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СЕЛО НА ЛУГАНЩИНІ
УВІЙШЛО ДО ТОП-10
«НЕЙМОВІРНИХ»

Громада села Воєводське, що
на Луганщині, взяла участь у
V Всеукраїнському конкурсі
«Неймовірні села України 2020»
та дійшла до півфіналу.

К

онкурс щорічно проводить онлайнвидання AgroPortal.ua. Цього року
на перемогу претендували 212 сіл з
усіх областей України. Головний приз на
реалізацію бізнес-проєкту у селі-переможці наразі складає 100 тисяч гривень від головного партнера конкурсу — Посольства
Королівства Нідерландів в Україні.
Бізнес-проєкт, який висувала громада
Воєводського (до речі, в ньому всього 450
жителів) — удосконалення зони відпочинку
у місцевому парку, аби розвивати у селі екотуризм. Зокрема, на виграні кошти селяни
планували придбати декоративні дерева
та квіти для облаштування зелених насаджень.
За підсумками онлайн-голосування за
15 півфіналістів луганське село посіло лише
7 місце, тож конкурс подовжується без нього. Але для громади, яка знає, чого вона
хоче, це вже є неймовірною перемогою, бо
результат у ТОП-10 доводить: село на правильному шляху.
«Іноді громадам потрібно подивитися на
себе зі сторони, щоб отримати новий поштовх до розвитку», – вважають організатори
конкурсу.
До речі, такий поштовх свого часу отримало село Олександро-Калинове Іллінівської ОТГ на Донеччині. 2017 року воно
дійшло до фіналу всеукраїнського конкурсу, а також було відзначено Посольством
Франції в Україні за внесок у збереження
навколишнього середовища та біорозмаїття. Надані французами 50 тисяч гривень
громада витратила на розвиток свого унікального сільського музею.
Серед сіл Сходу, які також висувалися
на конкурс, до п’ятірки фіналістів 2016 року
увійшли два села під Маріуполем – Сартана
та Ялта. А 2018 року село Золотий Колодязь
Добропільського району Донецької області
та село Передільське Станично-Луганського району Луганської області стали півфіналістами.
Михайло ДУДКА/Громада

Фото: Євген СОСНОВСЬКИЙ

МОВЧАННЯ – НЕ ЗОЛОТО

«Менше слів – більше справ», «Мовчи – за розумного зійдеш», «Язик твій – ворог
твій» – так вчили нас батьки. А їх вчили ще їхні батьки, адже часи були такі, що за
слово можна було замовкнути навічно. І ось кілька поколінь виросли впевненими,
що мовчання є чеснотою. А чи є? Невже з народження дитина вчиться говорити, щоб
потім все життя мовчати? Щось тут не те.

О

т привчили ми своїх чоловіків,
що вони мають бути мовчазними
– і маємо наслідки: українські чоловіки віком від 30 до 59 років помирають від інфарктів-інсультів у шість разів
частіше, ніж їхні ровесники у ЄС. Бо роками непромовлені емоції вибухають
потім гіпертонічними кризами, які також
переносяться потайки навіть від родини
– не звикли чоловіки скаржитися, не
вміють пояснити свій стан та попросити
по допомогу. Але ж проковтнути слова
не означає позбавитися гніву, відчаю,
образ та страхів – як не можна вилікувати хворобу, просто затамувавши біль.
Люди, ми дійшли до того, що у разі
наявної небезпеки соромимося привернути увагу перехожих і мовчки
йдемо за насильником, як на заклання – таких випадків мільйон! То, може,
треба вже припинити цю жертвенну
романтизацію мовчання? Зараз у наших школах вчать вже іншому. Діти мають оволодіти навичками розповідати
про себе: хто я, який я, чому зараз
мені весело, а зараз – тривожно, чого
я хочу і яку маю проблему. І навіть кричати їх вчать, так – голосно, аби всі почули, як раптом знадобиться.

«Заговори, щоб я тебе побачив»,
– колись давно казав Сократ. А ось сучасний поет Сергій Жадан, який родом
з Луганщини, написав про нас, наче
діагноз поставив: «Найкраще про нас
розкажуть могильні плити». Написав
2014 року, а хіба щось суттєво змінилося? Чи навчилися ми розмовляти,
щоб нас бачили? Мабуть, все ще ні. А
можливо, навіть ще більше замкнулися
у собі – через пандемію та карантинну
ізоляцію. Суцільна криза комунікацій
від влади (і про це – читайте у нашому великому тексті про газ). Суцільне
замовчування проблем населенням
(про це – у делікатній статті про жіноче здоров’я). Суцільна апатія та відстороненість, бо в усіх тепер життя не
цукор, наче й слова вже зайві, що тут
скажеш?
У попередньому числі ми писали
про літню жіночку з Донеччини, якій
волонтери допомогли стати на ноги, а
тепер вона сама волонтерить – стала
телефонним другом для незнайомої
людини, яка помирає і потребує спілкування, аби не почуватися сам на сам зі
своєю бідою. Яким же було наше здивування, коли нам написали, що влітку

ОКУПАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
НЕ ВІДКРИЄ КПВВ
НА ДОНЕЧЧИНІ
10 листопада Україна відновила роботу усіх своїх КПВВ
на Донбасі, але адміністрація окупованої території Донеччини назвала це провокацією і заявила, що не відкриватиме вільний пропуск громадян на лінії розмежування. Причиною названо коронавірус.
Перетинання лінії розмежування на Донеччині може
здійснюватися лише через КПВВ «Оленівка», що працює
двічі на тиждень. При цьому для виїзду з окупованої Донеччини необхідно мати реєстрацію (прописку) на території, підконтрольній Україні, та дозвіл так званого «оперативного штабу» бойовиків. Решта КПВВ окупантів закриті.
Мешканці окупованої Донеччини вважають, що закриття
КПВВ допомагає окупантам заробляти на перевезеннях
громадян до України через Росію. Така поїздка коштує від
2 600 грн в один кінець.

в Україні запрацював проєкт «Мій телефонний друг» — національний проєкт
психологічної підтримки вразливих
людей. За допомогою телефонного волонтерства молодь, яка пройшла спеціальне навчання, спілкується із самотніми людьми поважного віку, людьми з
інвалідністю тощо – діляться корисною
інформацією, емоційно підтримують,
допомагають дізнатися актуальні новини. Запишіть собі номер гарячої лінії
і звертайтеся: 0800 202 147, це безоплатно, з понеділка по п’ятницю з 12.00
до 20.00.
Говоріть! Не бійтеся, не приховуйте свої емоції, годі вже мовчати. Говоріть про долю країни і свою власну, про страхи й надії, про стосунки з
дітьми, про улюблені фільми. Говоріть
будь-що будь-кому. Говоріть із природою, якщо більше нема з ким. Говоріть з нами, ми завжди на зв’язку.
Зв’язатися з редакцією можна через
колл-центр, соцмережі, електронну
пошту newspapergromada@gmail.com
або на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти».
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

НА ЛУГАНЩИНІ
ЗАШУМИТЬ
«ЛЬВІВСЬКИЙ ГАЙ»

КОРОТКО

Більше 10 тисяч саджанців сосни зі Львівщини висаджено 14 листопада поблизу луганського селища Осколонівки, яке постраждало внаслідок масштабних пожеж. Там на місці згорілого лісу заплановано створення
«Львівського гаю», повідомляє Луганська облдержадміністрація.
Це перша масштабна громадська ініціатива, з якої розпочалося відновлення лісів у Луганській області. Саджанці
дерев хвойних порід вирощено на Львівщині у суперсучасному розпліднику для висадки із закритою кореневою системою. До кінця листопада мають також надійти саджанці з
Тернопільщини та Одещини.
В акції «Схід і Захід разом!» взяли участь понад 250 волонтерів зі Львівщини, військовослужбовців та громадських активістів з Луганщини.
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ПОСЛУГА – ОКРЕМО,
ТОВАР – ОКРЕМО

Старт реформи більшість побутових споживачів (ми з вами) помітили лише тоді, коли
з 1 січня 2020 року почали отримувати дві
«газові» платіжки: за вартість спожитих кубометрів і вартість їхнього розподілу (або, як нам
тоді пояснювали – транспортування).
– Насправді реформа розпочалася ще 2015
року. Глобальна ідея була така, що послуга має
бути відокремлена від товару. Не може одна
й та сама юридична особа здійснювати постачання та розподіл природного газу, – пояснив
нам заступник голови правління постачання та
обліку газу АТ «Луганськгаз» Олександр ВЛАСОВ. – Щодо послуги, яку споживачі називають
«транспортуванням» (бо доволі часто в засобах
масової інформації особи, котрі називають себе
експертами, плутають поняття транспортування
і розподілу) – це не зовсім коректно. Треба казати «розподіл». Транспортування природного
газу – це фізичне переміщення газу магістральними трубопроводами. А ми, облгази, оператори газорозподільної мережі, здійснюємо
розподіл газу на своїй ліцензійній території «маленькою», скажімо так, трубою. В Україні таких
операторів розподілу 44, тобто є такі області,
де їх декілька. Наприклад, у Дніпропетровській
області один оператор обслуговує територію
міста Дніпро та певних районів, а інший – територію області. Раніше міськгази та облгази
мали дві ліцензії – на постачання та розподіл
природного газу. А коли відбулася реформа,
ліцензію на постачання анулювали, залишилася лише ліцензія на розподіл.
За словами пана Олександра, водночас існував окремий документ, яким Кабмін визначав
під кожну територію газорозподільну компанію
та постачальну із так званими спеціальними
обов’язками. Компанія, на яку були покладені
спеціальні обов’язки, не мала права відмовити
споживачеві в укладенні договору постачання
природного газу. Це робилося для того, аби на
кожній території був гарантований постачальник
для побутового споживача. Виключення склали лише Донецька і Луганська області, адже за
законом на цих територіях не можна анулювати
будь-які ліцензії до закінчення АТО/ООС. Тож
Луганськгаз і Донецькоблгаз були визначені як
газорозподільні компанії, на які також покладалися спеціальні обов’язки з газопостачання.
Що сталося далі? Далі по країні почали масово створюватися установи зі словами «Енерджи» чи «Збут» у назві. Це до відкриття ринку
заздалегідь готувалися компанії, які хотіли стати постачальниками власне товару – кубометрів природного газу. Цей момент – коли Україна в рамках реформи зобов’язалася відкрити
ринок природного газу для побутових споживачів – настав 1 серпня 2020 року. Цього дня
всі спеціальні обов’язки були скасовані разом з усіма гарантіями від держави.

РИНОК ВІДКРИВСЯ. ЯКІ ПЛЮСИ?

Отже, з 1 серпня 2020 року ринок газу відкрився. Природна монополія на послугу – розподіл газу обл- чи міськгазами – залишилася, і
договори на цю послугу подовжилися автоматично (її вартість – у платіжці 1). А от можливості
щодо придбання товару (платіжка 2) змінилися
революційно. Відтепер кожен українець може
купувати газ будь-якого обсягу у будь-якого
постачальника будь-де по країні. По суті, механізм обирання та зміни постачальника газу
– такий, як у випадку з мобільним оператором
чи виробником ковбаси.
Плюс для споживача очевидний: за свої
гроші він отримує вибір кращої ціни та кращого
сервісу. Плюс для постачальників неочевидний: конкуренція – це завжди важко, адже за
споживача доведеться боротися і ринок виб’є
з поля бою найслабших, проте обрані будуть
нагороджені. Плюс для держави подвійний:
у своїх змаганнях компанії-конкуренти самі
підвищуватимуть рівень обслуговування, ще й
виховуватимуть відповідального споживача.
Оператори-постачальники мають грати за
чіткими правилами: закуповувати необхідні
обсяги газу, щоб задовольнити потреби споживачів; вчасно надавати відкриті цінові пропозиції (до 25 числа поточного місяця) тощо.
Майже всі такі компанії – а їх вже понад 50
– увійшли у ринок безболісно. Деякі ще навесні просто перепідписали угоди зі споживачами
з абонентської бази облгазів (переважно ті
самі «Збути», що фактично вийшли з облгазів і
вчасно оформили статус постачальників). Тож
їхні споживачі 1 серпня не відчули жодних змін
і продовжують жити так, як жили, можливо, й
не здогадуючись, що будь-коли можуть змінити постачальника газу шляхом укладання
нового договору. І зекономити на цьому.

ПРОБЛЕМА

ІНАКШЕ

ВИМКНЕМО ГАЗ?
ЯК «НЕЦИФРОВИМ» ЛЮДЯМ НЕ ЗАЛИШИТИСЯ
БЕЗ ОПАЛЕННЯ, ЩЕ Й ЗАОЩАДИТИ

З цією темою «ГРОМАДІ Схід» довелося розбиратися два тижні. Деякі наші запити до
профільних установ й досі залишаються без відповідей. Деякі відповіді суперечать
одна одній. Деякі питання, ймовірно, отримають розв’язання лише тоді, коли почнуть
втілюватися на практиці, бо теоретично ніби ось так, але як-от воно буде насправді, ніхто
не береться прогнозувати. Єдине, що зрозуміло абсолютно точно – впроваджена цього
року реформа газового ринку інформаційно провалена. Сталося так через те, що комусь
це вигідно чи просто з дурної голови – ми не знаємо. Зрештою, наше завдання – не
шукати винних, а спростувати панічні чутки, що вже опанували населенням (принаймні
на Донеччині), і повідомити читачів про реальні можливості та ризики нової реформи.
Сідайте зручніше, заварюйте чай, читати доведеться багато та вдумливо.
Між тим, перелік компаній-трейдерів, з якими
можна укласти угоду за більш привабливими
умовами, ніж пропонують «Збути», є у відкритому доступі. Цей перелік постійно поповнюється
новими постачальниками, ціна постійно змінюється (адже на неї впливає ціла низка чинників, і сезонні коливання – лише один з них). За
даними спеціалізованої електронної платформи «ГАЗОТЕКА – сервіс порівняння цін постачальників газу» (https://gasoteka.ua-energy.org)
ми підготували асортиментну таблицю на початок листопада.
Коли наш читач з Маріуполя, чия квартира
споживає у зимовий сезон 50 кубів газу на місяць, порахував свої витрати за цінами від різних операторів, виявилося, що постачальнику
«Азовгаз» він мав би сплатити 432 грн, тоді як
запорізькому постачальнику «Палівенерго»
– 294 грн (економія – 138 грн). Якщо ж власник житла захоче перейти до «Нафтогазу», то
різниця складе 116,8 грн на місяць, але якщо
скористуватися пропозицією річного пакету з
передплатою, тоді економія стає значно суттєвішою. Втім, сплачувати уперед наш читач побоюється, бо хто зна, що там за рік буде, а ось
сусіди кажуть, що…
Авжеж, наші люди не були б нашими, якби
не вигадали причин, чому будь-що нове – це
ризиковано ба навіть небезпечно. На міфах
про небезпеки відкритого газового ринку ми
зупинимося трошки пізніше, а зараз зосередимося на Донецькій області, яка виявилася
«чорною вівцею» і дійсно має всі приводи для
занепокоєння.

ДОНЕЧЧИНА: ПОН ТА ІНШЕ СУМНЕ

На відміну від Луганської області, де до
1 серпня з’явився оператор-постачальник, який
встиг укласти угоди з населенням, Донеччина
пасе задніх. Про зміни у політиці газопостачання тут взагалі публічно не згадували, аж поки
восени не стали наочними проблеми. 22 жовтня на брифінгу у Донецькій облдержадміністрації пролунала інформація, що «Донецькоблгаз»
ще навіть сам не знає, чи буде він продовжувати працювати з населенням як постачальник.
Виявилося, що облгаз не знайшов ресурс для
закупівлі газу, і, відповідно, припинив бути постачальником ще 1 жовтня 2020 року.
Хто ж тоді весь цей час був постачальником газу у Донецькій області, якщо населення
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нових договорів ні з ким не укладало?
А обслуговував область, щоб ви знали, так званий «постачальник останньої
надії» (ПОН). Є такий термін в енергетиці: коли звичайний постачальник раптом
зникає і залишає людей з угодами на
руках і заздалегідь сплаченими грошима – на конкурсі обирається ПОН, який
протягом 60 днів дає змогу споживачам
пережити критичний період, укласти угоди з новим постачальником і відновити
усталений процес споживання енергоресурсів. Окрім Донеччини, ПОН цього
року обслуговував ще кілька областей,
але там кількість споживачів не була такою критичною.
В європейських країнах послуги постачальника останньої надії зазвичай
обходяться споживачеві дорожче приблизно на 20% від звичайної ціни, оскільки компанія не знає, кому і скільки
буде постачати, і має на свій ризик закупити великі обсяги продукції. В Україні ж
ПОН, яким було обрано газопостачальну компанію ТОВ «Нафтогаз України»,
запропонував саме звичайну ціну газу
– 5,55 грн за кубічний метр з усіма податками. Тож споживачі Донеччини проблеми з газопостачанням й не помітили.
Але проблема є, і вона в тому, що
двомісячний термін обслуговування області ПОНом закінчується 1 грудня. Використовувати цей механізм двічі на рік
не можна. Отже, до цього часу кожен
споживач Донеччини має укласти угоду з будь-яким постачальником України, аби не прийшов «Донецькоблгаз»
(не як постачальник, а як оператор
газорозподільної мережі) і просто не
відключив газ.
Авжеж, ця вимога не стосується
негазифікованих населених пунктів
Донеччини. Внаслідок різних причин
(переважно через бойові дії) Великоновосілківський, Нікольський, Бойківський, Мар’їнський, Бахмутський,
Лиманський та Волноваський райони газифіковані лише частково. Добропільський, Покровський, Слов’янський райони
також мають села, де питання газопостачання не є актуальним. Однією проблемою менше, – полегшено зітхають мешканці Красногорівки, які не бачили газу
майже з початку війни. Це був сарказм,
звісно – замість того, щоб розв’язувати
питання газу на проблемних територіях,
керівництво Донецької області допустило критичну ситуацію ще й там, де нічого
не обіцяло кризи.
– Я не хочу згущувати фарби над
цією ситуацією, але фізично ПАТ «Донецькоблгаз» може опломбувати ваш
лічильник, якщо потрапить до вас додому. Якщо у нього не буде такої змоги, то можливо відключити стояк, або й
весь будинок. Всі повинні це зрозуміти і піти укладати угоди, – заявив на
брифінгу директор департаменту розвитку базових галузей Донецької ОДА
Артем Литвинов.
Розподільник підтвердив цю інформацію. «Згідно з чинним законодавством, у
разі неукладення побутовими споживачами договорів постачання природного газу з новим постачальником до
29 листопада 2020 року (включно), з
30 листопада 2020 року їм має бути
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Чи ви знаєте, що
можете вільно обирати
постачальника газу?

(Станично-Луганський район,
Луганська область)

припинено розподіл природного газу»,
– так на запит від «ГРОМАДИ Схід» відповів директор департаменту-заступник
голови правління з юридичних питань
ПАТ «Донецькоблгаз» Михайло Зуєв.

ВСІ ОПЕРАТОРИ ЗАЙНЯТІ

Отже, замість того, щоб, як усі українці, поступово отримувати інформацію з ринку газопостачання, виважено
її аналізувати та неспішно робити вибір
постачальника, жителі Донецької області мають поспіхом за лічені дні до 29 листопада зробити вибір та – і це найскладніше! – документально його оформити.
Згаданий вище Артем Литвинов пообіцяв (ще 22 жовтня, нагадаємо), що
«інформаційного голоду не буде». Але
опитування жителів прифронтових населених пунктів довело, що він є, ще
й який. Централізовано інформація
до людей не доводиться, а самотужки
розібратися в детективних хитросплетіннях питань газового ринку вони просто
не в змозі. Доволі велика частина наших
респондентів взагалі не знала нічого
про ситуацію, що склалася. Більшість
людей досі не розуміє, чому з’явилися
дві платіжки за газ і з яким оператором
треба переукладати угоду, а з яким – ні.
За словами Ольги Бабій, членкині Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), зі своєї
сторони комісія зробила соціальну рекламу і відеоролик з роз’ясненнями, але
основна інформаційна робота була покладена на операторів ринку, адже вони
зацікавлені у рекламі свого товару. Втім,
робилося це «за замовченням»: «У нормативних документах ніде не фіксується,
на кого покладається роз’яснювальна
робота. Напряму законом ці норми не
були прописані».
Авжеж, мала б займатися роз’ясненням і місцева влада, яка натомість
кинула людей напризволяще. З представників влади публічно на проблему
відреагував лише міський голова Краматорська. 6 листопада він повідомив,
що відправив лист НКРЕКП з проханням
відтермінувати кінцеві строки підписання договорів з постачальниками газу:
«Ми вже розуміємо, що деяка кількість
людей, імовірно, не встигне укласти до-

говір до кінця місяця, як це передбачено
законом. В умовах пандемії коронавірусу треба піти назустріч громадянам.
Сподіваюся, комісія нашу думку врахує
і піде людям назустріч».
Проте всі експерти, до яких ми зверталися, кажуть, що відтермінування неможливе – ПОН не може працювати
більше зазначеного законом терміну.
Отже, що ми маємо станом на 13
листопада, коли здається до друку газета? Лише два українські операторипостачальники газу проявили увагу до
мешканців саме Донецької області, які
наприкінці листопада стануть «безхазяйними». І тільки одна з них має абонентські відділи на території області (компанія YASNO), до яких вже вишукувалися черги. Друга (компанія «Нафтогаз»,
яка наразі ще надає послуги як ПОН)
поки лише розглядає можливість відкриття сервісного центру, натомість пропонує для укладання угод скористатися
послугами Укрпошти, що дуже зручно
для «нецифрових» людей.
Це, власне, і є головна проблема для
споживачів нового газового ринку: механізм укладання угоди з постачальниками – переважно цифровий.
Далекі від «діджиталізації» пенсіонери, якщо навіть раптом мають смартфон,
просто не в змозі осилити процедури,
яких вимагає подання електронної заявки: завести собі електронну пошту та
оформити електронний підпис, на профільному сайті авторизуватися через
логін та пароль, завантажити документи… Тут і молода людина розгубиться.
Поспілкувавшись телефоном з представниками різних інших компаній-постачальників, ми почули лише одну пропозицію щодо спрощення процедури
укладання угоди для жителів Донеччини,
решта – тільки через електронні сервіси. Виключення – ТАS Еnargy: оператор
контакт-центру Катерина повідомила,
що пенсіонери можуть зателефонувати
до компанії, і її представники виїдуть на
місце для оформлення угоди.
Втім, тут ми можемо мати похибку
– здається, у контакт-центрах постачальників також не все гаразд з комунікаціями.
(Закінчення на стор. 4-5)

Надія:
– Я навіть не чула про таке. Взагалі
питання газу дуже наболіле, особливо я
розумію, як важко літнім людям. Якби я
знала, що можу змінити постачальника, як
і за якою ціною, то звісно користувалася б
цим. Стосовно процесу, то варто попіклуватися про стареньких, адже у них немає
інтернету, та й телебачення не у всіх є. Найпростіший спосіб – розповісти про це у газеті, або якби на пошті про це казали.

Едуард:
– У мене є інтернет, і я читав про те,
що це можливо. Так, це цікаво і, в принципі, навіть добре. Але я розумію, що це не
швидкий процес, потім потрібно розбиратися з документами, переоформленням.
На це у мене зовсім немає часу. Якби процес був швидким, то інша справа.

Світлана:
– Угоди із своїм постачальником я
укладала ще влітку. Про те, що я можу
обирати постачальника вільно, навіть не
чула. Просто сплачую за газ, як і раніше.
Думаю, що такі нововведення зовсім не
про нашу місцевість, адже тут тільки
один постачальник.

Володимир:
– Я не знав, що тепер можна обирати
постачальника самому. Але, якщо все і
так, то у нас такого точно не буде. Дуже
багато нюансів. І справа не у переоформленні документів, а тому, що тут, у нашій зоні, має доступ до нас лише один
постачальник з району.

Галина іванівна:
– У мене є телебачення вдома, ще газети читаю. Але от про таке там не розповідали. Все наче навмисно, щоб люди більше
сплачували. Чому ніхто не думає, з чого
стареньким платити? Пенсії маленькі, а
ціни за комунальні великі. Якби мені пояснили, що потрібно робити, аби сплачувати
менше, то я б спробувала.
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Ви вже уклали
угоду з новим
постачальником газу?
(Донецька область)

Віталій ЛІСКОНОГ, Волноваха:
– Складнощів у мене не виникло. Я
обрав компанію «Нафтогаз України», тариф «Річний». Зацікавила доволі низька
ціна у порівнянні з іншими компаніями
– 5,24 гривні за куб. Плюс те, що вона
фіксована і не буде змінюватися протягом року. Перехід я зробив в онлайнформаті на сайті постачальника.

Лідія ДОРОШ, Волноваха:
– При виборі постачальника керувалась тим, чи зможу самостійно здійснити цю процедуру. Проблема виникла з
електронним цифровим підписом, тому
варіант подання документів в електронному вигляді для мене не зручний. Дома
в мене є комп’ютер, а принтера зі сканером немає. Та важливо, щоб і підказати
хто міг. В нашому місті є офіс фірми
YASNO, я звернулася туди, і працівники
допомогли мені все зробити. Щодо можливого коливання тарифу я не переймаюся, оскільки маю субсидію на оплату
комунальних послуг від держави.

Стефанія МАРІЧ, село Верхньокам’янське Званівської ОТГ:
– Я не знаю, що робити. Телефоном не
вмію користуватися. Маю надію, що онуки
допоможуть, бо так і замерзнути недовго.

Андрій ТАРАМАН, село Олександро-Калинове Іллінівської ОТГ:
– YASNO розносять пусті бланки договорів з пропозицією укласти угоду з
ними і покроковий порядок дій. Ми ще
в роздумах, але більшість планують укладати. По-перше, ми платимо онлайн
також через YASNO, по-друге, електроенергія і газ – один власник. Чисто
морально, уклав би угоду з державним
постачальником, щоб не підтримувати
Ахметова. Скажу, що багато селян газ
використовують для водонагрівальної
колонки і газової плити, а котли почали
топити дровами. Так виходить наполовину дешевше.

ІНАКШЕ

ВИМКНЕМО ГАЗ?
(Закінчення. Початок на стор. 2-3)
Наприклад, до «Нафтогазу» ми додзвонилися двічі, але лише одна операторка
володіла інформацією про те, що компанія
направила поштою до Донецької області
так звані «нульові платіжки» з заявоюприєднанням, де вже вказані необхідні
для укладання угоди дані. Потенційному
споживачеві залишається тільки вкласти у
конверт копії своїх документів і відправити
за рахунок отримувача (тобто безоплатно)
на адресу: м. Кропивницький, індекс 25006,
ГК «Нафтогаз України». У разі виникнення додаткових питань з вами самостійно
зв’яжуться представники компанії.
Якщо ж ви хочете обрати якогось іншого постачальника, то вам не обійтися без
допомоги «цифрових» людей. Оператори
радять літнім споживачам звернутися в
першу чергу до близьких – дітей чи онуків,
які володіють комп’ютерною технікою. У
містах допомогти зможуть, мабуть, в ОСББ,
житлових конторах та управліннях соцзахисту, у селах – старости та соцпрацівники.
– Поки що місцеві мешканці до мене
не зверталися з такою проблемою, але

прогнозую, що невдовзі будуть. Село
наше газифіковане та знаходиться на
лінії розмежування. До районного центру нам їхати близько 65 кілометрів. Не
тільки літнім, але й молодим людям це
буде незручно. Ми готові організувати
в сільраді робоче місце з підключенням
до інтернету, де представник газової
компанії зможе провести свою роботу. А
ми вже людей організуємо, – на початку
листопада розповіла нам голова Чермалицької сільської ради Олена Табія.
Заступниця голови Миколаївської
сільської ради Ольга Нуд також готова
надавати допомогу разом з активною
громадською організацією «Миколаївка
за власне майбутнє». Очолює її вчителька інформатики місцевої школи Олена
Литвиненко, вона ж проводить заняття
в ІТ-школі для літніх людей, де пенсіонери вчаться користуватись сучасними
комп’ютерними технологіями. От гуртом
і підтримають односельців щодо укладання договорів.
В Іллінівській сільській ОТГ нещодавно з’явилося таке оголошення для жителів: «Якщо у вас виникають труднощі

з оформленням договору на постачання
газу, ви можете звернутися до фахівців
Іллінівської сільської ради. У селі Іллінівка мешканців приймають у молодіжному
центрі кожен вівторок та четвер. В інших
селах на це уповноважені старости, діловоди та працівники сільських клубів».
P.S. Під час опитування читачів виявився несподіваний момент. Один з
селян на умовах анонімності розповів
таке: «У нас у Павлополі і ще в кількох
селах ми взагалі сплачуємо за газ до
Новоазовська (тимчасово окупована територія – прим. ред.). Мабуть, там наша
труба. До нас приїздить людина, збирає
гроші і відвозить туди. Не знаю, чи зможемо ми підключитися до українських
операторів, якщо така ситуація склалася». Ми так і не змогли отримати від жодного із задіяних для висвітлення газової
теми експертів будь-якої відповіді щодо
вказаного випадку. Здається, вони перебувають у шоці. Далі буде…
Інна ЮР’ЄВА/Громада
Тетяна СТРОЙ/Громада
YuliyaGL/Громкор
Лілія УДОДЕНКО/Громкор

ШІСТЬ ФЕЙКІВ ПРО ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПО-НОВОМУ
Не дивно, що через слабку інформаційну кампанію
ситуація на ринку природного газу обросла великою
кількістю чуток. Це вже стосується не лише Донеччини. Нестача інформації завжди породжує міфи, навколо яких закипають нездорові емоції. Заради вашого
спокою ми роз’яснимо найбільш поширені питання.
1. Оператори-постачальники для укладання угод
вимагають оригінали документів на право власності
на нерухомість. Люди втратять свої документи, а ними
потім хтось скористується з кримінальною метою.
Ймовірно, ці чутки пов’язані з тим, що у пункті 5 розділу ІІІ Правил постачання природного газу в редакції
Постанови НКРЕКП №1080 від 10.06.2020 позначено, що
споживачі пред’являють постачальнику оригінали таких
документів. Проте далі там уточняється: «Побутові споживачі мають право надавати інформацію та документи для
цілей цього пункту у вигляді електронних документів». Як
вже було сказано, оператори віддають перевагу саме
електронним сервісам, а електронний документ (сканована копія) за визначенням не може бути оригіналом, чи не
так? Що стосується «Нафтогазу» з його поштовими пропозиціями, то операторка контакт-центру компанії запевнила нас, що права вимагати оригінали документів вони не
мають, для підписання угоди достатньо копій свідоцтва
права на власність або договору купівлі-продажу, а також ксерокопії останньої сторінки витягу, де вказано,
скільки частин помешкання належить власникові.
2. Нова угода позбавить споживача прав на субсидії та пільги.
Неправда. Споживачі переходять до нового постачальника з усіма субсидіями та пільгами.
3. Угоду не можна укладати, якщо немає лічильника газу.
Ні. Відсутність лічильника не є перешкодою для укладання угоди з постачальником. Постачальник може відмовити в укладанні угоди лише тоді, коли споживач має
борги перед попереднім постачальником. До речі, показники лічильників споживач матиме змогу передавати
новому постачальнику телефоном, а не через електронні сервіси (однак про це треба заздалегідь домовитися).

4. Немає сенсу розглядати далеких постачальників, адже тоді автоматично виросте друга газова
платіжка – з ціною за транспортування.
Вартість розподілу газу (ми вище зазначали, чому
термін «транспортування» некоректний) не залежить
від фізичного перебування постачальника чи споживача. Якщо ви укладаєте угоду з місцевим постачальником, а ваш сусід – з постачальником в умовній Вінниці,
це не означає, що з Вінниці до будинку вашого сусіда
потягнуть окрему трубу. Адже договір на розподіл він
(як і ви) має з місцевим облгазом, якому належать всі
мережі на вашій території. І газ в цій «малій» трубі однаковий для всіх. Різною буде лише ціна, за якою ви з
сусідом його купили.
5. Укладати угоду краще з тим постачальником,
який має сервісний центр поблизу, аби мати змогу
туди звернутися у разі виникнення проблем.
Ні. Обслуговування газової інфраструктури на місцях залишається обов’язком облгазу, з яким ви вже
маєте угоду на розподіл газу. Постачальник же не буде
розв’язувати проблеми, що стосуються газорозподільчих вузлів (зламався кран чи «пропускає» плита) – навіть якщо він має сервісний центр поблизу. Він тільки
продає вам газ і надає відповідні документи.
6. Не треба зважати на пропозиції постачальників
з низькою ціною – вони спеціально заманюють споживачів, а потім підвищать ціну і ми станемо заручниками, бо потім угоду вони не скасують.
Ви можете змінити постачальника будь-коли. Процедура дуже проста (хоча, на жаль, також електронна).
За 21 день ви маєте повідомити газопостачальника, що
змінюєте його на іншого оператора – через відповідну
заяву на сайті НКРЕКП в розділі «Газ». У цьому випадку
за 21 день ваша розподільча компанія автоматично змінить вам постачальника на того, який вказаний у заяві.
Звісно, якщо ви укладаєте угоду за тарифом «Річний»,
аби забронювати собі ціну на рік незалежно від того,
що відбуватиметься з ринковою ціною газу – тоді треба читати умови. Перед підписанням ви маєте знати, які
там зазначені гарантії та санкції за розірвання угоди.
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и любили у Житомирі гуляти містом з дітьми, часто заходили до кав’ярень. Нам
подобались затишні кав’ярні, розраховані на невелику кількість відвідувачів,
із зручними диванчиками, столиками,
картинами на стінах, аксесуарами, зробленими власними руками. У них якась
особлива домашня атмосфера, затишок.
Особливо любили «Булочну №1», де, окрім кави, можна замовити сік, чай, тістечко, піцу або булочку з різноманітними
начинками – від курки до шоколаду. До
того ж ціни там були дуже демократичні,
нам вчотирьох вистачало 45-50 гривень,
аби пообідати. Тоді ми і вирішили, що,
коли повернемось додому, обов’язково
відкриємо такий заклад і у своєму місті,
– розповідає про виникнення ідеї Олександр.
2016 року сім’я повернулася додому.
Ганна, яка до війни працювала бухгалтером у банку, орендувала приміщення у
будівлі універмагу, де спочатку відкрила
«комісіонку», а потім магазин дитячих
речей. Олександр працював тренером
у дитячо-юнацькій спортивній школі, але
завжди допомагав дружині. Вони удвох
прибирали орендоване приміщення
від решток вікон та скла, виколупували зі стін уламки набоїв, ремонтували
пошкоджений обстрілами дах. І увесь
час пам’ятали про свою ідею щодо
кав’ярні.
У грудні минулого року від знайомих
Ганна почула про проєкт Міжнародної
організації з міграції, спрямований на
підтримку відновлення постраждалих
громад Сходу України. Стало зрозуміло,
що це шанс перетворити мрію на реальність. Власним коштом подружжя зробило ремонт приміщення для кав’ярні,
розробило бізнес-план, який успішно
захистило. Завдяки гранту на понад
70 000 гривень Ганна та Олександр закупили все необхідне: меблі, кавомашину, конвекційну піч, вафельницю, холодильник.
Наразі у кав’ярні вони працюють разом. Готують найсмачнішу у місті каву та
бельгійські вафлі з солодкими добавками-топінгами. Ціни на каву в них чи не
найнижчі у районі: смачне лате можна
купити за 15 гривень, а вафлі коштують
25. Власниця кав’ярні стверджує, що
секрет смачного напою простий – якісна
зернова кава.
– Ми самі завзяті кавомани, тож нам
подобається дегустувати нові сорти,
вивчати ринок. За рекомендацією нашого постачальника ми обрали каву, яка на
конкурсі у Німеччині посіла перше місце,
– каже Олександр.
Безродні відкрилися під час пандемії
та карантину – не кращий час для розвитку закладів громадського харчування. Тож напрацювати велику клієнтську
базу вони ще не встигли, щодня до них
приходять 5-7 відвідувачів. Переважно
це молоді люди 30-40 років, поціновувачі лате. Є і постійні клієнти – знайомі,
друзі.
Кав’ярня поки не має назви та вивіски, яка, до речі, коштує недешево. Але
власники згодом планують встановити
не лише вивіску, а й нові двері, електробатарею та вітрину-холодильник,
аби розширити асортимент та прода-
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озмір виплати від Фонду соціального страхування для застрахованої особи складає 50%
її середньої зарплати незалежно від
страхового стажу працівника, для медичних працівників — 100% середньої
зарплатні.
Зокрема, Фонд може оплатити період перебування на самоізоляції працюючих українців, які мали безпосередній контакт з хворим на COVID-19.
Перше, що повинен зробити працівник —звернутися до роботодавця,
пояснити, що мав контакт з особою,
яка захворіла на COVID-19, та попросити два тижні працювати в дистанційному режимі. Відповідно до рішення
Уряду, роботодавці сьогодні мають
право перевести своїх працівників на
дистанційну (надомну) роботу. Якщо



ВЛАСНА СПРАВА

ТРОШКИ ЖИТОМИРА
У КАВІ НА ЛІНІЇ
РОЗМЕЖУВАННЯ
Через військові дії 2014 року подружжя Ганни та Олександра БЕЗРОДНІХ разом із дітьми
змушені були виїхати до Івано-Франківська. Згодом вони переїхали до Житомира, і саме
звідти привезли додому ідею створення першої у Мар’їнці кав’ярні.

вати тістечка, круасани, морозиво.
Була ідея придбати ще й машину для
виготовлення морозива, але поки вирішили почекати, бо коштує такий пристрій, що був у вжитку, не менше 1 000
євро. Планують натомість прикрасити

приміщення картинами та бра. Згодом Безродні хочуть також зробити
окремий вхід до свого закладу. Адже
зараз вони змушені працювати лише
до 14 години – аби підлаштовуватися
під графік роботи магазину, який пра-

цює на першому поверсі універмагу
до обіду.
За словами Олександра, життя у прифронтовому місті потроху налагоджується, і мар’їнці, які виїздили з міста під час
активних бойових дій, повертаються.
Але ж у місті погано з роботою, є проблема з відновленням газопостачання
та якістю води.
– Люди неохоче повертаються до багатоповерхівок, бо газу немає, взимку
мерзнути ніхто не хоче. Якщо обігріватися електрикою – треба міняти проводку,
та це й дорого. Вода з крану тече чорного кольору, для приготування їжі всі
купують бутильовану воду. Авжеж, в таких умовах підприємцям складно працювати. Якби малий бізнес у прифронтовій
зоні мав податкові пільги, якісь знижки
на оренду приміщень, то це дало б поштовх розвитку підприємництва на цій території, – розмірковує Олександр.
А поки вони з дружиною мріють, що
саме їхня кав’ярня стане тим затишним
місцем, куди люди приходитимуть з родиною чи друзями провести вечір за кавою зі смачною випічкою та неспішною
розмовою.
Ірина ДИМИТРОВА/Громкор

НЕ ПРАЦЮЄТЕ ЧЕРЕЗ COVID-19?
ОТРИМАЙТЕ ДОПОМОГУ

Уряд України запровадив програму для фінансової підтримки громадян, котрі тимчасово
втратили працездатність через захворювання на COVID-19, а також тих, хто перебуває на
самоізоляції. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
такої можливості, з огляду на характер
виконуваної роботи або позицію роботодавця, немає, тоді у нагоді і стане
державна програма підтримки самоізоляції.
Щоб отримати таку фінансову допомогу, працівник має телефоном у дистанційному режимі звернутися до свого
сімейного лікаря, який відкриє листок

непрацездатності. Далі необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19−11»
своєму роботодавцю.
У свою чергу, роботодавець на підставі отриманого від працівника листка
непрацездатності оформлює заявурозрахунок із зазначенням причини не-

працездатності — шифр 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає її до Фонду
для здійснення фінансування.
З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Фондом соціального
страхування України організовано дистанційний прийом заяв-розрахунків від
страхувальників (зокрема електронною
поштою).
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ане Андрію, ми вже говорили про складності з медичним обслуговуванням у населених пунктах так званої «сірої зони»:
віддаленість багатопрофільних лікарень
від місця проживання, відсутність вузьких фахівців на місцях, карантинні обмеження. Як це впливає на здоров’я жінок?
З якими проблемами до вас зазвичай
звертаються мешканки сіл?

– Щодня до мене за медичною допомогою звертається 55-60 осіб, з них
15-20 – жінки. Третина всіх звернень стосується репродуктивного здоров’я або
різних патологій, включаючи онкологічні. Вік переважно 40+. Саме в цьому віці
жінка розуміє, що компенсаторні можливості організму послаблюються і треба
щось робити, аби збільшити свій ресурс і
як жінки, і як живої істоти. Певні проблеми у самопочуття вносять природні клімактеричні зміни. Дуже часто забирають
життя пухлини, і відбувається це дуже
швидко, буквально протягом піврокуроку. Пухлини – це велика проблема, тут
вкрай важлива рання діагностика.
Колись українська медицина практикувала класну, на мій погляд, методику
раннього виявлення патологій. Профогляд чи плановий медогляд проводилися раз на рік, а для пацієнтів диспансерних груп – раз на півроку. Потім
все це зникло. Та й самі жінки неохоче
стали на них ходити: і соромно, і неприємно, і поки не болить, то нащо кудись
йти? Що ми отримали внаслідок цього?
Сплеск захворювань. Рак молочної залози, міоми і дисплазії, велику кількість
інфекційних захворювань, серед яких
гепатит, небезпечніший навіть за ВІЛ-інфекцію. Бо свій організм треба любити.
Машину ж люди ганяють на ТО два-три
рази на рік, це вважається нормальним.
Банальна флюорографія, мамографія
або щорічний похід до гінеколога (чоловікам – до уролога або проктолога)
– також нормально. На жаль, у багатьох людей набагато краще ставлення
до речей, ніж до власного здоров’я. Я
розумію, що це пов’язано з матеріальними витратами, ще з якимись чинниками – культурними, наприклад, але всім
варто планувати і проходити профілактичні огляди.
Тим більше зараз є державні програми. Зокрема, минулого року Волноваський район отримав сучасні і в достатній
кількості ліки, лікарі-інфекціоністи навіть
не повірили своєму щастю. Йшлося і про
лікування гепатиту В і С, і про сучасні
тест-системи. Жінка прийшла, наприклад,
до жіночої консультації, її оглянули, взяли
крапельку крові, і вже ясно – чи треба їй
лікуватися, чи їхати до онкодиспансера,
чи вона відносно здорова. Тобто ліки є,
залишилося тільки виявити хворих.
– Чому жінки відкладають візит до
лікаря, які причини?
– Зараз, по-перше, існує транспортне
питання. Багато жінок просто не можуть
доїхати не те що на консультацію до гінеколога, а й на «первинку» до сімейного
лікаря. Другий момент: жінки не звикли
звертатися до сімейного лікаря з інтим-

ЗДОРОВ’Я

ДЕЛІКАТНА ТЕМА
У попередньому числі «ГРОМАДИ Схід» лікар-терапевт
Андрій ПАЗУШКО, який у складі мобільних бригад відвідує
прифронтові села Приазов’я і надає людям медичну
допомогу, розповідав про ситуацію із коронавірусом.
Відгуки на цю публікацію свідчать, що є ще одна сфера
медицини, яка дуже хвилює селян. Точніше – селянок,
жінок. Йдеться про захист жіночого здоров’я, з яким у
селах проблема. Тож ми знов звернулися до лікаря із
запитаннями.

ними проблемами, вважають за краще
обговорювати їх зі «своїм», так би мовити, лікарем-гінекологом. Якщо сімейний лікар – жінка, то ще куди не йшло.
А якщо лікар – чоловік, то виникають
складнощі. Зараз дуже багато людей зі
специфічними проблемами. Є і опущення матки від важкої праці, і нетримання
сечі. Ну яка жінка про це хоче говорити
зі стороннім чоловіком?

На жаль, є усталена думка, що поки
можна терпіти, то до лікарів звертатися
рано. Коли мова заходить про оперативне втручання, багато хто каже: «Ні-ні-ні,
це не для нас». І жінок можна зрозуміти,
бо середня вартість гінекологічної операції 25-30 тисяч гривень. Але ж потім
вони повертаються з пухлинами в стадії
розпаду або з критичними кровотечами.
Не варто забувати, що після серцево-су-

динних захворювань і діабету третє місце
серед причин смертності посідає онкологія. Це глобальна проблема, особливо критична для тих місць, де є великі
промислові підприємства, піщані або
гранітні кар’єри, радонові джерела. Тут
люди фактично мають справу з відкритими джерелами радіації, з онкогенами.
І, якщо хвороба вже є, і вона запущена,
залишається тільки паліативна терапія
(лікування, спрямоване на полегшення
симптомів хвороби у випадках, коли немає надії на одужання – прим. ред.)
Зараз все ускладнилося ще й коронавірусом: всі планові операції згортаються, робиться тільки щось термінове.
Процес лікування в таких умовах або
затягується, або відкладається.
У будь-якому випадку кожній жінці
варто дотримуватися певного алгоритму
дій. В першу чергу звернутися до сімейного лікаря. Він, можливо, і не огляне
жінку на кріслі, як це роблять фахівці,
але, маючи елементарні знання про ту
чи іншу патологію, повинен виписати направлення. А це гарантія, що вас приймуть у лікарні в призначений час і, що
важливо, вчасно почнуть лікування.
– Чи може жителька села, де немає гінекологів, мамологів, онкологів,
звернутися до районної або міської лікарні без направлення від сімейного
лікаря?
– З урахуванням медичної реформи,
адміністрації всіх лікарень зацікавлені в
тому, аби пацієнти саме до них приходили
по допомогу. Жінки з населених пунктів
«сірої» зони мають знати, що штат фахівців-гінекологів у будь-якій лікарні до їхніх
послуг. Досить сказати, в якому населеному пункті вони проживають, і їх приймуть, навіть якщо вони звернулися без
направлення від сімейного лікаря. Але
краще направлення все ж таки мати.
Гінеколог наразі є у штаті практично
усіх багатопрофільних лікарень. У нас
у Приазов’ї це лікарні Маріуполя, Волновахи, Нікольського, Мангуша і Донського. Я недавно був в Донському, там
досить добре обладнаний кабінет гінеколога, і це величезний плюс. Відстань
від Волновахи всього-нічого, якихось
10 км, а на населення в 5 тисяч є такий
фахівець. Але у тому ж Маріуполі служба жіночих консультацій зазнала протягом останнього півріччя глобальну
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реорганізацію, майже всі вони перейшли
на рівень «вторинки», тобто потрапити
до фахівця можна лише за направленням від сімейного лікаря. На жаль, і кількість лікарів-гінекологів скоротилася.
До Нового року всі консультації будуть
працювати в нинішньому режимі, а потім
все залежатиме від фінансування.
– А наскільки розвинена онкологічна служба в нашому регіоні?
– Регіон у нас промисловий, факторів
для захворювань більш ніж достатньо,
але онкологічна служба досі не зазнала
таких змін, що відбулися в Європі 25-30
років тому. У нас досі лікар-радіолог і
лікар, який займається хіміотерапією
– це одна особа. Друга особа – хірург.
Хоча світ зрушився вже давно в сторону хіміо-, променевої терапії та ранньої
діагностики, а оперативне втручання
проводиться вже після, у нашому регіоні
є дві онкохірургії і лише одна радіологія.
За рівнем оснащення техніка в цих центрах застаріла і фізично, і морально. Та
й методиками, застосованими у нас, вже
ніхто в світі не користується. На жаль, ні
в Дніпрі, ні в Запоріжжі оснащення не
краще, ніж в Маріуполі…

– Як допомагають ранній діагностиці пересувні медичні центри?
– Якщо йдеться про пересувні мамологічні лабораторії, то за весь час
військових дій не так часто вони і приїжджали. Влітку, наскільки мені відомо, така
служба кілька сіл відвідала, близько 300
жінок обстежилися, але цього мало.
– Ви сказали, що для жінок, котрі
живуть у сільській місцевості, одним
з чинників замовчування проблем зі
здоров’ям може бути стать лікаря. Як
вам вдається долати цю перешкоду у
спілкуванні з пацієнтками?
– У селі жінки не завжди довірять свої
проблеми чоловікові, тому що елементарно соромляться. І спочатку було важко, доводилося шукати делікатні підходи.
Свою лікарську діяльність я розпочинав
в одній з мусульманських громад Донецької області, не зовсім розумів, як треба
поводитися, яких традицій дотримуватись. Допоміг водій «швидкої», розповів
про звичаї і правила. І зараз я певною
мірою є винятком, жінки мені довіряють.
Це тому, що «сарафанне радіо» зробило
свою справу. Досвіду у мене багато.
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада



ПРЯМА ЛІНІЯ

НЕ ВТРАТИТИ СПАДЩИНУ ЧЕРЕЗ КАРАНТИН
М
арина поспілкувалася з Юлією
телефоном та проконсультувала
її щодо першого етапу справи зі
спадщиною – отримання українського
свідоцтва про смерть. На цьому етапі
вона наразі допомагає жінці, однак ми
розуміємо, що через обмеження у пересуванні з такою ситуацією зіткнулося
багато людей. Тож виносимо пояснення
юриста на загал.
На жаль, без звернення до суду не обійтися. Заява про відкриття спадщини не
може надаватися в електронному вигляді
або через інтернет з наступним наданням
її оригіналу. Крім того, для звернення до
нотаріуса для відкриття спадщини необхідно надати свідоцтво про смерть спадкодавця, яке видано відділом реєстрації
актів цивільного стану на підконтрольній
Україні території. Таке свідоцтво можна
отримати лише через суд, який встановлює факт смерті на тимчасово окупованій
території. Інструкції щодо цієї процедури
та зразки заяв до суду про встановлення факту смерті розміщені на сайті Міністерства юстиції України за посиланням
https://minjust.gov.ua/ddr/do-uvagy-grom.
Стаття 11-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян
та правовий режим на тимчасово окупованій території України» з метою
забезпечення реалізації права на
спадкування на тимчасово окупованій
території визначає, що у разі, якщо останнім місцем проживання спадкодав-

Ось таке запитання отримала юристка газети «ГРОМАДА Схід» Марина ЧУЙКО від нашої
читачки Юлії: «Як переселенці, яка знаходиться у Донецьку в умовах карантину та
неможливості повернутися до підконтрольної Україні території, подати заяву про вступ
у спадок до закінчення терміну у 6 місяців? Спадкодавець також переселенець, помер в
Донецьку під час карантину. Можливо, є якийсь спосіб інтернетом передати документи, а
оригінали надати після зняття карантину? Або так чи інакше доведеться термін вступу у
спадщину відновлювати через суд?».

подібним сумним досвідом звернулася до фахівців Маріупольського місцевого центру безоплатної
правової допомоги пані Антоніна. Жінка
більше 10 років користувалася кредитною карткою: придбала холодильник
без удару по гаманцю, купувала продукти до зарплати. Сплачувала вчасно
та в повному обсязі, аж раптом втратила
роботу і стала вносити кошти лише за
можливості.
В червні 2019 року жінка отримала
листа, з якого дізналася, що банк подав
позов щодо стягнення з неї кредитних
зобов’язань у сумі… майже 112 тисяч гривень на 745 гривень заборгованості за
кредитом. Виявилося, що банк за період
з 2009 по 2019 роки нарахував штрафні
санкції не на тіло кредиту, а на всю суму
заборгованості. Антоніна була в розпачі
від такої космічної суми, адже роботи досі
не мала і жила на соціальні виплати.
Юристка центру Вікторія Афоніна
ознайомилася з документами та підготувала відгук на позов, в якому за-

Українці вже звикли користуватися кредитами. Це досить зручний спосіб пережити
затримку зарплати або придбати дорогу річ. Разом з тим поширеними є судові
провадження за кредитними зобов’язаннями. І в цьому випадку отримані колись «швидкі»
гроші можуть стати непосильним тягарем.

ця є тимчасово окупована територія,
місцем відкриття спадщини є місце
подання першої заяви на території,
підконтрольній Україні. Спадкоємці
можуть звернутися до будь-якого но-

таріуса на підконтрольній уряду території України із заявою про прийняття
спадщини, але тільки особисто.
Тепер щодо карантину. Законом України «Про внесення змін до деяких за-

Марина ЧУЙКО, юристка:
– Для оформлення спадщини спадкоємцю,
котрий проживає на тимчасово окупованій території, необхідно:
• подати до суду позов про встановлення факту смерті спадкодавця та отримати свідоцтво
про смерть спадкодавця українського зразка
• особисто звернутися до нотаріуса із заявою
про відкриття спадщини
• заява про відкриття спадщини подається
в шестимісячний̆ термін, який̆ починається з
часу відкриття спадщини (з дня смерті особи
або дня, з якого вона оголошується померлою).
Якщо не зробити цього вчасно, доведеться йти
до суду для визначення додаткового строку
для прийняття спадщини.

конодавчих актів України, спрямованих
на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)» визначено, що з дня оголошення карантину
зупиняється перебіг строків звернення
за отриманням адміністративних та інших
послуг та строків надання цих послуг. Від
дня припинення карантину перебіг цих
строків продовжується з урахуванням
часу, що минув до його зупинення. Однак
ця «карантинна» норма не стосується вчинення нотаріальних дій, в тому числі і тих,
що пов’язані з можливим пропуском передбачених законодавством строків, зокрема, у справах з оформлення спадщини.
Іншими словами – автоматично, через поширення карантинних заходів
та нестабільну роботу КПВВ строк для
відкриття спадкової справи не продовжується. Тому спадкоємцю необхідно
буде знову звертатися до суду з позовом про поновлення строків для прийняття спадщини. А далі все залежатиме від того, як буде складатися судова
практика по цих позовах.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА КРЕДИТОМ:
ЗМЕНШИТИ СУМУ В 64 РАЗИ
З
значила, що вимоги банку суперечать
нормам закону і тому не можуть бути
застосовані до клієнтки. Головний аргумент: представники банку не врахували той факт, що клієнтка мешкає у
місті Маріуполь, яке входить до території проведення АТО/ООС. До того ж,
в різні періоди банк в односторонньому порядку змінював відсоткову ставку
без письмового повідомлення клієнтки
про такі зміни – такі дії суперечать нормам статті 1056-1 Цивільного Кодексу
України.
Враховуючи наведені норми законодавства та надані докази, суд задовільнив позов відносно жінки частково. Пані
Антоніна виплатила борг у сумі 1 739, 81
грн, яка в 64 рази менше тієї суми, що
вимагав банк.

Вікторія АФОНІНА, юристка:
– Відповідно до постанови КМУ від
02.12.2015 № 1275-р, місто Маріуполь
входить до переліку населених пунктів,
на території яких з 2014 року здійснювалася АТО. А Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення АТО»
забороняє нараховувати пені та штрафи
за кредитними договорами, укладеними
у цих населених пунктах. Наразі відсутні офіційні дані щодо дати остаточного
закінчення АТО/ООС, отже, нарахування
штрафних санкцій з 14.04.2014 р. по теперішній час для боржників за кредитами, які зареєстровані на зазначених територіях, не відповідають вимогам закону.
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В холодну пору року хочеться готувати та їсти щось
гаряче та ситне. І це не обов’язково має бути м’ясна
страва. Взяти, наприклад, грузинське лобіо. Назва
«лобіо» перекладається як «квасоля», адже вона і є
основою страви.

СМАЧНОГО

Ч

ЛОБІО З КВАСОЛІ

ГРУЗІЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ КУХНІ
Відповідь на сканворд №20 (29)

ервона квасоля – джерело високоякісного легкозасвоюваного рослинного білка, який
дорівнюється білку м’ясних продуктів,
а за змістом корисних речовин перевершує його. Тож давайте не втрачати
нагоду скуштувати смачну та корисну
страву грузинської кухні, яка до того
ж дуже легко готується.
Що потрібно:
• квасоля червона (або червонобіла) суха – 200 г
• перець болгарський – 1 шт.
• морква – 1 шт.
• помідор великий – 1 шт.
• цибуля – 1 шт.
• соус томатний – 3 ст. л.
• часник – 2-3 зубчики
• олія рослинна для смаження –
1-1,5 ст. л.
• кінза, лавровий лист, перець чорний, перець червоний, сіль – за смаком.
Як готувати:
1. Квасолю промити та замочити в
холодній воді на ніч.
2. Коли квасоля набухне, промити
її ще раз, додати лавровий лист та по-

ставити варитися на середньому вогні
на 1-1,5 години (доки не стане дуже
м’якою).
3. Приблизно за 30 хвилин до готовності квасолі підготувати решту
інгредієнтів. Цибулю, перець та помідор порізати невеликими кубиками.
Моркву натерти на крупній тертушці.
Часник розчавити, подрібнити кінзу.
4. Обсмажити до золотавої скоринки на середньому вогні моркву та цибулю. Додати болгарський перець та
обсмажити його 5 хвилин.
5. Додати помідор та трішки посолити овочі. Тушкувати на середньому
вогні 10 хвилин.
6. Додати відварену квасолю, томатний соус, часник, зелень, червоний та чорний перець і посолити. Всі
інгредієнти обережно перемішати
та дати пропаритися 10-15 хвилин на
маленькому вогні, щоб змішалися всі
смаки та аромати.
7. Подавати до столу із свіжим хлібом або лавашем, квашеними чи маринованими овочами, прикрасивши
за бажанням зернами гранату.

ПОГОДА

УПАВ МОРОЗ
НА ЛИСТЯ ПОСІРІЛЕ

Перші нічні заморозки та дощі вдень – ось як закінчуватиметься
листопад на Донеччині та Луганщині.
За прогнозами синоптиків на території Донецької області мінімальна температура
повітря вночі становитиме до –5°С, максимальна вдень +5°С. Дощитиме 16, 23, 26, 27, 28
листопада. Погода залишатиметься переважно хмарною. Швидкість вітру не перетне
позначку 7 м/с.
У Луганській області температуру вдень та вночі обіцяють таку ж саму. Дощі прогнозують на 21-22, а також 25-28 листопада. Сонячну погоду очікуємо 17, 18, 20, 24 листопада. Решта днів – хмарно. Максимальна швидкість вітру – 7 м/с.
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