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Починаючи з 8:00 10 листопада, відповідно до рішення командувача об’єднаних сил, в усіх КПВВ у
районі проведення операції Об’єднаних сил відновився пропуск осіб і транспортних засобів через лінію
розмежування

Маєте питання соціального,
юридичного чи медичного характеру?
Потребуєте допомоги?
Телефонуйте на БЕЗКОШТОВНУ
Гарячу лінію за номером:

Гаряча
лінія
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В ЗОНІ ООС ВІДКРИЛИСЯ НОВІ КПВВ

Починаючи з 8:00 10 листопада, відповідно до рішення командувача
об’єднаних сил, в усіх КПВВ у районі проведення Операції Об’єднаних сил
відновився пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.
Однак Росія продовжує блокувати можливість перетину КПВВ з боку підтримуваних нею сепаратистів.
Так, на території Донецької області відновлюється пропуск через КПВВ
«Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині –
через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».
Нові контрольно-пропускні пункти відкриваються відповідно до домовленостей, досягнутих у межах переговорів у нормандському та
мінському форматах у грудні минулого року.
Так, 10 листопада на
Луганщині відкрилось
два КПВВ – у Щасті та Золотому. Перший сервісний центр запрацює у
Щасті. Тут усі громадяни
України по обидва боки
лінії розмежування зможуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги, деякі – навіть
безкоштовно. Крім того,
на КПВВ передбачені всі
умови як для пішохідного переходу, так і для
проїзду автомобілів. Є
також і окрема смуга
для гуманітарних вантажів.
«Це дуже сучасний КПВВ, дуже швидко побудували ЦНАП, який надає 88
адміністративних послуг, що дуже важливо для всіх громадян України,
для цивільних людей, які перебувають на нашій стороні та на тимчасово
окупованих територіях», – зазначив президент Зеленський, перебуваючи
у Щасті.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України наразі вже працює над створенням на усіх КПВВ універсальних
сервісних хабів. Тут громадяни України як з підконтрольних територій, так і
з ОРДЛО «зможуть отримати широкий спектр адміністративних послуг, скористатися соціальними програмами, у тому числі – медичними, такими як
«Доступні ліки». Передбачена навіть кімната для матерів з дітьми та кімната відпочинку.
Подібні сервісні центри надалі будуть також на всіх інших КПВВ.
Водночас скористатися можливістю перетинати лінію розмежування та
отримати соціальні виплати і послуги люди, які живуть на тимчасово окупованій території, все одно не можуть. Окупаційна «влада» під надуманим
приводом заблокувала можливість перетину лінії розмежування і відмовилась відкривати рух.
За словами віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, окупаційна влада своїми діями позбавляє українських громадян можливості отримати українські пенсії
та соцвиплати.
«Дії окупаційних адміністрацій є нелогічними. Більше того, блокуючи
КПВВ, окупаційна «влада» позбавляє багато сімей чи не єдиного стабільного джерела доходів – українських пенсій і соціальних виплат. Звісно, усі
виплати під час карантину зберігаються і нараховуються на картки.
Дію навіть прострочених карток Ощадбанк продовжив. Але вже сьогодні
люди мають можливість отримати свої гроші, проте окупаційні режими роблять все, аби цього не сталося. Ми бачимо за статистикою банкоматів у районі Станиці Луганської, що для людей ці кошти важливі»,
– сказав Резніков.
Наразі українська сторона працює над тим, щоб зняти блокування не
тільки у Луганській, а й в Донецькій області. Адже у середині грудня аналогічний багатофункціональний сервісний хаб із ЦНАПом та відділенням
Ощадбанку відкриється на КПВВ у Новотроїцькому.
Варто зазначити, що це питання піднімається українською делегацією у
Тристоронній контактній групі із врегулювання конфлікту на Донбасі постійно, проте поки що безрезультатно.
Крім того, Німеччина та Франція закликали Росію та бойовиків негайно
розблокувати всі лінії переходу на сході України. Вони підкреслили, що попри домовленість у ТКГ сепаратисти не виконали своїх зобов’язань щодо
відкриття пунктів пропуску.
«Україна зі свого боку створила умови для поліпшення умов на переходах до приходу зими та полегшення таким чином тяжкого становища
людей на сході країни. Таким чином, Київ виконує свої зобов’язання, щодо
яких Росія, Україна, Франція та Німеччина домовились у нормандському
форматі у висновках Паризького саміту 9 грудня 2019 року», – зазначається у заяві.

МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ ХОЧЕ ДОЗВОЛИТИ РЕЄСТРУВАТИ
НОВОНАРОДЖЕНИХ В ОРДЛО ДИСТАНЦІЙНО

Україна планує дозволити реєструвати новонароджених в ОРДЛО дистанційно через електронний сервіс «єМалятко».
Про це йдеться у відповіді Мінреінтеграціі на запит «Новостей
Донбасса».
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
спільно з Міністерством цифрової
трансформації і державною судовою адміністрацією України планує
запустити послугу з реєстрації факту
народження дитини в ОРДЛО через
електронний сервіс «єМалятко».
У відомстві зазначають, що реалізація проекту надасть можливість
дистанційно подати необхідні документи до суду для встановлення
факту народження дитини на тимчасово окупованих територіях України з подальшим отриманням свідоцтва
про народження в електронній формі.
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Водночас поки що невідомо, коли ця послуга почне діяти.
Наразі, щоб отримати українське свідоцтво про народження для дитини, яка була народжена на непідконтрольній українській владі території,
батько (-и) або опікун повинні отримати відповідне рішення суду на підконтрольній уряду території.
Крім того, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з міністерством цифрової трансформації планує ввести
дистанційну ідентифікацію для переселенців.

НАДВИГАЮЩАЯСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
НА ДОНБАССЕ И ШАНТАЖ РОССИИ

Ситуация с экологией на оккупированной части Донбасса продолжает
усугубляться. Это связано с тем, что в шахтах, которые находятся на неподконтрольной Украине территории, практически не контролируется уровень
подземных вод.
Экологический кризис развивается по двум направлениям.
Первое направление – это проникновение радиации в источники воды,
включая основную реку Донбасса – Северский Донец и его притоки.
Вторая угроза загрязнения, а по сути отравления питьевой воды, связана с химическим составом грунтовых вод. Концентрация некоторых опасных химических элементов в грунтовых водах в десятки раз превышает допустимые нормы.
Радиационная опасность
О том, что назревает экологическая катастрофа, связанная с загрязнением воды радиацией, говорил еще в начале октября вице-премьер-министр
Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных
территорий Украины Алексей Резников.
В своем выступлении на форуме в Киеве, посвященном безопасности,
Резников напомнил о том, что в 1979 году на шахте «Юнком» (г. Юнокоммунарск) был проведен подземный ядерный взрыв. После взрыва образовалась капсула из спеченных материалов. Этот объект оставили в шахте,
однако постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в воду и почву. Более двух лет назад оккупационная администрация
приняла решение о прекращении откачки воды, поэтому радиация уже поступает в питьевую воду.
Решение о прекращении откачки воды из опасной шахты оккупационная
администрация на неподконтрольной Украине территории Донецкой области приняла в апреле 2018 года. При этом утверждалось, что некие институты провели какие-то исследования… Что это за институты, какие исследования проводились и по какой методике это делалось, никто не сообщил.
Представитель так называемого «департамента», занимающегося закрытием шахт в псевдореспублике «ДНР», Алексей Смыслов тогда заявил:
«Согласно данным институтов, ликвидация шахты с полным ее затоплением не вызовет никаких экологических последствий и влияния радиоактивных веществ на поверхность и на соседние
шахты».
Сразу после заявления
о прекращении откачки
воды из шахты «Юнком»
прокуратура Донецкой области открыла уголовное
производство по статье
441 (экоцид) Уголовного
кодекса Украины.
Из-за попадания радиации в подземные воды,
через достаточно короткое время, на оккупированном Донбассе, а также
в южных районах Ростовской области может возникнуть экологический кризис. Кроме того, загрязненная радиацией вода попадет и в Азовское море.
Химическое загрязнение воды и грунта
Шахты, которые затапливают на оккупированной территории, уже влияют на воду и грунт на территории, подконтрольной Украине. Через подземные полости вода из затопленных шахт на оккупированной территории
проникает в шахты, почву, источники воды на территории, которая контролируется Украиной.
Недавно в Торецке Донецкой области были проведены исследования,
которые показали, что этот район Донбасса может сильнее всего пострадать от затопления шахт на неподконтрольной Киеву территории. Ученые
брали 20 проб грунтовых вод. Из двадцати проб только две показали более-менее нормальные результаты. Во всех остальных пробах были существенно завышены показатели опасных химических веществ.
Экологический шантаж
Надвигающаяся экологическая катастрофа стала настолько очевидной,
что Украина обратилась к МАГАТЭ (Международному агентству по атомной
энергии). Еще в начале октября Алексей Резников связался с генеральным
директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы
экспертов на Донбасс.
Вопрос экологии был вынесен и на рассмотрение экономической подгруппы в ТКГ в Минске. Украина пытается договориться о том, чтобы на оккупированную часть Донбасса пустили экспертов из МАГАТЭ. Россия сопротивляется организации такой миссии.
Подконтрольные РФ оккупационные власти так называемой «ДНР»
утверждают, что готовы отправить результаты своих экологических исследований международному агентству и Украине. Но на самом деле никто
никакой информации ОБСЕ, как стороне в ТКГ, не отправляет.
Тут можно увидеть полное повторение истории с допуском представителей Красного Креста к заложникам на оккупированной территории. Решение о таком допуске было принято еще во время встречи лидеров Германии, Франции, России и Украины в Париже в прошлом году. Но ни единого
шага в этом направлении со стороны РФ не было выполнено.
На этот раз в качестве элемента шантажа используется надвигающаяся
экологическая катастрофа. Россия, традиционно для себя, делает все, чтобы были прямые контакты и переговоры между ее марионетками на оккупированной части Донбасса и Украиной, а теперь еще и МАГАТЭ.
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З 15 ЛИСТОПАДА МОЖНА БУДЕ ВИКЛИКАТИ «ШВИДКУ»
ВЗДОВЖ ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ НА ЛУГАНЩИНІ

ПЕНСІЇ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ОРДЛО: РЕЗНІКОВ ЗАЯВИВ
ПРО ЗНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ

У «сірій зоні» Луганської області працюватиме служба Міжнародної медичної допомоги.
Про це повідомляє Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області.
«З 15 листопада 2020 року на
території Луганської області почне діяти служба швидкої допомоги
Міжнародної благодійної організації
(МБО) «Міжнародна медична допомога». Оперативна зона мобільних
бригад невідкладної медичної допомоги — 30 км в обидві сторони від
KПBB «Станиця Луганська», KПBB
«Щастя» та KПBB «Золоте», та 5 км вглиб від лінії розмежування —
«cipа зона».
Зазначається, що викликати мобільні бригади невідкладної медичної
допомоги можна буде для транспортування хворих, екстреного виклику,
виклику в «сірі» зони та інших випадках за єдиним номером 0-800-330-319.
«Автомобілі швидкої допомоги марки Mercedes-Benz обладнані
усім необхідним для надання невідкладної допомоги (дефібрилятор-монітор, ШВЛ, лікарські засобі та ін.). Персонал забезпечений захисними костюмами SARS CoV-19».
Також вказується, що мобільні бригади невідкладної медичної допомоги працюватимуть виключно за Протоколом Міністерства охорони здоров’я
(МОЗ) України.

В умовах оголошеного карантину через розповсюдження коронавірусної
інфекції пенсіонери, які проживають на окупованих територіях Донбасу, не
мають можливості перетнути КПВВ. Проте вони все одно будуть отримувати пенсії, навіть якщо їхні картки Ощадбанку вже прострочені.
Про це розповів віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій Олексій Резніков.
«На сьогодні рішенням уряду ми зняли
обмеження про 60 днів до того, як не буде
завершений повністю карантин. Мало
того, ми чітко написали в постанові уряду, що після завершення карантину ще
два місяці в спокійному режимі люди матимуть можливість провести верифікацію свого стану, що вони є пенсіонерами,
підкреслюю, пенсіонерами, які є внутрішньо переміщеними особами. За рішеннями попередніх складів уряду, пенсію отримують внутрішньо переміщені особи,
навіть якщо вони проживають тимчасово на тимчасово окупованих
територіях», – сказав Резніков.
Міністр також наголосив, що питання забезпечення пенсіями всіх, «хто
у свій час дійсно чесно заробив цю пенсію, проживає на окупованих територіях і не зголосився в цей час», є питанням прийняття окремого рішення.

РАДИО «АРМИЯ FM», БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРОВ, ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВЕЩАТЬ НА ОККУПИРОВАННУЮ
ТЕРРИТОРИЮ

Любой житель Украины, так или иначе, был связан з потреблением газа.
Исключение составляли только дома, где были или есть электрические кухонные плиты.
До лета 2020 года обычные потребители находились в ситуации, когда
поставщик голубого топлива имел монополию и для того, чтобы поменять
поставщика газа, нужно было пройти сложную процедуру, а порой это вообще становилось невозможным. Теперь ситуация кардинально поменялась и у людей появился выбор.
Почему это важно?
Любая монополия – это всегда проблема. Монополист может диктовать
свои условия, даже если они не слишком нравятся потребителям. И это касается не только стоимости, но и уровня обслуживания, сервиса компании
– поставщика газа.
Все вышесказанное можно описать на простом примере. Представим,
что в населенном пункте есть только один продуктовый магазин – супермаркет. Он, по сути, является монополистом. Он может устанавливать любые цены на товары, работники магазина могут как угодно вести себя с
покупателями. И людям некуда будет деваться – они все равно пойдут в
этот магазин, потому что идти больше некуда.
Такая же история была с облгазами. Очень много людей полагают, что
эти предприятия были собственностью государства. На самом деле облгазы уже давно были взяты под контроль известными олигархами и крупными бизнесменами.
В 2016 году больше 70% предприятий по распределению газа контролировал Дмитрий Фирташ, олигарх и бывший соратник экс-президента Виктора Януковича. В этом же монопольном бизнесе были как известные политики, так и бизнесмены: Бойко, Левочкин и другие. Владельцами акций
облагазов были и офшорные компании. Например, в акционерах Донецкоблгаз были две компании из Гонконга Endless Moonlight Limited и Trading
Field Limited, которые имели 49,9% акций. Перед этим пакет акций принадлежал компаниям из Люксембурга.
Кто владелец этих офшорных компаний, сложно сказать, но деньги выводились из Украины за границу.
Что поменялось?
Теперь украинцы могут легко сменить поставщика газа. Для этого нужно будет подать поставщику услуги
заявку на присоединение и незначительное количество документов.
Это, так сказать, первый выбор. Но
очень важно, что теперь человек может самостоятельно выбирать компанию, которая будет ему поставлять
газ. Человек может самостоятельно
выбирать, кто ему будет подавать голубое топливо. При этом потребитель газа сам может выбирать критерии,
по которым он будет определяться с поставщиком. Это может быть стоимость газа, наличие разветвленной сети офисов, где могут дать консультацию и определиться с решением той или иной проблемы.
Важно, что теперь житель любого города или населенного пункта, если
ему не понравится что-то в действующем поставщике газа, может его сменить. Не понравилось человеку, как его обслужили в офисе компании, – он
может принять решение о смене поставщика. Не устраивает стоимость газа
– потребитель может сменить поставщика.
Да и сами компании-поставщики будут вынуждены бороться за клиента.
А это всегда как минимум повышение уровня обслуживания клиентов, причем иногда даже речь может пойти о скидках на цену газа.
Теперь возвращаемся к примеру с продуктовым магазином. Если в городе есть много магазинов, то никто и никогда не пойдет в магазин, где
будут завышенные цены или где продавцы и персонал будут невежливы
с покупателями или станут откровенно хамить. Точно такая же история и с
поставщиками газа.
Есть проблемы с новыми правилами на рынке газа
Новые компании-поставщики газа заявляют, что они начинают свою работу с клиентами с чистого листа.
Если у человека есть переплата за газ предыдущему поставщику, то забирать деньги будет сам человек, а не новая компания. А такие переплаты
есть, особенно у людей преклонного возраста, которые, несмотря на наличие субсидии, всегда платили чуть больше. И каждому из таких пенсионеров придется самостоятельно получать деньги у предыдущего поставщика
или, что скорее всего и произойдет, просто «подарить». Но тут все зависит
от тех, кто сделал переплату. Никаких взаимозачетов между старыми и новыми поставщиками газа никто проводить не будет.

В Украине существует военное радио «Армия FM», которое выдает в
эфир контент на украинском языке. Это государственная информационно-музыкальная радиостанция, созданная Министерством обороны Украины и первое в Украине военное радио.
Стоит отметить, что это радио не только музыкальный,
но и новостной формат, а
также авторские программы
о войне и о военных, волонтерах, да и просто об окружающей нас жизни. В эфире каждое утро звучит радио-шоу.
Кроме этого, есть программа,
посвященная спорту, программа,
рассказывающая
про исторические места
Украины, и многое другое.
Трансляция вещания на
территории Донецкой и Луганской области была ограничена мощностью передатчиков. Многие города и населенные пункты в этих областях, особенно
приближенные к линии разграничения, не имели устойчивого сигнала этого радио или этот сигнал вообще отсутствовал.
Усилиями волонтеров Фонда «Мир и Ко» и общественной организации
«ГРУППА ПАТРИОТ» уже второй год подряд устраняются прорехи в покрытии вещания этого радио. За полтора года было установлено 7 ретрансляторов. Все они были установлены в городах и населенных пунктах, расположенных рядом с линей фронта. Пять ретрансляторов было установлено в
прошлом году, два – в этом.
В ноябре этого года оборудование было установлено в г. Счастье Луганской области, в поселке Новотошковское Попаснянского района и в городе
Торецке. Оборудование устанавливалось в условиях резкого похолодания,
что создавало существенные трудности. Несмотря на это, все запланированные точки были смонтированы и начали работать.
Ретранслятор, установленный в Счастье, передает сигнал на той же частоте, которая до этого была занята радио, вещающим с оккупированного Луганска с названием
«Народная милиция «ЛНР». До самого Луганска сигнал доставать не будет, но его мощности хватит, чтобы перебить
трансляцию оккупационного вещания на востоке и севере
Луганщины.
Установленное в Торецке оборудование позволит сигналу покрывать Горловку, Никитовку и другие населенные пункты на неподконтрольной Украине территории.
Информация о том, что радио «Армия FM» уже транслируется в Горловке,
подтверждена слушателями из этого города.
Частоти станцій «Армія ФМ» та інших:
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ: ЧТО ЭТО ДАСТ
ОБЫЧНЫМ ЛЮДЯМ
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«МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО МДБ»: ІГОР КОЗЛОВСЬКИЙ
РОЗПОВІВ ПРО ПОЛОН ТА СИЛУ ГРОМАДСЬКОСТІ

Ігор Козловський, український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, колишній полонений окупаційних військових формувань у
Донецьку розповів про перебування у полоні та звільнення, про затягування сьогоднішнього процесу звільнення, священників у ТКГ та про
інші теми, що тривожать суспільство.
Про все це Ігор Козловський розповів під час інтерв’ю виданню «Патріот
Донбасу».
Відеоверсію інтерв’ю
дивіться
на нашому YouTube-каналі
«Патриот Донбасса».
Я знаю, що ви провели у
полоні майже два роки. Розкажіть, як ви потрапили у
полон і за що вас захопили
бойовики так званої ДНР?
Напевно, доля кожного
полоненого – це окрема історія. Ця історія починається раніше, ніж тебе
арештовують. Я лише потім дізнався, що за мною була «наружка», потім я
дізнався, що були доноси. Вони були зачитані мені на початку перед тортурами, після того як був затриманий.
Затримали мене 26 січня 2016 року. Зранку я прочитав, що підірвали
пам’ятник Леніну. Я усвідомлював, що будуть так звані рейди. Під виглядом цих рейдів вони традиційно затримували тих, хто вже в них є на так
званому олівці. Тобто у зоні уваги.
У цей день я вийшов винести сміття та в інших господарських справах.
У мене є старший син, у нього зламаний хребет, і тому ми затрималися в
Донецьку. Я не міг його вивезти. Хоча навесні я вже планував це.
Коли я виходив, там уже були озброєні люди, які
зажадали документи і сказали: «Ми вас запрошуємо
до МДБ». Вони сказали, що затримують мене на 20
хвилин і що є декілька питань. Оці 20 хвилин перетворилися практично на два роки…
Вони мене спустили в підвал промислової будівлі, у
якому зроблені камери, де утримуються люди, затримані з різних питань. Оскільки цим займається МДБ,
то це переважно питання, пов’язані, як вони вважають, із безпекою, тероризмом, екстремізмом. Саме це
вони намагаються «повісити» на тих, кого затримують.
Там були люди з різними поглядами. Були й ті, хто
є прихильниками так званої ДНР, і наші українські патріоти, і просто випадкові люди. У когось, можливо,
бізнес віджимали. На когось написали донос…
Найбільшою проблемою у цей проміжок часу було
психологічне переживання щодо свого сина. Він залишався один, він недієздатний, він не може про себе
подбати, він покинутий.
Потім я дізнався, що вони все ж зайшли до моєї
квартири, винесли все що можна було і кинули його напризволяще. Моїй
дружині повідомили, що я зник, найімовірніше заарештований. Вона приїхала з Києва тільки через добу. Вона шукала мене. У місцевій поліції їй сказали, що найвірогідніше це МДБ.
Я вже потім дізнався, що дружина приїхала, коли вони повели мене на
допит з мішком на голові… Це не допит, ви ж розумієте… Це фактично тортури, де головна мета – це через фізичне тіло зламати гідність, принизити.
Це класичний варіант патології, тому що це безглуздо, з точки зору здорового глузду, якщо ви намагаєтеся отримати інформацію. Це паразитує на
патологічному бажанні знищити, бо вони вважають, що перед ними ворог.
Саме тоді зачитували доноси, які були приблизно такі: «Комар» повідомляє, що є такий проукраїнський патріот, який підтримував Майдан, був
організатором «Молитовного марафону», який був під українським прапором. Вже «Стрілковці» були в Донецьку. Що він виховав покоління учнів,
які зайняли проукраїнську позицію і виїхали. Має вплив і може впливати на
розум та серця людей». І це, напевно, головне.
Мені під час тортур дали два предмети і спитали: «Що це?». Я, звичайно,
не знаю, бо в мене мішок на голові. Вони кажуть: «Це граната, яку ми у вас
знайшли». Зрозуміло, що в мене неможливо знайти гранату. Вони сказали,
що знайшли це за книжками. У мене велика бібліотека і «за книгами» це
практично неможливо, бо там і лезо ножа не можна вставити. Але це не
важливо, бо там вже є мої відбитки.
На цей час уже виступив посол США щодо мого затримання. Вже йде
якась хвиля, міжнародна хвиля. І тому, щоб надати цьому якоїсь псевдозаконності, це квазіутворення вирішило зіграти отакий варіант. Що нібито
тут зберігання боєприпасів. Потім намагалися знайти екстремізм у моїх
статтях, тероризм. Все це було направлено, щоб придушити будь-яку іншу
думку. Бо будь-яка людина, яка має іншу думку, для них ворог. Але ми ж розуміємо: якщо людина не мислить по-іншому, то вона не мислить взагалі.
Для них це жахливо, коли людина має іншу думку. І починається подорож
на дно людського світу.
Далі буде СІЗО, де я жив у камерах з людьми з кримінального світу, і
камери з так званими «ополченцями». Потім нас усіх політичних спустять
до підвалу, де є камери смертників, де практично неможливо існувати. Потім буде вже колонія. Це такий шлях, який посилює твою травму. Але твоє
завдання перетворити травму на досвід. Це важливо.
Як відбувалося ваше звільнення?
Ви правильно використовуєте термін «звільнення», тому що у більшості
випадків кажуть: «обмін». Обмін – це категорія економічна, коли людина перетворюється на товар. Тому я виступаю проти використання такого
визначення. А звільнення – це згідно з Мінськими домовленостями.
25 грудня 2017 року у колонії, де я знаходився, надвечір повернули лікаря, повернули оперативних співробітників і почався процес. Мені не сказали, що буде звільнення. Але я вже це розумію, вже готують документи, які
я маю підписати, про те, що не маю претензій. Відбувається тиск. Зранку
26-го везуть до СІЗО і там готують документи на звільнення. Зранку 27-го
везуть на обмін.
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Це зворушливий період життя. Ти вже виснажений психологічно. Нас
натовкли в автозаки дуже щільно, практично нічим дихати. У декого починається паніка, є хвиля страху, тривоги, що можуть повести назад. Нас
довго тримають, потім випускають.
З боку України їдуть автобуси, досить комфортні, в яких везуть тих, кого
звільнили в Україні. Поруч з тобою автоматники. Потім ти входиш до автобуса, твій автобус починає рухатися в напрямку України, і ти бачиш перший
український блокпост. Ти бачиш синьо-жовтий прапор. Це дуже потужні переживання… І це не просто символ для тебе. Це твоє життя, твоя свобода,
твоє дихання. І це важливий момент. Я досі не можу спокійно проходити
поруч із синьо-жовтими кольорами. Для мене це не просто кольори, це те,
що я пережив.
Коли я був у підвалі, одна зі змін постійно вмикала гімн Росії, а ти співав
гімн України. І не для того, щоб тебе хтось міг бачити. Це важливо було для
себе. Це той самий випадок, коли ти можеш жити з сенсом, що не все дарма. І що ти будеш на волі, але ця воля придбана ціною твого страждання,
твоїх близьких, твоїх друзів, боротьбою за тебе, і ти це цінуєш.
Зараз у черговий раз затягують обмін, звільнення наших військовополонених. З вашої точки зору, хто і що на це впливає?
Це завжди важкий процес. Люди, які знаходяться у заручниках на тій території, є розмінною монетою. Якщо вони розмінна монета, то вони виводяться з гуманітарного (процесу – ред.) у політичний. Коли це політичний
(процес – ред.), виникає бажання у протилежної сторони використовувати
це для того, щоб продавлювати своє бачення. А саме питання звільнення
знаходиться у Кремлі. І тут не має бути ніяких сумнівів.
Українська сторона, зі свого боку, ставиться більш сердечно до утримуваних, які перебувають у полоні («Л/ДНР» і Росії – ред.), ніж сторона так
званих «Л/ДНР» і Росія. Вони дивляться на цих людей як на викидний матеріал. Просто людський матеріал, викидний.
В Україні такого немає. Є хвилювання і в громадянського суспільства,
воно підіймає голос. Я, наприклад, не бачу, щоб підіймали голос в «Л/ДНР» і проводили будь-які акції з вимогою звільнити тих ув’язнених, які перебувають на
території України. Я не знаю таких випадків.
В Україні громадянське суспільство постійно підіймає свій голос. Воно є співучасником разом із державою цього процесу звільнення. До мене доходили
інформаційні вкиди, коли я був там. І я розумів, що
за мене борються. Що за мене бореться громадянське суспільство, що виступають Джамала, Вакарчук,
Жадан. На міжнародному рівні порушується питання,
Ангела Меркель, Держдепартамент США. Що Мілош
Земан поїхав спеціально до Путіна і розмовляв щодо
мене. Тобто була схвильована не тільки громадськість
України, держава Україна, а й міжнародна спільнота.
Вони (Росія, «Л/ДНР») просто використовують наш
біль і наше бажання звільнити наших людей як важелі
тиску. Україна має використовувати позицію суспільства і вимоги суспільства: постійно на усіх майданчиках піднімати голос на захист прав та свобод наших
громадян, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях.
Зараз в Офісі президента вважають, що до Мінської групи мають
увійти священники різних конфесій для прискорення повернення окупованих територій. Це правильний крок чи ні?
Мінська група – вона не розв’язує питання. Все одно розв’язує питання
держава Україна. Мінська група бере участь у деяких перемовинах. У травні
місяці мені пропонували увійти до групи. Я відмовився з різних причин... Я
можу давати поради, але брати участь не бажав.
Що стосується представників різних конфесій, то вони, певною мірою, в
якості радників беруть участь. Казати, що вони поза процесом, не можна.
У 2018 році представники Всеукраїнської ради церков ухвалили документ
– Меморандум про миротворчість. Тобто це те, що притаманне самому організму релігії. Вони миротворці. Вони увесь час перебувають у процесі пошуку миру. Чому для них це важливо? Тому що вони закликані, з точку зору
різних священних писань Біблії або Корану, бути милосердними. Волонтерський рух, народжений зусиллями релігійних організацій. Тут і капеланська
когорта людей допомагає. Тут важливі їхні зусилля в тому, щоб вступати в
діалог, можливо зі своїми вірянами на тій стороні. Це теж важливий процес.
Закликати до милосердя, закликати для проведення обміну полоненими,
щодо процесів реінтеграції.
Ми ж розуміємо, що діалог має йти не на рівні бойовиків, які є маріонетками Кремля, а з громадянським суспільством, якого, на жаль, там немає.
Але є ті люди, які живуть не просто сьогоденням, а цінностями: людського
життя, свобод, цінностями виконання заповідей.
Як ви вважаєте, що має робити Україна, щоб відбувся прискорений
обмін полоненими і повернення усіх наших громадян?
По-перше, бути у союзі з громадянським суспільством. Не вважати, що
громадськість України у чомусь звинувачує владу. Громадянське суспільство бажає допомогти. Воно досить активне в Україні, якщо порівнювати з
іншими країнами, які виникли на пострадянському просторі.
Важливо долучати міжнародну спільноту. Ми не маємо бути сам на сам,
ми маємо бути у союзі з нашими партнерами в Європі та США та іншими
партнерами. Насправді, проблема ширше, ніж просто обмін полоненими,
ширше, ніж просто сказати про окупацію нашої території. Це саме ті міжнародні злочини Росії, які зруйнували всю систему міжнародної безпеки після
Другої світової війни.
Росія, після Другої світової війни, на території Європи фактично анексує
територію іншої країни і окупує частину цієї країни. Це проблема не тільки
України. Це проблема міжнародна, яка виходить на рівень тих самих домовленостей (про безпеку – ред.).
В останній час багато інформації щодо створення групи для перемовин «Кримська платформа», яка буде займатися поверненням анексованого Криму Україні. Як ви вважаєте, хто туди має увійти та коли
вона запрацює?
Мені важко сказати щодо строків. Увійти мають ті люди, які розуміють цю
проблему. Це ті, хто є ключовими фігурами в органах влади, ті, хто є авторитетними лідерами, які виїхали з Криму і які знаходяться на проукраїнських
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позиціях. Це й кримські татари, я вважаю, що має бути залучений Меджліс.
Кримчани, які виїхали, які не мають кримськотатарського походження, але
є патріотами України. Мають бути юристи-міжнародники. Мають бути зусилля МЗС.
Я вважаю, що велику допомогу нам може надати турецька сторона. Ті
зв’язки, які є у кримських татар і Меджлісу з турецькою владою та президентом Ердоганом, мають бути використані в роботі цієї платформи.
Ця робота буде багатовекторною. Вона стосуватиметься як процесів подальшого розв’язання питання щодо анексії Криму, так і проблем, які є у переселенців із Криму. Як, до речі, й проблеми, які переживають переселенці
з окупованого Донбасу.
Чим ви зараз займаєтеся і чи відноситься ваша робота до звільнення полонених та військовополонених?
Після того як я був звільнений, вже
зранку 28 грудня, заступник директора Інституту філософії пішов до Патона
з проханням, щоб мені дали ставку в
інституті у відділенні релігієзнавства.
Це мої колеги, я їм вдячний, бо вони
теж боролися за моє звільнення. Я їх
знаю дуже давно, років 30. Ми перебуваємо в одному просторі досліджень
щодо релігії. Я працюю в академічному інституті, читаю лекції і в різних
навчальних закладах. Я займаюсь громадською діяльністю як людина, яка
розуміє сутність того, що відбувається.
Звичайно, я переживаю, бо це мій біль і моя відповідальність – боротися
за звільнення наших полонених. Як військовополонених, так і цивільних. Я
знаю умови перебування там. Я боровся за звільнення людей, своїх учнів,
наприклад Стаса Асєєва. Я переживаю, що зрозуміло, і, наскільки є можливість, беру участь в акціях, направлених на те, щоб підіймати голос громадськості для звільнення і допомоги тим, хто вже пережив цей жах років
перебування у полоні.

ОЩАДБАНК ОБЪЯСНИЛ, КАК ПЕНСИОНЕРУ-ПЕРЕСЕЛЕНЦУ
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО СВОЕМУ ЭПУ

Информацию по своему электронному пенсионному удостоверению
(ЭПУ) пенсионеры-клиенты Ощадбанка из числа внутренне перемещенных
лиц могут проверить несколькими способами.
Возможные варианты назвали в колл-центре Ощадбанка в качестве
письменного ответа пенсионеру, жителю временно неподконтрольного
украинским властям Донецка, который сейчас является ВПЛ.
В связи со сложившейся ситуацией с карантинными ограничениями изза пандемии коронавируса он не может приехать и забрать свое новое
ЭПУ, которое уже лежит в отделении банка более 6 месяцев. Пенсионер хотел узнать, будет ли карта лежать в банке до окончания карантина и можно
ли получить ЭПУ через нотариуса по доверенности.
В банке поясняют, что ЭПУ может быть выдано исключительно владельцу счета.
«Если счет был открыт вам как ВПЛ и срок действия карты истек
во время карантина, предыдущая карта должна быть продлена… Новая
карта будет сохраняться в отделении банка до последнего дня месяца,
следующего за месяцем, в котором закончится действие карантина», –
отмечают в банке.
Кроме того, сообщается, что поменять ЭПУ на банковскую карту – нельзя.
Также в банке рекомендуют проверить данные по карте одним из удобных способов:
• через контакт-центр по номеру телефона 0-800-210-800;
• оставив запрос на услугу обратного звонка на сайте банка:
https://www.oschadbank.ua/callback.
Для тех внутренне перемещенных лиц, кто может забрать ЭПУ в отделении Ощадбанка, в банковском учреждении рекомендуют проверить
график работы: https://www.oschadbank.ua/map. На данной карте представлены все отделения с указанием адреса. Кликнув на значок отделения,
можно получить информацию о его точном адресе и графике работы.

МІНСОЦПОЛІТИКИ ПОЯСНИЛО, ЧОМУ ПЕНСІОНЕРИ
ЗІ СТАЖЕМ І ТІ, ЩО НЕ ПРАЦЮВАЛИ, ОТРИМУЮТЬ
ОДНАКОВІ ПЕНСІЇ

Громадяни України, які ніколи і ніде не працювали, а також ті українці,
які напрацювали нормативний трудовий стаж до 15 років, який дає право
вийти на пенсію в 60 років, отримують однакові пенсійні виплати. І встановлені вони на рівні мінімального прожиткового мінімуму. Крім того, право
на такі виплати вони отримують у різному віці.
Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна в
ефірі «UA: Українське радіо».
«Ця так звана раніше «соціальна пенсія» була мінімальною пенсією за
віком. Її розмір прирівняний до розміру прожиткового мінімуму. Ось зараз
це 1 712 грн», – повідомила міністр.
Вона зазначила, що вихід на таку пенсію відрізняється за віком.
«Наприклад, зараз пенсійний вік для чоловіків з повним стажем – 60
років. А якщо у нього не вистачає стажу, то він може отримати таку
«соціальну пенсію» лише в 63 роки», – пояснила Лазебна.
Водночас чиновниця зауважила, що причини, з яких людина недоотримала стаж, можуть бути різними.
Тож у разі, якщо людина взагалі не має будь-якого стажу і ніколи офіційно не працювала, то вона не буде отримувати пенсію – їй буде призначено
посібник, на який можна розраховувати лише з 65 років. Це своєрідна державна допомога людям, які не мають права на пенсію. І вона також дорівнює 1712 грн.
«Але ми для таких людей не можемо робити якісні програми підвищення. Тому що люди пішли на пенсію за мінімальними параметрами.
Зростання там буде дуже маленьким. Це просто мінімальна гарантія.
Тому завжди краще йти на повноцінну трудову пенсію – вона щорічно
індексується, до неї щороку йдуть доплати в залежності від стажу», –
пояснила міністр.

НАЦБАНК СПРОСТИВ ПРОЦЕДУРУ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЙ ТА
ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ЧЕРЕЗ ПОШТОВИХ ОПЕРАТОРІВ

Національний банк України спростив для операторів поштового зв’язку
процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, грошової допомоги, субсидій та інших виплат населенню.
Це рішення дозволить операторам поштового зв’язку безперебійно забезпечувати виплати
пенсій та грошової допомоги за
відсутності автоматизації у їхніх
відділеннях. Водночас українські пенсіонери та інші одержувачі грошової допомоги не відчують жодних незручностей під
час ідентифікації та верифікації.
Відтепер працівник поштового оператора під час виплати на
суму від 5 тис. до 30 тис. грн для
ідентифікації та верифікації має
лише звірити ідентифікаційні
дані клієнта із зазначеними даними у виплатних документах або бланках
поштових переказів. Після звіряння і клієнт, і представник поштового оператора проставляють власноручні підписи у виплатних документах. Виплатні документи мають бути оформлені належним чином та зберігатися протягом строків, визначених законом про фінансовий моніторинг.
Зазначені зміни внесені до Положення про здійснення установами
фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 12 листопада № 145. Постанова набирає чинності з 14
листопада 2020 року.

ПОБЛИЗУ СЛОВ’ЯНСЬКА ЗНІМАЛИ ФІЛЬМ
ПРО АЕРОРОЗВІДКУ (ФОТО, ВІДЕО)

Недалеко від Слов’янська, на одному з кар’єрів, проводилася зйомка
фільму «Спас». Це кіно не стільки про війну, скільки про людей, які побували на війні, у полоні, пережили кризові моменти у своєму житті. Фільм
про те, як людина спроможна перебороти психологічні наслідки жорстоких
подій, які з нею сталися.
Кошти на виробництво кіно дали: Держкіно та міжнародні партнери,
зокрема продюсери з Хорватії та Чехії, а також європейський фонд, який
підтримує фільми спільного виробництва.
Максим Наконечний, режисер фільму, щодо назви «Спас»:
«Це поки що робоча назва, але вона мені здається вдалою. Так можна
найлаконічніше та найзмістовніше описати, що відбувається у фільмі,
що відбувається у сюжеті. Акт порятунку».
Як відбувалися зйомки фільму,
можете побачити на нашому
YouTube-каналі: Патриот Донбасса
Він також трохи розповів про сюжет
картини.
«У центрі сюжету молода розвідниця
добровольчого батальйону на позивний
«Метелик», яка була у полоні декілька місяців. Повернувшися з полону через обмін,
розуміє, що вона завагітніла від зґвалтування у полоні. Сюжет у фільмі розгортається навколо того, які рішення вона приймає, що вона вчиняє»,
– каже Максим.
Режисер картини каже, що сценарій повністю вигаданий, але побудований на досвіді реальних ветеранів – тих добровольців, з якими Максим
Наконечний стикався у житті та під час роботи над документальними фільмами. Жанр кіно – поствоєнна драма.
«Це фільм більше про наслідки війни і про те, як люди з ними впораються», – зазначає пан Максим.
І додає, що робить картину, яка має бути цікавою не тільки для українського глядача, а й для глядача за кордоном.
Крім того, пояснює, чому саме аеророзвідка – військова спеціальність
головної героїні фільму.
«Ми подумали, що аеророзвідка дуже цікава сама по собі, як форма. Це
нова спеціальність. Ми не звикли бачити військових, які цим займаються,
тим більше жінок. Аеророзвідка дає цікавий простір для художніх вирішень фільму, як звукових, так і візуальних. Взагалі, можна брати образ
польоту і ми використовуємо цей образ. У нашої героїні позивний «Метелик», і це багато що дає для художніх вирішень».
Рита Бурковська — виконавиця
головної ролі у фільмі, підкреслює, що
це не пропаганда і їхня команда не
буде робити так, як це роблять росіяни
у пропагандистських, нібито художніх
фільмах про війну:
«Ідеологія в нас теж є. І у держави
має бути ідеологія. Для нас і для людей – творців цього фільму, ідеологія
— це свобода, гідність і елементарна
правда. Але тут про наслідки війни,
про людей, про різні процеси, які трапляються з ветеранами після війни.
Але не тому, що вони ветерани, а тому, що вони… люди».
Пані Рита каже, що для неї дуже важливо, як це кіно буде сприйняте
учасниками російсько-української війни.
Звичайно, поки не відомий весь сюжет фільму, проте з того, що вже відомо, виникло запитання: чи є у фільмі такий фактор, як помста з боку героїні
стрічки?
«Звісно, помста – це дуже класна мотивація. У фільмі багато злодіїв.
Це все дуже близько до помсти», — сказала Рита Бурковська.
Режисер сподівається, що фільм буде готовий до наступного літа, але
спочатку міжнародна фестивальна прем’єра (зима—літо 2021 року), а вже
потім прем’єра в Україні. Найімовірніше вже у 2022 році.
ГО «Група Патріот» під час знімання фільму допомагала групі, за що і
отримала ось такий сувенір.
(все фото тут https://donpatriot.news/poblyzu-slov-ianska-znimaly-film-proaerorozvidku-foto-video )
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МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ПОМОЩЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА И ДРУГИЕ ОТВЕТЫ НА
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СУБСИДИЯМ

В отопительный сезон субсидия становится настоящим спасением для
многих семей. Но есть ли возможность получить государственную поддержку тем, у кого за период карантина накопились коммунальные долги?
И дадут ли субсидию, если взрослый сын живет отдельно?
Нюансы оформления субсидии (правила едины для всей страны) пояснила начальник отдела льгот и жилищных субсидий управления социальных гарантий областного департамента социальной защиты населения
Ольга Балева.
Денежная и безналичная
В Украине продолжают действовать две формы предоставления субсидии – денежная наличная и денежная безналичная.
Гражданам, у которых есть долги по оплате коммунальных услуг, – а сейчас, в связи с карантином, это очень актуально, – назначается субсидия в
денежной безналичной форме. То есть весь размер субсидии поступает в
Ощадбанк, который самостоятельно отправляет деньги на счета предприятий, поставляющих коммунальные услуги.
И вторая форма – денежная наличная. Это когда мы на банковскую карточку либо на почтовое отделение начисленную субсидию перечисляем человеку раз в месяц. И он уже берет эти деньги и оплачивает коммунальные
услуги в том порядке, в каком считает нужным. Если что-то сэкономил – это
его деньги, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению.
Если субсидия была назначена раньше, обращаться в октябре в органы
соцзащиты не нужно. Ее пересчитают на нынешний отопительный сезон
автоматически.
Еще в мае было принято
решение – избежать лишних
посещений гражданами органов социальной защиты
населения. Поэтому многим
категориям граждан, которым нужно было бы подавать
новый пакет документов,
отменили эту обязанность,
и субсидия была назначена
автоматически. Это касается
внутренне перемещенных
лиц, это касается тех случаев,
когда субсидия была назначена на фактически проживающих, это касается тех, у кого
по каким-то причинам не было дохода. Органы соцзащиты самостоятельно
запрашивали информацию, принимали решение, вносили на рассмотрение комиссий и рассчитывали субсидии. И всем, кому субсидия в течение
летнего периода была назначена, с октября она будет пересчитана автоматически. Гражданам никуда ходить не нужно.
Есть определенные факторы, о которых граждане должны уведомить
органы социальной защиты населения.
Это изменение социального статуса, состава семьи, перечня коммунальных услуг или смена поставщика коммунальной услуги – поставки газа,
например, – а также покупка на сумму более 50 тыс. грн, приобретение
транспортного средства. О таких изменениях нужно уведомить органы социальной защиты населения в 30-дневный срок. Причем для этого необязательно идти на прием, можно отправить документы по почте.
Если помощь назначается впервые
Субсидия назначается с момента обращения до конца отопительного
периода, не более чем на 12 месяцев.
Все заявления, которые приходят в течение двух месяцев после начала
отопительного периода, позволяют назначить субсидию именно с октября
– то есть с начала отопительного периода. Таким образом, если заявление
подано до 15 декабря, будет рассматриваться назначение субсидии именно с 15 октября.
Заявление на назначение субсидии можно подать при помощи электронного сервиса.
На сайте Минсоцполитики есть специальная опция. Предусмотрено два
варианта. Если есть цифровая электронная подпись, можно сразу ее применить. Если же ее нет, можно заполнить заявление и декларацию, а потом по записи прийти в управление социальной защиты населения и всего
лишь подписать поданные документы.
Управления соцзащиты, дабы не допускать скопления граждан, работают по предварительной записи. Можно записаться по телефону или в
электронной очереди. И если нужно что-то уточнить или донести какие-то
документы, следует прийти в порядке очереди.
Для назначения субсидии человек заполняет только два документа – заявление и декларацию. А вот гражданам, которые арендуют помещение,
необходимо предоставить еще договор найма. Электронный сервис позволяет прикрепить такой договор в электронном виде.
Нет мобильного – нет субсидии
В заявлении на назначение субсидии обязательно нужно указать номер мобильного телефона – без него документы даже не будут рассматривать.
Это связано с тем, что сейчас существуют две формы выплаты субсидии – денежная наличная и денежная безналичная. А мобильный телефон
– обязательное условие, поскольку на него будут раз в месяц приходить
СМС-сообщения от Ощадбанка. В заявлении есть специальный раздел, где
нужно указать номер. Если номер телефона не внесен, документы будут
считаться неподанными, их даже не станут рассматривать.
А как же быть одинокой старушке, которая, возможно, и не слышала о
современных гаджетах?
Когда только вводились эти опции, мы рекомендовали, чтобы таким людям из местного бюджета были выделены деньги и приобретены даже не
аппараты, а всего лишь стартовые пакеты с номером, либо же старушка
может указать телефон родственников, соседей, знакомых.
Если сын живет отдельно
Во многих семьях взрослые дети хоть и прописаны на жилплощади
родителей, но проживают отдельно. Субсидию в этом случае оформить
можно.
У многих взрослые дети проживают в другом месте, в другом городе,
а то и в другой стране. По решению комиссии жилищная субсидия может
быть назначена на фактически проживающих граждан.
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Если кто-то из членов семьи находится за границей, необходимо подтверждение, что он там официально работает, то есть получает страховой
стаж. Если просто живет отдельно, желательно предоставить подтверждение – допустим, копию договора аренды жилья. Если в другом городе –
достаточно справки с работы. Если нет никакой возможности предоставить
документы, решение комиссии будет принято на основании акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи, в котором будет зафиксировано отсутствие человека.
Когда субсидия не назначается
Нормативными актами предусмотрены случаи, когда субсидия не назначается. В частности, субсидия не назначается, если есть долги, сумма
которых превышает 340 грн.
Если человек долг погашает – субсидия назначается. Если человек не
в состоянии сразу погасить всю сумму долга, он может заключить договор реструктуризации на погашение задолженности, то есть выплачивать
ее частями. Мало того, если произошла какая-то из ряда вон выходящая
ситуация – например, человек сейчас болеет и не может даже заключить
договор реструктуризации, – то решением комиссии субсидия может быть
назначена и с долгами.
Мы понимаем: лучше человек будет платить по субсидии, чем накапливать огромные долги. Наша задача – дать ему возможную социальную поддержку.
Субсидия не положена и в том случае, если дом или квартира слишком
большие.
Когда площадь квартиры превышает 120 квадратных метров, а площадь
дома составляет более 200 квадратных метров, субсидия не назначается.
Также не стоит рассчитывать на госпомощь, если во владении у семьи
есть транспортное средство, которому менее 5 лет, кроме прицепа и мопеда.
Не видать субсидии тем, у кого нет официальных доходов, нет оплаты
единого социального взноса (ЕСВ), если безработный не состоит на учете в
центре занятости.
Не положена субсидия, если кто-то из членов семьи совершил покупку
более чем на 50 тыс. грн или приобрел в собственность имущество, стоимость которого превышает эту сумму.
Кроме того, поставить крест на субсидии придется семье, в которой
есть злостный неплательщик алиментов.
Кроме алиментов, во всех остальных случаях субсидия все-таки может
быть назначена по решению комиссии. В бланке заявления человек может указать, что необходимо рассмотрение комиссии. Нужно просто подчеркнуть слово «розглянути». Но это необязательно. Если мы, запросив
информацию, увидим, что прямого права на субсидию у гражданина нет,
но по решению комиссии субсидия может быть назначена, то без дополнительного обращения человека вопрос выносится на рассмотрение и уже
комиссия принимает решение», – обнадеживает чиновница.
Платеж рассчитывается индивидуально
После завершения карантина размер субсидии уменьшится. Если сейчас в формуле учитывают 15% расчетного заработка, то по новым правилам, которые заработают, когда в стране будет снят карантин, – 20%.
Размер субсидии считается как разница между стоимостью коммуналки
и обязательного платежа. Обязательный платеж – это определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммунальные услуги. Считается он для всех индивидуально.
Берется среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека,
делится на усредненный прожиточный минимум, который работает на сегодняшний день (3 118 грн), потом делится на 2 – это средний состав домохозяйства. Затем это все умножается на 15% и получается процент, который
будет взят от дохода семьи.
И эта формула работает таким образом: чем меньше у человека доход
– тем меньше процент для оплаты, чем больше доход – тем больше процент для оплаты. Например, живет один человек, получающий пенсию в
размере 2000 грн, – он в среднем будет платить за коммуналку 7% от своей
пенсии. А если у его соседа пенсия 5000 грн, то он будет платить, допустим,
11% от свой пенсии.
Что будет, когда вместо 15% начнут считать 20%? По старым правилам
семья из трех человек с доходом в 6000 грн должна была платить за коммуналку не более 900 грн. И если, например, социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло
им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 грн и оплатили коммуналку.
По новым правилам эта же семья должна заплатить из своего бюджета за
коммуналку уже 1200 грн.
Эти изменения должны были заработать с 1 мая, но в связи с коронавирусом нововведения на период карантина были отсрочены. Формула на
сегодняшний день не изменилась. Пока базовый показатель остается на
уровне 15%.

В УКРАЇНІ З’ЯВИЛАСЬ ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАНИХ
ЖЕРТВ КОМУНІСТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

В Україні створено електронну базу даних жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму «Український мартиролог ХХ століття». Завдяки
електронній базі, яка доступна на будь-яких пристроях, люди зможуть самі
знайти репресованих.
Проєкт презентувала Державна архівна служба України на пресконференції в Укрінформі.
Голова Державної архівної служби
України Анатолій Хромов, презентуючи
проєкт, розповів, що «Український мартиролог ХХ століття» – це підсумок роботи
державних архівів, яка була започаткована ще на початку 1990-х років. Саме тоді
почали складатися регіональні та тематичні бази даних про репресованих, але
вони досі не були зведені до централізованої й загальнодоступної бази даних.
«Мета інтернет-проєкту «Український мартиролог ХХ століття»
– створення електронної бази даних, у якій буде розміщена фотоінформація та стислі біографічні дані про жертв репресій комуністичного
тоталітарного режиму, їх наступну реабілітацію; забезпечення інтелектуального доступу до архівних документів на найпершому інформаційному рівні – з інтернету», – сказав він.
Хромов зазначив, що завдяки електронній базі люди зможуть самі знайти репресованих.
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«Нам вдалося відновити базу даних, яка існувала, зробити її такою,
що може функціонувати онлайн і де вже зараз міститься інформація про
майже 57 тисяч репресованих осіб. І незважаючи на те, що це десь лише
п’ята частина від того, що ми можемо наповнити, ми вже вирішили
презентувати її, щоб люди могли знайти своїх репресованих».
Голова Державної архівної служби додав, що у базі даних є доступною
Інформація про репресованих мешканців нині тимчасово окупованих територій:
«База містить кілька тисяч карток державних архівів АРК, Донецької, Луганської областей. Це ті документи, оригінали яких, на жаль, не контролюються Україною. Але за допомогою коротких інформаційних карток є можливість знайти відомості щодо репресованих осіб на цих територіях».
Знайти «Український мартиролог ХХ століття» можна на головній сторінці офіційного вебпорталу Державної архівної служби України.
Директор Центрального державного електронного архіву України Юрій
Ковтанюк розповів, що його інтерфейс і програмне забезпечення відповідає усім сучасним вимогам, а пошукова форма доступна на будь-яких
пристроях.
«Програмне забезпечення, яке вбудовано в офіційний вебпортал Державної архівної служби, виконано відповідно до чинної нормативно-правової бази щодо адаптованого інтерфейсу. Пошукову форму можна переглядати на будь-яких пристроях: контент адаптовано під різні розміри
екранів – для десктопів, планшетів, смартфонів. Пошукова інформація є
зрозумілою», – розповів директор Центрального державного електронного
архіву України Юрій Ковтанюк.
У квітні 2020 року Державна архівна служба України відновила роботу
над архівно-пошуковим проєктом «Український мартиролог ХХ століття»,
створивши з цією метою міжвідомчу робочу групу, результатом роботи якої
стала презентація відновленої бази даних цього проєкту.

У ПРИФРОНТОВОМУ НОВОТОШКІВСЬКОМУ СТВОРЕНО
РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ІГРОВИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ

В одному із прифронтових селищ Новотошківському влаштували
спеціальну кімнату для реабілітації та активного відпочинку дітей. Вона
з’явилась у місцевому клубі з ініціативи працівників військово-цивільної
адміністрації.

Гроші на облаштування кімнати були виділені ПРООН.
Як розповів керівник ВЦА Дмитро Кондратьєв, спочатку проєкт із облаштування хотіли відправити до корпорації «Sony». Потім представники
ПРООН побачили цей проект і вирішили його повністю профінансувати.
При цьому йшлося не тільки про придбання обладнання для комп’ютерних
ігор, розваг та занять, а й про сучасний ремонт приміщення.
«Тут було просте приміщення. Ми вирішили створити кімнату для
реабілітації дітей. Щоб у них не було того стану… депресивного», – каже
він.
Усе це було зроблено, і вже зараз тут можна побачити сучасний центр,
де кожна дитина знайде заняття та розваги собі до душі. Тут є іграшки і
спортивні знаряддя, комп’ютери і телевізори, а у приміщенні, крім комп’ютерних розваг, проводяться навчання танців та заняття йогою.
У селищі Новотошківському Попаснянського району живе понад 50 дітей. Батьки дітей, за словами пана Дмитра, дуже задоволені, що є така кімната у клубі.
«Є одна умова відвідування цієї кімнати. Діти мають там перебувати з батьками. Це зроблено для того, щоб батьки виділяли більше часу
своїм дітям. Щоб дитина не сама по собі веселилася, а щоб батьки бачили, що вона робить», – розповів голова ВЦА.

В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДЖЕНО НОВУ СИСТЕМУ ПЕРЕВІРКИ
ОТРИМУВАЧІВ СУБСИДІЙ

В Україні запровадили нову систему перевірки субсидіантів. Тепер кожен
одержувач допомоги проходитиме верифікацію у три етапи. Деяким з отримувачів субсидій доведеться повернути гроші в бюджет.
За словами юриста Олександра Плахотника, практика трьохетапної перевірки є в більшості розвинених країн.
Перевірка проходить у три етапи, які відбуваються:
• перед призначенням виплати;
• під час отримання виплати;
• протягом трьох років після скасування виплати.
У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають, що рекомендації, наприклад, щодо скасування якихось субсидій за визначеними
адресами дає Міністерство фінансів.
«У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто
скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап
перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього ухвалюють рішення», – йдеться в повідомленні.
Якщо йдеться, наприклад, про субсидії, то орган соціального захисту зажадає повернути кожну незаконно виплачену копійку в бюджет, а у разі відмови подасть до суду. При цьому, як показує судова практика, суд завжди
займає сторону держави та зобов’язує повернути не тільки субсидію, але і
відшкодувати витрати на судові тяжби, тобто ще кілька тисяч гривень додатково.
Також вказується, що будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити,
навіть у разі, якщо весь дохід отримується «у тіні», то вибіркова перевірка
може вказати на ознаки наявності такого доходу.
Субсидія сплачується з податків усіх українців. І якщо немає потреби в
допомозі, є у наявності гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, то не варто просити і допомоги з бюджету тим, у кого:
• є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;
• машина віком до 5 років;

• була покупка на суму від 50 тис. грн;
• останнім часом не сплачені ЄСВ і немає реєстрації в центрі зайнятості;
• є заборгованість за комунальними платежами.
«З травня справді робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг й аналізується, чи платив пільговик, який отримував
готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то й надалі
отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову
форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість
звернутися із заявою та знову повернути готівкову форму», – пояснив
заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

«ДИТЯЧІ ГРОШІ»: НАЗВАНО СУМИ ДОПОМОГИ, ЯКІ
ОТРИМУВАТИМУТЬ РОДИНИ З ДІТЬМИ ТА ДІТИ-СИРОТИ
У 2021 РОЦІ

У 2021 році в Україні планують підняти соціальні виплати для сімей
з дітьми, при цьому почнуть вже з 1 грудня 2020 року. Очікується підвищення прожиткового мінімуму і всіх виплат, які до нього прив’язані. Також
очікується підвищення допомоги дітям-сиротам і мінімальної декретної допомоги для безробітних.
Найближче підвищення соціальних виплат почнеться вже з 1 грудня
2020 року, оскільки саме на цей час
заплановано підвищення мінімального прожиткового мінімуму.
Соціальні виплати на дітей у
2021 році
З 1 грудня 2020 року мінімальний
прожитковий мінімум для дітей до
6 років становитиме 1921 гривню,
для дітей від 6 до 18 років – 2395
гривень. З 1 липня 2021 року ці суми
збільшаться до 2013 гривень і 2510
гривень. З 1 грудня 2021 року вони
зростуть до 2100 гривень і 2618 гривень.
Відповідно в три етапи почнуть підніматися й виплати на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
Для дітей до 6 років: з 1 грудня 2020 року – 3803 гривні, з 1 липня 2021
року – 5033 гривні, з 1 грудня 2021 року – 5250 гривень.
Для дітей від 6 до 18 років: з 1 грудня 2020 року – 5988 гривень, з 1 липня
2021 року – 6275 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6545 гривень.
Також піднімуть виплати для дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування і для дітей з інвалідністю, які перебувають під опікою. Такі виплати повинні становити не менше 3,5 мінімальних прожиткових мінімумів, і
з 1 грудня 2020 року на дітей до 6 років будуть виплачувати 6724 гривні, на
дітей від 6 до 18 гривень – 8383 гривні.
Допомога одиноким матерям
Самотні мами/батьки мають право отримувати допомогу в розмірі різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.
Декретні виплати
Розмір декретних становить 100% від середньої зарплати за місцем офіційної роботи. Береться загальна сума зарплати за 12 місяців і ділиться на
кількість відпрацьованих днів. Потім ця сума множиться на кількість днів
декретної відпустки.
Варто зазначити, що в середньому декретна відпустка триває 126 календарних днів (70 днів до пологів і 56 – після). У матерів, які виношують не
одну дитину, вона більш тривала – 140 днів. У жінок, які постраждали після
Чорнобильської катастрофи, – 180 днів.
Жінки – ФОПи також мають право на декретні, оскільки регулярно платять ЄСВ і розмір їхніх виплат залежить від офіційного доходу.
Безробітні жінки також мають право на оплату декретної відпустки.
У цьому випадку їхні виплати становитимуть суму в 25% від мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 грудня 2020 року ця
сума становитиме 2383 гривні, з 1 липня – 2635 гривень, з 1 грудня 2021
року – 2749 гривень.
Виплати при народженні дитини
У бюджеті на 2021 рік у цій категорії змін вносити не планують і жінки
будуть отримувати колишню суму – 41280 гривень. 10320 гривень виплачуватимуть одразу, а решту суми – по 860 гривень на місяць щомісяця протягом трьох років.
Глава комітету ВР з питань податкової і митної політики Данило Гетманцев не виключає, що будуть внесені поправки в бюджет на 2021 рік і Україна повернеться до практики 2013 року, коли за кожну наступну дитину сім’я
отримувала більшу суму, ніж за першу дитину.
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