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«ОЩАДБАНК» ВВЕЛ ЭЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ (ВПЛ)

Систему запускают для того, чтобы избежать больших очередей после 
полного открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Об этом сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощад-
банка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

Она объяснила, как можно зарегистрироваться и «занять очередь» он-
лайн. 

«В том случае, если КПВВ будут работать в полном объеме, чтобы 
не было столпотворения и очередей, клиенты-ВПЛ имеют возмож-
ность заранее зарегистрироваться в одно из 167 отделений через сайт 
«Ощадбанка», через контакт-центр, позвонив на бесплатную линию по 
номеру 0 800 210 800, а также через приложения Telegram или мессен-
джер, через чат-бот», – рассказала Светлана Якивчик.

По ее словам, запись в электронную очередь осуществляется из расчета 
15 минут на одного клиента. Запись проводится в соответствии с режимом 
работы отделений банка.

Сегодня работают 17 отделений «Ощадбанка» 7 дней в неделю.
«Что касается режима работы, мы работаем в штатном режиме, 

более того, усилен режим работы наиболее крупных отделений в ка-
ждом городе Донецкой области. То есть на сегодня это 17 отделений, 
которые работают 7 дней в неделю. Клиенты практически в каждом го-
роде имеют возможность обратиться за операциями, услугами в банк 7 
дней в неделю», – резюмировала Светлана Якивчик.

Напомним. Для внутренне перемещенных лиц продлен срок действия 
подлежащих замене карт до 1 сентября 2020 года. Также продлен срок про-
хождения идентификации для ВПЛ после 1 сентября 2020 года.

Донецкое областное управление «Ощадбанка»

У БАХМУТІ ЗАСНУВАЛИ БЕЗКОШТОВНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МОВНИЙ КЛУБ

Кілька ентузіастів організували в переважно російськомовному місті 
Донецької області український мовний клуб. Заняття будуть безкоштовні, 
а познайомитися з програмою та самим клубом можна 4 липня, куди за-
прошують усіх охочих.

«Ми хочемо свій внесок зробити, щоб люди більше цікавилися й куль-
турою, й мовою, і взагалі всім, що стосується українства на Донбасі», 
– кажуть засновники, серед яких є переселенці.

Український розмовний клуб — це спільна ініціатива керівниці бюро 
правової допомоги, переселенки Оксани Болотюк та української книгарні 
«Еней» Володимира Дериведмідя.

Проводити заняття в мовному клубі буде 24-річна Марія Лященко – 
викладач української мови та літератури, яка зараз ще й навчається на 
магістратурі Бердянського педуніверситету, а потім стане спеціалістом із 
медіакомунікацій. Дівчина з Покровського працює в домі книги «Еней». 

Марія розповідає, що ніяких конспектів з граматики та правопису на цих 
заняттях не буде.

«В нашому суспільстві людям важко саме говорити українською. Не 
писати, не читати, не розуміти, а саме говорити. Коли діло доходить до 
того, щоб висловити свою думку, з цим бувають у людей проблеми, на 
жаль. Тому ми хочемо зробити цей клуб не письмовим (не розбір правил 
правопису), а саме от обговорювати щось», – пояснює вона.

Ведуча мовного клубу запропонує учасникам обговорювати українські 
фільми та книги, невеликі за обсягом.

Перше заняття відбулося в суботу 4 липня з 15:00 до 16:00 у приміщен-
ні за адресою вул. Першина, 11 (навскіс від податкової інспекції). А надалі 
вирішили збиратися в будні з 17:00 до 18:00.

Готуватися до занять не потрібно.
«На перше заняття люди просто прийдуть, розкажуть що вони чита-

ють, який в них рівень, хто яких авторів знає, які фільми дивиться, щоб 
знати, на що потім акцентувати увагу, що буде цікаво», — розповідає 
Марія.

Вчителька-волонтерка також пла-
нує обговорювати з учасниками клубу 
визначні постаті української культури 
(як минулого, так і сьогодення), поточні 
події та новини. Хочуть приділяти увагу 
й «інформаційній гігієні».

«Певні ЗМІ підносять інформацію з 
різного боку. Як треба аналізувати ту ін-
формацію, яка до нас надходить? Я ду-
маю, це теж буде цікаво людям», – по-
яснює вона.

Також Марія зазначає, що заняття бу-
дуть безкоштовні, і розраховує, що в групі буде до 15 людей. Якщо ж охо-
чих буде більше, їх розділять на групи. Вже записалися в групу й молодь, й 
люди старшого віку. У всіх різний рід занять.

«Ми хочемо свій внесок зробити, щоб люди більше цікавилися й культу-
рою, й мовою, і взагалі всім, що стосується українства на Донбасі», — по-
яснює вона.

Сергій В.

ОЧЕРЕДНЫЕ ВСТРЕЧИ В РАМКАХ ТКГ: О ЧЕМ
ПЫТАЛИСЬ ДОГОВОРИТЬСЯ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО? 

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в 
Минске. Из-за ситуации с коронавирусом в мире мероприятие традицион-
но проходило в формате видеоконференции.

О чем смогли договориться, какие вопросы зависли и по чьей вине?
Режим прекращения огня
Украинская сторона настаивала на немедленном установлении устой-

чивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Обращение было 
полностью поддержано координатором ТКГ, представителем ОБСЕ, и со-
гласовано участниками заседания.

При этом стоит отме-
тить, что именно во время 
переговоров ТКГ на Луган-
щине были масштабные 
пожары, которые всеми 
возможными силами и 
средствами старались 
загасить украинские во-
енные, МЧС, пожарные и 
т.д. Сложность была в том, 
что представители ОРЛО 
не подтверждали «режим 
тишины», а значит, за-
действовать авиацию для 
тушения лесов и на тот 
момент уже и домов было 
невозможно.

Только благодаря ак-
тивной позиции украин-
ской делегации и дав-

лению представителя ОБСЕ были получены гарантии безопасности для 
полетов гражданских воздушных судов с целью ликвидации пожаров в Лу-
ганской области вблизи линии разграничения.

Контроль за ситуацией в ОРДЛО и недопуск ОБСЕ
При обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на 

решение проблемы недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно ок-
купированные территории Украины. Такой доступ со стороны подконтроль-
ных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, 
в то время как в ОРДЛО до сих пор блокируется.

Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действу-
ющего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории 
Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа чле-
нов СММ ОБСЕ.

Со стороны подконтрольных Кремлю представителей прозвучало оче-
редное обещание того, что ОБСЕ будут допущены на территорию. Но судя 
по тому, что с того момента уже прошло время, а в миссии не подтвержда-
ют допуск, обещание выполняется не в полной мере.

Разминирование
ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновлен-

ного плана разминирования.
Было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ 

по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих 
семи участков.

КПВВ и пропуск граждан
Поднимались и вопросы гуманитарного плана, в том числе работы 

КПВВ. Украинская сторона, как и прежде, подтвердила готовность открыть 
все КПВВ для пересечения и предложила запустить два новых КПВВ в Лу-
ганской области.

Со стороны ОРЛО высказали готовность работать в этом направлении, и 
там действительно, пусть и с натяжкой, но работает КПВВ. В то же время со 
стороны ОРДО вместо облегчения жизни людей придумываются все новые 
и новые издевательства.

О том, что какой-то из КПВВ будет открыт на один день, говорят не ранее, 
чем за сутки. Пропускная способность минимальная и без подвоза транс-
портом. Людей пропускают по конкретизированным спискам и только с 
пропиской на мирной территории Украины. Т.е. жителей оккупированных 
регионов представители «власти» держат в заложниках.

Объясняют такую позицию якобы желанием защитить людей от корона-
вируса, при этом открывают границы с Россией, в том числе для получения 
российских паспортов и незаконного участия в голосовании, зная, что РФ 
занимает лидирующие позиции в мире (официально) по количеству выяв-
ленных и росту обнаруженных больных.

Обмен пленными
После проведения переговоров в рамках ТКГ Россия попробовала в оче-

редной раз обвинить Украину и теперь выбрала для этого наиболее болез-
ненный для всех вопрос: обмен взаимно удерживаемыми лицами.

Представитель Кремля Борис Грызлов заявил, что Киев «отказался от 
договоренностей по составлению списков на обмен». Но при этом не уточ-
нил, что украинская сторона не отказывалась от обмена, а настаивала на 
увеличении количества лиц, которых можно и нужно обменивать. И кото-
рых по каким-то причинам не хотят подтверждать в ОРДЛО.

«Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему вза-
имному освобождению удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и 
отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой сторо-
ны», – говорится в сообщении Офиса Президента Украины.

«Киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории. Это 
существенно затормозит процесс обмена и освобождения», – заявил 
представитель Кремля.

Кроме того, во время заседания поднимался вопрос о досрочном осво-
бождении хотя бы одного гражданского человека, которого удерживают 
в макеевской зоне уже 2 года. Есть обоснованные предположения, что у 
него стремительно развивается онкология. В то же время представители 
т.н. ДНР заявили, что это не правда (обследований не проводилось), а вне 
согласованных списков и установленного времени никаких, даже срочных 
по состоянию здоровья, обменов не будет.

10 июля украинская сторона передала списки, в которые включила и 
указанное гражданское лицо.

Кроме того, украинская сторона требует допустить представителей Меж-
дународного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, как 
это происходит на подконтрольной Киеву территории. Таким образом мож-
но будет уже в реальности узнать, сколько людей удерживают боевики, кто 

эти люди, в каких условиях содержатся и получают ли хотя бы минималь-
ную медицинскую помощь.

Судьба Минских соглашений
Кремль снова попал в неловкую ситуацию, когда у официального пред-

ставителя России Грызлова вырвалась несогласованная с Кремлем фраза 
про «два новых государства в Украине». Чтобы отвлечь внимание обще-
ственности, Москва перешла в активную информационную атаку и сделала 
заявление, что украинская сторона решила в одностороннем порядке вый-
ти из Минских соглашений.

Причиной тому послужили слова вице-премьер-министра Резникова, 
который выступил за пересмотр указанных соглашений, поскольку некото-
рые части документа, подписанного в 2015 году, полностью утратили акту-
альность. Например, за 6 лет войны претерпели изменения обозначенные 
территории (захваты, передвижения, разведения сил и средств и т.д.).

Украина в очередной раз подтвердила, что является сторонницей мир-
ного урегулирования и что единственным способом достичь прекращения 
огня, обмена пленными и решения других важных вопросов все так же 
остаются Минские договоренности и саммит в нормандском формате.

Ирина Мишина
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УРЯД УХВАЛИВ ВИДІЛЕННЯ ГРОШЕЙ НА ПРИДБАННЯ
ЖИТЛА ВПО, ЯКІ СТАЛИ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ

219 внутрішньо переміщених осіб, які захищали територіальну цілісність 
України, отримають грошову компенсацію на придбання житла. Дивіться в 
інфографіці інструкцію, які документи потрібні та куди звертатися.

Уряд виділив кошти, які дозволять виконати положення Постанови 280, 
що регулює порядок отримання грошової компенсації на вирішення житло-
вих питань внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства у справах ветеранів 
України.

Зазначається, що уряд ухвалив розпорядження про розподіл субвенції 
на виплату грошової компенсації на придбання житла внутрішньо перемі-
щеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України.

248 мільйонів гривень будуть спрямовані до 24-х областей та м. Києва.
«Це дасть можливість забезпечити житлом 219 внутрішньо перемі-

щених осіб з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в ан-
титерористичній операції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ прийнято відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України № 280, якою унормовано питання забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб, що захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України.

В інфографіці, яку підготувала «Юридична Сотня», розкрито порядок 
звернення за компенсацією, перелік необхідних документів, вимоги до 
осіб, що претендують на компенсацію, формулу розрахунку.

ДЕРЖСЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ПОПЕРЕДИЛА ПРО 
КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У РАЗІ ОБМАНУ

Міністерство економіки разом із Державною службою зайнятості проін-
формувало щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отриман-
ня фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. І нагадало 
про кримінальну відповідальність.

Відповідна інформація опублікована в «Урядовому порталі».
Зазначається, що через пандемію коронавірусу переважна більшість 

центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у 
Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. 
Відкритий також Одеський міський ЦЗ.

Наголошується, що можливість ведення особистого прийому залежить 
від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

Тут можна знайти корисну інформацію або скористуватися 
послугами в онлайн-режимі

Зареєструватися в службі зайнятості як безробітний онлайн або залиши-
ти заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. 
Більш детально тут: https://is.gd/2efViC 

Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через 
додаток «Дія». Покрокова інструкція тут: https://is.gd/yC5dmK 

Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості 
https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy.

Відповідальність та негативні наслідки у разі обману
Державна служба зайнятості нагадала про необхідність добросовісного 

використання прав і обов’язків, пов’язаних із набуттям статусу безробітно-
го.

«Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайня-
тості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обер-
таються негативними наслідками, передусім для самих безробітних», – 
йдеться у повідомленні.

У разі отримання доходу безробітний може бути суворо покараний. У 
цьому випадку загрожує скорочення тривалості виплат та стягнення непра-
вомірно виплачених коштів.

Щоб уникнути можливих проблем, зареєстрований безробітний пови-
нен повідомляти про: працевлаштування; укладання цивільної угоди про 
виконання роботи/надання послуг; започаткування власної справи.

Нагадаємо. Максимальний розмір допомоги із безробіття наразі стано-
вить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб).

Розмір мінімальної виплати допомоги із безробіття, що виплачується за-
страхованим особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, 
становить 1 800 грн, а особам, виплати яким призначаються без урахування 
страхового стажу та заробітної плати, – 1 000 грн (на період карантину).

Загальна тривалість виплати допомоги із безробіття не може перевищу-
вати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 кален-
дарних днів.

Урядовий  портал

ДЕРЖПРАЦІ НАЗВАЛА ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАМІНИ 
ВІДПУСТКИ ГРОШОВОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ

У Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області розпові-
ли, як замість щорічної відпустки отримати грошову компенсацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону «Про відпустки» передбачено заміну 
частини щорічної відпустки грошовою компенсацією за бажанням праців-
ника. Разом з цим тривалість наданої працівнику щорічної та додаткових 
відпусток не має бути меншою ніж 24 календарні дні. Тому компенсація 
можлива лише в межах робочого року та після його закінчення за умови, 
якщо працівник використав 24 календарні дні щорічної основної та додат-
кових відпусток за цей робочий рік.

Якщо ж у працівника є невикористані щорічні основні відпустки тривалі-
стю 24 календарні дні кожна, то компенсації він отримати не зможе. Така 
вимога пов’язана з тим, що відпустка надається працівнику насамперед 
для відпочинку та зміцнення здоров’я, тому закон і забороняє роботодав-
цю компенсувати грошима ненаданий відпочинок.

Окремій категорії працівників, а саме особам віком до 18 років, заміна 
всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Як наголосили у Держпраці, накопичувати, а потім використовувати або 
отримувати компенсацію можна тільки за щорічні відпустки, які передба-
чені п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про відпустки», та додаткову соціальну відпустку 
на дітей відповідно до ст. 19 цього ж Закону. До таких відпусток належать:

• щорічна основна відпустка;
• щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умо-

вами праці;
• щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці;
• інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством;
• додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей або 

повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А групи І.
Якщо працівник звільняється і має невикористані відпустки за минулі 

роки чи поточний рік, але не хоче їх брати, підприємство виплачує йому 
грошову компенсацію за всі дні цих відпусток. Незалежно від того, за який 
рік надається відпустка, для обчислення відпускних враховується середній 
заробіток працівника за останні 12 календарних місяців. Сума компенсації 
обчислюється як добуток середньоденного заробітку та кількості календар-
них днів невикористаних відпусток.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дити-
ну-інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається не за робочий, а за ка-
лендарний рік. Тому у разі звільнення працівника на початку або в середині 
року йому виплачується компенсація за таку відпустку повної тривалості.

Ігор С.

Міністерство у справах ветеранів України

РОЗМІР ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ
ЗА ФОРМУЛОЮ:

Орган соцзахисту протягом 5 робочих днів після отримання примірника дого-
вору надає письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка 
продавцю.

Після складання акту орган соцзахисту протягом 3 робочіх днів вносить подан-
ня на виплату грошової компенсації до спеціальної комісії при міській або ро-
бочій/районній у містах раді.
Комісія протягом 5 робочих днів приймає рішення щодо надання згоди або від-
мови в призначенні грошової компенсації.
З копією рішення про призначення грошової компенсації Ви звертаєтесь до 
відділення "Ощадбанку" для відкриття спеціального рахунку, на який згодом 
будуть перереховані кошти, та подаєте копію договору про відкриття спеціаль-
ного рахунку до органу соцзахисту населення.
Орган соцзахисту перераховує на рахунок грошову компенсацію, про що пові-
домляє Вас протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів.
Ви самостійно обираєте житло, яке бажаєте придбати та укладаєте договір 
купівлі-продажу житла (інвестиційний договір, договір купівлі-продажу майно-
вих прав, договір про пайову участь). Один із примірників договору подаєте до 
органу соцзахисту.

ГК=(13,65 х Nc + 35,22 + (10хNп)) х Br х Kм + ПЗ
де Nc - кількість членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, на яких розраховується 
грошова компенсація;
Nn - кількість членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, які є особами з інвалід-
ністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація 
з урахуванням додаткових 10 м2 жилої площі на кожного члена сім'ї (з урахуван-
ням внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, та суверенітет та 
теріторіальную цілісність України);
Br - гранична вартість (гривень) 1 м2 загальної площі житла для населеного пункту, в 
якому внутрішньо переміщена особа перебуває на обліку на день звернення за гро-
шовою компесанцією (Показники граничної вартості змінюються кожного кварталу 
згідно з наказом Мінрегіонбуду);
Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 м2 загальної площі житла:

1) для м. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова коефіцієнт становить 1,75;
2) для обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 
300 тис.чоловік - 1,5;
3) для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - 1,25;
4) для інших міст - 1;

Пз - витрати на реєстрацію права власності і сплату потрібних податків.

Обране Вами житло може знаходитись у будь-якому населеному пункті України.
Якщо вартість житла за договором купівлі-продажу більша ніж надана Вам грошова 
компенсація, Ви повинні самостійно докласти на спеціальний рахунок суму, якої не 
вистачає. Це можуть бути Ваші особисті кошти, кошти місцевого бюджету, благодійні 
надходження від юридичних і фізичних осіб, або ж кошти отримані з інших джерел, 
не заборонених законодавством. 
Придбати житло необхідно протягом 1 року з дня зарахування коштів на спеціальний 
рахунок, інакше банк автоматично поверне невитрачені кошти державі. Якщо обране 
житло коштувало менше ніж надана Вам компенсація - залишки коштів також повер-
таються.

Кошти можуть бути витрачені також на сплату послуг, пов'язаних з купівлею, оформ-
ленням права власності на житло та сплату, передбачених законом, податків і зборів.

Після отримання згоди Ви подаєте заяву про переказ коштів на придання житла 
до "Ощадбанку".

До заяви додаєте платіжне доручення щодо переказу коштів на оплату за договором 
та письмову згоду органу соцзахисту.

"Ощадбанк" переказує кошти на рахунок будівельника/продавця житла.
Банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не 
має права переказувати суму частинами, крмі виплат, пов'язаних із купівлею, оформ-
ленням права власності на житло та сплатою передбачених законом податків і зборів.

Протягом 30 днів з дати закінчення строку дії відповідального договору необ-
хідно оформити право власності на житло і подати витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно до органу соціального захисту.

У випадку неподання такого витягу орган соціального захисту населення має право 
вимагати повернення коштів.

0 800 308 100
volunteerslh@gmail.com
legal100.org.ua
fb.com/yursotnya
t.me/yursotnya

(044) 289-86-22, (044) 289-53-68
zvernennya@mlsp.gov.ua, infozapit@mlsp.gov.ua
msp.gov.ua
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ГРИГОРИЙ БОЙКО – ВЕЛИКИЙ ПОЭТ, ПОСВЯТИВШИЙ 
ТВОРЧЕСТВО ДЕТЯМ И СВОЕЙ РОДИНЕ – ДОНБАССУ

Бойко Григорий Филиппович (Грицько Бойко) (5 сентября 1923, 
Оленевка, Донецкая обл. – 25 сентября 1978, Киев). Советский, 
украинский писатель, поэт и переводчик, член Союза писателей 
СССР.

Григорий Бойко родился 5 сентября 1923 года в селе Оленевка До-
нецкой области в семье обычного служащего, где любовь к литературе 
прививали с раннего детства. Алексей Корниецкий, дед по материнской 
линии, оставил после себя несколько десятков песен, которые до сих пор 
поют в селах Донетчины. Отец, Филипп Бойко, тоже писал стихи. Чтобы 
эти стихи были наконец изданы, односельчане собрали деньги и отпра-
вили в Москву гонца, чтобы издать сборник стихов «Чайка» на украин-
ском языке. Вот только денег он не получил ни копейки. За свою книгу 
поэту дали другую награду – две тысячи книжек мировой и отечествен-
ной классики. Именно после этого в одной из комнат дома семья Бойко 
создала читальню, и односельчане могли приходить и читать эти книги.

Такое отступление было 
важно для понимания того, 
в какой среде рос и воспиты-
вался тогда еще никому не 
известный поэт из Донбасса, 
который в будущем просла-
вил его своей украинской по-
эзией…

Школа, учеба, война
Мальчик закончил сель-

скую семилетку и пошел 
учиться в Еленовскую руднич-
ную школу, которая была рас-
положена настолько далеко, 
что молодому парню прихо-
дилось каждый день просы-
паться в 4 утра, несколько 
километров идти пешком до 
станции, а уже оттуда ехать 
рабочим поездом в школу. 
Ему это не было в тягость – 
стремление к знаниям было 
безмерным.

Печататься он начал, буду-
чи еще школьником. Из скуд-
ных гонораров покупал для 
семьи хоть какие-то крупы 
и этим очень гордился. Еще 
студентом издал первую кни-
гу, и его сразу же приняли в 
Союз писателей. 

После окончания школы 
Григорий Бойко ушел на фронт. Служил рядовым пулеметного взвода, а за-
тем и офицером-связистом. Принимал участие в боях под Сталинградом, 
на Курской дуге, в Польше и Германии. Был ранен и контужен, а впослед-
ствии награжден боевыми наградами.

После войны ему, как офицеру, предложили учебу в военной академии, 
но он отказался и стал студентом украинского отдела литературного фа-
культета Донецкого педагогического института, который окончил с отличи-
ем в 1949 году.

Несколько лет он работал в областной газете «Радянська Донеччина» и 
литературным консультантом Донецкого филиала Союза писателей Укра-
ины.

Творчество: дети, Донбасс… известность
Началом своей литературной деятельности Бойко считал 1950, когда 

в Донецком областном издательстве вышел его первый сборник стихов 
«Моя Донеччина», который была адресован взрослым. Было еще несколь-
ко лирических сборников, но впоследствии поэт стал писать исключитель-
но для детей. 

О родном крае – Донбассе, героическом труде шахтеров, вышли в свет 
сборники стихов для детей «Будемо шахтарями», «Ми з Донбасу», «Шах-
тарочка». 

Вообще, в детской литературе не найдется, наверное, жанра, в котором 
бы не работал Григорий Бойко: поэмы, стихи, скороговорки, считалки, за-
гадки, пьесы-сказки, то есть все, что нравится таким волшебным жителям 
страны Детства.

Грицько Бойко издал около 100 книг для детей. А самыми полюбивши-
мися до сих пор называют «Билиці дяді Гриця», «Про дідуся Тараса», «Смі-
шинки», «Хлопчик Ох», «Ніс у сметані», «Шпаргалка-виручалка».

Поэт в своих стихах остроумно, с юмором учил детей искоренять недо-
статки характера: лень, ложь, трусость, болтливость, невнимательность.

В своих произведениях Григорий Филиппович рассказывал украинским 
школьникам и о жизни их ровесников за рубежом: «Два хлопчики Сміти», 
«Славків гість», «Діти Чилі». Среди написанного Грицьком Бойко есть и пье-
сы-сказки: «Космічна подорож» та «Про Андрійка і Терпця».

Его книги переведены на многие языки мира.
Кроме того, известен он не только как поэт, но и как переводчик. Именно 

Бойко перевел на украинский язык произведения С. Маршака, К. Чуковско-
го, А. Барто, С. Михалкова.

На его стихи создано более 400 песен для детей.
Кроме того, известные украинские композиторы А. Кос-Анатольский, 

А. Филиппенко, Ю. Рожавська, А. Мясков положили музыку на его стихи. 
Большой популярностью пользовались его «Ніченька-чарівниченька» (ком-
позитор И. Поклад), «Вишневий цвіт» (композитор В. Верменич). Классикой 
стали созданные им с Аркадием Филиппенко «На місточку» та «Соловей-
ку, щебечи!». Эти песни записал с детским хором известный во всем мире 
певец Иван Семенович Козловский. В 1974 году вышел сборник песен на 
слова Григория Бойко «Соловейко».

25 сентября 1978 года Григория Филипповича Бойко не стало.
На Донетчине в память о поэте Еленовской общеобразовательной шко-

ле №1 присвоено имя Григория Бойко.
Александр Славянец

КАК ИЗМЕНИЛСЯ СЛАВЯНСК С 2014 ГОДА И 
ЧЕМ УЖЕ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ

Прошло 6 лет с тех пор, как флаг Украины вновь был поднят 
над Славянском. Сегодня Славянск живет мирной жизнью, стро-
ит планы на будущее, продолжает обновляться и развиваться.

Бюджет города дотационный. На крупные инфраструктурные проек-
ты основная часть денег приходит из государственного бюджета и только 
небольшую часть своих денег вкладывает город. Здесь работает принцип 
совместного финансирования – это когда основная часть финансирования 
идет из государственного бюджета и денег западных доноров, а незначи-
тельная часть — из местного бюджета.               

Центр предоставления административных услуг
Один из проектов, который был реализован в Славянске, – это постро-

енный с нуля в 2018 году Центр предоставления административных услуг. 
Открытие Центра состоялось 5 декабря 2018 года. Проект реализовывался 
по принципу софинанси-
рования: 80% расходов на 
строительство и покупку со-
временного оборудования 
– деньги международных 
организаций, а 20% – день-
ги из бюджета города. Всего 
на проект было потрачено 
более 11 млн. гривен. На 
момент, когда Центр начал 
свою работу, в нем предо-
ставлялось около 200 ад-
министративных услуг. По-
степенно количество услуг 
увеличилось до 300.   

Важно отметить, что 
Центр предоставляет административные услуги не только славянцам. Его 
услугами пользуются жители других населенных пунктов и переселенцы. 
Работающая система позволяет гражданам тратить как можно меньше 
времени на получение того или иного документа, будь то биометрический 
паспорт или справки из различных реестров. Центр подключен ко всем не-
обходимым электронным реестрам, что существенно упрощает получение 
необходимой услуги.

Эффективна и сама логистика работы Центра. Услугу можно заказать за-
ранее. Можно ожидать получение той или иной услуги, находясь в самом 
помещении, для этого отведено специальное место в секторе для посети-
телей. Вызов высвечивается на табло, и идет голосовое дублирование вы-
зова. Одним словом, в этом современном здании все сделано не так, как в 
традиционных кабинетах чиновников – это открытое пространство, разде-
ленное прозрачными перегородками и позволяющее комфортно и быстро 
получить любые услуги или консультацию.

Пляж на озере Вейсовом 
Славянск известен своими солеными озерами, вода и грязи которых 

обладают лечебными свойствами. По большому счету, за все время суще-
ствования города бесплатного и специально оборудованного пляжа на озе-
рах никогда не было. 

Ситуация кардинально изменилась в 2019 году, когда был построен 
пляж на озере Вейсовом.            

Официально этот проект называется «Рекреационная зона около соле-
ных озер». На его реализацию было потрачено 17,8 млн гривен. Львиная 
доля этих расходов – деньги из государственного бюджета Украины. Город 
выделил всего лишь 10% от этой суммы. 

Пляж торжественно открыли 1 июля 2019 года. Доступ к пляжу свобод-
ный и совершенно 
бесплатный. На этот 
пляж приезжают 
люди не только из 
Славянска, но и из 
всей Донецкой об-
ласти, а также дру-
гих регионов Укра-
ины.

В комплексе 
пляжа: биотуале-
ты, спортивная и 
детская площадка, 

несколько душевых точек, автомобильные стоянки, проложены новые 
подъездные дороги, фонтанчики с питьевой водой, выложенные плиткой 
дорожки. Проведено озеленение территории пляжа, а также построены 
современные павильоны для ведения бизнеса, которые сдаются в аренду 
предпринимателям.    

Прозрачный офис
В Славянске подходит к завершению строительство Прозрачного офиса. 

Город купил за 5 млн гривен здание, которое ранее было собственностью 
одного из предприятий города. После этого был разработан проект Про-
зрачного офиса.

Из государственного 
бюджета (11 млн гривен) 
была профинансирова-
на полная реконструкция 
этого здания. Еще 1,5 млн 
было выделено из бюджета 
области. Международные 
партнеры дадут деньги на 
приобретение современ-
ной мебели и оборудова-
ния.  

В этом здании теперь 
будут работать сотрудники 
УСЗН (Управления труда и 
социальной защиты насе-
ления). 

Пенсионеры, люди с особыми потребностями, члены многодетных се-
мей, ветераны, малообеспеченные слои населения теперь будут получать 
услуги в современном здании большой площади. Для людей на инвалид-
ных колясках предусмотрены удобные пандусы.
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ПО ТУ СТОРОНУ ПАНДЕМИИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПЕНСИЯМИ, 
ВЕРИФИКАЦИЕЙ И КТО ВИНОВАТ В ТОМ, 

ЧТО НЕ ВСЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ?
Пандемия коронавируса, которая бушует во всем мире, не могла обойти 

стороной Украину и временно оккупированные территории. Введенные ка-
рантинные ограничения существенно повлияли на получение социальных 
выплат людьми, которые проживают на неподконтрольной Украине терри-
тории Донбасса. 

Введение карантина породило страхи и фобии, связанные не только с 
болезнью, но и с тем, что люди могут остаться без средств к существова-
нию. Один из таких страхов был связан с тезисом, что если люди не про-
ходят верификацию, т.е. проверку по месту жительства, то все социальные 
выплаты будут прекращены, а банковские карты — заблокированы.              

Правительство Украины со своей сто-
роны сделало все возможное, чтобы 
защитить своих граждан в это сложное 
время.

Верховная Рада на время карантина 
отменила обязательную верификацию 
внутренне перемещенных лиц для полу-
чения пенсий и соцвыплат. 

«Пенсионерам нет нужды подавать 
дополнительные заявления, объяснения 
о невозможности прохождения верифи-
кации. Банковские карты не будут бло-

кироваться, все деньги будут начисляться в полном объеме», – пообещал 
вице-премьер-министр Алексей Резников.

Редакция издания «Патриот Донбасса» связалась с несколькими пере-
селенцами и выяснила, что Управление социальной защиты не проводит 
никаких проверок по месту регистрации и все деньги выплачиваются в пол-
ном объеме.  

Сложнее ситуация у людей, которые оказались по другую сторону линии 
разграничения. Из-за закрытых КПВВ снять деньги в банкоматах на терри-
тории Украины проблематично. При этом ситуация разная в Донецкой и 
Луганской областях.   

Это видно даже по официальным данным, публикуемым Министер-
ством по вопросам интеграции временно оккупированных территорий 
Украины:

«В течение 1-8 июля 2020 г. в отделениях АО «Ощадбанк», расположен-
ных в районе пгт. Станица Луганская, клиентами были сняты 4343700 грн. 
За аналогичный период июня 2020 г. в тех же точках были сняты 160,7 тыс. 
грн».

Упоминание о снятии денег в Донецкой области в таких объемах в офи-
циальных источниках отсутствует.

Почему такое происходит и в чем разница между Луганской и Донецкой 
областью, мы выяснили у источника в одной из гуманитарных миссий, ра-
ботающих на линии разграничения:                           

- Пока, насколько я знаю, передвижные банкоматы на КПВВ не устано-
вили. Планируется установить большие автомобили – Центры предостав-
ления административных услуг. У нас на всю Донецкую область один-един-
ственный бронированный автомобиль на базе КРАЗа, который ездит по 
поселкам на линии разграничения и развозит деньги.

- Почему так происходит и кто виноват? 
- В Луганской области КПВВ только пеший – в Станице Луганской КПВВ 

начинается прямо на автовокзале. У них люди вышли с КПВВ и попали сра-
зу в город, поэтому там уже давным-давно приезжает автомобиль «Ощад-
банка». В Донецкой области все КПВВ находятся за чертой города. Чтобы 
добраться из Новотроицкого до Волновахи, нужно ехать автобусом. И если 
со стороны Украины два КПВВ (Марьинка и Новотроицкое) открыты, то та 
сторона («ДНР» – ред.) Марьинку не открывала. КПВВ в населенном пун-
кте Новотроицкое они открыли только на три дня, а потом снова закрыли. 
Когда пропускные пункты откроют, никто не знает. Те люди, которые прие-
хали на территорию Украины за социальными выплатами, потом не могут 
попасть обратно из-за того, что пропускные пункты со стороны временно 
оккупированных территорий продолжают быть закрытыми. 

Анализ ситуации с получением пенсий и других социальных выплат 
показывает, что Украина в полном объеме выполняет свои обязательства 
перед гражданами. Но при этом слышит в свой адрес обвинения в несу-
ществующих «грехах» – якобы попытках прекратить соцвыплаты и закрыть 
КПВВ. Гуманитарные миссии, которые работают на линии разграничения, 
видят совершенно другую ситуацию, связанную с непонятной позицией 
«властей» так называемых «Л/ДНР».                     

Катерина Белова
                    

Все вопросы с посетителями будут решаться в просторном помещении 
на первом этаже. Люди не будут теперь ютиться в узких коридорах, как это, 
к сожалению, пока есть в старом здании УСЗН. Будет использоваться такая 
же система работы с посетителями, которая успешно опробована в Центре 
предоставления административных услуг.  

Роддом 
Полным ходом в Славянске идет реконструкция роддома, а чтобы он не 

прекращал свою работу, реализация проекта проводится в несколько эта-
пов. Произошла полная термомодернизация здания. Кстати, практически 
все больницы в городе уже термомодернизированы или идет этот процесс. 

В роддоме полностью отремонтированы несколько отделений, установ-
лено самое современное оборудование, способное спасать жизни только 
что родившимся младенцам. 

На реконструкцию этого здания из Государственного фонда региональ-
ного развития и местного бюджета было уже выделено 20 миллионов гри-
вен. Второй транш будет составлять 15 млн. Основная часть денег – это 

деньги не из бюджета города. 
Мы показали далеко не весь 

перечень крупных проектов, реа-
лизованных в Славянске. Практи-
чески все больницы или уже от-
ремонтированы, или находятся на 
стадии реконструкции. Ни одна из 
больниц не была закрыта. В горо-
де проходит капитальный ремонт 

дорог, укладываются новые тротуары. Такой системной укладки тротуаров 
в городе не было очень давно. Мирный город стабильно развивается, мо-
жет, не так быстро, как хотелось бы. Но этот процесс четко виден.          

Александр Славянец                                               
          

КАК РАБОТАЕТ ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ В СЛАВЯНСКЕ
Как работает прямая демократия в Славянске – городе, ставшем извест-

ным всему миру по событиям весны-лета 2014 года. Именно на примере 
этого города можно проследить изменения в активности людей и во взаи-
модействии обычных жителей с местной властью.             

В Славянске, начиная с 2018 года, реализуется программа «Бюджет уча-
стия». Аналогичные программы опробованы во многих городах Украины, и 
Славянск стал далеко не первым, где инициативы горожан воплощались в 
реальные объекты, построенные на бюджетные деньги. 

Проявление прямой демократии
Суть «Бюджета участия» в том, что городской совет выделяет из бюд-

жета города часть денег, которые распределяют сами жители на воплоще-
ние идей по улучшению жизни города. Именно люди определяют, какой из 
проектов будет реализован в городе, в их микрорайоне, на их улице или 
рядом с их домом. Городские чиновники на этот процесс имеют минималь-
ное влияние.

Как все начиналось
В 2018 году возникла идея воплотить в жизнь программу «Бюджет уча-

стия» в Славянске. Основным генератором осуществления была депутат го-
родского совета Ольга Алтунина. Общаясь с представителями других горо-
дов Украины, она обратила внимание, как в других регионах реализуются 
аналогичные проекты. 

В 2018 году в Славянске на «Бюджет участия» было выделено 500 тыс. 
гривен, в 2019-м – 800 тыс. грн, а в 2020-м – 1,3 млн грн. 

На первом этапе программа не слишком позитивно воспринималась 
чиновниками. С их стороны были даже предложения о том, чтобы люди 
частично финансировали свои проекты сами. То есть часть денег идет из 
городского бюджета, а часть добавляют люди. Но такой вариант финанси-
рования был отклонен и на все проекты деньги шли из городской казны. 

Как это работает
Любой житель города может 

подать проект. Максимальная 
его стоимость в 2018—2019 годах 
составляла не более 150 тыс. гри-
вен. Как оформить и просчитать 
проект, людей бесплатно обуча-
ли на специальных семинарах, 
куда могли прийти все желаю-
щие.    

Затем все поданные проекты 
рассматривались Координаци-
онным советом и отбирались те, 
которые могли участвовать в сле-
дующем этапе. Отбор проходил 
по четким критериям, так что ка-
кие-либо манипуляции были исключены, а решение принималось откры-
тым голосованием. В состав Координационного совета входили обычные 
жители города, представители общественных организаций, а также чинов-
ники местного самоуправления. Поэтому оказывать решающее влияние на 
голосование у представителей власти не было возможности. 

После отбора проектов наступал наиболее важный этап – общественное 
голосование.

Голосовать за идеи могли только жители города, и проходило оно на сай-
те «Бюджета участия» или в Центре по предоставлению административных 
услуг. Важно отметить и то, что система принимала только один голос на 
сайте и исключала участие людей из других городов. В Центре предостав-
ления услуг верификация места проживания проходила по обычному или 
биометрическому паспорту. 

В течение трех недель шло голосование. Жители города могли зайти на 
сайт «Бюджета участия», ознакомиться со всеми участниками и выбрать 
идею, за которую они готовы проголосовать. Авторы проектов в соцсетях 
или при личном общении агитировали людей отдать голос именно за их 
проект. В 2018—2019 году любой житель города мог проголосовать только 
за один проект. 

После подсчета голосов определялись победители. Дальнейшей реали-
зацией победивших проектов занимались отделы и управления городской 
администрации. И отменить осуществление идей жителей города уже ни-
кто не мог. 

Что сделано в рамках «Бюджета участия»
В первый год программы победили три проекта:
«Стерилизация бездомных животных»; 
«Спортивная площадка «Воркаут-парк»;  
Оборудование игровой площадки «Счастливое детство».
Из выделенных на программу средств в 2018 году остались деньги. Тогда 

депутаты городского совета добавили финансирование, и был осуществлен 
еще один проект — «Аллея семейного 
отдыха». 

В 2019 году победителями голосо-
вания стали проекты:
уличная спортивная площадка «Терри-
тория здоровья»;
«Помощь бездомным животным»;
«Сквер семейного отдыха»;
скульптурный парк «Арт-хуторок»»; 
«Веревочный городок»;
«Баскетбольная площадка».  

Все без исключения идеи были реа-
лизованы. Награждение победителей 

и участников проходило и проходит в большом зале городского совета. 
Открытие скульптурного парка «Арт-хуторок» на Славкурорте преврати-

лось в красочное, многолюдное шоу. 
В 2020 году произошли определенные изменения в программе «Бюджет 

участия» Славянска. Проекты разделили на большие и малые. Малые – это 
идеи, которые будут реализовываться в отдаленных микрорайонах города. 
Стоимость такого проекта — до 150 тыс. гривен. Большие проекты – идеи 
общегородского уровня стоимостью до 330 тыс. гривен. 

Жители смогли проголосовать два раза, а не один, как это было два года 
подряд. Уменьшился и возраст авторов идей. Раньше это было 16 лет и бо-
лее, а в 2020 году проект может подавать житель города, которому испол-
нилось 14 лет. Уже определены 5 проектов-победителей – три больших и 
два малых. До конца года все они должны быть выполнены.              

Александр Славянец
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•чтобы период, за который был оплачен ЕСВ, вошел в страховой стаж, 
человек должен в течение 30 календарных дней после окончания действия 
договора составить отчет и подать его в налоговый орган.

Гражданину могут и отказать в приобретении стажа. Для 
этого у налоговиков есть несколько причин:

•если человек не предоставил 
полный пакет документов;

•если человек находится в тру-
довых отношениях и подлежит 
обязательному общегосудар-
ственному социальному страхо-
ванию. То есть он работает, но 
еще хочет дополнительно при-
обрести страховой стаж. В этом 
случае налоговая отказывает в 
добровольном участии в страхо-
вании;

•если лицу меньше 16 лет;
•если гражданин уже заключил договор о добровольном участии в си-

стеме общегосударственного социального страхования, и этот договор еще 
не исчерпал срок действия;

•если человек хочет заключить договор на срок менее одного года (не 
касается договоров об одноразовой оплате ЕСВ).

Ирина Мишина

ЧИ ПОТРІБНО ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ПРОХОДИТИ 
ІДЕНТИФІКАЦІЮ В «ОЩАДБАНКУ»?

Через пандемію коронавірусу було змінено терміни проходження іден-
тифікації та заміни прострочених банківських карт внутрішньо переміщени-
ми особами (ВПО).

Наразі відстрочка ідентифікації 
продовжує діяти. Крім того, по-
довжено термін дії банківських 
карт, які підлягають заміні, до 1 
вересня 2020 року. Усі виплати 
продовжують надходити на ра-
хунки.

Про це повідомила начальник 
Донецького обласного управлін-
ня «Ощадбанку» Світлана Яків-
чик.

Вона зазначила, що на сьогодні 
в Донецькій області працює вся мережа «Ощадбанку» в штатному режимі.

«Це всі 167 відділень, 226 банкоматів, 167 інформаційно-платіжних 
терміналів і мобільне пересувне відділення. Відділення працюють без 
обмежень, за винятком тих, які рекомендовані Міністерством охорони 
здоров’я», – сказала Яківчик.

За її словами, зараз в «Ощадбанку» обслуговуються 280 тисяч внутріш-
ньо переміщених осіб.

«Усі пенсійні кошти, соціальні та інші засоби з моменту початку ка-
рантину і по сьогодні надходять на рахунки в повному обсязі і вчасно. То-
бто всі гроші, які клієнти не мали можливості отримати, знаходяться 
на рахунках», – підкреслила вона.

Начальник обласного управління «Ощадбанку» повідомила, що з почат-
ку карантину і дотепер понад 80 тисяч ВПЛ повинні були пройти планову 
ідентифікацію. Крім того, близько 70 тисяч карткових рахунків, термін дії 
яких закінчився з початку карантину по сьогодні, знаходяться у відділеннях 
«Ощадбанку» Донецької області.

«Але в «Ощадбанку» введена відстрочка терміну дії карт для вну-
трішньо переміщених осіб до 1 вересня 2020 року. Також продовжено 
термін проходження ідентифікації для ВПЛ після 1 вересня 2020 року. 
Тому немає необхідності поки звертатися до відділень за отриманням 
карт або проведенням ідентифікації. Карти активні, термін їх дії – до 1 
вересня, і ідентифікація відстрочена після 1 вересня 2020 року», – акцен-
тувала вона.

Світлана Яківчик також звернула увагу, що є такі клієнти серед ВПЛ, які 
перебувають на підконтрольній Україні території і можуть звернутися до 
відділень «Ощадбанку».

«Якщо вони звертаються до відділень «Ощадбанку» за отриманням 
карти, то відлік терміну ідентифікації відраховується з моменту звер-
нення до відділення. Тобто для тих клієнтів, які сьогодні отримали кар-
ти, термін ідентифікації відраховується від сьогоднішнього дня», – пояс-
нила начальник обласного управління «Ощадбанку».

Донецьке обласне  управління «Ощадбанку»

КАК ДОКУПИТЬ СТАЖ, ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ДО ПЕНСИИ,
И КОМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ?

Для оформления пенсии по возрасту при нехватке страхового стажа его 
можно докупить. Делается это за счет оплаты Единого социального взноса 
(ЕСВ) за недостающие месяцы. Можно оплатить всю сумму единоразово 
либо оформить договор на ежемесячный взнос.

Об этом рассказала начальник Главного управления Государственной на-
логовой службы в Луганской области Ольга Высочина.

Договор о добровольной оплате ЕСВ можно оформить по месту прожи-
вания в управлении налоговой службы.

Право на покупку страхового стажа имеют отдельные кате-
гории граждан:

•члены частного сельскохозяйственного предприятия, если они не вхо-
дят в категорию лиц, которые подлежат страхованию;

•лица, которые не были в трудовых отношениях с работодателем, соот-
ветственно не были застрахованы (например, не работали, работали без 
оформления);

Если гражданин подпадает под эти категории, он может обратиться в на-
логовый орган, приложив следующие документы:

•заявление о добровольном участии в системе обязательного общегосу-
дарственного социального страхования (ООСС);

•копию трудовой книжки;
•копию документа, удостоверяющего личность;
•для членов частного сельскохозяйственного предприятия – подтверж-

дающий документ, что они входили в состав этого хозяйства.
«После проверки документов налоговый орган принимает решение: 

или заключается договор о добровольном участии в системе обязательно-
го общегосударственного социального страхования, или договор об одно-
разовой оплате – это если человек хочет единоразово оплатить ЕСВ», – рас-
сказала Ольга Высочина.

Договор о добровольном участии в системе ООСС:
•заключается сроком от года;
•в таком случае ЕСВ оплачивается ежемесячно;
•об оплате ЕСВ нужно отчитаться в налоговый орган в течение 30 кален-

дарных дней после окончания срока действия договора;
•сумма ЕСВ зависит от оклада (сейчас это 22%) и от минимальной за-

работной платы. Размер ЕСВ не может быть меньше, чем минимальный 
страховой взнос – на сегодняшний день это 1 039,06 грн за каждый месяц 
(т.е. 22% от «минималки»).

«Если плательщик желает застраховать на сумму больше, то максималь-
ный размер ЕСВ составляет указанные 22% от 15-ти минимальных заработ-
ных плат. На сегодняшний день это 15 585,90 грн. На сумму выше этой за-
страховаться невозможно», – дополнила Высочина.

При договоре об одноразовой оплате ЕСВ
•внести сумму нужно в течение 10 календарных дней с момента подпи-

сания договора;
•размер оплаты – это сумма ЕСВ за каждый необходимый месяц стажа. 

Но в данном случае ежемесячный размер ЕСВ не может быть ниже мини-
мального страхового взноса, умноженного на коэффициент 2. Т.е. не может 
быть меньше 2 078,12 грн (2 х 1 039,06 грн). Но, как отмечалось выше, не 
более 15 585,90 грн;

ЯК ЗМІНИТИ ВИБОРЧУ АДРЕСУ НА 
МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ-2020 І КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО?

Виборчий кодекс України закріпив можливість зміни виборчої адреси 
без зміни місця реєстрації – це дозволяє значній частині виборців проголо-
сувати за місцем фактичного проживання. Зі свого боку Центральна вибор-
ча комісія 18 травня 2020 року затвердила порядок зміни виборчої адреси. 

Далі детально розглянемо, кому і для чого потрібно змінювати виборчу 
адресу та який порядок такої зміни. 

Що таке виборча адреса і навіщо її змінювати?
Виборчою адресою особи є адреса, за якою зареєстровано її місце про-

живання. Водночас Виборчий кодекс закріпив можливість «прив’язати» ви-
борчу адресу виборця не лише до місця зареєстрованого проживання, а й 
до фактичного місця проживання.

Так, раніше виборчу адресу можна було змінити, лише змінивши місце 
реєстрації, що позбавляло значну кількість виборців можливості проголо-
сувати на виборах. Для прикладу: трудові мігранти – виборці, які працюють 
в одному місці, а зареєстровані в іншому, вони не мали права голосувати, 
зокрема на місцевих виборах.

Наприклад, якщо громадянин фактично проживає та працює в Києві, але 
місце реєстрації у нього у Краматорську, такий виборець не мав права голо-
сувати на місцевих виборах за столичних кандидатів/партії

Те саме стосується і внутрішньо переміщених осіб, які тривалий час не 
мали змоги реалізувати свої виборчі права та проголосувати на виборах.

Що змінилось?
Тепер кожен виборець незалежно від того, де зареєстроване його місце 

проживання, може закріпити своє фактичне місце проживання як виборчу 
адресу та проголосувати на виборах у відповідній місцевості. Особливої ак-
туальності набуває це право напередодні місцевих виборів, що відбудуться 
25 жовтня 2020 року. Адже лише ті виборці, що належать до певної тери-
торіальної громади, можуть голосувати на місцевих виборах.

Наприклад, якщо ви проживаєте в Києві, але місце вашої реєстрації у 
Краматорську, то тепер, змінивши виборчу адресу, ви зможете повноцінно 
голосувати та обирати місцеву владу Києва.

Куди звертатись, щоб змінити виборчу адресу?
Виборцю потрібно звернутись до відділу ведення державного реєстру 

виборців за місцем, де виборець фактично проживає.
Детальну інформацію про місцезнаходження потрібного відділу та його 

контакти можна знайти на сайті Державного реєстру виборців (ДРВ), де в 
розділі  «Органи реєстру» слід зайти у вкладку «Відділи ведення реєстру» – 
саме там міститься інформація про всі відділи у кожній із областей України.

Які документи потрібно подавати?
Насамперед потрібно пред’явити паспорт – документ, що посвідчує осо-

бу та підтверджує, що особа є громадянином України. Якщо в особи не-
має паспорту (у разі недавнього набуття громадянства України), така особа 
пред’являє тимчасове посвідчення громадянина України.

По-друге, це власне заява про зміну виборчої адреси, форму якої можна 
знайти як на сайті Державного реєстру виборців чи Центральної виборчої 
комісії, так і в приміщенні відділу ведення реєстру.

По-третє, до заяви необхідно додати документи, які підтверджують, що 
виборець фактично проживає за вказаною у заяві адресою. Це може бути 
копія одного із таких документів:

•договір оренди житла, на підставі якого виборець проживає за від-
повідною адресою;

•документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяль-
ності за відповідною адресою, виданий органом державної влади чи ор-
ганом місцевого самоврядування. Наприклад, виписка з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань тощо;

•документ, який підтверджує право власності на житло за адресою, яку 
виборець просить визначити його новою виборчою адресою. Наприклад, 
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво 
про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, 
договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни тощо;

•довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
•документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце 

проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України  «Про свобо-
ду пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за відповід-
ною виборчою адресою. Наприклад, рішення органу соціального захисту 
населення про призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка 
проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 
постійного стороннього догляду, на догляд за нею тощо;

•документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних 
відносинах із особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до 
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Закону України  «Про свободу пересування та вільний вибір місця прожи-
вання в Україні» за адресою, яку виборець просить визначити його новою 
виборчою адресою. Наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народ-
ження, судове рішення про встановлення факту родинних відносин між фі-
зичними особами тощо.

Як подати документи?
Значно розширено можливості виборців подати заяву про зміну вибор-

чої адреси. Так, у громадян тепер є 3 варіанти:
1. Подати особисто, фізично відвідавши відділ ведення реєстру ви-

борців;
2. Подати документи може уповноважений представник виборця – 

для цього потрібен ще один документ, нотаріально посвідчена довіреність, 
де прописані конкретні повноваження від виборця такому представнику;

3. Подати заяву онлайн на сайті ДРВ або ж на сайті Центральної ви-
борчої комісії з використанням цифрового електронного підпису. Оскільки 
цей сервіс новий для виборця, детальніше зупинимося на ньому.

Для подання заяви онлайн необхідно заповнити електронну форму, 
розміщену, зокрема, на сайті ЦВК. Копії документів, що підтверджують фак-
тичне проживання виборця, потрібно подати у файлах формату JPEG (*.jpg) 
або PDF (*.pdf), загальний розмір якого/яких не повинен перевищувати 5 
мегабайтів.

Про подання заяви в електронній формі на вказану виборцем адресу 
електронної пошти надсилається відповідне повідомлення. Досить кори-
сно, адже тепер виборці зможуть змінити виборчу адресу у зручний час і 
спосіб.

Скільки триватиме розгляд заяви?
На розгляд заяви передбачено 15 днів з моменту її отримання. Строк 

розгляду може збільшуватись, якщо у заяві будуть виявлені помилки, не-
точності чи недостатні дані. В такому випадку виборцю буде надана мож-
ливість виправити відповідні недоліки.

Повідомлення про внесення до Реєстру «нової» виборчої адреси надси-
лається виборцю на адресу електронної пошти, зазначену в онлайн-заяві. 
Навіть якщо виборець подавав заяву особисто чи через представника, він 
також може отримати повідомлення на електронну пошту, якщо зазначить 
про це у заяві.

Коли можна змінити виборчу адресу? 
Нові правила зміни виборчої адреси починають діяти 1 липня 2020 року, 

тож скоро кожен виборець зможе скористатись правом та змінити виборчу 
адресу. Виборчу адресу можна змінювати лише до п’ятого дня виборчого 
процесу. Нагадаємо, що виборчий процес місцевих виборів розпочинаєть-
ся за 50 днів до дня голосування. Отож, з 1 липня 2020 року до 9 вересня 
2020 року (5-й день виборчого процесу місцевих виборів 2020) кожен вибо-
рець зможе змінити виборчу адресу та проголосувати вже за новою вибор-
чою адресою на місцевих виборах 25 жовтня цього року.

Які обмеження існують щодо зміни виборчої адреси?
Окрім заборони зміни виборчої адреси під час виборчого процесу, не 

дозволена і повторна зміна виборчої адреси протягом 6 місяців. Так, якщо 
20 липня 2020 року громадянин змінить свою виборчу адресу, наступну 
зміну виборець зможе здійснити лише після 20 січня 2021 року.

(За матеріалами Надії Шувар, керівниці напряму «Верховенство права» 
Центру демократії та верховенства права).

Ірина Мішина ТЕРТЫЙ ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ЯГОДАМИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ШАГ 1
Творог слегка размять и смешать с яй-

цами. Добавить сахар и чайную ложку 
разрыхлителя. Еще раз все перемешать. 
В просеянную муку добавить половину 
ложки разрыхлителя и, перемешав, на-
сыпать ее на ровную поверхность стола.

ШАГ 2
Охлажденное сливочное масло перетереть на терке и смешать с му-

кой или же изрубить масло ножом до получения крошек. Дополнительно 
размять руками. Разделить крошку на две части. Одну часть выложить на 
дно формы для запекания с высокими бортами и чуть утрамбовать ложкой.

ШАГ 3
Насыпать промытые и высушенные ягоды без косточек. Если ягоды за-

мороженные, предварительно замочить их в кипятке и откинуть на дур-
шлаг. Сверху выложить творожную массу и разровнять. Прикрыть верхушку 
пирога оставшейся масляной крошкой.

ШАГ 4
Разровнять крошку и поставить пропекаться при 140-150 градусах в ду-

ховой шкаф. О готовности тертого творожного пирога с ягодами оповестит 
приятный аромат выпечки с нотками молока, а также золотистая, хрустя-
щая корочка на поверхности изделия.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Творог  700 г
•Масло сливочное  150 г
•Яйца  3 шт.
•Ягоды  1 стакан
•Мука   1 стакан
•Сахар  3/4 стакана
•Разрыхлитель   1,5 ч.л.

ХЛОПЦІ З ДОНЕЧЧИНИ МРІЮТЬ СТАТИ 
ЧЕМПІОНАМИ ЄВРОПИ З МОТОКРОСУ 

У Слов’янську на Донеччині мешкає родина Ляшенків. Двоє братів – Ар-
тур, 12 років та старший на рік Тимур – досить давно займаються мотокро-
сом. Вони неодноразові чемпіони України, переможці та призери змагань 
різного рівня. Нещодавно вони приїхали з Бучі, де проходив відкритий ку-
бок  з мотокросу. Там хлопці посіли перше та друге місце. Але головна мрія 

молодих спортсменів 
– чемпіонство на євро-
пейських змаганнях. 

Спортсмени про-
водять тренування 
у кар’єрі, який зна-
ходиться у одному з 
районів Слов’янська. 
Саме там після трену-
вання вони й розпові-
ли про мотоспорт, свої 
досягнення та плани 
на майбутнє.         

Ось що розповідає  
Артур Ляшенко про 
вибір саме цього виду 
спорту:

«Мене прива-
блює мотоспорт тому, що тут є стрибки та швидкість, подобається 
екстрим. Люблю змагатися та вигравати гонки».

Артур зараз ганяє на новому мотоциклі, який йому купив батько. Зараз 
йде процес випробування й звикання, бо  двигун мотоцикла потужніший - 
більше 85 куб. см. Раніше це був мотоцикл з об’ємом двигуна 65 куб. см.

В минулому році у цьому класі Артур виграв Чемпіонат України. 
Наразі менший з братів Ляшенко – триразовий чемпіон України у класі 

мотоциклів з двигуном  50 та 65 куб. см. Завдяки цьому він достроково пе-
рейшов у більш потужний клас байків. 

Про свої плани Артур каже:
«Я планую стати чемпіоном Європи». 
Тимур Ляшенко розповів, що важливо у мотоспорті та чому він прийшов 

у цей вид спорту:
«Головне – це швидкість. Будеш їхати швидко, приїдеш першим, треба 

відпрацьовувати повороти. Коли я був маленьким, батько дав мені спро-
бувати поганять на мотоциклі. Мені сподобалося».

Тимур – чотириразовий чемпіон  України та вже двічі їздив на чемпіо-
нат Європи. Зараз він готується до третього європейського чемпіонату, який 
мріє виграти. Але поки невідомо, коли відбудуться ці змагання через епі-
демію коронавірусу. 

Батько братів Руслан Ляшенко розповідає, як привів своїх дітей у мото-
спорт:

«Починалося, як у всіх, і не було ніякої великої мети. Все пішло з ама-

торських покатушек на дитячих мотоциклах. Згодом все переросло в 
більш ґрунтовний підхід. Хлопці серйозно зацікавилися мотокросом». 

На перших же змаганнях Тимур зайняв четверте місце. Це сталося, коли 
йому було лише шість років. Після цього батько почав возити хлопця на 
змаганням по Донецькій області. Спочатку не було ніяких призових місць, 
але вони не припиняли тренуватися й вірити в себе. 

«Війна порошила наші плани. Рік ми взагалі не займалися спортом, а 
потім почали знову тренування. Старший в мене у збірній команді Украї-
ни. У складі збірної він їздив на кубок Європейських націй».

Пан Руслан зазначив, що через коронавірус скасували всі змагання, але 
брати все одно тренуються два-три рази на тиждень у різних містах області 
та на різних трасах. 

Коли сини виступають у змаганнях, у батька змішані почуття:
«Коли проходить гонка, я дуже переживаю, нервую та хвилююся за 

них. Буває, навіть, вибігаю до траси, підказую їм жестами, що треба ро-
бити». 

Щоб діти бачили батька під час заїзду він одягає червону футболку або 
червону кепку. Мати хлопців теж у процесі – їздить на змагання, готує їжу, 
приводить до ладу форму. 

Всі грошові витрати лягають на сімейний бюджет. В цьому році у спор-
тсменів з’явилися спонсори, які допомагають з маслами, присадками для 
мотоциклів.  

Виступи на найвищому рівні потребують немалих коштів, тому спортсме-
ни раді будь-якій допомозі.    

Александр Славянец

                                                          
                             

Точки здоровья на руке, которые отвечают за наши органы и 
тело. Если что-то заболело, достаточно помассировать одну 

из подходящих точек в течение трех минут.
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