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АБІТУРІЄНТАМ З ОРДЛО ПРОДОВЖИЛИ
ТЕРМІН ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА НАВЧАННЯ

Крім того, продовжено й подачу документів для іноземців. Головне –
дати сигнал і у будь-який спосіб підтвердити своє бажання.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій
Вітренко в ефірі телеканалу «Дом».
Зазначається, що прийом документів до українських вишів для іноземних студентів і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій продовжать.
Зокрема, прийом документів на бюджетну форму навчання від абітурієнтів
з окупованих територій продовжили до 23 жовтня, а для іноземців - до 15
грудня.
Всі вони можуть зв’язатися з Міністерством освіти і науки та отримати
запрошення і докладні інструкції про порядок дій під час вступу.
«Найголовніше – вони нам мають дати хоча б якийсь сигнал про те,
що вони хочуть вчитися в Україні. За допомогою офіційної пошти, електронної, а також Viber, Telegram, Facebook», - сказав заступник міністра.
У Міністерстві освіти та науки додали, що через епідемію коронавірусу
очікується, що кількість іноземних абітурієнтів буде нижче, ніж у минулі
роки, проте набір не скасовували. На навчання в Україну найбільше студентів-іноземців приїжджають з таких країн, як Індія, Марокко, Азербайджан, Китай. У 2020 році в наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища шифруватимуться.
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Обычно все такие реконструкции предполагают, что на начальном уровне реализации проекта от старой школы остаются только стены. Все делается новое, включая замену окон, крыш, дверей. Обязательно проводится
утепление стен (термомодернизация), что потом позволяет экономить на
отоплении и снижает нагрузку на местный бюджет.
Реконструкция школ делалась и в довоенный период, но тогда все заканчивалось на утеплении стен, замене окон, зачастую не всех, и, по сути,
косметическим ремонтом внутри. Сейчас все делается, что называется, под
ключ, и школы получаются практически новые.

Важливо!

Якщо ви маєте статус переміщеної особи і вступите на бюджет, то держава надає:
• соціальну стипендію;
• підручники на безоплатній основі;
• безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.
Урядовий сайт:
https://dostupnaosvita.com.ua/ – 0 800 504 425 – тел. для консультацій.
Дізнатися більше можна за телефоном урядової «гарячої лінії» з питань
освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія
АР Крим, м. Севастополь та тимчасово окупована територія Донбасу.
У робочі дні: пн. – чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до 17:00 – працює гаряча
лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

«БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В Донецкой области активными темпами идет реализация программы
«Большое строительство». В рамках этой программы ремонтируются дороги и мосты, идет реконструкция школ и детских садиков, строятся стадионы, реконструируются и строятся с нуля больницы и лечебные учреждения.
Принята стратегия развития Донецкой области на семь лет, где обозначена главная задача – создание для людей комфортной жизни, благодаря
реализации инфраструктурных проектов. И это не является какими-то пафосными лозунгами. Реализацию программы практически любой житель
области может увидеть своими глазами.
Реконструкция Донецкой области началась не сейчас. Многие проекты
начали реализовываться еще при прошлой власти, как только были решены главные проблемы с безопасностью и Украина вышла из экономического кризиса, связанного с войной.

Дороги и мосты

Тут необходимо сразу оговориться, что дороги, которые находятся внутри городов и других населенных пунктов, – это ответственность местной
власти. А вот дороги, которые имеют статус междугородних и международных, мосты на них – это ответственность государства и ответственность
областной администрации.
По Донецкой области проходят три европейские автомобильные дороги
категории «Е» протяженностью почти 330 км. Впервые за много лет большинство дорог восстанавливается капитальным ремонтом. Такого масштаба ремонта дорог не было даже во времена подготовки к чемпионату Европы по футболу ЕВРО-2012.
Капитальный ремонт предполагает, что полностью фрезеруется верхний
слой асфальта, практически до основания. Используются технологии, позволяющие обеспечивать современные стандарты безопасности движения. Обеспечивается высокая дальность видимости на трассах, виражи на
дорогах максимально сглажены.
Завершился ремонт стратегической трассы, которая соединяет Запорожье и Мариуполь. Дорога, которая ведет к границе Донецкой и Запорожской области, полностью отремонтирована в соответствии с необходимыми требованиями безопасности.
Сейчас продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Покровск – Бахмут –Михайловка.
Отремонтирована автомобильная трасса Доброполье – Лиман, которая
проходит через Краматорск.
Восстановлены и отремонтированы мосты рядом со Славянском, мост в
Богородичном через Северский Донец, по направлению на Святогорск. В
рамках программы «Большое строительство» капитально отремонтированы три моста. Два моста находятся на трассе Киев – Харьков –Должанский.
Один мост через канал Северский Донец – Донбасс отремонтирован на
трассе Покровск – Бахмут – Михайловка. Был также отремонтирован мост
через Северский Донец в районе Райгородка по направлению Славянск –
Лиман и восстановлен мост рядом с селом Закотное.

Школы

На реконструкцию школ в рамках программы «Большое строительство»
будет потрачено в 2020 году 235 млн гривен. За эти деньги планируется
отремонтировать пять школ. Причем большинство этих объектов расположены не в крупных городах, а в небольших населенных пунктах – там,
где местные бюджеты не позволяют провести реконструкцию школ, установить новые обучающие системы, провести термомодернизацию зданий.
Тут на помощь приходит государство, которое выделяет деньги из бюджета. Задача местной власти – только сделать качественный проект реконструируемой школы.

Спортивные объекты

Больше 135 млн гривен выделяется в Донецкой области из государственного и местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры.
Причем основное финансирование происходит за счет государственного
бюджета. Только небольшая часть расходов ложится на бюджеты городов
и поселков.
В рамках программы «Большое строительство» уже строится спортивно-оздоровительный комплекс в Краматорске. Этот проект реализуется с
нуля. Идет активная реконструкция стадионов в Славянске, Селидово, Волновахе. Полностью закончено строительство крытого футбольного поля в
Саду Бернацкого в Краматорске.
Все это далеко не полный перечень проектов, которые реализуются в
Донецкой области. Есть еще детские сады, больницы, современные центры получения административных услуг. По всей области идут стройки и
реконструкции. Можно даже сказать, что вся область реконструируется, и
это только начало…

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ОШИБКИ В ПРИЛОЖЕНИИ
«ДІЙ ВДОМА», ЕСЛИ ВЫ ВЫЕХАЛИ ИЗ ОРДЛО И НАХОДИТЕСЬ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ?

Граждане, пересекающие линию разграничения и установившие приложение «Дій вдома» на смартфонах, иногда сталкиваются с тем, что происходят сбои или приложение работает некорректно.
К сожалению, технической поддержки у этого приложения нет, а потому
людям приходится искать варианты выхода самостоятельно.
Что можно сделать в этой ситуации и куда жаловаться?
Прежде всего, можно позвонить на правительственную «горячую линию» 1545 и рассказать о ситуации (например: прохожу самоизоляцию
после пересечения КПВВ, приложение не отправляет фото, хочу оставить
жалобу на работу этого приложения).
Кроме того, можно позвонить по номеру (044) 207-17-48, который размещен на сайте Министерства цифровой трансформации. Также можно
писать: hello@thedigital.gov.ua, излагая суть проблемы.
Также в случае некорректной работы приложения можно сообщать о
проблемах в полицию по телефону 102 или, если знаете телефон ближайшего к месту вашей самоизоляции отделения полиции, звонить туда.
«Я (ваше имя),
нахожусь на самоизоляции по (ваш
адрес). В данный
момент приложение работает некорректно. Хочу сообщить, что я нахожусь
по месту самоизоляции и не нарушаю
ее правил».
Ваша задача –
просто сообщить,
что вы находитесь
по адресу самоизоляции. Сотрудники полиции также не отвечают за техническую часть работы приложения и не могут повлиять на его работу. НО сообщить в полицию
– обязательно.
Если у вас есть возможность зайти в интернет, то можно написать на
страницу «Дії» в Facebook. Зачастую специалисты читают сообщения и отвечают, что делать в той или иной ситуации.

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИМ
ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

В Україні вже сьомий рік триває війна, яку розв’язала Російська Федерація. В результаті агресії частина Донбасу виявилася окупованою. Проте у
безпосередній близькості від бойових дій на підконтрольній українському
уряду території живе багато людей, яким потрібна допомога різного виду.
І майже весь цей час кілька гуманітарних місій, організацій працюють із такими людьми.
За цей час загинуло понад 3,3 тисяч мирних жителів. 1,5 млн людей змушені були покинути свої домівки і перетворилися на біженців.
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Лінія фронту простяглася на 427 км. У безпосередній близькості від бойових дій живе багато людей, яким потрібна допомога різного виду. Кілька
гуманітарних місій, організацій працюють із такими людьми. Одна з таких
організацій ACTED Ukraine, яка є приватною, незалежною і некомерційною.
Саме про її діяльність кореспонденти видання «Патріот Донбасу» поговорили в офісі організації.
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КАК НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЧИТЬ
ПОМОЩЬ НА ПОГРЕБЕНИЕ ПЕНСИОНЕРА,
УМЕРШЕГО В ОРДЛО

Согласно законодательству Украины, в случае смерти человека, который
находился на пенсии, лица, совершившие его захоронение, могут получить
помощь на погребение.
В случаях, если пенсионер умер на неподконтрольной украинской власти территории, чтобы иметь возможность получить помощь на погребение, этот пенсионер на момент смерти должен быть зарегистрирован в
Пенсионном фонде Украины.
Об этом сообщает «Юридический советник для переселенцев».

Размер помощи на погребение

На сегодняшний день размер может быть в виде:
• двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти;
• трехмесячной пенсии, но не менее 5-кратного размера минимальной
заработной платы (в 2020 году – 23615 грн), если умерший получал
пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Двухмесячная пенсия будет выплачена в случае, если пенсионер получал пенсию по возрасту или по иным основаниям, предусмотренным Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Куда обращаться

Які напрямки допомоги може надати організація

ACTED — французька гуманітарна організація, яка діє в Україні з 2015
року. У рамках своїх гуманітарних проектів ACTED надає грошову допомогу найбільш вразливим групам населення, які постраждали від конфлікту,
щоб допомогти їм покращити продуктове забезпечення, підготуватися до
зими та задовольнити інші основні потреби: в 2018–2019 роках допомогу
отримали понад 14470 осіб.
У 2020 році ACTED розпочала програму підтримки економічного розвитку, розширення економічних можливостей, можливостей працевлаштування, а також економічних прав найбільш вразливих груп населення.
Спільно з місцевою владою ACTED також ініціює заходи щодо зниження ризику стихійних лих, які допомагають забезпечити стійкість місцевих
спільнот: понад 150 000 осіб охоплені планами реагування у разі непередбачених обставин. Нарешті, разом зі своїм партнером «Ініціативами
IMPACT», ACTED підтримує місцеве управління, прийняття рішень, а також
планування і доставку гуманітарної допомоги на основі фактичних даних.

Чтобы получить помощь на погребение лицу, которое его осуществляло,
необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ),
в котором умерший пенсионер находился на учете.

Яким чином обираються населені пункти, де буде працювати
ACTED Ukraine?
Загальний напрямок та пріоритетні зони визначаються гуманітарною
спільнотою у щорічному Плані Гуманітарного Реагування, наприклад, найвищий пріоритет мають поселення, що розташовані в районі 0–5 км від лінії
зіткнення, другий пріоритет мають поселення в районі 5–20 км від лінії зіткнення.
На початку реалізації кожного проекту ACTED проводить консультації зі
спільнотами, щоб визначити їхні потреби, консультується з органами місцевої влади та координується з іншими гуманітарними партнерами, щоб
визначити громади, в яких гуманітарна допомога надається меншою мірою
на даний момент часу, та щоб підвищити рівномірність надання гуманітарної допомоги вразливим групам населення, що постраждали від конфлікту.
У тих сферах діяльності та в тих населених пунктах, де ACTED вже має
досвід, використовуються так звані програмні дані, які збираються шляхом
спілкування з місцевим населенням, бенефіціарами, волонтерами, представниками влади тощо.
Особливу увагу ACTED звертає на населені пункти, у яких є особливі потреби, та негайно реагує на надзвичайні ситуації, як, наприклад, було з допомогою людям, що постраждали від лісових пожеж у липні 2020 року в
селі Смолянинове Луганської області.

Які критерії відбору людей, яким буде надана допомога?

«Ми відбираємо людей у декілька етапів. Спочатку ми спілкуємося
зі спільнотою, місцевими волонтерами, соціальними працівниками та
представниками влади, надаємо їм докладну інформацію про проект і
просимо надати нам інформацію про людей з їх поселення, які належать
до найбільш вразливих груп», – кажуть в організації.
Отримавши цю інформацію, представники ACTED зв’язуються з кожною
особою та проводять докладне анкетування. Дані, що надає опитувана людина, потім піддаються аналізу з використанням спеціальних методологій,
розроблених ACTED чи гуманітарною спільнотою на основі минулого багаторічного досвіду. За результатами цього аналізу приймаються рішення
щодо надання допомоги людям, чия вразливість та потреби найвищі серед
опитуваних.

Наскільки близько представники організації працюють до лінії
фронту?
ACTED працює на підконтрольних уряду України територіях на Сході
України, фокусуючи гуманітарну допомогу на поселеннях, розташованих
у 5-кілометровій зоні вздовж лінії розмежування, а інші проекти поширюються до 20 км від лінії розмежування та далі.

Чи планує ACTED Ukraine якісь дії для розвитку малого бізнесу?

Так, уже зовсім скоро ACTED почне реалізовувати проект, націлений на
надання підтримки малому бізнесу та самозайнятості у вигляді грантів, а
також оснащення підприємців – особливо жінок – навичками та інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень.

ДОВІДКА: в яких країнах, де є військові дії, працює ACTED Ukraine

ACTED діє в 37 країнах світу: Афганістан, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Центральноафриканська Республіка, Чад, Колумбія, Кот-д’Івуар, Демократична
Республіка Конго, Ефіопія, Гаїті, Ірак, Йорданія, Кенія, Киргизстан, Ліван,
Лівія, Малі, М’янма, Нігер, Нігерія, Окупована палестинська територія,
Пакистан, Філіппіни, Республіка Конго, Сенегал, Сомалі, Південний Судан,
Шрі-Ланка, Узбекистан, Сирія, Таджикистан, Таїланд, Туніс, Україна, Таджикистан.

Документы, которые необходимо предоставить

• паспорт гражданина Украины получателя помощи или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;
• справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица заявителя (при наличии);
• справку о смерти пенсионера или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения
пособия на погребение.

Важно знать

Действующим законодательством не предусмотрен предельный срок
для обращения за пособием на погребение.
Если смерть наступила на неподконтрольной украинской власти территории:
• если человек умер на неподконтрольной территории, то перед обращением в управление ПФУ за помощью на погребение необходимо в
судебном порядке установить факт его смерти и получить украинское
свидетельство о смерти;
• пособие на погребение пенсионера можно получить также в случае,
если пенсионер не переводил свое пенсионное дело с неподконтрольной территории Донецкой или Луганской области. В такой ситуации
лицо, осуществившее погребение, должно обратиться в управление
ПФУ по месту своего жительства.
Если пенсионер был похоронен за счет средств государственного
бюджета (например, он находился в доме престарелых), то пособие на погребение не начисляется.

ШАХТИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ДЛЯ ОДНИХ – ВИЖИВАННЯ, ДЛЯ ІНШИХ – ЗБАГАЧЕННЯ

Ситуація у гірничій сфері на окупованій території критична. Це і хронічна
невиплата заробітної плати шахтарям, і проблеми з безпекою на шахтах, і
корупційні схеми продажу вугілля. А схеми очолюються чиновниками окупаційної адміністрації.
Влітку цього року
на вугледобувних підприємствах так званих
Л/ДНР пройшли декілька страйків шахтарів через величезні заборгованості із заробітної плати.
Окупаційна
влада
була настільки перелякана, що скерувала на
придушення акцій протесту «МДБ» та влаштувала навколо міст, де
були страйки шахтарів,
блок-пости.
Підконтрольні окупаційній адміністрації ЗМІ намагалися замовчувати акції протесту.
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Причини акцій протесту

Причина акцій протесту, по суті, єдина – хронічна невиплата заробітної
плати. Як повідомляють наші джерела, шахтарям виплачується тільки частина заробітної плати. І ця частина – навіть не половина, а суттєво менше
– до 15%.
Формально такі виплати навіть неможливо трактувати як порушення
чинного «законодавства». Бо нібито немає накопичення заборгованості із
заробітної плати. Джерела з окупованої території повідомляють, що існує
«схема», яка дозволяє отримати кошти, зароблені шахтарями. Для цього
треба звернутися до так званої прокуратури, яка своєю чергою може «наїхати» на роботодавців і змусити їх погасити ще частину заборгованості. Але
за це треба буде «відкотити» у прокуратуру певний відсоток від суми.
Після протестів шахтарів частину боргів все ж таки погасили, але все це
не вирішило проблему шахт на окупованій частині Донбасу.
Все частіше у соціальних мережах можна знайти запрошення гірників на
роботу до РФ. І це тільки підтверджує той факт, що у шахт «Л/ДНР» дуже катастрофічне майбутнє, попри переможні реляції окупаційної адміністрації.
Хоча вже і їх немає, тому що ситуація змушує виправдовуватися і не обіцяти
«світло у кінці тунелю».
Глава окупаційної «влади ДНР» Денис Пушилін, який зараз, судячи зі
всього, готується до можливих виборів, виступаючи перед людьми, вимушений був виправдовуватися за критичний стан у вугільній промисловості:
«Наші шахти зараз знаходяться в жалюгідному стані, тому що використовуються технології 50–60-х років. За 24 роки існування України був
тільки розпил дотацій, але нічого не робилося. У нас ситуація загострилася через нашу невизнаність і труднощі збуту. А цьогоріч ще й додалася
ситуація з поширенням коронавірусу у всьому світі».
Тобто Пушилін у черговий раз в усіх проблемах, які зараз існують на окупованій частині Донеччини, звинуватив Україну.
Крім того, він спростував одну з тез російських ЗМІ у 2014 році, що гірники Донбасу весь час годували Україну. Насправді більшість шахт були
збитковими та продовжували працювати виключно завдяки дотаціям із
державного бюджету.
Ватажок окупаційної «влади» також зазначає, що існував розпил дотацій, які йшли до шахт, і що існує проблема збуту вугілля.
Звичайно, вугілля з шахт окупованої Донеччини не йде на територію
України. Вугілля частково йде до РФ або використовується на окупованій території. А ось регулює добування, відвантаження та продаж вугілля один із
чиновників окупаційної адміністрації, так званий міністр доходів та зборів
«ДНР» Євген Лавренов.
Підконтрольні окупантам ЗМІ або замовчують те, що відбувається, або
випускають сюжети, де основна теза: страйки організовують і підтримують
«західні спецслужби».
Так, у повністю підконтрольному окупаційній адміністрації ЗМІ «ГТРК
ЛНР» навіть вийшов репортаж «Невидима війна». Цей репортаж присвячений акціям шахтарів, на яких вимагають виплати заробітної плати. Там
прямим текстом звинувачують у шахтарських страйках «західні спецслужби», які хочуть дестабілізувати ситуацію у «республіках». Крім того, є звинувачення на адресу СБУ.

Замість розпилу – схема

Вугілля, яке добувається на Донбасі, завжди було інструментом для отримання корупційних доходів, перш за все чиновниками. На фінансових
потоках, які формувалися на видобутку та продажі чорного золота, завжди
заробляли нелегальні кошти. Хіба що тоді, коли ця територія не була окупована, вугільні фінансові потоки контролювали люди з Партії регіонів.
Зараз очолює схему отримання коштів з вугілля Євген Лавренов. Саме
він контролює видачу ліцензій на видобуток вугілля на копанках, які завжди
існували на території Донбасу. Тепер копанки називають «малими вугледобувними підприємствами».
Вугілля з копанок і великих шахт скуповується через ДП «Республіканський центр «Торговельний дім «Вугілля Донбасу». Керівництво цієї установи
вирішує, у кого і скільки вугілля купити, а воно підконтрольне Лавренову, і
саме він вирішує усі питання.

Протести шахтарів в Україні

Влітку і на підконтрольній уряду України території пройшли протести
шахтарів. Причина протестів була така ж, як і на окупованій території, – заборгованість із заробітної плати. От тільки різниця у висвітленні цих протестів у ЗМІ та результати були різними у порівнянні з ситуацією на окупованій території.
Майже всі центральні ЗМІ висвітлювали ці події. У «Л/ДНР» інформація
про акції протестів шахтарів максимально замовчувалася. Не було ніяких
блок-постів та тиску на протестувальників зі сторони правоохоронних органів. І головне – зарплата була виплачена.
Ну, і наостанок, варто додати, що на сьогодні ніхто так і не знає долю тих
шахтарів в ОРЛО, яких забрало так зване МДБ під час протестів…
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украинскую идентичность и приняла украинский язык, который впервые
услышала в Вышгороде в возрасте шести лет. С тех пор она решила писать
только на украинском, который воспринимала как язык угнетенных. Задачей для себя она определила «создать украинское государство в слове».

Детство, проведенное в Украине

«Я пам’ятаю терикони, коли мене батько водив, мені було два роки,
чи що, і ті надзвичайні краєвиди! Я взагалі візіонер! Це було моєю
розвагою!»
Эмма Андиевская
родилась 19 марта
1931 года в Донецке.
Отец писательницы
был химиком-изобретателем,
мать
была агрономом по
образованию, работала учительницей
биологии. В связи
с частыми тяжелыми заболеваниями
Эмме приходилось
сдавать
большинство школьных предметов экстерном. И
именно ее состояние
здоровья послужило
причиной переезда
семьи сначала в Вышгород в 1937 году, а позднее в Киев в 1939-м.
В 9–10-летнем возрасте будущая писательница прочла известные произведения мировой литературы. Ещё с детства Андиевская имела феноменальную память.
Во время Второй мировой войны семья Андиевской жила в Киеве. Отца
расстреляли советские власти, чтобы он не передал свои открытия немцам.

Выезд в Германию и поиск себя

«Знаєте що? Україна – надзвичайна! Коли я була в Україні, кожного
разу мене просто фасцинували люди! Які люди в Україні, таких нема
ніде. Я нікого не хочу образити, всі щось мають, але такої, як Україна, нема – надзвичайна!»
После расстрела главы семьи дети с матерью были вынуждены выехать
в Германию в 1943 году. Там Эмма отказалась учиться в женской гимназии,
и её, вопреки правилам, приняли в мужскую. Девочка, больная туберкулёзом позвоночника, пролежала три года в гипсе, прикованная к постели.
В конце 1949 года, во время блокады Западного Берлина, семья переехала сначала в Миттенвальд, а позже в Мюнхен. Спасаясь от туберкулёза
лёгких, Эмма Андиевская в Берлине, а затем в Миттенвальдском лагере
брала уроки оперного пения.
Уже в 1955–1957 гг. Андиевская работала фрилансером на радио «Свобода» в Мюнхене под псевдонимом Галина Гордиенко. В 1957 году она закончила Украинский свободный университет по специальностям «философия» и «филология». В том же году вместе с семьей переехала в Нью-Йорк,
где работала в Norcross Greeting Card Company.
В 1959 году Андиевская вышла замуж за литературного критика, эссеиста и писателя Ивана Кошеливца, с которым прожила всю жизнь до смерти мужа. После бракосочетания супруги вернулись в Германию в Мюнхен.
Андиевская ежегодно на месяц ездила в США, чтобы в 1962 году получить
американское гражданство.
Проработав фрилансером на радио «Свобода» с 1959 по 1963 год, Эмма
оставалась штатным сотрудником радио до 1995 года. За это время она
работала диктором, сценаристом, режиссером и редактором украинского
отделения радио «Свобода».
В период работы на радио у Андиевской не было времени на собственное творчество. Сейчас писательница живет в Мюнхене, где интенсивно
работает над своими произведениями, иногда по восемнадцать часов в
сутки.
В 1992 году Эмма Андиевская впервые за долгое время приехала в Украину. После 2000 года несколько раз посетила свою малую родину – Донецкую область. Там были организованы выставка её картин в Донецком художественном музее, презентация и встреча с земляками в художественном
музее, посещение Украинского культурологического центра в Донецке.

ДОНЧАНКА ЭММА АНДИЕВСКАЯ: «ЯК ЗНИКЛА МОВА,
ТО ЗНИКЛА І НАЦІЯ!»

«Для мене Україна – на кожному клаптику, де хтось говорить українською і відчуває себе українцем. Але імперії так завжди роблять, щоб
зникла мова. Як зникла мова, то зникла і нація!»
Эту современную украинскую
поэтессу, прозаика и художницу
знают во всем мире. Сегодня она
является одной из представительниц украинского модернизма второй половины XX века и ее имя
часто связывают с Нью-Йоркской
группой украинских писателей.
Член Национального союза писателей Украины, украинского
ПЕН-клуба, Свободной академии в
Мюнхене и Федерального объединения художников. Из-за трагических событий большую часть своей
жизни Андиевская провела за пределами Украины — в Нью-Йорке и
Мюнхене.
Эмма Андиевская росла в русскоязычной среде, но еще в детском возрасте осознала собственную

«Для мене Україна – на кожному клаптику, де хтось говорить українською і відчуває себе українцем, а не загально-там-якимось-нацменом. Але
імперії завжди так поводились! Вони оббріхують уярмлені народи! І, на
жаль, фальшують історію, а крім того, спалюють архіви та вбивають
людей. Це завжди так чинили імперії, не тільки Російська! Але Російська,
звичайно, нас торкається найбільше. Імперії так завжди роблять, щоб
зникла мова. Як зникла мова, то зникла і нація!».
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ПРАВОЗАХИСНИКИ РОЗВІЯЛИ МІФИ ПРО ОТРИМАННЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ

З моменту затвердження Кабміном «Порядку надання щомісячної
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» минуло майже 6 років, проте з виплатою допомоги й досі пов’язано чимало
міфів.
Правозахисники «Юридичного радника для переселенців» розбиралися
з тим, де правда, а де брехня.

Міф: усі переселенці мають право на отримання адресної допомоги

Насправді, згідно з Постановою Кабміну від 01.10.2014 № 505, право на
отримання адресної допомоги мають тільки ті внутрішньо переміщені особи (ВПО), які одночасно відповідають декільком вимогам:
офіційно перебувають на обліку як ВПО (мають діючу довідку про взяття
на облік ВПО);
перемістилися з населених пунктів, що входять до переліку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 року №
1085-р., або є особами з інвалідністю, дітьми осіб з інвалідністю, дітьми з
інвалідністю, особами, які здійснюють за ними догляд, які не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання;
не мають разом з іншими членами сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового
приміщення, розташованого
на
підконтрольній
Україні території (допускається наявність
житла в населених
пунктах на лінії зіткнення). Крім житлових
приміщень,
непридатних
для
проживання, що підтверджується
відповідним актом технічного стану;
не мають разом
з іншими членами
сім’ї на депозитному
банківському рахунку (рахунках) грошових коштів у сумі, що перевищує
25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1 липня – 54 925 грн).

Міф: особи, які несвоєчасно працевлаштувалися, не мають
права на продовження виплати адресної допомоги

Згідно з Постановою Кабміну від 01.10.2014 № 505, грошова допомога
на наступний строк не призначається тільки тим особам, які продовжують
перебувати у статусі непрацевлаштованої (безробітної) особи. У разі, якщо
така особа працевлаштувалася і її статус не суперечить пунктам 2, 3, 5, 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги, то вона знову набуває право
на призначення щомісячної адресної допомоги.
Водночас за наявності відмови органів соцзахисту в призначенні допомоги
з причин несвоєчасного працевлаштування таку відмову можна оскаржити
в судовому порядку. Судова практика в цьому напрямку позитивна для переселенців.
Крім того, припинення виплати грошової допомоги у разі працевлаштування особи не застосовується в період карантину і протягом одного місяця
після його скасування.
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відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних
із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів із дня скасування карантину,
строк виплати грошової допомоги в раніше встановленому розмірі продовжується на період карантину та на один місяць після його скасування без
звернення особи до уповноваженого органу.
Разом з тим особа, яка отримала відповідні виплати, по завершенню
карантину має подати заяву та пакет документів на адресну допомогу до
органу соціального захисту населення, в якому перебуває на обліку.

ВОЙНА И ЭКОЛОГИЯ: ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Война, которая уже седьмой год идет на Донбассе, серьезно повлияла
на экономику этого региона и на экологическую ситуацию. Казалось бы,
остановка промышленных предприятий должна позитивно влиять на экологию из-за уменьшения выбросов. Но существует проблема остановки
шахт, что влечет за собой загрязнение питьевой воды и другие критические
проблемы.
Пока шахты работают, работают и системы отведения воды. Как только
шахты останавливаются и не происходят действия по правильной консервации, внутри начинают скапливаться подземные воды…
В мирное время шахты тоже закрывались, но это всегда был контролируемый процесс и на правильную консервацию выделялись деньги из
бюджета Украины. Сейчас всего этого нет.
Существуют два метода консервации шахт: сухой и мокрый. Мокрый метод менее затратный в финансовом плане. В этом случае идет медленная
откачка воды из стволов шахт. Это не спасает, и вода поднимается до уровня, несущего угрозу попадания в водоносные слои грунта. Сухая консервация, которая бы дала возможность практически убрать опасность загрязнения, не применяется из-за отсутствия денег.
В результате вода, собирающаяся в остановленных шахтах, начинает перемешиваться с углем и другими химическими компонентами, находящимися под землей. Образующаяся жидкость является, по сути, отравляющим
веществом замедленного действия. А потом этот раствор, распространяясь
через почву, может попасть в источники питьевой воды и в главную водную
артерию Донбасса – Северский Донец.

Радиационная опасность

Кроме химического загрязнения питьевой воды, от затопленных шахт
существует реальная опасность радиационного загрязнения. Это связано
с шахтой «Юнком» в городе Бунге (Юнокоммунаровске), рядом с городом
Енакиево.
В сентябре 1979 года в этой шахте был проведен подземный ядерный
взрыв. Контролируемый взрыв был проведен на глубине 903 м. В результате взрыва образовалась капсула из спеченных под действием высокой температуры материалов диаметром приблизительно 30 метров. Внутри этой
капсулы находится радиоактивная жидкость. После взрыва шахта была законсервирована и воды в ней не было, так как была организована откачка.
Но это все было, пока эта часть Донецкой области находилась в составе
Украины.
В 2018 году власти так называемой ДНР приняли решение прекратить
откачку воды из «ядерной» шахты, так как не хватало финансирования на
обеспечение безопасности.

Міф: оформити адресну допомогу на дитину можуть тільки
батьки

Відповідно до Постанови Кабміну від 01.10.2014 № 505, якщо дитина
переміщується без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, грошова
допомога виплачується їй за зверненням:
баби, діда, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима, які безпосередньо здійснюють догляд за дитиною без спеціальних на те повноважень;
інших осіб, яким батьки передали дитину на виховання, — у разі надання заяви батьків щодо отримання такої допомоги, справжність підпису на
якій має бути засвідчена нотаріально;
служби у справах дітей, якщо догляд за дитиною, яка залишилася без
батьківського піклування, тимчасово здійснюється родичами або іншими
особами (сусідами, знайомими), з якими в неї на момент залишення без
батьківського піклування склалися близькі стосунки, за рішенням служби у
справах дітей;
самої дитини, якщо їй від 14 до 18 років.

Часткова правда: адресна допомога підлягає поверненню

Згідно з чинним законодавством, поверненню підлягають тільки суми,
які були виплачені внаслідок подання недостовірних документів, неповідомлення про зміну обставин, що впливають на виплату грошової допомоги. Такі кошти повертаються:
уповноваженим представником сім’ї самостійно;
за згодою уповноваженого представника сім’ї в повному обсязі за рахунок наступних виплат грошової допомоги;
за рішенням органу соціального захисту населення за рахунок суми наступних виплат грошової допомоги в обсязі не менше 20% щомісячної суми
призначеної грошової допомоги.
У разі неможливості добровільного повернення або утримання зайво перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються в судовому порядку.
Важливо! Орган соціального захисту населення протягом одного місяця після скасування карантину проводить перерахунок розміру виплаченої
грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на підставі поданих
особою або уповноваженим представником сім’ї заяви та необхідних документів.
Уповноважений орган стягує надміру виплачені суми допомоги, якщо:
за результатами перерахунку не підтверджене право на отримання допомоги або її розмір виявляється меншим за розмір допомоги, виплаченої
під час карантину;
не представлені заяви та необхідні документи.

Часткова правда: адресна допомога продовжується на період
карантину

За останньою редакцією Постанови Кабміну від 01.10.2014 № 505, у разі
коли закінчення поточного 6-місячного строку виплати грошової допомоги

Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по ст.
441 (массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий,
которые могут повлечь экологическую катастрофу).
Сейчас никто не может точно сказать, какова опасность радиационного
и химического заражения, если капсула начнет распадаться, и куда попадут
ядерные отходы. А они могут попасть и в источники питьевой воды.

Как загрязненная вода из шахт может попасть в Северский
Донец

Специалисты Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов объясняют, что несколько притоков главной водной артерии Донбасса питаются водой из неподконтрольной Украине территории. Через
притоки загрязненная вода может попадать в Северский Донец, а начало
этих притоков находится недалеко от районов, где происходит затопление
шахт. Истоки малых рек, которые потом впадают в притоки Северского
Донца, находятся выше, чем основная река Донбасса. И никто сейчас не
контролирует уровень загрязнения этих речек.
Кроме того, вода из затопленных шахт по подземным полостям может
попадать непосредственно в главную реку Донецкой области.
Существует проблема, когда вода из шахт через естественные и рукотворные подземные проходы попадает в район населенных пунктов,
городов и поселков. Это все может привести к проседанию почвы и разрушению зданий.
И все эти процессы сейчас абсолютно не контролируются.

Что делает Украина

Украина, при всем желании каким-то образом повлиять на экологическую ситуацию на неподконтрольных территориях, не может ничего сделать даже через международные организации. Единственное, что можно
делать и делается, – это мониторинг ситуации на своей территории.
«Существует государственный мониторинг на наиболее актуальных участках. Это реки Бахмутка и Кривой Торец. Это те реки, откуда
может прийти загрязнение. Донецкой обладминистрацией увеличено
количество створов и создан региональный мониторинг на территории области. Совместно с Департаментом экологии создаются авто-
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матические посты контроля. Первые такие посты были установлены
на Северском Донце, а теперь уже такие пункты работают на реках
Бахмутка и Кривой Торец. Это как индикаторы, дающие в онлайн-режиме первичную информацию о загрязнении», – рассказал Сергей Трофанчук,
начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов.
После того как получены первые результаты, специальная лаборатория
выезжает для получения более детальных проб. Кроме мониторинга состояния воды в сторону Донца, идет проверка качества воды и в сторону
Приазовья.
Сергей Трофанчук рассказал, что в начале войны Украина пыталась через
международные организации получить информацию о загрязнении воды
на территории так называемых Л/ДНР, но ничего из этого не получилось.
«К сожалению, даже международные организации на ту территорию
не пускают», – резюмирует начальник бассейнового управления.
В общем, на данный момент Украина может только «держать руку на
пульсе» водной артерии и надеяться, что эта «бомба замедленного действия» не рванет из-за халатного и даже преступного отношения так называемой власти оккупационных сил на Донбассе.

У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЯСНИЛИ,
ЯК ОТРИМАТИ ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ «БЕБІ-БОКСА»

У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, як отримати грошову компенсацію «пакунку малюка». Новоспеченим батькам необхідно буде звернутися у ПриватБанк, щоб отримати спеціальну соціальну карту.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Батьки дитини або опікуни мають звернутися в ПриватБанк, укласти договір і відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання, і тоді вже
вони отримують спеціальну соціальну карту замість «бебі-боксів».
Батьки/опікуни протягом 12 місяців від дати народження дитини повинні звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення за місцем проживання/перебування із заявою та пакетом документів.
Саму заяву та пакет документів можна подати в електронному вигляді:
• копія свідоцтва про народження дитини;
• копія дозволу на проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);
• копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків;
• копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
• копія рішення про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
• довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакунку малюка» (в разі народження дитини в пологовому будинку в 2020 році).
Протягом року в певних закладах торгівлі або через інтернет-магазини
отримувач
самостійно обирає товари для дитини і
витрачає гроші на їх
придбання. Це можуть бути такі дитячі
товари, як засоби
догляду за дітьми та
дитячі засоби гігієни,
зокрема й підгузки,
серветки, дитячий
одяг і взуття, дитяче
харчування, дитячий
посуд, дитячі іграшки, текстиль для дітей, в тому числі рушники, ковдри, а також товари для породіллі.
Варто нагадати, що «бебі-бокси» – це одноразова допомога на кожного
новонародженого, що містить необхідні для малюка речі: пелюшки, підгузки, вологі серветки, ковдру, рушник, дитячий крем. Програма почала працювати у 2018 році, і батькам новонароджених видавали стандартні набори. «Пакунок малюка» є безповоротною соціальною допомогою. За майже
два роки молодим мамам було видано понад 500 000 таких «бебі-боксів».
30 червня 2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі
Антимонопольним комітетом України прийнято рішення скасувати процедуру закупівлі «пакунку малюка». А 29 липня уряд вирішив, що батькам видаватимуть 5000 грн замість «пакунку малюка».

ПРИ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИЯХ РАБОТАЮТ
«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

При областных госадминистрациях на период карантина действуют телефонные «горячие линии», по которым за помощью могут обратиться переселенцы, пожилые люди, лица с инвалидностью.
Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий
сообщает, что сюда можно обращаться в случаях, если необходима помощь с продуктами, лекарствами и т.д.
«Для людей, которые в осложненных условиях карантина не в состоянии обеспечить себя необходимыми лекарствами, продуктами, средствами личной гигиены и дезинфицирующими средствами, работают
«горячие линии» областных государственных администраций», – отметили в ведомстве.
Телефоны «горячей линии» есть в каждой областной администрации
Украины, и их можно найти на официальном сайте. Мы публикуем контакты по Донецкой и Луганской областям, которые желательно сохранить себе
и/или передать тем, кому нужна помощь.

Донецкая область:

в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (в пятницу – до 17:00)
0800507506; 0626442164
круглосуточно – 0668001392; 0626420473

Луганская область:

в рабочие дни с 8:00 до 17:00 – 0800505107
в рабочие дни с 9:00 до 18:00 – 0958242143
круглосуточно – 0962985100

https://donpatriot.news

УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА ЗА БЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА СПАСЕТ ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА

С 1 января 2021 года в квартиры украинцев, которые не имеют газового
счетчика, могут прекратить поставки природного газа согласно закону «Об
обеспечении коммерческого учета природного газа». И, действительно,
сотни тысяч людей могут остаться без газа в случае, если не выполнят его
установку.
В то же время мало кто знает о том, что документ предусматривает бесплатную установку счетчиков для населения и люди имеют право установить газовый счетчик за бюджетные средства.
О том, как это сделать, рассказал председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко в эфире «Украинского радио».
Эксперт объяснил, что установка счетчика должна происходить за счет
газораспределительных компаний или уплачиваться из государственного
бюджета. При этом те люди, которые уже установили счетчик за свой счет,
имеют возможность вернуть потраченные деньги.
«Сама по себе процедура и сам счетчик относительно недороги, потому эту проблему можно решить. Люди, которые уже установили его
за собственные средства, могут связываться с облгазом и просить вернуть деньги. Но, хотя здесь и нет прямых запретов, это будет происходить по усмотрению
облгазов», – рассказал Дяченко.
При этом он подчеркнул, что в тех случаях, когда в квартире
установлены плита
и колонка, установка
счетчика
происходит за счет облгазов.
Если же только плита, то возможны два
варианта: установка
в квартире и на весь
дом.
«Выходом, когда
не все в доме поставили индивидуальные счетчики, чтобы не нарушать закон, станут общедомовые счетчики. Человек может установить отдельный счетчик у себя в квартире,
но в целом, при наличии домового счетчика, считается, что дом оборудован счетчиком. Если у человека индивидуальный счетчик, то он будет
платить по своим показателям, а остальные жители дома – по показаниям общего счетчика за минусом показателей индивидуального», –
разъяснил глава Бюро комплексного анализа и прогнозов.
Также эксперт считает, что отключать газоснабжение тем, кто не успел
установить счетчик, пока не будут из-за постоянного недостатка средств. По
подсчетам Ассоциации газового рынка, по состоянию на начало 2020 года
1,3 миллиона хозяйств не были обеспечены индивидуальными средствами
учета газа.
В связи с огромным количеством таких квартир пока не прогнозируется
массовое отключение. Вполне вероятно, что эту норму снова перенесут и
будут искать выход в плане обеспечения счетчиками.
Но как надолго отсрочатся и когда начнутся отключения, предсказать невозможно. Именно поэтому желательно позаботиться о том, чтобы решить
для себя проблему установки счетчика раз и навсегда. Тем более, если сделать это можно совершенно бесплатно.

ЖИТЕЛИ ДОНБАССА И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ГРАНТЫ ДО 1 ТЫС. ДОЛЛАРОВ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию
(DRC-DDG) – предоставляет финансовую помощь переселенцам и жителям
Донецкой и Луганской областей на адаптацию/перепрофилирование бизнес-деятельности в условиях текущей эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и введением карантина в стране.

Размер гранта составляет до 1 тыс. долл.

Финансовую помощь могут получить внутренне перемещенные лица
(ВПЛ), а также местные жители, зарегистрированные и проживающие на
подконтрольных правительству
Украины территориях Донецкой
и Луганской областей. Помощь
предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала
или перестала функционировать
вследствие эпидемиологической
ситуации в стране, связанной с
распространением коронавируса
COVID-19 и введением карантина.
Согласно условиям программы участие могут принимать только те ВПЛ,
которые также проживают в этих областях.

Критерии получения гранта:

• актуальность идеи и реальная возможность адаптации/перепрофилирования;
• отсутствие юридических и правовых препятствий;
• бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником
дохода, который существенно уменьшился или потерян в результате
эпидемиологической ситуации в стране;
• финансовая и социальная уязвимость семьи.

Подать заявку можно по ссылке https://lap.drc.ngo/form/microcovid
Кроме того, можно получить любые консультации по телефонам:
063 952 56 34 Марина (Донецкая область)
073 066 53 38 Михаил (Луганская и Донецкая области)
093 037 29 03 Александр (Луганская и Донецкая области)
Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.
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РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Вне зависимости от налогообложения работодатели (включая предпринимателей) могут получить компенсацию от государства при официальном
трудоустройстве переселенцев. Такая норма содержится в Постановлении
Кабинета министров от 08.09.2015 № 696.
Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» рассказали, как получить такую помощь.

Компенсация предоставляется на оплату труда, переподготовку и повышение квалификации внутренне перемещенного
лица (ВПЛ) при условии, что такой сотрудник:

• официально состоит на учете как ВПЛ (имеет действующую «справку
переселенца»);
• был зарегистрирован в центре занятости (ЦЗ) в качестве безработного;
• трудоустроен по направлению ЦЗ на основное место работы.
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место ставка уменьшается на 0,5 годовых, но не будет составлять менее 5%
годовых);
9% годовых – в случаях, когда доход от 50 до 100 млн грн (за каждое
новое рабочее место ставка уменьшается на 0,5 годовых, но не будет составлять менее 5% годовых).
Компенсация процентов. Дополнительная компенсация процентной
ставки – 0,5 процентных пунктов за каждого нового сотрудника.
Максимальная сумма кредита не ограничивается, но максимальная сумма государственной помощи не может превышать эквивалентную
200 тыс. евро за трехлетний период.

Максимальный срок кредита:

• до 5 лет – для инвестиционных кредитов;
• до 2 лет – для кредитов на пополнение оборотных средств.
Максимальный размер комиссии банка – 1%.

Собственный вклад участника:

• для действующего бизнеса – от 20% от суммы проекта;
• для вновь созданного бизнеса – от 30% от суммы проекта.
Кредитные гарантии предоставляются по кредитам микро- и малых
предприятий (ММП), которые не имеют достаточного размера собственного имущества для передачи в обеспечение по кредиту или характеризуются повышенными кредитными рисками (например, вновь созданные
предприятия).

На сегодняшний день предусмотрена компенсация расходов
для предпринимателей не более чем за 6 календарных месяцев.

В случае трудоустройства на условиях срочного трудового договора
должно быть обеспечено сохранение гарантий занятости работника в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в 2 раза.
В случае увольнения переселенца по соглашению сторон или изменений в организации производства и труда (сокращение штата, ликвидация,
реорганизация и т.д.) работодатель должен вернуть сумму полученной
компенсации в полном объеме.
Компенсации подлежит и основная, и дополнительная зарплата, а также
ЕСВ, начисленный на такие выплаты. Фактические расходы на оплату труда
возмещаются в размере не выше среднего уровня заработной платы, который сложился за прошедший месяц в соответствующем регионе.

На компенсацию не могут претендовать работодатели:

• являющиеся бюджетными учреждениями;
• которые имеют задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и/или страховых
взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
• признанные в установленном порядке банкротом или в отношении
которых возбуждено дело о банкротстве.
Не производится компенсация и в случае трудоустройства лица, за которое такая компенсация уже была выплачена.

Что нужно сделать для получения компенсации:

• трудоустроить зарегистрированного безработного из числа ВПЛ по направлению центра занятости на условиях срочного трудового договора;
• подать в течение двух месяцев со дня трудоустройства в центр занятости заявление (в произвольной форме) о компенсации расходов на
оплату труда, а также заверенные копии трудового договора и распорядительного акта о приеме на работу;
• заключить с организацией договор в случае принятия решения центром занятости о компенсации;
• не позднее 5 рабочих дней после выплаты работнику заработной платы подать в центр занятости ведомость для получения компенсации
(форма ведомостей – в Постановлении КМУ № 696).

КРЕДИТЫ ПОД 5-7-9%:
ЧТО ЭТО И КТО МОЖЕТ ИХ ПОЛУЧИТЬ

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%», утвержденная правительством Украины, направлена на упрощение доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию, усиление конкурентоспособности такого
бизнеса и пр.
Об этом рассказывает Норвежский совет по делам беженцев (NRC).
Кредиты можно получать только в национальной валюте Украины –
гривне.

Целью получения кредита могут быть:
•
•
•
•
•

приобретение новых и б/у основных средств, их модернизация;
приобретение нежилой недвижимости без права передачи в аренду;
строительство и реконструкция помещений (кроме офисных);
приобретение прав интеллектуальной стоимости (франчайзинг);
пополнение оборотных средств до 25% от стоимости инвестиционного
проекта.

Предлагается 3 варианта процентных ставок:

5% годовых – в случаях, когда размер дохода предприятия не превышает 50 млн грн при условии найма не менее двух новых работников в
течение одного квартала (в случае уменьшения фактического количества
рабочих мест на последний день месяца отчетного квартала процентная
ставка по кредиту на следующий квартал устанавливается на уровне 7% годовых);
7% годовых – в случаях, когда доход до 50 млн грн (без обязательного
условия создания новых рабочих мест, однако за каждое новое рабочее

Благодаря кредитным гарантиям государство через Фонд развития
предпринимательства покрывает часть кредитного риска, создавая условия для привлечения банковского кредита. Государственная поддержка в
виде кредитных гарантий предоставляется исключительно в сочетании с
поддержкой в виде Компенсации процентов по кредитам ММП, которые
соответствуют требованиям программы.
Антикризисный пакет поддержки таких предприятий введен как дополнительный компонент в рамках программы для финансовой поддержки
на время проведения карантина или ограничительных мер и в течение 90
дней со дня его (их) отмены.
Проверить свое соответствие условиям и критериям участия в программе можно на сайте «Доступные кредиты 5-7-9%».
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