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ДОНАЛЬД ТУСК:  «Стратегічна
мета Путіна — не лише 

повернути контроль над 
територіями колишнього 

СРСР, а й систематично 
послаблювати ЄС, 

провокуючи внутрішні 
розбіжності».

Є бюджет! 
Збалансований  
і реалістичний

УХВАЛЕНО. За ухвалення державного бюджету на 2020 рік 
проголосували 280 народних депутатів. З них 241 член фракції 
«Слуга народу», 19 — із групи «За майбутнє» і 20 позафракційних. 

А започаткували його розгляд у другому читанні о 13 годині із про-
позиції голови парламенту Дмитра Разумкова розпочати засідання са-
ме з цього питання — «на свіжу голову». Із другої спроби ця пропозиція 
набрала 233 голоси за необхідного мінімуму 226, повідомляє УНІАН.

Міністр фінансів Оксана Маркарова закликала депутатів ухва-
лити цей проєкт бюджету: «Це хороший, реалістичний і збалансо-
ваний бюджет, ухвалення якого дасть нам змогу спокійно розпоча-
ти наступний рік. І тоді місцеві бюджети матимуть набагато більше 
ресурсів, ніж у минулі роки. А обсяг субсидій, хочу запевнити всіх 
українців, достатній і для проходження наступного опалювального 
сезону, і для початку опалювального сезону наприкінці 2020 року. 
Коштів на допомогу вистачить усім, хто цього насправді потребує», 
— запевнила очільниця Мінфіну.

4,1 мільйона євро
компенсації отримала з травня  

по листопад Україна від російської 
Транснефти через транзит 
трубопроводом «Дружба»  

неякісної нафти 

АВТОРИТЕТНО. Топменеджер докладно, без зайвих емоцій, на 
фактах і графіках викладає ситуацію щодо відносин між 
Нафтогазом і Газпромом 

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» 
Юрій Вітренко:

«Припинення транзиту 
— це рішення Путіна»

Голова Європейської Ради про те, що Росія —  
не стратегічний партнер ЄС, а його стратегічна проблема
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КУЛЬТУРА

У Трускавці  
пройшов  
VIII кінофестиваль 
«Корона  
Карпат»

У 44-му Марафоні Морської 
піхоти США уперше взяв  
участь військовослужбовець  
СБУ — представник  
Луганщини

ГЕРОЇ ПОРУЧ 
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Як позбутися «боргів» з імплементації директив ЄС?
АКТУАЛЬНА ТЕМА. Україна відстає від графіка інтеграції до внутрішнього ринку Євросоюзу  
в межах Угоди про асоціацію

Станіслав ПРОКОПЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Слова, винесені у підзаголо-
вок, — це тривожний висно-

вок, який зроблено в аналітич-
ному звіті «Інтеграція у рам-
ках асоціації: динаміка виконан-
ня Угоди між Україною та ЄС», 

підготовленому в межах проєк-
ту «Громадська синергія». Його, 
нагадаю, реалізує Міжнародний 
фонд «Відродження» за фінан-
сової підтримки Європейського 
Союзу із залученням експертів 
української сторони: Платфор-
ми громадянського суспільства 
Україна — ЄС та інших неза-

лежних фахівців. Цей звіт з ана-
лізом ситуації станом на червень 
2019 року було презентовано на 
пресбрифінгу в Українському 
кризовому медіацентрі напере-
додні ХХІ саміту Україна — ЄС, 
що відбувся нещодавно в Києві.

У ньому експерти ґрунтов-
но проаналізували досягнення 

й перспективи приєднання на-
шої країни до різних секторів 
спільного ринку Європейського 
Союзу в межах Угоди про асо-
ціацію. Зокрема й до цифрово-
го, а також до ринку природ-
ного газу, електроенергії, про-
мислових товарів, фінансових 
послуг, щодо пришвидшення 

експорту до ЄС завдяки спро-
щенню митних процедур. Зага-
лом угода передбачає інтегру-
вання до ринку ЄС у 14 секто-
рах. На виконання необхідних 
умов у всіх цих секторах Укра-
їні відведено вісім років. 
Відлік розпочався 1 січня 
2016-го. 
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новини та коментарі

Коли споживач перестане купувати  
кота в мішку
КОНТРОЛЬ. Фальсифіковані продукти завдають шкоди не лише здоров’ю українців, а й іміджу 
нашої держави у світі  

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

За підтримки Кабіне
ту Міністрів, Державної 

служби з питань безпечнос
ті харчових продуктів та за
хисту споживачів розпоча
то масмедійний проєкт гро
мадської організації «Гро
мадський контроль захис
ту прав споживачів» «СТОП 
Фальсифікат». Він має по
класти початок очищенню 
ринку від фальсифікованої 
продукції, захисту спожива
чів від введення в оману не
добросовісними виробника
ми харчових продуктів, під
вищенню довіри до держав
них органів. Він має надати 
конкурентні переваги добро
совісним виробникам, поліп
шити репутацію вироблено
го в Україні на міжнародно
му ринку.  

Чому саме нині такі великі 
надії покладають на цей про
єкт? А тому, що Держпрод
споживслужба отримала ді
євий інструмент — нове за
конодавство, завдяки якому 
зможе регулювати, контро
лювати й очищувати ринок 
від небезпечної та фальси
фікованої продукції. На цьо
му під час презентації про
єкту «СТОП Фальсифікат» 
наголосила заступник голо
ви ГО «Громадський конт

роль захисту прав спожива
чів» Ольга Котехова. Ідеться 
про закони «Про інформацію 
для споживача щодо харчо
вих продуктів», «Про дер
жавний контроль за дотри
манням законодавства про 
харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринно
го походження, здоров’я та 
благополуччя тварин», «Про 
основні принципи та вимо
ги до безпечності та якості 
харчових продуктів», «Про 
основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфе
рі господарської діяльності».  

Серед 
пріоритетів

Ольга Котехова конста
тувала, що причинами на
сичення вітчизняного рин
ку фальсифікатом, введення 
в оману споживача, втрати 
іміджу української продук
ції на міжнародному рин
ку стали мораторій на про
ведення перевірок у 2014—
2016 роках, реорганізація 
компетентного органу, не
досконалість законодавства, 
скасування обов’язкової 
сертифікації продукції, брак 
дієвого контролю за якіс
тю та безпечністю харчових 
продуктів.   

Заступник міністра роз
витку економіки, торгівлі та 

сільського господарства Та
рас Висоцький нагадав, що 
діяльність уряду людино
центрична, серед його пріо
ритетів — безпечність і до
бробут громадян. Тобто уряд 
робить усе, аби люди від
чували, що про них дбають. 
Але Тарас Висоцький каже, 
що уряду мають підставити 
плече громадянське суспіль
ство і чесні виробники.

«Держава працює в межах 
визначених повноважень, і, 
на жаль, вони не завжди да
ють змогу миттєво реагува
ти, впроваджувати зміни. 
Ми над цим працюємо. Ін
струменти комунікації до
зволяють ефективно пра
цювати спільно, аби україн
ці були впевнені в якості та 
безпечності того, що спожи
вають. Єдиним обмеженням 
може бути небажання роби
ти це», — зауважив він. 

І згадав про нещодавню 
нараду за участю очільни
ка уряду, на якій розгляда
ли ситуацію з дитячим хар
чуванням. Тарас Висоцький 
емоційно прокоментував по
чуте: «Сказати, що це циніч
но, — дуже м’яко сказати. 
Коли на харчуванні дітей (на 
їхньому здоров’ї) у дошкіль
них навчальних закладах чи 
в школах просто заробля
ють, постачаючи неякісну 
продукцію. Для мене непри

пустимо навіть брати в цьо
му участь, а керівники та по
стачальники спокійно хо
дять по цій землі». 

Заступник міністра на
голосив, що підняття у сус
пільстві градуса обговорен
ня проблем із фальсифіка
цією, боротьба з нею загалом 
дасть позитивні наслідки. 

Генеральний директор 
директорату безпечності та 
якості  харчової продукції 
Микола Мороз  ошелешив 
присутніх на презентації 
тим, що в українському за
конодавстві поняття «фаль
сифікований продукт» досі 
немає. За його словами, фі
налізується внесення таких 
змін до законодавства і буде 
посилено роль Держпрод
споживслужби.  

Місяць  
на виправлення

Проєкт «СТОП Фаль
сифікат» упроваджено 14 
листопада, але ГО «Гро
мадський контроль захис
ту прав споживачів» дає мі
сяць усім виробникам, які 
фальсифікують продукцію, 
виправитися, а торгівцям — 
прибрати з полиць непотріб. 
За словами Ольги Котехо
вої, тим, хто випускає якісну 
та безпечну продукцію, хви
люватися нема причин. Із 

16 грудня цього року пред
ставники громадської орга
нізації у присутності медіа 
виїжджатимуть на відбір 
зразків. Це відбуватиметься 
в чотирьох регіонах. У яко
му саме, у якому магазині чи 
супермаркеті, в онлайнре
жимі, ніхто не знатиме. Бу
де онлайнтрансляція від
бору на сторінці ГО у фейс
буці: як відбирають  зразки, 
в яких умовах, надання су
провідної документації. Ко
жен зразок знеособлять і за
кодують, а потім відправ
лять на аналіз паралельно 
у дві лабораторії. У разі по
треби зразок перевірять і в 
третій контрольній лабора
торії. Подальші дії Держ
продспоживслужби зале
жатимуть від підсумків до
сліджень. 

Як зауважив голова на
глядової ради Спілки мо
лочних підприємств Ва
дим Чагаровський, найбіль
ше фальсифікату в молоч
ній галузі. «Потрібно ухва
лювати технічні регламенти 
на молочні й імітаційні про
дукти. А чому є фальсифі
кат? Бо в нашій країні все
дозволеність і безкарність. 
Тож хочеться нарешті поба
чити дієві кроки компетент
них органів — Держпрод
споживслужби, Антимоно
польного комітету, Нацполі

ції. Це комплексне питання», 
— переконаний він.  

Голова Громадської ра
ди при Держпродспожив
службі Віталій Башинський  
каже, що жодна країна по
вністю не поборола фальси
фікату, але є ті, що досягли 
певного успіху в цьому. Тож 
і Україна має зробити все, 
щоб у світі її сприймали як 
державу, здатну виробляти 
продукт з інгредієнтів, вка
заних на маркуванні. Тоді 
легше буде виходити на зов
нішній ринок. Адже, за його 
словами, у світі до нас коло
сальна недовіра  як до тих, 
хто не  здатен контролювати 
процесів виробництва. 

Віталій Башинський за
стерігає, що за підсумками 
проєкту «СТОП Фальсифі
кат» можна побачити шквал 
судових позовів щодо збере
ження репутації виробни
цтва. Тому складові проєк
ту мають бути максималь
но прозорими: регіон може 
обирати ГО, а торгову точ
ку для відбору зразків — те
леканал; кодування зразків 
і розкодування з результа
тами аналізу мають бути в 
прямому ефірі. Якщо про
єкт буде результативним, 
то й зовнішні донори, й до
брочесні виробники допомо
жуть функціонуванню такої 
системи.

Львівщина має бути з теплом
Любов ДМИТРЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

А ХОЛОДИ БЛИЗЬКО. По-
чаток опалювального сезону і 
цього разу не минув без зривів 
графіків. Пам’ятаємо торішні 
проблеми з теплом у Смілі на 
Черкащині, коли 70-тисячне 
місто залишалося без тепла 
до самих холодів, заборгував-
ши газопостачальній компанії 
понад 120 мільйонів гривень. 
Тоді на допомогу людям при-
йшла держава — Кабінет Мі-
ністрів ухвалив рішення нада-
ти місту 16 мільйонів безпово-
ротної допомоги. 

А цьогоріч проблеми не 
оминули Львівщину. Їх слід 
розв’язати негайно, доки ще 
не вдарили справжні морози. 
«Люди мають бути в теплі й 
без боргів. Ми опрацьовуємо 
всі варіанти розв’язання про-
блем з опаленням», — наго-
лосив Прем’єр-міністр Олек-
сій Гончарук, коментуючи си-
туацію з початком опалюваль-
ного сезону у Новояворівську 
та Новому Роздолі. Там че-
рез безвідповідальність при-
ватної компанії-управителя 60 
тисяч людей могли залиши-
тися без тепла взимку, зазна-
чив Прем’єр на своїй сторінці у 
фейсбуці за підсумками робо-
чої поїздки.

Міста виявилися не готовими 
до подачі тепла: у трубах немає 
води, гідравлічних випробувань 
влітку не проводили, а праців-
ники ТЕЦ не отримують зарп-
лати вже майже півроку. «Чим 
займалась приватна-компа-
нія управитель весь цей час — 

із цим мають розібратись від-
повідні правоохоронні органи. 
Я не залишу цю ситуацію без 
контролю та хочу нагадати, що 
в кожної неспроможності є ім’я 
та посада. Все це буде виявле-
но й матиме оцінку та належне 
покарання. Представники полі-
ції вже цим займаються», — за-
значив глава уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, 
що першочергове завдання — 
терміново забезпечити людей 
теплом і вирішити питання з 
виплатою заборгованості пра-
цівникам підприємств. «За-
для цього ми ініціюємо пере-

дачу ТЕЦ в управління компа-
нії групи НАК «Нафтогаз Укра-
їни». Це відбуватиметься про-
тягом двох-трьох днів», — за-
значив Олексій Гончарук, до-
давши, що паралельно фахів-
ці перевірятимуть обладнан-
ня й усуватимуть технічні не-
справності.

У Новояворівську люди бу-
дуть з теплом у домівках за 
кілька днів. Ситуація в Ново-
му Роздолі складніша. Там те-
пломережа не готова до ро-
боти. Глава уряду дав дору-
чення протягом щонайбільше 
п’яти днів підготувати мережу. 

У ДСНС готові в разі зниження 
температури забезпечити гро-
мадян усім необхідним.

«Це неприпустимо, коли де-
сятки тисяч людей опинилися 
сам на сам із проблемою опа-
лення напередодні замороз-
ків. Підкреслюю: в європей-
ській країні, у 2019-му році! — 
зазначив Прем’єр-міністр. — 
Я не хочу чути пояснення, чо-
му щось неможливо зробити. 
Хочу бачити результат! Що-
дня чекаю від всіх учасників 
процесу письмову відповідь — 
що, як і ким зроблено для по-
стачання тепла в ці міста».

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук:  першочергове завдання — терміново забезпечити 
людей теплом

Міністр оборони Андрій Загороднюк: 

«Ім’я ворога 
складається  

із п’ятьох літер»
УРЯД У ФЕЙСБУЦІ. «Зранку — в Одесі. Беру участь у відкрит-

ті III Міжнародної конференції з питань морської безпеки. Гово-
римо про загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Символічно, 
що вперше в історії України — до складу наших ВМС долучились 
два катери типу «Айленд», які нам передав Уряд США.

Радий бачити тут наших партнерів — Вільяма Тейлора, Тимча-
сового повіреного у справах США в Україні, Александра Вінніко-
ва, Голову Представництва НАТО в Україні, представників дипло-
матичного корпусу країн НАТО і партнерів, контр-адміралів, адміра-
лів, спеціалістів з права й загалом друзів ВМС ЗС України.

Дві тези з виступу: а) військові морські загрози для України на 
Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безпереч но, 
винна у цьому Росія. При цьому вона не обмежується прямою 
агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судно-
плавства і розвитку морської індустрії. Без потужних ВМС ці про-
блеми не вирішити. б) Конференція в Одесі — ще одне підтвер-
дження сталих планів України відновити ВМС, які з окупацією 
Криму втратили значну частину своїх спроможностей.

За «Стратегією 2035», ми захищаємо прибережні води України 
й наші інтереси у виключній морській економічній зоні, відновлю-
ємо морську інфраструктуру, виховуємо мотивований персонал, 
створюємо пакет соціальної підтримки, щоб наші ВМС повністю 
могли сконцентруватися на перемозі та ефективному захисті на-
ших національних інтересів.

Щиро вдячний Міжнародному центру стратегій безпеки і оборо-
ни на чолі з адміралом запасу Кабаненком Ігорем Васильовичем, 
урядам США, Великої Британії та Одеській обласній Раді за допо-
могу у організації цієї важливої конференції…

РS  Без зайвих слів: ще з 2014 року я чітко розумів, що ім’я во-
рога складається з п’ятьох літер: Росія. Це не «ополчєнци» чи «міс-
цева міліція», а кадрові військовики з РФ, що стало ще більш зро-
зумілим під час моторошних подій в Іловайську. Якщо ж ворог — 
Росія, то: 

1) з ворогом розмовляють лише або мовою зброї, або мовою до-
свідчених дипломатів; 2) з цією країною неможливі фінансово-еко-
номічні відносини; 3) потрібно робити все, що від нас залежить, для 
повноцінної інтеграції з НАТО на всіх рівнях. 

Як міністр оборони, я не просто тримаю це на контролі. Я цим 
живу».
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новини та коментарі
Прошу слова! 

Як 
другорядне 
стає 
важливим

 
 
 

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр»

Буває так, що деякі речі в нашому житті ми вважаємо 
другорядними. Проте з віком дедалі більше дивуєшся: 

чимало з того, що вважав другорядним, виявляється го-
ловним. Ідеться насамперед про українську культуру, лі-
тературу та кіно. 

Чомусь пригадалося шкільне ще радянське дитинство. 
Я вчився у звичайній російськомовній школі в колишньо-
му Кіровограді, де, не скажу, що українській мові та літе-
ратурі надавали мало уваги чи вона була якось упослі-
дженою. Ні, і вчителі в нас були чудові, можна навіть ска-
зати, справжні патріоти, ще тоді, на початку 1980-х років. 
Проте російській мові та літературі завжди були пошана 
та увага більші, ніж українській. Мене тоді, дванадцятиріч-
ного хлопця, дуже дивувало, що українську мову та тво-
ри роблять другорядними, холопськими чи суто селянськи-
ми. Люди мого та старшого віку пам’ятають, як тоді каза-
ли: російська література є міською, а українська — селян-
ською чи сільською. Та й  учили ми на уроках української 
літератури, ніде правди діти, інколи не найкращі твори на-
ших поетів і письменників. Чомусь Павло Тичина в усві-
домленні не лише учнів, а й учителів асоціювався з про-
пагандистським  віршем «На майдані коло церкви», а не 
чудовою лірикою (яку не вчили в українських школах ра-
дянського часу). Казали школярі зовсім не заслужено про 
видатного поета, що «краще з’їсти кирпичину (до речі, й 
це слово — росіянізм, адже українською правильно казати 
цеглина), ніж вчити…».

Тому, можливо, й ставлення до української літератури, 
мови, культури та кіно також було другорядним. 

Останніми місяцями полюбляю передивлятися старі, 
зняті ще за радянського часу, а також раннього постра-
дянського періоду художні фільми виробництва кіносту-
дії імені О. Довженка чи Одеської. Нещодавно в ютубі на-
трапив на чудовий серіал видатного українського режисе-
ра Олега Бійми «Острів любові», кожну серію якого було 
знято за творами видатних українських письменників кін-
ця ХІХ — початку ХХ сторіччя. Пан Олег на початку страш-
них 1990-х, коли проходило первинне накопичення нечи-
стого капіталу, зняв майже шедевр. Але він це зробив до-
сить тонко: передав далеко не другорядність, а геніаль-
ність української класики за допомогою «полунички». Як 
кажуть, ішов у ногу з тим часом, розумів, що так гляда-
чеві простіше буде сприймати геніальні твори українських 
класиків. 

Так я знову для себе відкрив Олександра Олеся (батька 
не менш геніального сина Олега Ольжича), Марка Вовч-
ка, Івана Франка і навіть нашого сучасника Євгена Гуцала. 
Усі фільми — чудові взірці психологічної драми. Це страж-
дання через нерозділене кохання, намагання знайти нове 
щастя, зробити щось важливе для себе та для людей. Еро-
тика у фільмах Бійми зовсім не нав’язлива, не вульгарна. 
Вона органічна, а прекрасна музика робить кожен фільм 
ще вищим і поетичнішим. 

Я чомусь подумав, що в усіх українців — і російськомов-
них, і українськомовних — після перегляду такого серіа-
лу має з’явитися бажання знайти твори наших геніальних 
українських письменників, за якими було знято фільм, та 
бодай щось прочитати. 

Я став підкидати посилання «Острова любові» друзям і 
знайомим. Зокрема й тим, які вважають, що українська лі-
тература селянська та другорядна. І з великим подивом 
помітив, що цей серіал найбільше сподобався саме їм, а 
не прихильникам української прози ХІХ сторіччя. 

Це було, з одного боку, для мене відкриттям, а з іншо-
го — дуже приємною новиною. Значить, людина мислить, 
відчуває, порівнює, робить правильні висновки, змінюєть-
ся. Один із знайомих навіть запитав у мене, чи маю повість 
Марка Вовчка «Сон», за якою знято однойменний фільм у 
цьому серіалі. Отже, саме стрічки Бійми змушують людей, 
які до цього не були шанувальниками української літера-
тури, шукати книжки, за якими було їх знято? Це чудово. 

У час електронної інформації, телефонів і ноутбуків ми 
забуваємо, що є теплі книжки, старі чудові фільми, які нам, 
нашим дітям та онукам будуть набагато корисніші в житті 
та зроблять нас кращими, ніж усі сучасні прибамбаси. Во-
ни спонукають нас переосмислювати щось важливе, пере-
оцінити для себе вторинне і первинне, стати шанувальника-
ми геніїв та ще більше нас наблизити до справжніх патріотів 
України, до тих, ким були  Олександр Олесь,  Марко Вов-
чок,  Іван Франко і класик, який ще живе, — Олег Бійма. 

І якщо хоч дві-три людини, які прочитають цей матері-
ал, переглянуть серіал «Острів любові» (чи якийсь інший 
не менш геніальний український фільм за нашою класи-
кою), а можливо, й підуть до книгарень, щоб прочитати 
першоджерело, то я теж буду щасливим. 

Днями у Берліні топме-
неджер докладно, без 

зайвих емоцій, на фактах і 
графіках викладає ситуа-
цію щодо відносин між На-
фтогазом і Газпромом, на-
слідків для України в ра-
зі завершення транзиту 
газу її територією та вве-
дення в експлуатацію га-
зопроводу Nord Stream-2.

Зокрема він змалю-
вав оптимістичні політич-
ні сценарії щодо транзи-
ту, якщо Росія погоджу-
ється продовжувати пе-
реговори за пропозиція-
ми віцепрезидента Євро-
комісії Мароша Шевчови-
ча (серед яких підписан-
ня контракту на 10 років). 
І песимістичний (базовий) 
сценарій: транзит припи-
няється із січня 2020 ро-
ку, контакти між Нафто-
газом і Газпромом відбу-
ваються лише в залах су-
ду, на черзі — нові арбі-
тражі. За найпесимістич-
нішим сценарієм, падін-
ня української економіки 
може становити до 0,7% 
з урахуванням ефекту 
мультиплікатора. Замість 
прогнозованого зростання 
на 3,3%.

— Бундестаг удруге ста-
вить на розгляд ці уря-
дові поправки. Не зовсім 
зрозуміло, про що са-
ме йдеться у них, але по-
дейкують, що Німеччина 
хоче адаптувати під се-
бе директиву ЄС, що фак-
тично на руку Газпро-
му. Ми розглядаємо це як 
зраду?
— Ми не втручаємося в 
німецьку політику. Хоті-
лося б, щоб це рішення бу-
ло в інтересах Німеччини 
та Європи, відповідало б 
європейському праву.

— Дискусія, організована 
Німецько-українським 
товариством економіки 
та науки, відбувалася у 
вузькому колі експертів 
і фактично не залучала 
тих німецьких політиків, 
які ухвалюють рішення. 
Де ще ви презентували 
вашу доповідь?
— Ми проводили такі зу-
стрічі з вузьким колом 
парламентаріїв, урядов-
ців у Брюсселі кілька ра-
зів, у Вашингтоні, Берлі-
ні. Ще раз проводитимемо 
в Берліні 26 листопада. 
Заплановано дискусію 
«Верховенство закону на 
європейському газово-
му ринку, «Північний по-
тік-2», багатомільярд-
на суперечка Нафтогаз 
— Газпром та майбутнє 
транзиту газу Україною.

Тобто в нас такий під-
хід: ми зустрічаємося з 
людьми, які або вплива-
ють на рішення, або ухва-
люють їх, і без пропаган-
ди, дуже конкретно, з де-
талями показуємо нашу 

позицію: чому ми праві, а 
наші опоненти, в такому ра-
зі Газ пром, неправі.

— Наші західні партнери 
нас чують? Чи просто слу-
хають?
— З точки зору конкрет-
них кроків, наприклад, за 
рахунок таких дій нам вда-
лося значною мірою кон-
солідувати позицію з Єв-
ропейською комісією. Ми 
відчуваємо підтримку при-
наймні тих, із ким зустрі-
чаємося. Вони на конкрет-
них кроках показують її.

— Зовсім скоро Євроко-
місія запрацює в новому 
складі. Віцепрезидент з 
питань Енергетичного со-
юзу Марош Шефчович 
зробив чимало, щоб зру-
шити питання транзиту. 
Ви знаєте, хто опікувати-
меться цим питанням на-
далі?
— Шефчович відіграє ту 
саму роль на тристоронніх 

переговорах, як і раніше. І 
мої очікування, що він при-
наймні до кінця року це ро-
битиме.

З новим керівництвом 
Єврокомісії за цим напря-
мом ми ще не розмовля-
ли. Але найближчим часом 
плануємо.

— Чи відома дата наступ-
ного раунду перемовин у 
тристоронньому форматі? 
І що конкретно Росія ви-
магає в обмін на контракт 
такого, що лежить поза 
питаннями суто транзиту?
— Дату наступної зустрі-
чі ще не визначено. Щодо 
умов Росії, вони, по-перше, 
вимагають цей нульовий 
варіант, який для нас не-
прийнятний.

І по-друге, вимагають 
нового контракту на по-
стачання газу. Ми кажемо: 
так, робіть пропозицію, ми 
розглянемо. Вони ще таку 
пропозицію не робили.

— А як ви ставитеся до ро-
сійської пропозиції обну-
лити рішення Стокгольм-
ського арбітражу?
— Ми не сприймаємо та-
кої пропозиції взагалі. Ка-
жемо, що ми конструктив-
но налаштовані, можемо 
розглянути різні варіан-
ти того, як вони виконують 
рішення арбітражу. Але 
просто про нього забути не 
можемо.

Те саме стосується, на-
приклад, нового арбітражу. 
Тобто ми вказуємо на по-
рушення контракту з боку 

Газпрому. Якщо вони нам 
конструктивно покажуть, 
як готові ці порушення лік-
відувати або якось компен-
сувати нам відповідні втра-
ти від цих порушень, то ми 
готові це розглянути.

— Пакетне рішення при-
йнятне чи ні?
— Може бути і пакетне рі-
шення. Але воно все од-
но має бути вигідним для 
України й відповідати всім 
європейським нормам. І на-
віть у цьому пакетному рі-
шенні кожна з окремих дій 
теж повинна мати певний 
сенс із точки зору навіть 
здорового глузду.

Тобто пакетне рішення 
не означає, що із трьох або 
чотирьох складових цьо-
го пакета всі не вигідні для 
України, і ми чомусь має-
мо на це погодитися. Так не 
буває.

Із точки зору європей-
ських правил, краще, ко-
ли кожна зі складових цьо-

го пакетного рішення, тоб-
то кожний контракт, зба-
лансований сам по собі й 
вигідний для обох сторін. 
Навіщо робити так, щоб 
якийсь контракт був неви-
гідним для однієї сторони? 
Усі контракти мають бути 
вигідними для всіх сторін, 
відповідати європейським 
правилам, і тоді пакетні рі-
шення будуть вигідними 
для всіх.

— У своїй презентації ви 
сказали, що припинення 
транзиту — це сценарій 
реалістичний. Ми готові 
до цього?
— Сподіваюся, так. При-
наймні, ми попереджали 
завчасно і уряд, і всіх, хто 
мав приготуватися, що ми 
маємо бути готовими до та-
ких наслідків. Ми відчуємо 
їх уже із січня.

Щомісяця ми отримува-
ли від транзиту 200—250 
мільйонів доларів. І ось у 
січні буде фактично остан-
ня проплата за грудень 
2019-го, але вже в лютому 
це припиниться. І уряд від-
чує ефект негайно.

Чому так песимістич-
но? Тому що, на жаль, це 
рішення Путіна, і дуже 
складно передбачити, чи 
зможе він змінити його під 
тиском міжнародної спіль-
ноти та економічних аргу-
ментів.

— Ви навіть назвали циф-
ру: падіння ВВП на 0,7% у 
разі втрати транзиту. Це 
чиї розрахунки?

— Це наші розрахунки, 
Нафтогазу.

— Стосовно безпосеред-
ньо постачання газу нам із 
Росії. Чи можливе пряме 
постачання?
— Ми сказали Газпрому: 
ви дайте пропозицію, ми 
розглянемо. Навіть зараз, 
за поточним контрактом, 
Газпром зобов’язаний по-
стачати газ, він просто його 
не постачає. Тому, коли во-
ни кажуть: а ось укладіть 
із нами новий конт ракт, 
ми відповідаємо: то ви на-
віть за поточним не поста-
чаєте; але якщо ви хоче-
те якийсь новий контракт, 
то запропонуйте конкретні 
умови — ми їх розглянемо. 
Ми не можемо погодитися 
на якийсь новий контракт, 
не побачивши, про що вза-
галі йдеться.

Це навіть не питання па-
кетного рішення. Просто 
скажіть нам: за якою ціною 
ви намагаєтеся газ прода-
вати, на яких умовах і все 
інше. Це ж серйозна справа.

Ми сказали, що кон-
структивно розглянемо 
пропозицію.

— Незабаром виповниться 
два роки відтоді, як Сток-
гольмський арбітраж задо-
вольнив вимоги Нафтогазу 
до Газпрому про компенса-
цію 4,63 мільярда доларів 
за недопоставлені обсяги 
газу для транзиту. За під-
сумками двох арбітраж-
них проваджень російська 
компанія має сплатити 2,56 
мільярда доларів плюс від-
сотки на користь україн-
ської сторони. Але Росія 
вперто не визнає висновків 
арбітражу. Які інструмен-
ти застосовує Україна для 
стягнення грошей?
— Ми заарештували їх-
ні активи, це для них дуже 
боляче. Найближчим ча-
сом почнемо отримувати 
гроші. Вони будуть змуше-
ні платити реальні готівко-
ві кошти на рахунок суду, 
наприклад, у Великій Бри-
танії. Вони заморожують 
дивіденди, які отримують 
від активів, які ми відповід-
но заарештували. І ці всі ко-
шти ми отримуватимемо з 
них у наступному році.

— Але ж російська сторона 
у квітні 2018 року теж по-
дала скаргу до Стокгольм-
ського арбітражу з вимо-
гою про початок арбітражу 
про перегляд рішення по-
переднього арбітражу за 
транзитним контрактом. 
Які наші шанси тут?
— Перше рішення за апе-
ляцією буде 27 листопада. 
Побачимо. Ми дуже опти-
містично налаштовані.

Ольга ТАНАСІЙЧУК, 
Укрінформ, Берлін 

(Надруковано  
зі скороченнями)
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Виконавчий директор  
НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко:

«Припинення 
транзиту —  
це рішення Путіна»

У січні буде фактично остання  
проплата за грудень 2019-го,  
але вже в лютому це припиниться.  
І уряд відчує ефект негайно.
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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі заходи щодо оптимізації переліків 
посад, що підлягають заміщенню особами 

вищого офіцерського (начальницького) 
складу, та граничних військових 

(спеціальних) звань за цими посадами
З метою запровадження єдиного підходу до визначення переліків посад, що 

підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та 
граничних військових (спеціальних) звань за цими посадами, відповідно до пунктів 
17, 24 частини першої статті 106 Конституції України ПОсТаНОвляю:

1. Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої роз-
відки України, Управлінню державної охорони України, Службі судової охорони:

1) подати в установленому порядку до 21 листопада 2019 року пропозиції сто-
совно переліків посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського 
(начальницького) складу, та граничних військових (спеціальних) звань за цими по-
садами, передбачивши зменшення кількості відповідних посад, а також виходячи 
з такого співвідношення:

за посадою Головнокомандувача Збройних Сил України граничним військовим 
званням є військове звання генерала армії України;

за посадами начальника Генерального штабу Збройних Сил України, першо-
го заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, команду-
вачів видів Збройних Сил України, Командувача об’єднаних сил, Голови Держав-
ної прикордонної служби України, командувача Національної гвардії України, Го-
лови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, Голо-
ви Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Голови Національної по-
ліції України та іншими відповідними посадами граничним військовим (спеціаль-
ним) званням є військове звання генерал-полковника (прирівняне до нього відпо-
відне спеціальне звання);

за посадами заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил Укра-
їни, перших заступників (заступників) командувачів видів Збройних Сил України, 
Командувача об’єднаних сил, Голови Державної прикордонної служби України, ко-
мандувача Національної гвардії України, Голови Служби безпеки України, Голови 
Служби зовнішньої розвідки України, Голови Державної служби України з надзви-
чайних ситуа цій, Голови Національної поліції України, а також за посадами голов-
ного інспектора Міністерства оборони України, начальника Національного універ-
ситету оборони України імені Івана Черняховського, командувача Сил логістики 
Збройних Сил Украї ни, командувачів родів військ (сил) Збройних Сил України, на-
чальника Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Си-
лах України, начальників Озброєння та Тилу Збройних Сил України, начальників 
Головних управлінь Генерального штабу Збройних Сил України, начальників Го-
ловних управлінь Збройних Сил України, командувачів військами оперативних ко-
мандувань Сухопутних військ Збройних Сил України, командирів повітряних ко-
мандувань Повітряних Сил Збройних Сил України, Голови Адміністрації Держав-
ної спеціальної служби транспорту, начальників регіональних управлінь Державної 
прикордонної служби України, начальників територіальних управлінь Національ-
ної гвардії України, Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України, Начальника Управління державної охорони України та іншими 
відповідними посадами граничним військовим (спеціальним) званням є військо-
ве звання генерал-лейтенанта (прирівняне до нього відповідне спеціальне звання);

за посадами перших заступників керівників (начальників) головних управлінь 
(департаментів) в органах військового управління, перших заступників (заступни-
ків) головного інспектора Міністерства оборони України, начальника Національно-
го університету оборони України імені Івана Черняховського, командувачів родів 
військ (сил) Збройних Сил України, командувачів військами оперативних коман-
дувань Сухопутних військ Збройних Сил України, командирів повітряних коман-
дувань Повітряних Сил Збройних Сил України, а також за посадами керівників за-
кладів освіти (крім начальника Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського), начальників навчальних (наукових) центрів Збройних Сил 
України, інших військових формувань, правоохоронних органів та іншими відпо-
відними посадами граничним військовим (спеціальним) званням є військове зван-
ня генерал-майора (прирівняне до нього відповідне спеціальне звання);

2) забезпечити в установленому порядку проведення заходів із визначення рів-
ня підготовки та відповідності займаним посадам осіб, які обіймають посади, що 
підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 листопада 2019 року
№ 845/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 листопада 2019 р. № 1040-р 
Київ

Питання забезпечення сталого проходження  
опалювального періоду 2019/20 року  

в мм. Новояворівську і Новому Роздолі  
львівської області

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характе-
ру в мм. Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області, забезпечення стало-
го проходження в зазначених населених пунктах опалювального періоду 2019/20 
року відповідно до статті 16 Кодексу цивільного захисту України і статті 10 Закону 
України «Про теплопостачання»:

1. Погодитися з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і 
Львівської обласної державної адміністрації щодо вжиття невідкладних заходів 
стосовно зміни управителя майновими комплексами Новояворівської і Новороз-
дільської теплоелектроцентралей, що забезпечить їх належне функціонування 
шляхом застосування процедури закупівлі, передбаченої статтею 35 Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі».

2. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики та комунальних послуг, і Антимонопольному комітетові відпо-
відно до своїх повноважень вирішити питання негайного надання новому управи-
телю майновими комплексами Новояворівської і Новороздільської теплоелектро-
централей згідно із законом відповідних дозвільних документів.

3. Взяти до відома рішення Львівської обласної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 31 жовтня 2019 р. про виділен-
ня коштів з резервного фонду обласного бюджету місцевим бюджетам мм. Но-
вояворівська і Нового Роздолу для фінансування здійснення заходів, пов’язаних 
із запобіганням виникнення в зазначених містах надзвичайної ситуації техноген-
ного характеру.

4. Акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» разом з акціонерним товариством «Укртрансгаз» забезпечити виконання 
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природно-
го газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226), в час-
тині постачання природного газу виробникам теплової енергії, управління майном 
яких здійснюється суб’єктами господарювання, які залучені Національним агент-
ством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів.

5. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших злочинів, разом з Львівською обласною 
державною адміністрацією і акціонерним товариством «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» розробити і затвердити у тижневий строк план захо-
дів щодо відновлення і забезпечення стабільного функціонування Новояворівської 
і Новороздільської теплоелектроцентралей. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

Ф
от

о 
з 

ос
об

ис
то

го
 а

рх
ів

у 
ві

йс
ьк

ов
ос

лу
ж

бо
вц

я 
С

Б
У

 з
 Л

уг
ан

щ
ин

и

Марафон учить  
шанувати захисників
ГЕРОЇ ПОРУЧ. У 44-му Марафоні Морської піхоти США  
уперше взяв участь представник Луганщини

Уляна ДАВИДЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

«Біжи з метою, фіні-
шуй з гордістю». Та-

ким був девіз нинішнього 
Марафону Морської піхо-
ти США. Щорічно у змаган-
нях беруть участь десятки 
тисяч людей із 60 країн, зо-
крема кілька тисяч поране-
них військовослужбовців, 
ветеранів бойових дій та во-
лонтерів. Уже четвертий рік 
поспіль в американському 
марафонському забігу бра-
ли участь українці, і вперше 
офіцер СБУ — корінний лу-
ганець. Представник спец-
служби п’ять років займав-
ся контррозвідкою в умовах 
проведення АТО/ООС, за-
знав серйозних травм і по-
ранень, пройшов тривале 
лікування і складний шлях 
реабілітації. Його імені не 
розсекречують — він і досі 
захищає Батьківщину.

«Після травми в 2016 ро-
ці лікувався. Марафон Мор-
ської піхоти США побачив 
по телевізору. Подумав, що 
непогано було б спробувати 
взяти участь», — рапортує 
офіцер.

Спочатку йому довело-
ся зайнятися бігом, щоб від-
новити фізичну форму піс-
ля поранення, яке прикува-
ло на місяці до ліжка. У 2018 
році в Харкові він пробіг 
свою першу марафонську 
дистанцію. Того самого ро-
ку опанував у Харкові «на-
півзалізний триатлон», тоб-
то без перерви проплив 2 км, 
проїхав на велосипеді 21 км 
і пробіг 21 км. Тож він тепер 
ще й наполовину ironmen. 
У 2019-му подав заявку на 
участь у Марафоні Мор-
ської піхоти США, і його за-
рахували в нашу команду.

«Місію 
виконано!»

«Мета проведення ма-
рафону — вияв суспільної 
поваги до своїх військовос-
лужбовців, ветеранів, які 
загинули у конфліктах на 
території інших країн. І дру-
га назва заходу — народний 
марафон. Він завжди збирає 
тисячі людей. Це єдиний за-
біг без призових місць. По-
чесна сама участь у заході, 
привід для гордості», — під-
креслює офіцер.

Від України бігло десять 
осіб. Половина — з ампу-

таціями, відстань — 10 км. 
Хлопці з легшими травмами 
вийшли на повну дистанцію. 
Уперше до складу коман-
ди ветеранів-бігунів уві-
йшла дівчина. Ольга Бен-
да пішла добровольцем на 
фронт, у травні 2017 року 
під час обстрілів втрати-
ла ліву ногу, але «попри 
це залишається такою 
самою веселою й актив-
ною», — пишається нею 
офіцер з Луганська.

А ще він підкреслює, 
як радо приймали україн-
ську команду в США і, за 
його словами, такої вели-
чезної психологічної під-
тримки, надії діаспори, що 
«наші найкращі», не мож-
на було не виправдати.

Старт і фініш забігу бу-
ли неподалік Пентагону, 
а сам маршрут проходив 
повз парки й меморіали 
американської столиці. 
Наприкінці жовтня пого-
да була гарною за винят-
ком дня марафону. Тоді 
дощило, та злива не ста-
ла перешкодою ні бігу, ні 
гарному настрою учасни-
ків.

В Америці люди вихо-
дять, щоб просто потис-
нути руку бігунам, дзво-
нять дзвіночками. Бага-
то із саморобними плака-
тами на підтримку бігунів. 
Серед учасників Марафо-
ну Морської піхоти США — 
величезна кількість батьків, 
які везуть дітей на інвалід-
них візках усю дистанцію. 

Була окрема смуга для руч-
ного велосипеда.

«Тобто навіть ті учасники, 
які не могли ходити, на руч-
них велосипедах долали цю 
дистанцію і так виявляли 
підтримку армії», — розпо-
відає луганець. Багато учас-
ників вийшли у футбол-
ках зі світлинами військово-
службовців, їхніми прізви-
щами, званнями, датами на-
родження і загибелі. Вшано-
вували їхню пам’ять.

Українці намагалися бігти 
командою. Щоправда, луга-
нець таки виявився сам, по-
чекав представника Львів-
щини Богдана Ушарука, і 
разом вони дружно добіг-
ли до фінішу. Офіцер пока-
зує медаль фінішиста. Во-
на красива й важка. Викар-
бувано дати проведення ма-
рафону і слова: «Місію ви-
конано».

На війні немає 
непоранених

Поїздку згадуватиме дов-
го. Головне, формулює для 
себе, їхав, щоб «подивити-
ся, як люди живуть», по-
бачити побут морських пі-
хотинців США.

«Мене вразив і сподо-
бався сповідуваний амери-
канцями принцип There no 
unwounded soldiers in the 
war, тобто «На війні немає 
солдатів, яких не поране-
но». Будь-яка людина, яка 
пройшла війну, тією чи ті-
єю мірою (я впевнений, це 
стосується і жителів тери-
торій у зоні проведення бо-
йових дій і вимушених пе-
реселенців) постражда-
ла», — каже луганець.

За його словами, «ро-
бимо наголос, що в люди-
ни ампутація, осколкове 
або вогнепальне поранен-
ня. Те, що я зрозумів там: 
не потрібно ділити учасни-
ків бойових дій на якісь ка-
тегорії, в кого більше про-
блем чи заслуг. У нас одна 
спільна мета. Маємо насам-
перед вистояти перед ро-
сійським агресором і макси-
мально відновити свою те-
риторію. І має бути внесок у 
це кожного. І кожен має від-

чувати нерозривність свого 
внеску».

У США він побачив саме 
таке ставлення до тих, хто 
долю присвятив служінню 
Батьківщині. 

«Там до військовослуж-
бовців просто на вулиці під-
ходять люди й кажуть: «Дя-
кую за вашу службу». Та 
особливо мене вразило, 
що скрізь, у всіх публіч-
них місцях — у Капітолії, 
їдальні морпіхів, Пентаго-
ні — є наочне нагадування 
про тих військовослужбов-
ців, які пропали безвісти. У 
їдальні морпіхів є сервіро-
ваний, але порожній стіл. 
Лежить медаль «Пурпуро-
ве серце» і стоїть табличка 
з написом: «Цей стіл заре-
зервовано для нашого бра-
та, який перебуває в полоні 
або пропав безвісти під час 
проведення бойових дій, — 
розповідає офіцер. — По-
тім ми потрапили в Кон-
грес. А там окреме шкіряне 
крісло для такого військо-
вослужбовця і висить пра-
пор з його умовним зобра-
женням. І так у всіх публіч-
них місцях. Тобто цей образ 
інтегровано в усе їхнє сус-
пільство. Люди не дають собі 
права й змоги забути про та-
ких солдатів».

Спілкувалися представ-
ники нашої команди й зі 
штатним радником голови 
комітету начальників шта-
бів різних родів військ. Це 
висока посада — на рівні за-
ступника міністра оборони.

«Прозвучала теза, що 
Україна — досить невелика 
країна порівняно з держа-
вою-агресором, і ті безпре-
цедентні заходи із захисту 
своєї території, які ми за-
стосовуємо, не залишають-
ся поза увагою США. Однак 
сили нерівні, хоч опір, який 
чинимо, вражає. У нас ве-
личезний досвід, який мо-
жемо запропонувати всьо-
му світу щодо участі в бойо-
вих діях і так званій гібрид-
ній війні, — каже офіцер. 
— Такого досвіду не мають 
ні Америка, ні наші парт-
нери з Британії. Тож вони 
дивляться на Україну як на 
форпост».Місце, де фінішував Марафон Морської піхоти

Українська команда, яка брала участь у 44-му Марафоні Морської піхоти США
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

«Отже, минуло три роки, відтак 
залишилося ще п’ять. Таким чи-
ном, — зауважив на брифінгу Дми-
тро Шульга, директор Європей-
ської програми Міжнародного фон-
ду «Відродження», — упродовж ка-
денції Президента Зеленського і но-
вого складу Верховної Ради Украї-
на має інтегруватися в ринок ЄС у 
всіх секторах. Утім, відповідно до 
положень угоди, вже на сьогодні на-
ша країна мала виконати умови в 
чотирьох секторах, натомість вико-
нала лише у двох із них. Хоча навіть 
і щодо них немає рішень ЄС про від-
криття ринку».

Обнадійливі кроки —  
у митній галузі

Як показав аналіз причин відста-
вання темпів секторальної інтеграції 
України до спільного ринку ЄС від 
термінів, передбачених Угодою про 
асоціацію, існує контрастна динаміка 
в різних галузях. Інтеграція, скажімо 
у секторі державних закупівель, де-
факто відбулася. Україна і ЄС від-
крили ринки одне одному, навіть без 
ухвалення потрібних рішень Уго-
ди про асоціацію, завдяки обопільній 
участі в угоді СОТ про державні за-
купівлі (угода GPA). На цифровому 
ринку через великий обсяг нововве-
день у праві ЄС Україна не може ру-
хатися далі сама. Тож вона чекає ви-
сновків ЄС щодо шляхів виконання 
угоди у цій галузі. Річ у тім, наголо-
шують експерти, що в багатьох сек-
торах законодавство ЄС пішло зна-
чно вперед з часів завершення у 2011 
році перемовин між Україною і ЄС 
щодо Угоди про асоціацію. А це по-
требує оновлення відповідних додат-
ків до Угоди. І першим із них у 2019 
році став Додаток XXVII стосовно 
енергетики. Оновлення потребують 
і решта, передусім Додаток XVII-3 
про телекомунікаційні послуги.

Щодо справ у митній галузі, од-
ній із найпроблемніших, то донедав-
на, за словами експертів, які брали 
участь у пресбрифінгу, був повний 
провал виконання зобов’язань з бо-
ку України. Народні депутати ми-
нулого скликання працювали неква-
пливо, накопичивши чималі «борги». 
Лише навесні цього року проголосу-
вали в першому читанні два довго-
очікувані законопроєкти — №9532 
і №7473, відтак почалося створен-
ня як окремої структури Державної 
митної служби. Прихід до влади пар-
тії «Слуга народу» й початок роботи 
нового складу парламенту в турбо-
режимі показав обнадійливі резуль-
тати в євроінтеграційному напря-
мі насамперед щодо врегулювання 
митних питань. 12 вересня Верхов-
на Рада ухвалила в цілому законо-
проєкт №1082 «Про режим спільно-
го транзиту та запровадження націо-
нальної електронної транзитної сис-
теми», а 2 жовтня народні депута-
ти 270 голосами підтримали в цілому 
законопроєкт №1048 «Про внесен-

ня змін до Митного кодексу України 
щодо деяких питань функціонуван-
ня авторизованих економічних опе-
раторів». Обидва ці революційні для 
української митниці документи вже 
підписав Президент України.

Запровадження режиму спільно-
го транзиту з ЄС (NCTS) — це пере-
дусім імплементація спеціального 
програмного забезпечення на мит-
ниці, яке дасть їй змогу працювати 
синхронно з митницями інших єв-
ропейських країн. Бо, як зазначив 
Максим Нефьодов, голова Держав-
ної митної служби, «спільний тран-
зит — це такий собі митний безвіз: 
із єдиним пакетом документів ван-
таж їде з Харкова до Лісабона че-
рез всі кордони. Швидше, дешев-
ше і з меншими ризиками, ніж ко-
ли з однієї країни виїхали айфони, 
а в іншу в’їхала керамічна плитка». 
Адже саме законом №1082 встанов-
люються основні засади організації 
та загальний режим транзиту това-
рів через митну територію України, 
порядок і умови переміщення таких 
товарів у спільному режимі транзи-
ту. Це дасть змогу зменшити кіль-
кість митних формальностей, не-
обхідних для контролю за транзит-
ним переміщенням, бо підприєм-
ства зможуть використовувати єди-
ну митну декларацію та єдину га-
рантію для переміщення товарів від 
свого складу до складу контраген-
та. Ефект очевидний — відбудеться 
суттєве пришвидшення та здешев-
лення руху товарів.

Схвалення парламентом закону 
№1048 про функціонування авто-
ризованих економічних операторів 
(АЕО) відбулося на виконання стат-
ті 84 Угоди про асоціацію між Укра-
їною і ЄС, відповідно до якої наша 
країна взяла на себе зобов’язання 
поступово адаптувати національ-
не митне законодавство до митного 
законодавства Європейського Сою-
зу. Це передбачає зокрема і впрова-
дження в Україні АЕО.

Суть цієї програми, як поясню-
ють спеціалісти Міністерства фі-
нансів, полягає у встановленні дові-
рчих відносин бізнесу і митниці. Ни-
ні програми авторизованих еконо-
мічних операторів уже реалізова-
но у 83 країнах світу. За даними ЄС, 
понад 80% усіх митних оформлень 
здійснюють підприємства, які вико-
ристовують інструменти програми 
АЕО. Тому ухвалений парламентом 
місяць тому і підписаний Президен-
том законопроєкт не лише сприя-
тиме підвищенню конкурентоспро-
можності українських підприємств 
на зовнішньому та внутрішньому 
ринках, а й розширить можливості в 
подальшій роботі Державної митної 
служби, що наразі реформується.

Анбандлінг Нафтогазу 
посилив позиції 
України

Автори дослідження «Інтеграція 
у рамках асоціації: динаміка вико-
нання Угоди між Україною та ЄС», 

з якого ми почали розмову, вважа-
ють, що у 2019-му головним секто-
ральним пріоритетом для відносин 
України і ЄС є і має залишатися в 
подальшому інтеграція нашої кра-
їни до внутрішнього ринку газу Єв-
росоюзу. А вона передбачає повну 
лібералізацію українського ринку 
і забезпечення зміни схеми тран-
спортування російського газу до Єв-
ропи через Україну. Це чудово ро-
зуміють і в уряді Олексія Гончару-
ка, і в парламенті. Їхня цілеспрямо-
вана і злагоджена співпраця в цьо-
му євроінтеграційному секторі да-
ла змогу законодавчо зробити все 
можливе, причому в досить  стис-
лий термін, щоб посилити позиції 
України в нинішньому важкому і 
вельми напруженому переговорно-
му процесі щодо нового транзитного 
контракту з Газпромом. Цей новий 
контракт, зауважимо, укладатиме-
мо вже не з монополістом Нафтога-
зом, а з відокремленою від нього но-
вою юридичною структурою — не-
залежним оператором газотран-
спортної системи. Саме цього кілька 
років поспіль домагався від України 
ЄС в межах вимог Угоди про асоціа-
цію та договору про приєднання до 
Енергетичного співтовариства.

Виконати ці та інші наші 
зобов’язання перед Євросоюзом і 
гарантувала Верховна Рада, ухва-
ливши 31 жовтня (341 голос «за») 
довгоочікуваний закон про анбанд-
лінг (розділення) Нафтогазу. Він 
передбачає демонополізацію цього 
держпідприємства: відокремлен-
ня транспортування газу від його 
видобування та постачання, ство-
рення окремої компанії «Оператор 
ГТС». Цей закон відкрив шлях до 
укладання угоди про транзит ро-
сійського газу в ЄС з використан-
ням української труби.

«Уряд робить усе можливе, щоб 
угода була підписана в макси-
мально короткий термін, — сказав  
1 листопада на засіданні парламен-
ту Прем’єр-міністр України Олек-
сій Гончарук. — Для цього потріб-
но було вирішити питання про ан-
бандлінг НАК «Нафтогаз України». 
Учора парламент це зробив, ко-
ли схвалив закон №2239-1. Тепер 
працюватимемо за європейськими 
правилами. Це дає нам можливість 
апелювати до наших європейських 
партнерів, союзників і виступати 
спільною позицією на переговорах. 
Переговори тривають. Але з росій-
ською стороною у нас, м’яко кажу-
чи, не найпростіші відносини».

Про це свідчать останні зая-
ви президента РФ і голови Газпро-
му. Володимир Путін 31 жовтня за-
кликав обнулити у газовій супер-
ечці всі вимоги як з боку Нафтога-
зу, так і Газпрому, і розпочати тран-
зитні відносини з чистого аркуша. А 
Олексій Міллер як одну з умов про-
довження поставок російського га-
зу до Європи через ГТС України ви-
магає відновлення Києвом прямих 
закупок російського газу. Ситуація 
ускладнюється проросійською по-
зицією правлячої коаліції ФРН, яка 

подала до Бундестагу проєкт зако-
ну, покликаний імплементувати в 
німецьке законодавство Газову ди-
рективу ЄС, причому в такій редак-
ції, яка дозволить виключити «Пів-
нічний потік-2» з-під юрисдикції за-
конодавства ЄС.

З цього приводу Єгор Божок, за-
ступник міністра закордонних справ 
України, за інформацією Укрінфор-
му, чітко заявив: «Наша позиція ду-
же проста: можливе рішення Бун-
дестагу в обхід правил ЄС щодо 
енергетичної лібералізації створить 
руйнівний прецедент для ЄС як ін-
ституції та його енергетичної безпе-
ки». Тверду позицію займає і керів-
ництво Нафтогазу. Виконавчий ди-
ректор цієї компанії Юрій Вітрен-
ко теж висловився однозначно: «Як-
що Газпром і політичне керівництво 
Росії справді хочуть почати відноси-
ни щодо транзиту з чистого аркуша, 
то контракт з відокремленим опера-
тором — саме такий варіант… І це 
не означає, що Нафтогаз відмовився 
від своїх вимог за рішенням арбітра-
жів щодо транзиту газу».

Якими будуть підсумки транзит-
них переговорів, чекати залишило-
ся недовго.

Коли отримаємо 
промисловий безвіз  
і відкрите небо

Так склалося, що коли в Брюссе-
лі тривали важкі транзитні перего-
вори, там відбулося і П’яте засідан-
ня Комітету асоціації Україна — ЄС. 
За результатами засідання та чис-
ленних двосторонніх зустрічей, як  
повідомила голова української де-
легації Юлія Гаряча, в.о. генераль-
ного директора Урядового офісу ко-
ординації європейської та євроат-
лантичної інтеграції КМУ, «ми ви-
йшли на повне порозуміння щодо 
пріоритетів, над якими працювати-
мемо спільно з партнерами». Дми-
тро Кулеба, віцепрем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції, деталізував деякі 
напрями такої співпраці з колегами: 
«Головне, чого ми прагнемо і в чому 
нас підтримують наші європейські 
партнери, — повідомляє сайт МЗС, 
— це пришвидшення інтеграції з ЄС 
у тих сферах, де її відчують україн-
ські громадяни та український біз-
нес. Хочемо якнайшвидше отримати 
промисловий безвіз (через укладан-
ня угоди АСАА. — Авт.) для укра-
їнських промислових товарів, спро-
щення митних процедур та умов ве-
дення бізнесу, наближення наших 
ринків та основних сфер життя до 
європейських норм і правил… Ми 
сподіваємося якнайшвидше зустрі-
ти в Києві місію оцінювання ЄС з пи-
тань АСАА».

Як пояснюють фахівці, угода 
АСАА (Agreement on Conformity 
Assessment and Acceptance of 
Industrial Products), яку ми прагне-
мо підписати з ЄС як документ про 
оцінювання відповідності та при-
йняття промислової продукції, — це 

спосіб усунення технічних бар’єрів у 
торгівлі між Україною і ЄС. «Перед-
бачається, — пише експерт Дмитро 
Луценко у статті «Вигоди укладан-
ня АСАА», — що в охоплених цією 
угодою секторах українські експор-
тери зможуть маркувати свою про-
дукцію знаком СЄ та вільно прода-
вати її на ринках Євросоюзу без до-
даткової сертифікації ЄС. Також без 
додаткової сертифікації до України 
можна буде вільно завозити та про-
давати виготовлену будь-де про-
дукцію, марковану знаком відпо-
відності СЄ. Це полегшить життя 
імпортерам в Україні та зменшить 
контрабанду».

На жаль, питання укладання уго-
ди АСАА між ЄС та Україною воче-
видь затягнулося. Ще в грудні 2005 
року, тобто задовго до початку пе-
реговорів про майбутню Угоду про 
асоціацію, Україна та ЄС підписа-
ли План дій з підготовки до Угоди 
АСАА.

На переконання авторів ґрунтов-
ного аналітичного дослідження «Ін-
теграція у рамках асоціації: динамі-
ка виконання угоди між Україною і 
ЄС», на яке я вже посилався, «стан 
виконання Україною свого «домаш-
нього завдання» дозволяє укласти 
угоду АСАА, отримати «промисло-
вий безвіз». Але ЄС не дає сигналів 
про близькість цієї перспективи».

Незабаром, як повідомив Дми-
тро Кулеба, у Брюсселі відбудеть-
ся засідання Ради асоціації Укра-
їна — ЄС. Там наша сторона має 
намір порушити питання і щодо 
Угоди АСАА. Це було темою обго-
ворення і під час п’ятого засідан-
ня Комітету асоціації Україна — 
ЄС. Сторони домовились «доклас-
ти зусиль щодо результативного 
проведення майбутнього засідан-
ня Ради асоціації» для сприяння 
секторальній інтеграції України 
до ЄС у певних сферах. Обіцяно 
сприяння започаткуванню пере-
говорного процесу щодо «промис-
лового безвізу» — Угоди АСАА. 
Точнішим було б слово «понов-
ленню», адже, нагадаю, такі пе-
реговори відбувалися ще 14  ро-
ків тому.

Поки що тішить єдина можли-
ва реальність: обіцяне  підписання 
«Спільної авіаційної угоди», на яку 
сторона ЄС погодилася 5 листопа-
да в Брюсселі під час п’ятого засі-
дання Комітету асоціації Україна 
— ЄС. Про це повідомляє сайт МЗС. 
Якщо йдеться про підписання Уго-
ди «Про Спільний авіаційний про-
стір (САП) з ЄС», так званий договір 
про відкрите небо з Євросоюзом, то 
це чудова новина. Бо за 25 років не-
залежності ми не змогли цього зро-
бити, що значною мірою стримує і 
залучення до галузі іноземних ін-
вестицій, і прихід на наш ринок но-
вих авіакомпаній. Адже САП — це 
зона вільної торгівлі для авіації. Без 
такої лібералізації ринку авіапере-
везень неможливо забезпечити ре-
формування та розвиток авіаційно-
го транспорту України за світовими 
стандартами.

Як позбутися «боргів»  
з імплементації  
директив ЄС?
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державний інтерес

В Одесі інвесторам гарантують… проблеми?
SOS! Бізнесмен із ФРН замість перспектив одержав затяжні баталії з місцевими 
корупціонерами та чиновниками Держгеокадастру 

Василь ТУГЛУК, 
«Урядовий кур’єр»

Першим сприятливі новини для 
іноземних інвесторів опри-

люднив Президент України Во-
лодимир Зеленський. Під час ме-
діамарафону 10 жовтня він наго-
лосив: «Я особисто готовий відпо-
відати за інвестиції. Я готовий за-
хищати всі інвестиції». Цю тезу він 
ще раз підтвердив під час першого 
інвестиційного форуму Re:Think. 
invest in Ukraine, який відбувся 29 
жовтня в Маріуполі, закликавши 
іноземних інвесторів не боятися 
інвестувати в Україну, оскільки у 
країні тепер «обов’язково буде те, 
чого ніколи не було раніше: прозо-
рі і зрозумілі правила гри, однако-
ві для всіх». 

Прем’єр-міністр Олексій Гонча-
рук під час зустрічі з Президентом 
України заявив, що для збільшен-
ня ВВП за наступних п’ять років на 
40% та створення мільйона робочих 
місць необхідно підвищити продук-
тивність праці та залучити в еко-
номіку України не менш як 50 мі-
льярдів доларів прямих іноземних 
інвестицій. 

Тобто новий економічний курс, 
боротьба з корупцією, створення 
сприятливих умов для залучення 
іноземних інвестицій мають стати 
для всіх, від кого це залежить, го-
ловним орієнтиром діяльності. Ма-
буть, і в регіонах «государеві люди» 
висловлюють готовність підтрима-
ти новий стратегічний напрям ру-
ху України, визначений на найви-
щому державному рівні. 

Сміттєзвалище  
не цікавило.  
А ось комплекс...

Проте, як кажуть в Одесі, сло-
ва чиновників і реальні справи — 
дві великі різниці. Принаймні в 
цьому вже неодноразово переко-
нувався німецький бізнесмен Ед-
гар Шумахер — власник німецької 
фірми ihB industrie, handels-und 
Beteiligungsgesellschaft mbh. Бо 
після того як він інвестував в інф-
раструктурний проєкт Одеси по-
над 8 мільйонів євро, що за ниніш-
нім курсом становить майже 240 
мільйонів гривень, довелося пере-
свідчитися, що створення сприят-
ливих умов для бізнесу в розумін-
ні європейських чиновників і укра-
їнських — знову-таки, як кажуть в 
Одесі, дві великі різниці. 

Зокрема історія, про яку йти-
меться, має 16-річну бороду і бе-
ре початок 2003-го. Саме тоді ТОВ 
«Южний» звернулося до Одесь-
кої міської ради із заявою про від-
ведення земельної ділянки в орен-
ду під будівництво туристич-
но-оздоровчого комплексу з ка-
фе. На той час воно вже прове-
ло переговори та одержало попе-
редню згоду власника німецької 
фірми ihB industrie, handels-und 
Beteiligungsgesellschaft mbh Едга-
ра Шумахера щодо фінансування 
проєкту. 

Щоб одержати згоду міської ра-
ди на відведення земельної ділян-
ки, необхідно було пройти чимало 
держінстанцій, одержати висновки 
різних експертів, дозвільну доку-
ментацію тощо. На цьому етапі ні-
мецький інвестор не вникав у дета-
лі всіх бюрократичних процедур — 
все це взяло на себе ТОВ. Зокрема 
й чималі подяки різномастим чи-
новникам за те, щоб вони не чини-
ли перешкод з надуманих причин в 
оформленні документації. Врешті-
решт рішенням сесії Одеської 
міськ ради земельну ділянку було 

надано ТОВ «Южний» у довгостро-
кову оренду. 

Особливих заперечень у міс-
цевих депутатів не було. Переду-
сім тому, що місце для майбутньо-
го будівництва було не у престиж-
ній центральній частині Одеси, де 
тривали війни за кожен квадрат-
ний метр, а на закинутій території 
околиці міста — пустирі, перетво-
реному на сміттєзвалище. Ні доро-
ги, ні електропостачання, не кажу-
чи вже про водопровід чи каналі-
зацію, тут не було. І лише для того, 
щоб розчистити територію, довело-
ся вивезти сотні тонн сміття й за-
везти тисячі тонн піску. Це без під-
готовки майданчика під будівни-
цтво і саме будівництво, яке потре-
бувало вкладання колосальних ко-
штів. Їх надав, нагадаємо, інвестор 
із ФРН, представник якого контро-
лював використання багатоміль-
йонної суми і весь перебіг робіт. 

Мабуть, зайве нагадувати про 
педантизм і ретельність, із якою 
ведуть справи представники цієї 
нації. Саме так було і цього разу: за-
вершення будівництва комплексу, 
який мав назву «Гранд Петтіне», 
відбулося у чітко визначені термі-
ни. А сам туристично-оздоровчий 
комплекс став однією з найкрасиві-
ших новобудов Одеси.

Після цього настав час повер-
тати кошти німецькому інвес-
торові. Оскільки їх у ТОВ не бу-
ло, справу вирішували через суд, 
де уклали мирову угоду про пе-
рехід цілісного майнового комп-
лексу у власність німецької фір-
ми ihB industrie, handels-und 
Beteiligungsgesellschaft mbh. Од-
нак після дотримання всіх фор-
мальностей та відповідного юри-
дичного оформлення документів ін-
вестор одержав не лише нову влас-
ність, а й нові проблеми, з якими ні-
коли раніше не стикався. Адже до-
ки на околиці міста був пустир із 
сміттєзвалищем, він нікого не ціка-
вив, а коли на його місці постав кра-
сень туристично-оздоровчий комп-
лекс із кафе, ним одразу ж заціка-
вився один з головних корупціоне-
рів області.

Шість років тому інвестора з 
ФРН запросив на розмову тодіш-
ній начальник Одеської облас-
ної податкової служби. Хоч перед 
ним був громадянин ФРН, фіскал 
навпростець заявив: «Ви повинні 
принести мені півтора мільйона єв-
ро». На запитання Едгара Шумахе-
ра, як це уявляє начальник подат-
кової, той не довго думаючи заявив: 
«Хоч у мішку». Заперечень, що у 
своїй країні німецький інвестор має 
відзвітувати за кожен витрачений 
цент, податківець навіть слухати 
не захотів. Натомість пообіцяв у ра-
зі відмови просто заблокувати ро-

боту комплексу. На щастя, це було 
напередодні Революції гідності, піс-
ля якої головний фіскал області  на-
кивав п’ятами з Одеси. 

Чиновницьке замкнене 
коло

Здавалось би, після того, як «дві-
чі несудимий» разом з нукерами 
спішно покинув Україну, нова вла-
да мала б позбутися всього негати-
ву попередників. Але ці сподівання 
не справдилися, оскільки її пред-
ставники, обіцяючи реформи, на-
справді просто осідлали ті самі ко-
рупційні потоки, які існували за 
Януковича. Але це стало очевид-
ним пізніше, а на початках німець-
кий інвестор, як і абсолютна біль-
шість наших співвітчизників, пові-
рив голосним запевненням про ре-
форматорські наміри тодішньої 
влади і навіть уявити не міг, які пе-
решкоди доведеться долати з таки-
ми «реформаторами».   

Не знав він і нюансів окремих 
українських законів, норми яких 

виписано так, що вони створюють 
законодавчий дуалізм. І саме цим 
із вигодою для себе нерідко корис-
туються ті, від кого залежить під-
пис під різними дозвільними доку-
ментами. 

Приміром, відповідні статті Зе-
мельного та Цивільного кодексів 
України передбачають перехід 
оренди землі, на якій розташова-
но той чи той об’єкт, до його но-
вого власника. На практиці ж чи-
новники можуть перетворити це 
питання на справжню смугу пе-
решкод, яку доведеться долати 
не один рік. Саме з цим і зіткнув-
ся німецький інвестор, якому піс-
ля одержання права власності 
на об’єкт довелося починати все 
спочатку. Знову проходити бага-
торівневий затяжний процес екс-
пертиз, узгоджень, оформлен-
ня всієї документації, щоб отри-
мати землю в оренду. Хоч свого 
часу її вже було надано в орен-
ду ТОВ «Южний» під будівни-
цтво комплексу, власником якого 
на законних підставах став інвес-
тор із ФРН.

Одне слово, на Едгара Шумахера 
чекало тривале випробування спіл-
куванням із представниками різ-
них інстанцій та організацій, під-
сумком якого мав стати фоліант об-

сягом понад 400 сторінок друкова-
ного тексту, таблиць і карт. 

Нарешті наприкінці вересня 2017 
року всі документи було надано в 
головне управління Держгеокада-
стру в Одеській області на експер-
тизу. У відповіді, яку одержав за-
мовник на початку жовтня того са-
мого року, було вказано на необхід-
ність гармонізації документації з 
підпунктом 3.3.2 Методики прове-
дення державної експертизи зем-
левпорядної документації. А кон-
кретніше — кожен аркуш доку-
ментів у паперовому вигляді має 
бути засвідчено підписом і печат-
кою розробника об’єкта експерти-
зи, а також підписом та печаткою 
сертифікованого інженера-земле-
впорядника.

Одеське відділення Державного 
підприємства «Укргеоінформ», яке 
було розробником документації, 
врахувало ці зауваження і привело 
всю документацію у відповідність 
з вимогами методики. Після цього 
Головне управління Держгеокада-
стру в Одеській області направило 

проєкт землеустрою на відведен-
ня земельної ділянки для експлуа-
тації та обслуговування туристич-
но-оздоровчого комплексу німець-
ким власником у Державну служ-
бу України з питань геодезії, кар-
тографії та кадастру (Держгеока-
дастру) на експертизу. 

Однак цього разу документацію 
повернули в Одесу на доопрацю-
вання вже з Києва. Головна причи-
на — розміщення земельної ділян-
ки було вказано в координатах, які 
існували за колишнього Союзу, а в 
Україні була вже власна сітка ко-
ординат. Хоч було непросто, замов-
ник зумів вирішити й це питання. 

І знову розробник документа-
ції Одеське відділення ДП «Укр-
геоінформ» надіслало проєкт 
земле устрою в головне управлін-
ня Держгеокадастру в Одеській об-
ласті. Зробило це через так зване 
єдине вікно — департамент надан-
ня адмінпослуг Одеської міськради.

У відповіді ГУ Держгеокадастру 
від 26.03.2019 року вказано: «Зазна-
чена документація із землеустрою 
не в повній мірі відповідає вимогам 
підпункту 3.3.2 Методики…». Тому 
ГУ «повертає проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділян-
ки без розгляду». І все. Бо якщо в 
2017 році документацію з Головного 

управління повернули з конкрет-
ною вказівкою, що саме слід випра-
вити для дотримання вимог цього 
підпункту, то цього разу вчинили 
за принципом «здогадайся, мовляв, 
сам». Цим започаткували відфут-
болювання документації розробни-
кові, який, до речі, — теж державне 
підприємство. 

Наступні три відповіді — 7 черв-
ня, 10 липня та 2 жовтня зробле-
но, мабуть, під копірку, лише з різ-
ними датами. І в них одна і та сама 
аргументація: «У наданому проєк-
ті землеустрою не в повній мірі усу-
нуто зауваження, зазначені в листі 
Головного управління від 27.03.2019 
р.». Нагадаємо: у цьому листі було 
лише посилання на підпункт ме-
тодики без будь-якої конкретики. 
Тому всі ці відповіді можна вважа-
ти класичною відпискою. Ситуація 
глухого кута, оскільки в Держгео-
кадастр документацію може від-
правити лише його Головне управ-
ління в Одеській області. А воно, як 
бачимо, робити це не поспішає. А 
без експертизи з Києва не може бу-
ти відповідного рішення Одеської 
міськради.

Кому це вигідно?
А тим часом німецький інвестор 

не може повноцінно працювати й 
розвиватися. Адже права оренди 
на землю, де розміщено об’єкти, 
будівництво яких обійшлося в со-
тні мільйонів гривень, він не одер-
жав досі. І поки що замість прибут-
ків зазнає збитків. Цікаво, якщо він 
розповість про свій досвід ведення 
бізнесу в Одесі німецьким партне-
рам або поділиться ним із закор-
донними ЗМІ, то в Україну одразу 
ж полетять інвестори вкладати ко-
шти у розвиток нашої економіки? 
Відповідь, як кажуть, на поверхні. 

І наостанок процитуємо витяг 
з ухвали Солом’янського район-
ного суду міста Києва від 31 лип-
ня цього року: «До слідчого судді 
Солом’ян ського районного суду м. 
Києва надійшло клопотання про 
накладення арешту на тимчасо-
во вилучене майно, подане в рам-
ках кримінального проваджен-
ня, що розслідується за фактами 
вчинення зловживання службо-
вим становищем службовими осо-
бами Головного управління Держ-
геокадастру в Одеській області, що 
спричинило тяжкі наслідки». І да-
лі: «Національним антикорупцій-
ним бюро України в ході досудово-
го розслідування встановлено, що 
начальник ГУ Держгеокадастру в 
Одеській області та заступник на-
чальника ГУ Держгеокадастру в 
Одеській області, будучи службо-
вими особами, діючи всупереч ін-
тересам служби, за попередньою 
змовою та з метою одержання не-
правомірної вигоди вчинили зло-
вживання своїм службовим ста-
новищем шляхом безпідставно-
го виділення в оренду земель, які 
перебувають у власності держа-
ви, зміни їх цільового призначен-
ня та зменшення відсоткової став-
ки орендної плати за користуван-
ня землею, що спричинило тяж-
кі наслідки державним інтересам».

Мабуть, цього цитування до-
сить, щоб зрозуміти, чого хоті-
ли чи, можливо, хочуть і досі від 
німецького інвестора в Одесі. На 
жаль, в Україні ще чимало чи-
новників, які почувши словоспо-
лучення «закордонний інвестор», 
уподібнюються акулі, яка йде на 
запах крові. Їм це, безумовно, ви-
гідно, тільки як бути з іміджем 
України та прагненням керівни-
ків держави зробити його прива-
бливим для інвесторів? 

На жаль, в Україні ще чимало чиновників,  
які, почувши словосполучення «закордонний 
інвестор», уподібнюються акулі,  
яка йде на запах крові.
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Ірмі Вітовській вручили корону
КУЛЬТУРА. У Трускавці пройшов VIII кінофестиваль «Корона Карпат»

Іванна КУРОВЕЦЬ 
для «Урядового кур’єра» 

Гран-прі за найкращу по-
внометражну картину 

отримав фільм режисера 
Антоніо Лукіча «Мої думки 
тихі». Він удостоївся й при-
зу за найкращу режисер-
ську роботу, а актрису Ірму 
Вітовську, виконавицю ролі 
головної героїні стрічки, на-
городжено призом за най-
кращу жіночу роль.

Кінофестиваль відбув-
ся за підтримки програми 
уряду і Міністерства куль-
тури України «Малі міста 
— великі враження», Дер-
жавного агентства України 
з питань кіно, департаменту 
культури Львівської облас-
ної державної адміністра-
ції та Трускавецької місь-
кої ради.

Цими днями (7—10 листо-
пада) Трускавець став цен-
тром культурного життя 
України і нагадував Канни 
чи Карлові Вари, відомі кі-
нофестивалями. Тисячі гля-

дачів приїхали, щоб зустрі-
тися з улюбленими режисе-
рами, акторами, серед яких 
актриса Ірма Вітовська, ак-
триса і голова журі фести-
валю Римма Зюбіна, народ-
ний артист України Богдан 
Бенюк і найсильніша люди-
на світу Василь Вірастюк, 
який презентував стрічку 
«Пригоди святого Миколая».

Організатори фестивалю 
вдруге за історію його прове-
дення дали зелене світло ли-
ше українським стрічкам. І 
це виправдано, оскільки спо-
стерігаємо бум українсько-
го кіно. Фільмів знімають де-
далі більше, інтерес глядача 
до них зростає, повертаєть-
ся традиція відвідувати кіно-
театри. Під час демонстрації 
фільмів у кінотеатрі був ан-
шлаг, а іноді навіть бракува-
ло місць.

— Величезне задоволен-
ня отримую, бачачи, що 
глядачів у залі більше, ніж 
місць, — сказав генераль-
ний директор кінофестива-
лю Олег Карпин. —  Це свід-

чить про те, що українське 
кіно конкурує із закордон-
ним.

Багато документальних і 
художніх фільмів було при-
свячено війні й тому, як во-
на впливає на долі людей 
(«Східняк», режисер Андрій 
Іванюк, «Позивний Банде-
рас», режисер Заза Буадзе, 
«Останні сусіди», «Пере-
хрестя війни», режисер Єв-
генія Мельник, «Повернен-
ня», режисер Варвара Фі-
ліпчук та інші). Наскільки 
важлива для людей ця те-
ма, свідчить такий випадок: 
через технічні проблеми по-
каз фільму «Іловайськ 2014. 
Батальйон «Донбас» затри-
мали на дві години, і ніхто 
не покинув залу кінотеатру 
«Злата». А після перегляду 

картини, хоч була вже пізня 
година, люди ще довго спіл-
кувалися з творчою групою 
стрічки.

Кореспондентка «УК» за 
лаштунками фестивалю 
зустрілася з Ірмою Вітов-
ською і поставила їй кілька 
запитань.

— Ірмо, цей рік для вас 
особливий: ви отримали 
премію на Одеському кі-
нофестивалі, національну 
премію «Кіноколо», вас ви-
знали найкращою актри-
сою на фестивалі «Коро-
на Карпат». Які відчуття 
після всього цього?

— Звичайно, це не мо-
же не радувати. Розглядаю 
ці перемоги як джек-пот. 
Адже життя актора таке, 
що завтра всього цього мо-
же і не бути. Але завдяки 
перемогам доводжу, що мо-
жу реалізовувати себе як 
актриса в абсолютно різних 
образах. Нині мало знімаю-
ся, бо мені не цікаво роби-
ти те, що вже було, — хочу 
експериментувати.

— Рік у рік знімають де-
далі більше українських 

фільмів. Як вважає-
те, це поверне 

глядачів у 
кінотеа-

три?

— Ми потрапили у вирву, 
коли кінотеатри пережи-
вали стагнацію, а тепер на-
стає час, що наш глядач по-
вертається до традиції відві-
дувати кінотеатри. І це без-
межно тішить. Те, яким на-
ше суспільство буде завтра, 
залежить від рівня куль-

тури, смаку, на-
шої самопо-
ваги, самоі-
дентичності 
як нації сьо-

годні. Адже 
кіно — один з 
елементів, які 

нас збагачу-
ють. І я хочу, 
щоб глядачі 
не тільки роз-
важалися, а й 

розвивалися.

Віддаю перевагу кіно, де 
висока планка, яка щось змі-
нює в нас. Дуже рада, що у мо-
єму житті є фільми «Брама» і 
«Мої думки тихі».

— Які у вас враження від 
трускавецького фестивалю 
«Корона Карпат»?

— Я вперше у Трускавці й 
вражена ним. Важливо, що в 
місті роблять ставку на куль-
турний контент. Це не тільки 
популяризація українського 
кіно, а й висококласний куль-
турний туризм. Хочу подяку-
вати організаторам і волонте-
рам за їхню роботу. А для лю-
дей це добра нагода потрапи-
ти сюди саме під час фестива-
лю, коли не тільки п’єш воду, 
а й можеш подивитися кіно. 
До того ж, тут смачно, дуже 
щедро і надзвичайно тепло.

Соловейко голос має!
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОС-
ТІ. Днями в Києві відбула-
ся прем’єра документально-
го фільму «Соловей співає. 
Доки голос має». Його авто-
ри спромоглися зруйнувати 
міф, що українською спілку-
ються лише в окремих регіо-
нах нашої країни. Вони ана-
лізують мовну ситуацію не з 
точки зору політичної, а до-
сліджують просвітницьку, іс-
торичну, лінгвістичну скла-
дові української мови, вивча-
ють причини й наслідки украї-
нофобії, нав’язуваної роками. 
Фільм відзначається доброю, 
неагресивною тональністю. 
Адже творча група намага-
лася не загострювати мовну 
проблему, а привернути увагу 
до потреби поширення прав-
дивої історії та перевіреної ін-
формації про мову. 

Одними з героїв фільму 
стала миколаївська родина — 
мама Інна Тимченко та її син 
Михайлик. У російськомовно-
му Миколаєві вони у 2015 ро-
ці свідомо перейшли на спіл-
кування тільки українською. 

Показ стрічки в Києві ви-
кликав великий інтерес і зі-

брав у залі понад 700 гляда-
чів. Як зазначила на прескон-
ференції авторка ідеї, сцена-
рію та продюсерка фільму Ле-
ся Воронюк, розставити ак-
центи, спростувати неправди-
ву інформацію і відкрити ба-
гато нової, поширеної в дуже 
вузьких наукових колах. 

Режисер фільму Сергій 
Кримський розповів, що ро-
бота над ним тривала з 2017 
року, стрічку створила гро-
мадська організація «Всес-
вітній день вишиванки». Її 
знімали в Україні, Білорусі, 
Ізраїлі, США і Великій Бри-
танії.

Історія цих держав дово-
дить, що мова була і є од-
ним із головних чинників їх-
ньої національної безпеки та 
цілісності. Автори запросили 
на прем’єрний показ Інну та 
Михайлика Тимченків. 

2016-го на одному із сай-
тів опубліковано матеріал 
про миколаївців, які розмов-
ляють українською. Однією з 
героїнь цього матеріалу була 
Інна Тимченко. Так про неї та 
Михайлика дізналася творча 
група фільму «Соловей спі-
ває».

До речі, прозвучала у філь-
мі історія ще одного микола-

ївця,  переселенця з Луган-
ська. Він розповів, що саме 
в Миколаєві став на курсах 
вивчати українську. З 2016 
року такий освітній проєкт 
«Безкоштовні курси україн-
ської мови» успішно реалізу-
ють у Центральній міській бі-
бліотеці ім. М.Л. Кропивниць-
кого.

Інна згадує, як разом із си-
ном спілкувалася з творцями 
фільму. «Михайлик прочи-
тав вірш, який вивчив до Дня 
української писемності та мо-
ви, — розповідає вона. — 
Ми його трохи змінили. Ми-
хайлик каже, що захищати-

ме своїми долонями крихітну 
свічечку над буквою «Ї». На-
прикінці вірша є рядки: «Але 
затям собі, що колись можуть 
і такі часи настати, що нашої 
мови не буде пам’ятати на-
віть найменший соловейко. 
Тому не можна покладатися 
тільки на солов’їв, дитино». 
Саме ці слова й кадри ввій-
шли і у фільм, і у трейлер.

Михайлові вісім років, він 
навчається у третьому класі 
Миколаївського муніципаль-
ного колегіуму. Завжди роз-
мовляє українською з одно-
літками й дорослими. Якось 
хлопці-ровесники здивували-

ся, чому він спілкується укра-
їнською. Він упевнено відпо-
вів, що так захищає Україну. 

Природно, що патріота в 
такому дусі виховала мама, 
яка свідомо перейшла на 
українську. Інна Тимченко ві-
дома в Миколаєві та за його 
межами своєю громадською 
й науковою діяльністю.  Во-
на доцент кафедри екологіч-
ної хімії Національного уні-
верситету кораблебудуван-
ня ім. адмірала Макарова, 
заступниця голови Микола-
ївської філії Національного 
екологічного центру Украї-
ни, борець за стан довкілля 
і збереження від затоплен-
ня Національного природно-
го парку «Бузький Гард». До 
речі, Михайлик разом з ма-
мою долучається до прове-
дення акцій активістів на за-
хист Бузького Гарду та інших 
природних комплексів Мико-
лаївщини. 

Як викладачка в універси-
теті Інна давно мала розмов-
ляти українською. Хоч на-
вряд чи хтось, хто все життя 
розмовляв російською, змо-
же одразу, без помилок, пе-
рейти на літературну україн-
ську мову. Ці чинники зупи-
няли, але не зупинили її. 

«Якось, — розповідає во-
на, — під час концерту 
пам’яті Кузьми мені стало ду-
же соромно, що мені не важ-
ливо, якою мовою. З наступ-
ного ранку розмовляю укра-
їнською, Михайлик теж. Інак-
ше не може бути». 

Інна розказує, що давно 
писала тільки українською. 
Спробувала й викладати 
українською. 

«Саме був новий семестр 
в університеті, — ділиться во-
на. — Коли читала лекцію, 
робила, звичайно, помилки, 
але просила студентів ме-
не виправляти. Улітку, коли 
почалася відпустка, читала 
класику в доброму перекла-
ді українською мовою. Запи-
салася на курси української, 
тому що треба було вдоско-
налюватися».

Інна дуже добре володіє 
мовою: пише наукові пра-
ці, читає лекції, виступає на 
наукових та екологічних за-
ходах. Вона переконана, що 
мова дає внутрішню силу й 
енергію.

Фільм про мову вже крокує 
Україною. Його переглянуть у 
Києві, Житомирі, Івано-Фран-
ківську, Одесі, інших містах 
України. 

ПЕРЕМОЖЦІ ФЕСТИВАЛЮ

В основній конкурсній програмі кінофестивалю було 
представлено багато українських фільмів, серед яких жу-
рі обрало 11 найкращих, що боролися за приз «Золота ко-
рона». 

ГРАН-ПРІ
Фільм «Мої думки тихі»
Режисер Антоніо Лукіч

ПРИЗ ЗА НАЙКРАЩУ КІНОРЕЖИСУРУ
Режисер Антоніо Лукіч
Фільм «Мої думки тихі»

ПРИЗ ЗА НАЙКРАЩИЙ СЦЕНАРІЙ
Валерія Вінс
Фільм «Тринадцятий автобус»

ПРИЗ ЗА НАЙКРАЩУ ЧОЛОВІЧУ РОЛЬ
Олег Шульга
Фільм «Позивний Бандерас»

ПРИЗ ЗА НАЙКРАЩУ ЖІНОЧУ РОЛЬ
Ірма Вітовська
Фільм «Мої думки тихі»

ПРИЗ ЗА НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ
«Анна»
Режисер Олесь Санін

ПРИЗ ЗА НАЙКРАЩИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ФІЛЬМ
«Нетерпимість»
Режисер Володимир Бакум

ПРИЗ ЗА НАЙКРАЩУ РЕЖИСУРУ
Фільм «Пляшка»
Режисер Єгор Бондаренко

Кадр з фільму «Соловей співає. Доки голос має»

Фільм «Мої думки тихі» (на фото ліворуч кадр із нього) отримав одразу три призи фестивалю: гран-прі, за найкращу режисуру  
і за найкращу жіночу роль (Ірма Вітовська)
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

1 Чи змінилися пільги для 
вдів військовослужбовців? 

У зв’язку з чим у платіжках за 
комунальні послуги суму за-
значено в повному обсязі до 
сплати, хоч моя мати отриму-
вала пільгу 50% як вдова вій-
ськовослужбовця? З огляду на 
це прошу надати відповіді що-
до цих питань згідно з чинним 
законодавством із посиланням 
на відповідну постанову КМУ.

Іван Сердюк

Пільги на оплату житлово-
комунальних послуг — це пра-
во на зменшення розміру плати, 
гарантоване окремим категорі-
ям громадян чинним законодав-
ством.  

Соціальний захист ветеранів 
військової служби та членів їх-
ніх сімей передбачений Зако-
ном України «Про статус вете-
ранів військової служби, вете-
ранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів Національної полі-
ції і деяких інших осіб та їх со-
ціальний захист» від 24.03.1998 
року за №203/98-ВР (із зміна-
ми та доповненнями), згідно з 
яким надаються пільги, зокре-
ма: 50-відсоткова знижка плати 
за користування житлом (квар-
тирної плати) та плати за кому-
нальні послуги (водопостачання, 
газ, електрична, теплова енер-
гія й інші послуги), користуван-
ня квартирним телефоном вете-
ранами військової служби, ве-
теранами органів внутрішніх 
справ, ветеранами Національ-
ної поліції, ветеранами подат-
кової міліції, ветеранами дер-
жавної пожежної охорони, ве-
теранами Державної криміналь-
но-виконавчої служби України, 
ветеранами служби цивільно-
го захисту, ветеранами Держав-
ної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України 
і членами їхніх сімей, які про-
живають разом з ними, в жилих 
будинках усіх форм власності в 
межах норм, передбачених за-
конодавством, або 50-відсотко-
ва знижка вартості палива, в то-
му числі рідкого, в межах норм, 
встановлених для продажу на-
селенню для осіб, які прожива-
ють у будинках, що не мають 
центрального опалення.

Із жовтня 2019 року відповідно 
до Закону України від 09.11.2017 
№2189-VIII «Про житлово-ко-

мунальні послуги», пільга нада-
ється у грошовій формі.

Розраховані органами соці-
ального захисту населення су-
ми пільг перераховуються на 
АТ «Ощадбанк» для подальшо-
го проведення розрахунків з на-
давачами послуг за кожного кон-
кретного пільговика (безготівко-
ва форма).

Пільговикам, які подали зая-
ву до органу соціального захисту 
населення на отримання  піль-
ги  готівкою, виплата буде здій-
снюватися у готівковій формі у 
зазначений у заяві спосіб (банк 
або пошта). У зв’язку з цим пла-
тіж за послугу нараховується у 
повному обсязі, без урахуван-
ня знижки, яка надається піль-
говику. В разі отримання готів-
ки пільговик має сплатити за 
спожиті послуги повністю. Ін-
ші пільговики сплачують, як і 
раніше, частину платежу, а су-
му пільги за них перерахує на-
давачеві послуг АТ «Ощадбанк» 
(за наявністю даних про номер 
мобільного телефону пільговик 
отримає інформаційне повідо-
млення від банку про проведені 
платежі).

Відповідний механізм нараху-
вання пільг проводиться в Укра-
їні вперше, через технічні при-
чини можуть бути випадки не-
нарахування окремим особам 
громадян суми пільги за жов-
тень 2019 року.

З огляду на вищезазначену ін-
формацію рекомендуємо звер-
нутися безпосередньо до орга-
ну соціального захисту населен-
ня за місцем отримання пільг, 
у зв’язку з чим сума пільги за 
жовтень 2019 року буде донара-
хована в наступному місяці. 

2 У нас двоє дітей, чоловік — 
учасник бойових дій, звер-

талися неодноразово про на-
дання пільгового харчування 
(до школи, міського управлін-
ня освіти, виконкому). Міське 
управління освіти відповідає, 
що ми не належимо до пільго-
вої категорії. Підкажіть, як ви-
рішити це питання.

Ольга Овчаренко

Відповідно до ч. 3 ст. 56 За-
кону України «Про освіту» від 
05.09.2017 року за №2145-VIII (із 
змінами та доповненнями), ор-
гани державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування, у 
підпорядкуванні яких перебу-
вають державні і комунальні за-
клади освіти, забезпечують без-
оплатним гарячим харчуванням: 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування; дітей 
з особливими освітніми потреба-
ми, які навчаються у спеціаль-
них та інклюзивних класах (гру-
пах); дітей із сімей, які отриму-
ють допомогу відповідно до За-
кону України «Про державну со-
ціальну допомогу малозабезпе-
ченим сім’ям», які навчаються в 
закладах дошкільної, загальної 
середньої, професійної (профе-
сійно-технічної) чи фахової пе-
редвищої освіти; осіб інших ка-
тегорій, визначених законодав-
ством та/або рішенням органу 
місцевого самоврядування.

Звертаємо увагу, що на  без-
оплатне гаряче харчування ді-
тям, батьки та/або один із членів 
сім’ї яких є учасником бойових 
дій, повинні підтвердити безпо-
середню участь в АТО, тобто по-
дати один з документів: довідку, 
що батька призвали на службу, 
або довідку чи посвідчення учас-

ника бойових дій. Ці документи 
варто подати безпосередньо до 
керівництва загальноосвітнього 
та/або дошкільного навчального 
закладу, яке зобов’язане їх роз-
глянути у встановлений чинним 
законодавством строк.

Відповідно до законодавства, 
на  безоплатне гаряче харчу-
вання  дітям, батьки яких бра-
ли участь в ООС (АТО), рішення  
повинні приймати органи місце-
вої влади  за рахунок бюджет-
них асигнувань.

3 Я та моя дружина військо-
ві пенсіонери, кожен має 

статус учасника бойових дій 
(АТО) з 2015 року. До жовтня 
2019 року ми отримували пла-
тіжки з урахуванням пільг на 
сплату за житлово-комуналь-
ні послуги у квартирі 54 кв. м, 
де зареєстровані та прожива-
ємо разом із повнолітнім си-
ном, але з жовтня 2019 року 
отримали їх без урахування 
цих пільг. Як кожен з нас має 
отримувати знижку 75% опла-
ти за комунальні послуги, що 
передбачено відповідним за-
коном України? Прошу нада-
ти інформацію про порядок 
нарахування пільг — знижки 
75% для двох пільговиків, що 
проживають в одному примі-
щенні, під час сплати за водо-
постачання та водовідведення, 
опалення та утримання прибу-
динкової території, вивезен-
ня побутових відходів та елек-
троенергію. Чи повинен я ку-
дись звертатися по отримання 
пільг у зв’язку з новими пра-
вилами?

В. Корніяка 

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» 
від 22.10.1993 року за №3551-XII 
(із змінами та доповненнями, да-
лі закон), до учасників бойових 
дій належать військовослужбов-
ці, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну ці-
лісність України і брали безпо-
середню участь в антитерорис-
тичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи без-
посередньо в районах антитеро-
ристичної операції.

Підставою для надання пільг 
є посвідчення учасника бойових 
дій, видане органами Міноборо-
ни, МВС, СБУ, Служби зовніш-
ньої розвідки, Адміністрації 
Держприкордонслужби, Адміні-
страції Держспецтрансслужби, 
Управління державної охорони, 
Адміністрації Держспецзв’язку, 
ДСНС за місцем реєстрації.

Згідно зі статтею 12 зако-
ну, учасники бойових дій мають 
право зокрема на такі пільги: 

— 75-відсоткова знижка 
у сплаті за користування жит-
лом (квартирна плата) в межах 
норм, передбачених чинним за-
конодавством (21 кв. метр за-
гальної площі житла на кожну 
особу, яка постійно проживає в 
житловому приміщенні (будин-
ку) і має право на знижку спла-
ти, і додатково 10,5 кв. метра на 
сім’ю);

— 75-відсоткова знижка спла-
ти за користування комунальни-
ми послугами (газом, електро-
енергією та іншими ) та скрапле-
ним балонним газом для побу-
тових потреб у межах середніх 
норм споживання;

— 75-відсоткова знижка вар-
тості палива, в тому числі рід-
кого, в межах норм, встановле-

них для продажу населенню, 
для осіб, які проживають у бу-
динках,  що не мають централь-
ного опалення.

Згідно з вимогами Порядку на-
дання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг у грошо-
вій формі, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17.04.2019 №373 «Деякі 
питання надання житлових суб-
сидій та пільг на оплату житло-
во-комунальних послуг у грошо-
вій формі» (зі змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.08.2019 №807, далі 
— порядок), структурні підроз-
діли з питань соціального захис-
ту населення на підставі даних 
Єдиного державного автомати-
зованого реєстру осіб, які мають 
право на пільги, та інформації, 
отриманої відповідно до п. 5 цьо-
го порядку, розраховують щомі-
сяця до 20 числа суму пільги, ви-
ходячи з розміру знижки, на яку 
пільговик має право згідно із за-
коном, кількості членів сім’ї, які 
мають таке право відповідно до 
законодавчих актів, зазначе-
них у п. 3 цього порядку, і визна-
чені ст. 51 Бюджетного кодексу 
України, і з урахуванням вста-
новлених цін/тарифів (внесків) і 
державних соціальних нормати-
вів у сфері житлово-комуналь-
ного обслуговування.

Якщо в одному житловому 
приміщенні право на пільги ма-
ють кілька пільговиків, розраху-
нок суми пільги здійснюється од-
ному із таких пільговиків, який 
має право на більший за розмі-
ром відсоток знижки з оплати 
житлово-комунальних послуг, 
з урахуванням розміру пільг ін-
ших пільговиків.

За заявою пільговика струк-
турний підрозділ з питань соці-
ального захисту населення надає 

йому інформацію про розрахунок 
розміру пільги.

Із жовтня 2019 року відповідно 
до Закону України від 09.11.2017 
№2189-VIII «Про житлово-ко-
мунальні послуги», пільга нада-
ється у грошовій формі.

Розраховані органами соці-
ального захисту населення су-
ми пільг перераховуються на 
АТ «Ощадбанк» для подальшо-
го проведення з ним розрахун-
ків з надавачами послуг за кож-
ного конкретного пільговика (без-
готівкова форма).

Пільговикам, які подали зая-
ву до органу соціального захисту 
населення на отримання  пільги,  
готівкою виплата буде здійсню-
ватися у готівковій формі у за-
значений у заяві спосіб (банк або 
пошта). У зв’язку з цим платіж за 
послугу нараховується у повно-
му обсязі, без урахування зниж-
ки, яка надається пільговику.

У разі отримання готівки піль-
говик має сплатити за спожи-
ті послуги повністю. Інші піль-
говики сплачують, як і раніше, 
частину платежу, а суму пільги 
за них перерахує надавачеві по-
слуг АТ «Ощадбанк» (за наяв-
ністю даних про номер мобільно-
го телефону пільговик отримає 
інформаційне повідомлення від 
банку про проведені платежі).

Відповідний механізм нараху-
вання пільг проводиться в Укра-
їні вперше, через технічні при-
чини можуть бути випадки не-
нарахування окремим особам 
громадян суми пільги за жов-
тень 2019 року. З огляду на це 
рекомендуємо звернутися без-
посередньо до органу соціально-
го захисту населення за місцем 
отримання пільг, у зв’язку з цим 
сума пільги за жовтень 2019 ро-
ку буде донарахована в наступ-
ному місяці. 

Про пільги для військовослужбовців  
та їхніх сімей

Начальниця 
відділу соціальних 

допомог, субсидій та 
персоніфікованого 

обліку пільг 
департаменту 

соціального захисту 
Київської ОДА  
НАДія КОРЗУН

У зв’язку з тим, що я пішла на 
пенсію у 49 років, маючи чор-
нобильські пільги ІІІ катего-
рії, мені нараховували пенсію за 
2000-ні роки. Чи можу перера-
хувати пенсію, взявши  зарпла-
ту за 2015—2019 роки?

В. Ускова

Згідно із Законом України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» 
від 09.07.2003 року за №1058-IV 
(із змінами та доповненнями, да-
лі закон №1058), під час обчис-
лення пенсії  враховується заро-

бітна плата (дохід) за весь період 
страхового стажу, починаючи з  
1 липня 2000 року. 

За бажанням пенсіонера та 
за умови підтвердження довід-
ки про заробітну плату пер-
винними документами або як-
що страховий стаж, починаючи 
з 1 липня 2000 року становить 
менш як 60 місяців, для обчис-
лення пенсії також врахову-
ється заробітна плата (дохід) за 
будь-які 60 календарних міся-
ців страхового стажу підряд по 
30 червня 2000 року незалежно 
від перерв.

Якщо особа після призначен-
ня пенсії продовжувала пра-
цювати, проводиться перера-
хунок раніше призначеної пен-
сії з дотриманням певних умов. 
Зокрема, якщо особа після при-
значення (попереднього пере-
рахунку) пенсії набула не менш 
як 24 місяці страхового стажу, 
то під час перерахунку пенсії 
можливо врахувати страховий 
стаж та заробітну плату, набуті 
після призначення (або попере-
днього перерахунку) пенсії.

Отже, з огляду на це та ін-
формацію, наведену у вашо-
му запиті, вважаємо за доціль-
не повідомити, що підстав для 
проведення перерахунку пенсії, 
враховуючи заробітну плату ли-
ше за 2015—2019 роки, немає. 

Заступник директора 
департаменту — 

начальник управління 
методологічного 

забезпечення 
Пенсійного фонду 

України  
СвітлАНА ШУтА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +8 +13 Черкаська +1 +6 +8 +13

Житомирська +2 +7 +8 +13 Кіровоградська 0 +5 +8 +13
Чернігівська +1 +6 +7 +12 Полтавська -2 +3 +7 +12
Сумська -2 +3 +6 +11 Дніпропетровська -1 +4 +7 +12
Закарпатська +3 +8 +12 +17 Одеська +4 +9 +12 +17
Рівненська +2 +7 +9 +14 Миколаївська +1 +6 +9 +14
Львівська +2 +7 +10 +15 Херсонська +1 +6 +9 +14
Івано-Франківська +1 +6 +10 +15 Запорізька 0 +5 +7 +12
Волинська +2 +7 +9 +14 Харківська -2 +3 +6 +11
Хмельницька +3 +8 +9 +14 Донецька -1 +4 +6 +11
Чернівецька +3 +8 +10 +15 Луганська -2 +3 +6 +11
Тернопільська +3 +8 +10 +15 Крим +2 +7 +9 +14
Вінницька +2 +7 +9 +14 Київ +4 +6  +10 +12

Укргiдрометцентр

Про героя 
нагадуватиме 
меморіальна дошка

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У Миколаєві на будинку, де жив воїн світла військо-
вослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади Олександр 
Калиновський, відкрито пам’ятну дошку. Олександра було смер-
тельно поранено кулею снайпера в бою з диверсійно-терорис-
тичною групою під час встановлення спостережного посту в ру-
сі колони поблизу села Петрівське. Трагедія сталася 29 жовтня 
2014-го. Загиблому було 22 роки. 

Пам’ять про земляка вшанували  рідні, друзі, бойові побра-
тими, викладачі й учні школи №18, представники місцевої вла-
ди.  Указом Президента України №109/2015 від 26 лютого 2015 
року «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявле-
ні у захисті державного суве-
ренітету та територіальної ці-
лісності України», Олександра 
Калиновського нагороджено 
орденом «За мужність» III сту-
пеня (посмертно). 

Як розповів командир хлоп-
ця Ігор Домбровський, Саш-
ко був звичайним, займався 
спортом, любив життя, багато 
планував і мріяв. Та коли на-
став вирішальний час для кра-
їни, він без вагань пішов на ві-
йну і віддав життя за мир для 
кожного з нас. 

Сподіваємося, що ця мемо-
ріальна дошка стане остан-
ньою й нагадуватиме наступ-
ним поколінням про героїчний 
вчинок Олександра, а пам’ять 
про нього назавжди зали-
шиться в серцях людей. 

З почуттям глибокої вдяч-
ності за безстрашність і ге-
роїзм друзі присвятили Олек-
сандрові листа. Не стримуючи сліз, один із побратимів зачитав 
його на церемонії. Присутні вшанували пам’ять Героя хвилиною 
мовчання.

Інтернет книжки не замінить
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

КОНКУРСИ. У Полтавській 
обласній бібліотеці імені І.П. Кот-
ляревського визначили цьогоріч-
них переможців конкурсу «Кра-
ща книга Полтавщини», участь 
у якому взяли автори, авторські 
колективи, видавництва, полі-
графічні підприємства, науково-
дослідницькі та бібліотечні за-
клади, громадські й творчі орга-
нізації області. Переможців ви-
значали у семи номінаціях се-
ред 52 учасників. Окремі з них, 
наприклад поетеса Марія Бойко, 
давно відомі у краї. 

Конкурс проводили усьоме. 
Він став популярним на Пол-
тавщині. У цьому заслуга пере-
довсім департаменту інформа-
ційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадмі-
ністрації, який виступає орга-
нізатором заходу, популяризує 
полтавську книжку. Коштом об-

ласного бюджету книжки міс-
цевих літераторів і видавництв 
було представлено на книжко-
вих виставках у Львові, Дніпрі, 
Черкасах. 

За 19 років за сприяння об-
ласної влади у межах реалізації 
заходів відповідної регіональ-
ної програми розвитку інфор-
маційної сфери і зокрема книго-

видання видано понад 140 назв 
соціально значущих книжок за-
гальним накладом понад 87 ти-
сяч примірників на суму майже 
6 мільйонів гривень.

Луганщина готова одягати маленьких 
модниць 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. Підприємці при-
їхали на виставку в Українському 
домі не тільки зі здобутками — 
вони постійно шукають нові мож-
ливості та ресурси. Про це гово-
рив очільник Луганщини. «На Лу-
ганщині реалізуємо нову страте-
гію модернізації, відбудови, парт-
нерства», — заявив Сергій Гай-
дай. Він зауважив, що економі-
ку області, яку раніше формува-
ли промислові гіганти, нині утри-
мує малий і середній бізнес, тож 
серед продукції, яку презентува-
ли на виставкових стендах 26 ви-
робників Луганщини, переважа-
ли товари легкої й харчової про-
мисловості, текстиль, кераміка і 
поліграфічна продукція. Особли-
во зацікавив відвідувачів прем’єр-
показ одягу регіональних вироб-
ників Дмитра Косилкина та Ната-
лії Бондар.
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Квітів і грамот вистачило всім учасникам книжкового конкурсу

Під час виставки відбувся прем’єрний показ відеоробіт мотиваційної кампанії про 
підприємців зі сходу України «Великі історії малого бізнесу». Деякі з них переселенці,  
які залишили домівки і відновили власний бізнес

Урок для вчителів провели працівники зоопарку
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

БЛИЖЧЕ ДО ПРИРОДИ. 
Співпраця зі школами й дитя-
чими закладами вже тради-
ційна для Харківського зоо-
парку. Проте цього разу пра-
цівники звіринця вирушили 
до Харківської Маріїнської 
гімназії зовсім з іншою метою 

— передати свої знання педа-
гогам. 

У межах проєкту «Школа мо-
лодого вчителя» зоологи поспіл-
кувалися з педагогами Шевчен-
ківського району Харкова, обго-
воривши проблеми розвитку піз-
навальної активності учнів.  Як 
зазначила прессекретар Харків-
ського зоопарку Жанна Сивуха, 
ця тема окреслилася не випад-

ково, адже збереження рідкісних 
і зникаючих видів, відновлення 
популяцій тварин — основні за-
вдання зоопарку, які спонука-
ють до прищеплення пізнаваль-
ної активності юного покоління.

За відгуками  вчителів, за-
хід був не лише корисним з точ-
ки зору практичної роботи з ді-
тьми у цьому напрямі, а й надав 
змогу зануритися у світ приро-

ди й  залишив приємні спогади 
про спілкування з паличником і 
совою Клушею, яких працівни-
ки зоопарку привезли до школи.

Як зауважила вчителька почат-
кової школи Вікторія Максименко, 
ці заняття надихнули на пошуки 
нових форм прищеплення дітям 
почуття любові до природи, а та-
кож спонукали до проведення ди-
тячих екскурсій у зоопарк.  

Подвиг Олександра 
залишиться в пам’яті 
миколаївців

Мешканців річок Сумщини побільшало 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Відразу чотири річ-
ки Сумської області — Псел, 
Шостка, Сейм і Десна по-
повнилися мальками коро-
па, товстолоба та білого аму-

ра, яких доставлено з Херсон-
ського виробничо-експери-
ментального заводу з розве-
дення молодняку частикових 
риб. Так до торішніх  100 тисяч 
особин, випущених у межах 
виконання загальнодержав-
ної програми відтворення вод-

них біо ресурсів, додалися ще 
200, а наступного року на Сум-
щині розраховують випусти-
ти 300 тисяч екземплярів риб.  
Як наголосив начальник відді-
лу іхтіології та регулювання ри-
бальства Сумського рибоохо-
ронного патруля Віталій Підо-

пригора, зариблення товстоло-
бом, білим амуром та коропом 
позитивно позначиться не тіль-
ки на рибному розмаїтті підвод-
ного світу, а й на біологічній ме-
ліорації, тобто зменшенні водо-
ростей у руслах річок, їхній чи-
стоті. 
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