачі   (крім 
курсантів  і  слухачів військово-
навчальних закладів та навчаль-
них закладів  органів  внутріш-
ніх  справ),  стажисти   до   закін-
чення навчальних  закладів,  але  
не  дов ше ніж до досягнення ни-
ми віку, встановленого для таких 
членів сім’ї військовослужбовця, 
які мають право на пенсію у разі 
втрати годувальника; ґ) працез-
датні  члени  сім’ї  військовослуж-
бовця,  що зайняті доглядом   за    
дітьми,    братами,    сестрами    чи    
онуками військовослужбовця,  які  
не досягли 8-річного віку,  за ін-
валідом І групи, дитиною-інвалі-
дом віком до 16 років, за пенсіоне-
ром, який за   висновком   медич-
ного   закладу   потребує  постій-
ного стороннього догляду, і ви-
значеними законом іншими вида-
ми трудової діяльності,  що  зара-
ховується  до стажу роботи,  який 
надає члену сім’ї військовослуж-
бовця право на трудову пенсію;   
д) інші особи, визнані утриманця-
ми у встановленому порядку.

8 Якщо людина використовує 
для опалення приміщення 

природний газ та/або електрич-
ну енергію, як в такому разі буде 
надаватися субсидія? 

Якщо для опалення житлово-
го приміщення (будинку) одно-
часно використовується природ-
ний газ, та/або електрична енер-
гія, соціальні нормативи для опа-
лення приміщення (будинку) під 
час розрахунку житлової субсидії 
застосовуються тільки на одну ко-
мунальну послугу.

9 Поясніть, будь ласка, у ра-
зі, якщо людина відмовилася 

від централізованого опалення 
або його відключили і вона опа-
лює приміщення побутовими 
електроприладами, чи буде во-
на мати в цьому разі субсидію на 
електричну енергію?

Якщо в установленому порядку 
здійснено відключення спожива-
чів від централізованого опален-
ня (теплопостачання) і громадяни 
для обігріву приміщень викорис-
товують побутові електроприла-
ди, для розрахунку житлових суб-
сидій в опалювальний сезон засто-
совуються соціальні нормативи на 
комунальну послугу з постачання 
та розподілу електричної енергії 
для індивідуального опалення.

Зазначені розрахунки здійсню-
ються на підставі акта обстеження 
матеріально-побутових умов до-
могосподарства та акта обстежен-
ня стану зовнішньо- і внутрішньо-
будинкових електромереж що-
до їх відповідності вимогам нор-
мативно-правових актів, що про-
ведені організаціями, які здійсню-
ють обслуговування таких мереж.
Форма акта обстеження матері-
ально-побутових умов домогоспо-
дарства затверджена Міністер-
ством соціальної політики..

10 Житлова субсидія може 
бути призначена або в ній 

відмовлено за рішенням комісії, 
що це за комісія та яку функцію 
вона виконує? 

 В окремих випадках за рішен-
нями комісій, утворених район-
ними держадміністраціями, ви-
конавчими органами міських, ра-
йонних у містах  (далі — комісії), 
житлові субсидії  можуть при-
значатися  непрацездатним не-
працюючим особам, які прожи-
вають самі, а також дитячим бу-
динкам сімейного типу на нор-
му, яка перевищує встановлену 
законодавством соціальну нор-
му житла (далі — понаднормова 
площа житла).

Рішення про призначення жит-
лових субсидій на понаднормову 
площу житла приймається комі-
сією на підставі акта обстеження 
матеріально-побутових умов до-
могосподарства і переглядається у 
разі зміни складу осіб, зареєстро-
ваних у житловому приміщенні 
(будинку), складу сім’ї члена до-
могосподарства, працевлашту-
вання таких осіб або виникнення у 
них інших джерел доходів.

До непрацездатних непрацю-
ючих осіб, які проживають самі і 
яким житлову субсидію може бу-
ти призначено на понаднормо-
ву площу житла, належать: осо-
би, які не досягли повноліття; гро-
мадяни, які отримують пенсію за 
віком, у зв’язку з втратою году-
вальника або по інвалідності, а та-
кож ті, які досягли пенсійного віку, 
встановленого ст. 26 Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування», і 
отримують пенсію за вислугою 
років; громадяни, які отримують 
державну соціальну допомогу осо-

бам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю; громадяни, 
які отримують державну соціаль-
ну допомогу особі, яка не має пра-
ва на пенсію, та особам з інвалід-
ністю; громадяни, які отримують 
тимчасову державну соціальну 
допомогу непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного ві-
ку, але не набула права на пенсій-
ну виплату.

Комісія має право призначи-
ти житлову субсидію на загаль-
ну площу житла з урахуванням 
понаднормової площі, яка не мо-
же перевищувати більш як на 30 
відсотків соціальну норму житла, 
розраховану для домогосподар-
ства.

Конкретні розміри загальної 
площі, на яку призначається жит-
лова субсидія (з урахуванням по-
наднормової), зазначаються в рі-
шенні комісії.

Житлова субсидія призначаєть-
ся одному із членів домогосподар-
ства, які зареєстровані в житлово-
му приміщенні (будинку).

За рішенням комісії житлова 
субсидія може призначатися од-
ному із членів домогосподарства, 
які не зареєстровані в житловому 
приміщенні (будинку), але фак-
тично проживають у ньому на під-
ставі договору наймання (оренди) 
житла (далі — орендарі), або інди-
відуальним забудовникам, будин-
ки яких не прийняті в експлуата-
цію, у разі, коли їм нараховується 
плата за житлово-комунальні по-
слуги.

За рішенням комісії житлова 
субсидія може призначатися од-
ному із членів домогосподарства, 
які не зареєстровані в житловому 
приміщенні (будинку), але фак-
тично проживають у ньому без 
укладеного договору наймання 
(оренди) житла, у разі, коли вони є 
внутрішньо переміщеними особа-
ми. У такому разі склад домогос-
подарства декларується заявни-
ком під час звернення за призна-
ченням житлової субсидії.

Житлова субсидія не може при-
значатися одночасно за зареє-
строваним місцем проживання 
особи та за місцем її фактичного 
проживання.

У разі смерті особи, якій при-
значено житлову субсидію на при-
дбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового па-
лива, така житлова субсидія ви-
плачується одній з осіб, з ураху-
ванням яких призначено житло-
ву субсидію, за заявою такої осо-
би, поданої до закінчення бюджет-
ного періоду.

У разі коли в житлових примі-
щеннях (будинках) зареєстровані 
неповнолітні діти, які залишилися 
без батьківської опіки (піклуван-
ня), та/або недієздатні особи пра-
цездатного віку, над якими вста-
новлено опіку, житлова субсидія 
призначається за заявою опіку-
на (піклувальника) і розрахову-
ється виходячи з розміру пенсії у 
зв’язку з втратою годувальника 
та інших видів пенсії і соціальних 
виплат, які отримує опікун (піклу-
вальник) на підо пічних дітей та/
або на недієздатних осіб.

Розміри пенсії у зв’язку з втра-
тою годувальника та інших ви-
дів пенсії і соціальних виплат, які 
отримує опікун (піклувальник) на 
підопічних дітей та/або на неді-
єздатних осіб, не враховуються 
в сукупний дохід опікуна (піклу-
вальника) у разі його звернення 
за призначенням житлової субси-
дії за зареєстрованим місцем про-
живання.

Житлова субсидія не призна-
чається, якщо неповнолітні діти 
(крім студентів денної форми на-
вчання, місце проживання яких 
зареєстроване у гуртожитках), 

маючи батьків, зареєстровані в 
житловому приміщенні (будинку) 
самі.

За рішенням комісії надання ра-
ніше призначеної житлової суб-
сидії припиняється за поданням 
структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту населен-
ня, управителів, об’єднання, вико-
навців комунальних послуг у ра-
зі, коли домогосподарству припи-
нено надання житлово-комуналь-
ної послуги (послуг) внаслідок то-
го, що громадянин має заборгова-
ність за житлово-комунальні по-
слуги, загальна сума якої пере-
вищує 20 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян на день 
припинення надання такої послу-
ги (послуг) (17 грн * 20 = 340 грн). 
Надання житлової субсидії у за-
значених випадках припиняється 
з місяця, наступного за місяцем, в 
якому їх виявлено.

Житлову субсидію може бути 
призначено в цьому разі з початку 
опалювального (неопалювального) 
сезону за умови документального 
підтвердження сплати заборгова-
ності або укладення договору про 
її реструктуризацію, або оскар-
ження заборгованості в судово-
му порядку (ухвали про відкрит-
тя провадження у справі) протя-
гом двох місяців з початку тако-
го сезону, в іншому випадку — з 
місяця, що настає за тим, в якому 

до структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту населен-
ня надійшло документальне під-
твердження сплати заборгованос-
ті або укладення договору про її 
реструктуризацію, або оскаржен-
ня заборгованості в судовому по-
рядку (ухвали про відкриття про-
вадження у справі).

За рішенням комісії не може бу-
ти призначено у разі, коли у члена 
домогосподарства або у члена сім’ї 
особи із складу домогосподарства 
доходи, які враховуються під час 
призначення житлової субсидії, 
особи перебували за кордоном су-
купно більше 60 днів протягом пе-
ріоду, за який враховуються дохо-
ди для призначення житлової суб-
сидії (крім випадку, якщо працез-
датні особи в період, за який вра-
ховуються доходи для призначен-
ня житлової субсидії, докумен-
тально підтвердили шляхом на-
дання легалізованих в Україні до-
кументів набуття страхового ста-
жу в інших країнах, з якими укла-
дено договори про соціальне за-
безпечення, перелік яких розмі-
щується на офіційному вебсайті 
Міністерства соціальної політики). 
До 60-денного періоду перебуван-
ня за кордоном не включаються 
дні службового відрядження, лі-
кування або навчання за кордо-
ном, що підтверджується відпо-
відними документами.

11 Яким чином здійснюється 
перевірка даних, які особа 

подає для призначення субсидій? 

Згідно з Порядком здійснення 
верифікації та моніторингу пен-
сій, допомог, пільг, субсидій, інших 
соціальних виплат, затвердже-
ного постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 лютого 2016 р.  
№ 136 (в редакції постанови Ка-
бінету Міністрів України від 22 
травня 2019 р. № 443), Міністер-
ство фінансів України проводить 
відпрацювання достовірності по-
даної реципієнтами  (субсидіанта-
ми) інформації.

Відповідно до Положення про 
порядок призначення житлових 
субсидій, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 21 жовтня 1995 р. № 848  
(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 14 серпня  
2019 р. № 807), громадянин несе від-
повідальність за подані відомос-
ті про доходи, майно, що вплинули 
або могли вплинути на встановлення 
права на призначення житлової суб-
сидії та на визначення її розміру.

Виплачена внаслідок подан-
ня недостовірних даних житло-
ва субсидія на вимогу структурно-
го підрозділу з питань соціально-
го захисту населення повертаєть-
ся громадянином до державного 
бюд жету.

Про нові правила надання житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги

Якщо для опалення житлового приміщення 
(будинку) одночасно використовується  
природний газ, та/або електрична енергія,  
соціальні нормативи для опалення приміщення 
(будинку) під час розрахунку житлової субсидії 
застосовуються тільки на одну  
комунальну послугу.

Начальниця 
відділу соціальних 

допомог, субсидій та 
персоніфікованого 

обліку пільг 
департаменту 

соціального захисту 
Київської ОДА  
НАДія КОРЗУН

Хочу дізнатись: я інвалід ар-
мії, пільга 50%, майор, чи має пра-
во моя дружина на додаткові  
30 кВт·год. на місяць? Пенсію 
дружина отримує трохи біль-
шу від мінімальної, моя в 1,5 раза 
більше. До якої категорії пільго-
виків належить  військовослуж-
бовець чи звільнена з військової 
служби особа? 

Мартинюк П. Д.,  
м. Хмельницький

Відповідно до п. 5 ст. 12 Зако-
ну України «Про соціальний і 
правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» (далі 
— закон), військовослужбовцям, 
а також звільненим з військо-
вої служби особам, які стали осо-
бами з інвалідністю під час про-
ходження військової служби, та 
членам їхніх сімей, які перебува-
ють на їхньому утриманні, бать-
кам і членам сімей військовос-
лужбовців, які загинули (помер-
ли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, 
надається 50-відсоткова зниж-
ка плати за користування жит-
лом (квартирної плати) і плати за 
комунальні послуги (водопоста-
чання, газ, електрична, теплова 
енергія та інші послуги) в жилих 

будинках усіх форм власності в  
межах встановлених норм, перед-
бачених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 06.08.2014 №409 
«Про встановлення державних 
соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуго-
вування».

П.Д. Мартинюк перебуває на 
обліку в Єдиному державному ав-
томатизованому  реєстрі осіб, які  
мають право на пільги, як особа з 
інвалідністю внаслідок військової 
служби і має  право на пільги від-
повідно до  вищезазначеного за-
кону.

Відповідно до рішення Кон-
ституційного суду України від 
03.06.1999 року №5-рп/99, чле-
ном сім’ї, що перебуває на утри-
манні військовослужбовця, від-
повідно п. 5 ст. 12 Закону Укра-
їни «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», є особа, яка пе-
ребуває на повному утриманні 
військовослужбовця або членом 
сім’ї, що перебуває на утриман-
ні військовослужбовця або одер-
жує від нього допомогу,  яка є для 
неї постійним і основним джере-
лом засобів до існування.  Це осо-
би,  що не мають власних доходів,  
або особи,  пенсія,  стипендія чи 
інший сукупний середньомісяч-
ний  доход  яких   не   перевищує   
офіційно встановленої  межі ма-
лозабезпеченості (до законодав-
чого визначення прожиткового 
мінімуму).

 До  них  належать: а) неповно-
літні;   б) непрацездатні;  в) інші   
особи,   яких   військовослужбо-
вець зобов’язаний утримувати за 
законом;  г) вихованці,  учні,  сту-
денти,   курсанти,   слухачі   (крім 
курсантів  і  слухачів військово-
навчальних закладів та навчаль-
них закладів  органів  внутріш-
ніх  справ),  стажисти   до   закін-
чення навчальних  закладів,  але  
не  довше ніж до досягнення ни-
ми віку, встановленого для таких 
членів сім’ї військовослужбовця, 
які мають право на пенсію у ра-
зі втрати годувальника; ґ) пра-
цездатні  члени  сім’ї  військово-
службовця,  що зайняті доглядом   
за    дітьми,    братами,    сестрами    
чи    онуками військовослужбов-
ця,  які  не досягли 8-річного віку,  

за інвалідом першої групи, дити-
ною-інвалідом віком до 16 років, 
за пенсіонером, який за   висно-
вком   медичного   закладу   по-
требує  постійного стороннього 
догляду, та визначеними зако-
ном іншими видами трудової ді-
яльності,  що  зараховується  до 
стажу роботи,  який надає члену 
сім’ї військовослужбовця право 
на трудову пенсію;  д) інші особи, 
визнані утриманцями у встанов-
леному порядку.

Звертаємо увагу, що в запи-
ті ви зазначаєте: «моя дружи-
на отримує пенсію, трохи більшу 
від мінімальної». У зв’язку з цим 
відповідно до норм чинного зако-
нодавства пільги на житлово-ко-
мунальні послуги  не можуть по-
ширюватися на вашу дружину, 
оскільки вона не вважається та-
кою, що перебуває на  утриман-
ні  чоловіка.  

Відповідно до пп. 7 п. 3 поста-
нови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 06.08.2014 №409 (із зміна-
ми та доповненнями), зазначе-
но, що громадянам, які відповід-
но до законодавства мають пра-
во на пільги, встановлено такі со-
ціальні нормативи користуван-
ня послугами з електропоста-
чання у житлових приміщеннях 
(будинках), зокрема у житлових 
приміщеннях (будинках), окрім 
тих, що зазначені в абзацах тре-
тьому — шостому цього підпунк-
ту: 70 кВт∙год. на місяць на сім’ю 
(домогосподарство) з однієї особи 
і додатково 30 кВт∙год. на місяць 
на кожного іншого члена сім’ї (до-
могосподарства), але не більш як 
190 кВт∙год. на місяць.

Щодо отримання вашою дру-
жиною додатково 30 кВт∙год. на 
місяць, які передбачені вищезаз-
наченою нормою повідомляємо, 
що ця пільга на вашу дружину не 
розповсюджується, оскільки во-
на не перебуває на вашому утри-
манні, як особа, до якої додаються 
пільгові норми.

Начальник управління 
праці та соціального 

захисту населення 
Хмельницької  
міської ради  

СлОвяН вОРОНЕЦЬКИЙ
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актуальне інтерв’ю

«Україна має змогу посісти одне з перших 
місць у світі як країна з розвиненою 

інфраструктурою санаторно-курортного 
лікування» 

Ми неодноразово писали про 
оздоровчі  заклади ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» як про 
спосіб ефективного й доступно-
го лікування для українців. Де-
які з них десятиліттями зали-
шаються флагманами санатор-
но-курортного лікування, дея-
кі потребують істотних інвести-
цій. Та  якщо вірити новинам, ве-
лика реформа чекає на всі санато-
рії «Укрпрофоздоровниці». Скіль-
ки з них функціонує, в якому ста-
ні й чи очікувати українцям на до-
ступне санаторно-курортне лі-
кування в майбутньому? Із цими 
запитаннями «Урядовий кур’єр»  
звернувся до голови наглядової 
ради  ПрАТ «Укрпрофоздоровни-
ця», заступника голови Федерації 
профспілок України Володимира 
САЄНКА.

УК Уже забулися часи, коли са-
наторне оздоровлення було 
частиною загальнодержавної 
програми. Як нині санаторії ви-
тримують конкуренцію із сучас-
нішими способами відпочити та 
провести відпустку? 
— Так, санаторно-курортне оздо-
ровлення, лікування та реабіліта-
ція населення, що працює, їхніх 
сімей, особливо дітей, протягом 
десятиліть були частиною дер-
жавної політики, їх фінансували 
через фонди соціального страху-
вання. Щороку за рахунок фон-
дів оздоровлювалися близько 500 
тисяч українців. У 2014-му уряд 
припинив фінансування санатор-
но-курортного оздоровлення та 
лікування, вилучивши цю статтю 
із загальнодержавної програми. 
Залишивши тільки реабілітацію, 
уряд не визнає, що профілактика 
захворювань обходиться держа-
ві й роботодавцеві значно дешев-
ше й вигідніше, ніж подальше лі-
кування вже хворого працівника. 
Така ситуація призвела до змен-
шення кількості відпочивальни-
ків, відповідно погіршився стан 
санаторіїв, і найголовніше — 
це негативно позначичилося на 
здоров’ї населення. 

Але з огляду на унікальну при-
родну лікувальну базу й ефек-
тивність оздоровлення в санаторії 
люди як їздили туди, так і їзди-
тимуть. Багато хто як  відпочинок 
обирає закордон, подорожі, а як 
альтернативи медикаментозно-
му лікуванню профспілкові оздо-
ровниці популярності не втратять 
ніколи. Про це свідчить і кількість 
іноземних гостей у вітчизняних 
санаторіях, яка зростає. 

УК Однак  далеко не всі санаторії 
відповідають міжнародним стан-
дартам. Навіть, незважаючи на 
умови, їдуть іноземці?
— Коли головне питання для лю-
дини — стати на ноги після хво-

роби чи травми, умови відходять 
на другий план. Тому тих, кому 
потрібне лікування, умови не ля-
кають. Для прикладу, в «Куяль-
ник» щороку приїздять сім’ї з 
Об’єднаних Арабських Еміратів, 
які не вимагають апартаментів, 
а живуть у номерах поліпшено-
го комфорту. Звісно, до міжнарод-
них стандартів в усіх санаторіях 
нам ще далеко, але ми працюємо 
над поліпшення  умов. До того ж 
почали велику реформу і планує-
мо поступово розвивати всі проф-
спілкові санаторії.

УК Нині актуальне питання реа-
білітації та оздоровлення учасни-
ків АТО. Чи надають профспіл-
кові санаторії такі можливості 
українським захисникам?
— Укрпрофоздоровниця однією 
з перших прийняла на оздоров-
лення, лікування та реабілітацію 
воїнів АТО на базі санаторно-ку-
рортних закладів профспілок 
України. Ми забезпечуємо ліку-
вання й реабілітацію учасників 
бойових дій, зокрема соціально-
психологічну, в 20 наших оздо-
ровницях. У перші роки війни в 
наших санаторіях ми приймали 
переселенців з Донецької, Луган-
ської областей та АР Крим. Звіс-
но, надавали допомогу й надалі її 
надаватимемо.

УК Який реальний стан санаторі-
їв Укрпрофоздоровниці? Можна 
знайти інформацію, буцімто сис-
тема профспілкового лікування і 
оздоровлення занепадає.
— Санаторії перебувають у різно-
му стані. Якщо говорити про ліку-
вальну базу, то вона на високому 
рівні скрізь. А ось щодо матері-
ально-технічної, то ситуація інак-
ша. Одні, як Миргородкурорт, або 
Моршинкурорт,  всесвітньо ви-
знані у сфері санаторно-курорт-
ного лікування. Деякі, на жаль, 
не в такому привабливому стані. 
Наприклад, у санаторії «Куяль-
ник» один  з корпусів на 16 повер-
хів повністю виведено з експлуа-
тації, ремонт коштуватиме більш 
як 250 мільйонів гривень. Але не-
щодавно там змінилося  керівни-
цтво, яке взяло курс на розвиток, 
осучаснення, залучення інвести-
цій, і вже наступного сезону очі-
куємо на відпочивальників в онов-
леній оздоровниці.   

Є справді проблемні активи. Та 
коли чуємо, що всі санаторії Укр-
профоздоровниці не функціону-
ють, стоять розвалені й занедбані, 
нам потрібно розуміти, що така ін-
формація — здебільшого частина 
інформаційної кампанії зацікав-
лених у придбанні санаторіїв осіб. 

Звісно, не кажу, що стан усіх 
санаторіїв відповідає найвищим 
стандартам для оздоровлення 
працівників. Потрібно враховува-

ти, що величезні санаторії буду-
вали під певні обсяги, туди при-
їздили з усього колишнього Ра-
дянського Союзу. Нині кількість 
відвідувачів значно зменшила-
ся, відповідно прибутків не виста-
чає, щоб підтримувати в належ-
ному стані всі об’єкти, площа де-
яких сягає сотні гектарів. Але по-
ліклініки й   лікувальні корпуси 
більшості санаторіїв відремонто-
вані та оснащені сучасним облад-
нанням, ви рідко почуєте скарги 
на медичний персонал чи рівень 
надання лікувальних послуг. По-
ступово відновлюють номерний 
фонд. Уже цього року на рекон-
струкцію номерного фонду «Ку-
яльника» буде спрямовано понад 
25 мільйонів гривень від Федера-
ції профспілок України. Удоско-
налюють діагностичну базу сана-
торіїв. Щорічно оздоровниці сис-
теми на придбання медичної ліку-
вально-діагностичної апаратури 
та обладнання витрачають понад 
4 мільйони гривень.

Для прикладу, на утримання 
санаторію «Конча-Заспа», що пе-
ребуває у відомстві Державного 
управління справами, щороку з 
держбюджету надавали близько 
10 мільйонів гривень. Цей санато-
рій — не поодинокий випадок, всі 
державні санаторії фінансують з 
бюджету держави, з наших з ва-
ми податків. Профспілкові об’єкти  
перебувають на повному самоза-
безпеченні. Тому коли чуємо кри-

тику щодо  їхнього стану, варто 
звернути увагу на принципи їх 
утримання та фінансування. 

УК Чи кожен українець може до-
зволити собі купити путівку у 
віт чизняну оздоровницю?
— Ціни на відпочинок у систе-
мі Укрпрофоздоровниці нині 
найнижчі на українському рин-
ку санаторно-курортних послуг. 
Це стосується і базового паке-
та послуг (проживання, триразо-
ве харчування, кілька медичних 
про цедур) — 680—850 гривень за  
день за путівками, придбаними в  
системі соціального страхуван-
ня, і звичайних комерційних путі-
вок. Вартість останніх —750—950 
гривень за добу. Додаткові послу-
ги в наших санаторіях також аб-
солютно доступні за ціною.

УК Як прокоментуєте заяви про 
начебто розпродаж профспіл-
кового майна, які трапляються у 
ЗМІ?
— Кількість санаторіїв, які нале-
жали Укрпрофоздоровниці 20 ро-
ків тому і нині, справді  різна. Тоді 
їх було близько 90, тепер 45. Але 
річ не у продажу майна. Почнемо 
з того, що було ухвалено рішення 
про об’єднання санаторіїв в оздо-
ровчі комплекси та курорти. Ра-
ніше на одній території були різні 
санаторії, тепер вони стали час-
тиною одного комплексу. Напри-
клад, Приазовкурорт —  чотири 
санаторії об’єдналися в один ку-
рорт. Так само Миргородкурорт, 

Славкурорт, «Санаторно-курорт-
ний комплекс «Моршинкурорт». 
15 санаторіїв залишилися на те-
риторії анексованого Криму й на 
непідконтрольних територіях. 

І окреме питання — санаторії, 
які перейшли в розпорядження 
державних органів, міністерств, 
відомств та Фонду держмайна. За 
період проведення судової кам-
панії про визнання профспілко-
вого майна державною власністю 
профспілки втратили близько 40 
об’єктів власності, 10 з яких нале-
жали саме Укрпрофоздоровниці. 
Кожна нова влада лише посилю-
вала тиск на профспілки стосов-
но майна. 

Якщо говорити про майнові ак-
тиви лише Укрпрофоздоровни-
ці, які перейшли у власність дер-
жави, то матимемо чималий спи-
сок: санаторій «Лермонтовський», 
туристично-оздоровчий комп-
лекс «Горіховий Гай», дитячий 
оздоровчий комплекс «Придні-
провський», санаторії «Немирів» 
та «Зелений мис», туркомплекс 
«Прикарпаття». А якщо врахо-
вувати майнові активи Федера-
ції профспілок, цей список мож-
на продовжувати. Ми вже бага-
то років ведемо постійну бороть-
бу за профспілкове майно, за ко-
жен об’єкт. У цьому контексті за-
яви про розкрадання майна проф-
спілковим керівництвом слід про-
сто ігнорувати. Ми свою справу 
робимо сумлінно.

УК Якими бачите шляхи роз-
витку санаторної системи 
Укрпроф оздоровниці?
— Це комплексний підхід, який 
передбачає інвестиційні проєкти, 
зміни в системі управління, ви-
користання сучасних технологій, 
запровадження світового досвіду 
в управлінні подібними актива-
ми, діалог з державою та велики-
ми підприємствами щодо впро-
вадження програм відпочинку 
серед усіх верств населення. І тоді 
буде результат. Активи Укрпро-
фоздоровниці можуть виконува-
ти стратегічне завдання держав-
ного значення: розвиток України 
як оздоровниці всієї Європи. Але 
головне при цьому — зберегти їх 
доступність передовсім для укра-
їнців. 

І тут варто розуміти, що за-
вдання — не забудувати терито-
рії профспілкових санаторіїв до-
рогими житловими комплексами. 
Завдання значно важче: в умо-
вах економічних криз, нестабіль-
ності, зниження рівня соціального 
захисту населення зберегти акти-
ви, що належать профспілкам, от-
же кожному їхньому членові, оно-
вити ці активи і знайти альтерна-
тивні шляхи прибуткового функ-
ціонування оздоровниць, адапту-
вати їхню роботу під сучасні реа-
лії, дати змогу людям відпочива-
ти, лікуватися, оздоровлюватися.

УК З ваших слів зрозуміло, що 
стратегію вже створено. Із чого 
почнете?

— Уже почали — з реформи 
управління. Хоча ми виокре-
мили три кити, на яких трима-
тиметься стратегія розбудови: 
зміни в системі управління, ав-
томатизація і оптимізація про-
цесів та маркетингова страте-
гія. Завдання цих нововведень 
— ефективне управління акти-
вами компанії та збільшення за-
гального прибутку.

УК Як відбудеться управлінська 
реформа?
— Найближчим часом буде змі-
нено склад правління. За це вже 
проголосували усі члени нагля-
дової ради. Зміна складу пройде 
на конкурсній основі. Плануємо 
залучити нових фахівців, про-
фесіоналів з різних галузей. При 
цьому, звісно, важливо зберег-
ти найкращі кадри Укрпрофоз-
доровниці. Першочергово перед 
новим керівництвом стоятиме 
завдання оновити понад 50 до-
кументів, що регламентують ді-
яльність компанії. Усі ці зміни 
мають відбутися до кінця цього 
року. Це дасть змогу підвищи-
ти ефективність роботи підпри-
ємств.

Наступне завдання — пере-
хід на нові методи роботи, авто-
матизація та оптимізація про-
цесів, використання сучасного 
програмного забезпечення, так 
зване оцифровування активів, 
створення електронних баз, ре-
єстрів. Ідеться не лише про фі-
нансову звітність, а й про всі ас-
пекти діяльності підприємства. 
Оптимізація полегшить контр-
оль за активами, сприятиме про-
зорій діяльності підприємств і 
зменшить витрати на управлін-
ські процеси, поліпшить  рівень 
обслуговування.

Ще один важливий крок — 
запровадження сучасної мар-
кетингової стратегії. Ми прове-
ли аналіз ринку оздоровчих по-
слуг, його підсумки свідчать  про 
високий попит на санаторно-ку-
рортне лікування. Але нам необ-
хідно налагодити комунікацію із 
клієнтами, потенційними відві-
дувачами, донести інформацію 
про наш продукт та поліпшити 
його якість. Наше завдання — 
популяризація  оздоровлення у 
санаторіях та сприяння його до-
ступності.

Оновлений склад правління цю 
програму змін реалізовуватиме 
протягом наступного року. Пе-
ред нами стоїть завдання збіль-
шити прибутковість санаторі-
їв  на 40% уже протягом року. Це 
досить амбіційне завдання, але 
вірю, що воно реальне. Ми пла-
нуємо впровадити нові оздоровчі 
продукти майже в кожній оздо-
ровниці й поступово поліпшити 
стан територій та приміщень са-
наторіїв. Люди у всьому світі на-
магаються максимально зберег-
ти та підтримати здоров’я і пра-
цездатність. І це світовий тренд.  
Враховуючи кількість санато-
ріїв та природні умови, Україна 
має змогу посісти  одне з перших 
місць у світі як країна з розвине-
ною інфраструктурою санатор-
но-курортного лікування, і Укр-
профоздоровниця всіляко цьому 
сприятиме.

Дмитро ПАНЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Багато хто як  відпочинок обирає закордон, 
подорожі, а як альтернативи медикаментозному 
лікуванню профспілкові оздоровниці  
популярності не втратять ніколи.

Голова Наглядової ради  
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 

Володимир САЄНКО
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Біля Полтави плавали козацькі чайки
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

 «Урядовий кур’єр»

ЕКСПОЗИЦІЯ. Полтавський 
краєзнавчий музей імені Васи
ля Кричевського поповнився 
ще однією постійною експози
цією «Полтавщина у XIV—XVII 
ст.», до створення якої зусиль 
доклали обласна влада та на
уковці Національного рестав
раційного центру. Представ
ники його харківської філії 
відреставрували для козаць
кої зали великі експонати, що 
розкривають історію полтав
ського краю у ХІV—ХVІІ сто
літтях. Частину їх експонують 
уперше. Наприклад, це заго
товка кілевої частини козаць
кого човна кінця XVII— почат
ку XVIII ст., знайденої у Коте
левському районі. Поряд ма
кет чайки, який виготовили 
працівники музею. 

Привертають увагу відві
дувачів козацька й турецька 
зброя, люлькиносогрійки, мо
нети, які були в обігу на Пол
тавщині в ті часи, глиняний і 
скляний посуд, ікони на мета
лі з Лубенського Мгарського 
СпасоПреображенського мо
настиря. Представлено бага

то скульптур, картин, книжок 
на історичну тематику. 

В основі концепції експози
ції — зміст книжки «Полтав
щина козацька (від Люблін

ської унії до Коломацької ра
ди)», на написання якої її ав
тор заступник директора му
зею Володимир Мокляк витра
тив 10 років. 

Нова експозиція демон
струє величні сторінки історії 
України, пов’язані з гетьманом 
Мазепою, іншими українськи
ми героями.

На Закарпатті опікуються замками
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр» 

ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ. Пер
ший в Україні секторальний про
єкт, який передбачає реставра
цію пам’ятки архітектури націо
нального значення Невицького 
замку, втілюють на Закарпат
ті. На нього надано кошти дер
жавного бюджету, отримані від 
Європейського Союзу, в сумі  
11 248 гривень.

Цей замок на узвишші не
подалік Ужгорода вражає ма
льовничими формами, велич
чю. Товстелезні стіни, яким 
500 років, ваблять тисячі ту
ристів. 

Торік сильний вітер зірвав 
покрівлю з найбільшої башти, 
зведеної за Чехословаччини. 
одразу по тому взято курс на 
відновлення втраченого вигля
ду середньовічної фортеці. Ви
конано вже чималий обсяг по

шуководослідницьких робіт, 
частиною яких стала моно
графія про історію Невицького 
замку. За 24 місяці загальної 
тривалості проєкту буде відбу
довано дві замкові вежі й від
реставровано чотири опори, 
відновлено покрівлю основної 
вежі з облаштуванням огля
дового майданчика. У подаль
ших планах — реставрація 
замкових стін і їх консервація, 
впорядкування довколишньої 

території, встановлення освіт
лювальної мережі.

У депутатів обласної ра
ди нині на розгляді проєкт зі 
створення на Закарпатті іс
торикоархеологічного запо
відника, який комплексно 
розв’язуватиме проблеми збе
реження і використання зам
ків області. для цього перед
бачено заснувати обласне ко
мунальне підприємство «Зам
ки Закарпаття».

«Черкаська імпресія» 
на кінчику пензля

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПАЛІТРА. Не знаю, як вдалося художникові Володимирові Баб
ченку так вловити той стан душі, коли все здається рожевим. Роже
ве небо, рожеві квіти, трава, люди… Знайомі й водночас незнайо
мі Черкаси. ось будинок, цілий куточок, біля якого проходив тися
чі разів, а тільки тепер зрозумів: він незвичайний, як і люди, зайня
ті звичними  справами. Таким його побачив художник, і я вдячний, 
що не зобразив його якось похмуро. Може, то сонце так засвітилося, 
вихлюпнувши на місто якусь небачену хмару на рожевих вітрилах?

а є й інші, блакитні та яскравозелені кольори. Бані храму, ніби 
нерозкриті жовті тюльпани, світяться якимось неземним кольором, 
контрастуючи з синім небом. Річковий порт із величезними кранами 
на химерних напівзігнутих ногах, крокує в синю далину, де спокійно, 
пропливають легкі хмаринки. 

Знову вдивляюся в рожеві, збудовані ще в минулому столітті, бу
динки. З колонами та ґаночками, які вже давно вийшли з моди. І все
таки вони милі! Скільки поколінь народилося й виросло тут, скільки 
щастя і трагедій бачили ці могікани, які незабаром змете його велич
ність час, що нікого й нічого не жаліє.

дивне відчуття. Здавалося б, усе просто, як сонце, земля і небо, 
але чому ж зупиняємося біля цих картин, ніби намалював їх не зви
чайний черкаський художник Володимир Бабченко, який називає 
себе постімпресіоністом, а сам Творець? 

Тому разом гляньмо на полотна трохи іншими очима. І навіть за
недбані вулички перетворяться завдяки чарівному пензлю на «Чер
каську імпресію» — саме так назвав художник свою виставку, яку 
експонують у Черкаському художньому музеї.

Невицький замок неподалік Ужгорода відреставрують першим на Закарпатті
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mШукали підлітка цілу ніч

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НП. Перший день змагань 
з орієнтування на місцевос
ті, що проходили поблизу се
ла Реутинці Кролевецького 
району на Сумщині, для учас
ників став ледь не фаталь
ним. один з юних спортсме
нів, 13річний Микола Гаври
ленко, стартувавши на узліс

сі, так і не дійшов до фінішу. 
Після того як надійшло пові
домлення про зникнення під
літка, до його  пошуків долу
чилися представники чоти
рьох районних відділень полі
ції, дСНС, нацгвардійці, мис
ливці, єгері, не кажучи про 
родичів, сусідів, знайомих. 
Усю ніч прочісували навко
лишню місцевість, але без
результатно. І лише вранці 

наступного дня хлопця зна
йшли місцеві мисливці Сер
гій Хиль та Сергій Гузєй, які 
побачили його біля покину
того будинку, де той грівся 
біля розпаленого вогнища. 
Це було за 10 кілометрів від 
місця проведення змагань. 
На щастя, все минулося щас
ливо, хоч юний спортсмен пе
режив великий стрес. Розпо
вів, що довго блукав лісовими 

нетрями, аж доки натрапив на 
покинутий будинок, у якому й 
зупинився. Щоб не змерзнути, 
розпалив вогнище, і так уря
тувався від переохолодження. 
до слова, батько Миколи пе
ребуває в зоні проведення 
ооС. Коли дізнався про си
нову пригоду, одержав дозвіл 
на поїздку додому. Тепер хло
пець приходить до тями ра
зом з рідними. 

Художник-романтик Володимир Бабченко виношує нову 
імпресію, яку ще втілить у живописних полотнах

Деякі експонати у музеї представили вперше
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