В ЄДНОСТІ — СИЛА!
ВИДАВАЛАСЯ З СІЧНЯ 1909 РОКУ КРАЄВИМ СОЮЗОМ
РЕВІЗІЙНИМ У ЛЬВОВІ, ВІДНОВЛЕНА У БЕРЕЗНІ 2005 РОКУ
ОБ’ЄДНАННЯМ «САМОПОМІЧ» У ЛЬВОВІ
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РОСІЙСЬКИЙ ОЛІГАРХ КОСТЯНТИН ГРИГОРИШИН ЗАЛУЧАЄ У СФЕРУ СВОЇХ ВПЛИВІВ СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ — ДЕРЖАВНУ КОМПАНІЮ
«УКРЕНЕРГО», ПРИЗНАЧАЮЧИ СВОЇХ ЛЮДЕЙ. ЗА СВІДЧЕННЯМ ЗМІ, КОСТЯНТИН
ГРИГОРИШИН БУВ БАГАТОРІЧНИМ СПОНСОРОМ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ.

Фото: cfts.org.ua

ВЖЕ ЗАРАЗ ТАМ ТРИВАЄ МАСШТАБНА ЗМІНА КАДРІВ НА ВСІХ РІВНЯХ: ЗВІЛЬНЯЮТЬ
СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИСОКОЮ РЕПУТАЦІЄЮ,
БЛОКУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ. КОМПАНІЮ ПРОСТО НИЩАТЬ. НИЩАТЬ РУКАМИ
РОСІЙСЬКОГО ОЛІГАРХА.
ПРО ЦЕ РОЗПОВІДАЄ НАРДЕП ВІД « САМОПОМОЧІ », ЧЛЕН КОМІТЕТ У З ПИТАНЬ
ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ,
ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЕВ ПІД ЛІСЕЦЬКИЙ.
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ВІД КВІТНЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ КОШТУВАТИМУТЬ ДОРОЖЧЕ. У ДВОХ ПОПЕРЕДНІХ ВИПУСКАХ «САМОПОМОЧІ» МИ РОЗПОВІДАЛИ, НАСКІЛЬКИ
ЗРОСТУТЬ ОСНОВНІ ПЛАТЕЖІ ТА ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ, АБИ ПЛАТИТИ МЕНШЕ. ЗАРАЗ
ПРОПОНУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ЗАХОДАМИ,
ЩО ДОПОМОЖУТЬ ЗАОЩАДЖУВАТИ НЕ ЛИШЕ
ВАШОМУ ГАМАНЦЮ, АЛЕ І БЕРЕГТИ ДУЖЕ
ВАЖЛИВІ ПРИРОДНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ.

НЕНАВЧЕНІ ЕКОНОМИТИ
Радянська система обліку та оплати послуг не стимулювала українців економити – в СРСР споживачі
платили лише 3-4% від реальної вартості комуналки. За
часів незалежності цифра поступово збільшувалась, однак значну частину вартості тарифів все ще компенсує
уряд. Державна власність житла, коли людина не відчуває себе господарем у будинку, неефективна система
надання адресних субсидій, відсутність лічильників і, як
наслідок, неповний облік споживання – ці та багато інших складових «убивають» мотивацію економити.

ЯКЩО НЕ БУДЕМО УТЕПЛЮВАТИСЬ,
ПЕРЕПЛАЧУВАТИМЕМО ЗА ГАЗ
Фото: 109.te.ua Альп-Промбуд

«Місцеві вибори мають відбутися восени за пропорційною
системою з відкритими списками», — наголошує Роман Семенуха, член комітету з питань інформатизації та зв’язку, депутат
від «Самопомочі».
В коаліції обговорюється можливість перенесення місцевих виборів на наступний рік. Однак у «Самопомочі» не
підтримують ідеї відтермінування виборів. За його словами,
депутати коаліції аргументують такі пропозиції необхідністю
внесення змін до Конституції.
«Вибори слід було проводити ще у березні цього року, адже
влада на місцях зараз не відповідає очікуванням громадян.
Тому з перших днів роботи парламенту цього скликання ми
наполягали на створенні Конституційної комісії», – пояснив
нардеп позицію фракції.
На думку депутата, нові вибори мають відбутися за пропорційною системою із відкритими списками.
«Лише це дасть змогу обрати якісно інший склад місцевих
рад, і люди будуть знати своїх депутатів», – наголосив нардеп.

У «Самопомочі» пропонують ліквідувати депутатську автобазу. Це дасть змогу заощадити близько 40 млн грн на рік. З
такою ініціативою звернувся до голови парламенту депутат
фракції Об’єднання «Самопоміч», голова Комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв.
Заощаджені кошти нардеп пропонує спрямувати у фонд
оборони країни.
За словами Єгора Соболєва, лише 20% депутатів користуються послугами автобази, тож більшість автівок простоює у
гаражах. «Проте паливо на їх обслуговування виділяється і
невідомо куди дівається», – зазначає депутат.
«Я особисто не користуюся машиною, яка закріплена за
мною як головою парламентського комітету. Крім того, ми з
журналістами порахували, що навіть якщо викликати таксі
для депутатів, які використовують закріплені за ними автівки,
це буде значно дешевше», – наголосив Єгор Соболєв.
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ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

Фото: www.sq.com.ua

Кадрова політика «Укренерго» викликає занепокоєння. За
останні місяці звільнено спеціалістів з високою репутацією.
«Не думають про те, що буде взимку. Вони думають, як швидше змінити кадри на усіх рівнях. Там звільнення відбуваються аж до начальників відділів, технічних спеціалістів, — каже
Підлісецький. — На жаль, фаховий рівень новопризначених
«спеціалістів» не відповідає рівню потреб системного оператора. Більшість з них працювали раніше у структурах, пов’язаних
із паном Григоришиним: Вінницяобленерго, Сумиобленерго,
Чернігівобленерго тощо. Відомо, що підходи в роботі даних
обленерго, на жаль, ніколи не відповідали кращим практикам».
За словами Підлісецького, «Укренерго» як національний оператор енергосистеми України спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості повинні сьогодні займатися
розробкою енергетичного балансу країни, щоб не допустити
віялових відключень електроенергії в наступному опалювальному сезоні.
Також, попри те, що в коаліційній угоді за мету визначено
об’єднання з енергосистемою Європи, із займаної посади усунено людину, яка останні п’ять років працює з усіма європейськими інституціями для її досягнення.
«Тому наша фракція наполягає на розслідуванні нових призначень, зокрема, щодо прозорості процесу й відповідності
нових працівників професійним, кваліфікаційним вимогам для
конкретної посади, відсутності кримінального шлейфу із попереднього місця праці тощо», – розповідає Лев Підлісецький.

Крім того, депутат фракції стурбований тим, що велику кількість тендерів «Укренерго» без особливих підстав або з сумнівних причин скасовано.
«Ми вимагаємо від уряду та правоохоронних органів провести розслідування, наскільки об’єктивними є: відтермінування
тендерів; визнання їх такими, що не відбулись; непідписання договорів із переможцями закупівель тощо. Це стосується,
зокрема, зриву виконання так званого Наказу №1 – переліку
робіт, які необхідно виконати протягом року для забезпечення
надійної роботи системи. А це вже питання національної безпеки України!», – наголошує нардеп.
У «Самопомочі» не виключають, що всі ці дії в «Укренерго»
скеровані на руйнування ринку електроенергетики, який є системою із великою кількістю атомних енергоблоків, найбільшою в Європі гідроакумулюючою електростанцією, ринком з
великим експортним потенціалом.

ПРИВАТИЗОВАНА ЕНЕРГЕТИКА
* Сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого
не володіли б приватні інвестори. Акції 27 компаній опинилися
в руках українських та російських олігархів. Ці олігархи – Рінат
Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс та росіяни
Костянтин Григоришин та Олександр Бабаков.
* За даними The Insider (Для підготовки матеріалу використовували
інформацію з Держреєстру юросіб і бази даних SMIDA)
Мар’ян Максименко
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Денне споживання води на одну людину в Києві становить 450 літрів, тоді як
середньостатистичний мешканець Барселони витрачає для своїх потреб лише
106 літрів. До прикладу, тільки за один
день із несправного туалетного бачка
витікає дві тисячі літрів води, приймаючи душ замість ванни ви зекономите 60% витрат, а посудомийна машина
допоможе заощадити близько 12 тисяч
літрів води на рік. У щоденних справах
ми не помічаємо, що можемо економити,
зробивши найпростішу дію – вимкнувши світло, коли виходимо із кімнати, чи
закривши кран, коли чистимо зуби. Споживча відповідальність – ось ключ до
успіху у таких справах.
ЧИМ ДОПОМОЖУТЬ?

У ЛЮТОМУ ВЕРХОВНА РАДА ЗРОБИЛА ПЕРШИЙ КРОК
ДО ОБІЦЯНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ – ПРИЙНЯЛА ЗАКОН
« ПРО ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД ». НАСТУПНІ РІШЕННЯ НЕ МЕНШ ВАЖ ЛИВІ.
ПАРЛАМЕНТАРІ ПОВИННІ РОЗРОБИТИ НОВІ ЗАКОНИ
ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ РАД І, ЗРЕШТОЮ, ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. У ЯКИЙ СПОСІБ ЗАПРАЦЮЮТЬ ТАКІ
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ, І ЯК ГРОМАДИ МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЬ НОВИМИ МОЖ ЛИВОСТЯМИ, РОЗПОВІЛА
ВІЦЕ - СПІКЕР ПАРЛАМЕНТУ ОКСАНА СИРОЇД, ЯКА З
РОБОЧИМИ ПОЇЗДКАМИ ВІДВІДУЄ СЕЛА І МІСТЕЧКА ЛЬВІВЩИНИ ТА ГОВОРИТЬ З ЛЮДЬМИ ПРО ЇХНЄ
БАЧЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД І ПРО ТЕ, ЯКІ КРОКИ
ПОВИНЕН ЗРОБИТИ ПАРЛАМЕНТ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ.

ПОВНОВАЖЕННЯ – К ЛЮЧ ДО УСПІХУ ГРОМАДИ
Про необхідність об’єднання громад, потребу децентралізації говорили дуже давно, але досі ніхто не
наважувався на ці кроки. Громада – це не адміністративно-територіальна одиниця. Це об’єднання жителів
населеного пункту або їх сукупності, яке є спроможним
забезпечувати себе усім необхідним для гідного життя.
Коли ж ми говоримо про район чи область – це вторинний рівень місцевого самоврядування, який має іншу
мету.
Перевага децентралізації полягає у повноцінних
повноваженнях громади і в нових ресурсах, які вона
отримає. Насамперед це додаткове фінансування за
рахунок місцевих податків, які не будуть «забирати»
до Києва, та коштів із держбюджету, зокрема, прямих
субвенцій на освіту і медицину. Люди об’єднуються,
вони отримують додаткові ресурси і повноваження, за
допомогою яких самі можуть зробити громаду успішною. Дякувати Богові, ми нарешті декларуємо готовність
віддати повноваження з Києва і повернути їх туди, де
їм місце. Але найважливіше й найпростіше, що може і
повинен засвоїти кожен, хто намагається осягнути тонкощі конституційної побудови: бачиш повноваження –
шукай відповідальність за них.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – НЕ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ
Сьогодні дуже важливо бачити і пояснювати відмінність між цими двома поняттями. Адже є загроза з боку
Росії у деструкції і повному розколі України, що вони
також називають «децентралізацією». Для того, щоб
українці відчували себе гідними незалежно від того, де
вони живуть – чи у великому місті, чи в маленькому селі,
ми повинні дати достатні повноваження громадам для
того, аби вони могли купувати карети швидкої допомоги, утримувати дитячі садочки, школи тощо.
Росія ж хоче надати особливий статус регіонам. Тобто,

ВІЦЕ-СПІКЕР ПАРЛАМЕНТУ ОКСАНА СИРОЇД З РОБОЧИМИ ВІЗИТАМИ ВІДВІДУЄ СЕЛА І МІСТЕЧКА, ЩОБ ПОІНФОРМУВАТИ НАСЕЛЕННЯ ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ Й ПЕРЕВАГИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

фактично окупована північним сусідом територія має
отримати окремі повноваження, окремий статус та ще й
одержувати кошти від України. За повноваженнями регіонів і повноваженнями громад стоять два протилежні
філософські підходи. У тоталітарних державах сильним

потрібно прийняти у новій редакції закон про місцеве
самоврядування, аби зараз громади, які хочуть об’єднуватися, розуміли, які вони матимуть повноваження, на
що повинні розраховувати та яку відповідальність нестимуть.
Водночас, аби у жовтні цього року правильно обрати
владу на місцях, треба прийняти закон про вибори
У ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ СИЛЬНИМИ Є
до
місцевих рад. Таким чином, у владі працюватимуть
ГРОМАДИ, А ЦЕНТР ВІДІГРАЄ РОЛЬ МОДЕРАсправді
представники громад, а не ставленики Києва,
ТОРА. ТОМУ НІХТО НЕ МОЖЕ АНІ УЗУРПУВАТИ
як
це
було
у попередніх режимах. Прикро констатувати,
ВЛАДУ, АНІ ЗАБИРАТИ У ЛЮДЕЙ ТЕ, ЩО ГАРАНщо
наразі
немає
навіть бачення нової виборчої системи.
ТУЄ ЇМ ГІДНЕ ЖИТТЯ.
Тому депутати повинні якнайшвидше консолідуватися
є центр, який дає регіонам ресурси і повноваження та та напрацювати рішення.
водночас здійснює суворий нагляд за цим процесом.
Завершальним етапом у цьому процесі мають стати
У демократичних державах навпаки – сильними є зміни до Конституції України, де найважливішими загромади, а центр відіграє роль модератора. Тому ніхто садами будуть готовність до політичного компромісу та
не може ані узурпувати владу, ані забирати у людей те, захист державних інтересів.
що гарантує їм гідне життя. Саме тому не можна допустити, щоб права і повноваження передали регіонам, НЕ ВАРТО ГАЯТИ ЧАС
адже це є шляхом до тоталітаризму.
На цьому етапі ми закликаємо громади до діалогу
РОЛЬ ПАРЛАМЕНТ У В ПРОЦЕСІ ОБ’ЄДНАННЯ та пошуку оптимальних варіантів для об’єднання. НаГРОМАД
томість держава має стати модератором цього процесу
та допомагати населенню. Водночас зараз нам потрібна
Наразі парламент зробив перший крок до об’єднання широка громадська дискусія, діалог між владою, ексгромад – ухвалив закон «Про добровільне об’єднання пертами та суспільством щодо запропонованих змін,
територіальних громад». Однак ми досі не маємо двох адже ми повинні йти вперед і бути мудрими.
ключових законів, без яких не можемо повноцінно
впроваджувати реформу децентралізації. Насамперед
Марія Юрків

Разом із підвищенням тарифів уряд
зробив вагомий крок у спрощенні процедури отримання субсидій. Однак це не
єдиний варіант підтримки з боку держави. Згідно із урядовою програмою енергозбереження, українці можуть отримати
так званий «теплий» кредит на придбання котлів, що працюють на будь-яких видах палива, окрім природного газу.
Позика на електричний чи твердопаливний котел надається на 36 місяців
під 25% річних, обов’язковий власний
внесок – 10% від вартості товару. Мінімальна сума – тисяча гривень, максимальна – 30 тисяч гривень. Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження компенсує позичальнику
до 20% тіла кредиту, але не більше, ніж 5
тисяч гривень.
Уряд також передбачив можливість
відшкодування частини кредитів на
Відповідальність власників будинків будемо розвивати. Зараз до нас звертагулювання тепла, утеплити фасад, аби
впровадження інших енергоефектив–
те,
чого немає у комунальних багато- ються мешканці, ми запрошуємо їх на
зменшити споживання енергоресурсів»,
них заходів: утеплення фасадів, горищ
поверхівках,
проте є в ОСББ. «Інститут зустріч до нашого офісу, а потім спіль– зазначає вона.
та фундаментів, модернізацію систем
власника, господаря свого дому – це ос- но із працівниками теплопостачального
освітлення, встановлення енергоощаднова України, – переконана Альона Ба- підприємства приїжджаємо на збори
ОСББ – НАЙКРАЩА ЕКОНОМІЯ
них вікон, лічильників, теплових насобак. – Потрібно створювати цей інститут, будинку, роз’яснюємо громадянам просів, сонячних колекторів, облаштуванпідтримувати
людей, які готові самостій- цедуру та можливість економії тепла»,
Одним із лідерів серед українських
ня індивідуальних теплових пунктів та
но
управляти
своїм житлом і наводити – розповіла керівник ініціативної групи
міст за кількістю об’єднань співвласників
заміни радіаторів опалення. Відтак, 30%
багатоквартирних будинків є Львів, сьокредиту, але не більше 10 тисяч гривень,
годні їх діє понад 560. І кожен керівник
КОЛИ НЕ МОЖЕМО УПРАВЛЯТИ ТАРИФАМИ, ПОТРІБНО
повертатимуть власникам індивідуальОСББ намагається зекономити гроші
УПРАВЛЯТИ СПОЖИВАННЯМ, – АЛЬОНА БАБАК
них будинків та мешканцям квартир у
своїх співвласників. «Два роки тому ми
багатоповерхівках. Найбільше, 40% тіла
провели спільний проект з Міжнародною у ньому лад. Сьогодні в Україні створе- «Самопоміч» у Луцьку Юлія Вусенко.
«теплого» кредиту, без обмеження суми,
У Конотопі Сумської області найближфінансовою корпорацією, де ОСББ мали но понад 17 тисяч ОСББ. Це близько 5
компенсовуватимуть ОСББ та ЖБК. На
можливість на умовах співфінансування мільйонів людей, які є реформаторами у чим часом запрацює пункт підтримки
думку урядовців, комплексні заходи з
провести енергоаудит свого будинку. Для сфері житлово-комунального господар- населення та надання консультацій щодо
термомодернізації житлових будинків
25 учасників МФК компенсувала 90% ства. Давайте поважати людей, які мають сучасних можливостей енергозбережендозволять зменшити втрати теплової
вартості, ще для двох – 80%. Таким чином, сміливість брати на себе відповідаль- ня та підвищення енергоефективності
енергії на 50%.
житла. За словами Інни Пащенко, керіву Львові провели 27 аудитів, за результа- ність за житловий фонд».
Експерт у сфері житлово-комунальноника ініціативної групи у Конотопі, троє
тами яких власники отримали висновки
го господарства, депутат фракції «Самоспеціалістів, які пройдуть спеціалізовані
щодо найбільш вразливих місць у своїх САМООРГАНІЗОВАНІ
поміч» у Верховній Раді Альона Бабак
навчання, допомагатимуть мешканцям з
будинках та рекомендації, як їх усунути.
вважає, що зараз населення найбільше
Розуміючи важливість теми спожи- інформацією про прилади обліку ресурТепер власникам потрібно акумулювати
потребує допомоги держави для покравання енергоресурсів та оплати за жит- сів, зразки утеплювачів, вимірюватимуть
лово-комунальні
послуги, регіональні енерговтрати будинку та багато іншого.
ДЕРЖАВА КОМПЕНСУЄ ЧАСТИНУ « ТЕПЛИХ » КРЕДИТІВ НА
осередки
«Самопомочі»
презентують
З допомогою активістів чи без неї, все
ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
проекти інформаційно-консультаційної ж потрібно пам’ятати про власну відкошти на впровадження енергоощадних підтримки населення. Відтак, львівський повідальність. Доки не будемо утеплюващення енергоощадності своїх будинків
заходів», – ділиться досвідом керівник осередок уже кілька років допомагає тись – доти доведеться переплачувати за
та квартир. «В умовах підвищення цін
ресурсного центру для ОСББ у Львівсь- мешканцям із юридичними моментами газ. Доки протікатимуть крани – витрачана житлово-комунальні послуги ми рокій міській раді Галина Когут. Також мі- реєстрації та супроводу діяльності ОСББ. тимемо сотні гривень на воду. А про найзуміємо, що не можемо змінити цін, але
сто має позитивний досвід проекту, коли Луцька ініціативна група проводить зу- простіші поради, які допоможуть економожемо управляти своїм споживанням.
спільно з Регіональною місією агентства стрічі з мешканцями, які виявляють ба- мити ресурси, читайте в інфографіці.
Найлегше це зробити у будинку, де ствоСША з міжнародного розвитку (USAID) та жання встановити теплові лічильники
рено ОСББ. Тут можна хоч сьогодні встаМарія Юрків
міською радою мешканці ОСББ утеплю- у під’їздах або будинках. «Це проект
новити лічильники обліку тепла і води,
«Енергоефективне місто», який ми і далі
вали фасади своїх будинків.
індивідуальний тепловий пункт для ре-
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЗЕМЛІ ТА АВТОМОБІЛІВ МОЖЕ СТАТИ ВІДКРИТОЮ Д ЛЯ ВСІХ. ПРО ЦЕ
ПОВІДОМИВ ОДИН З ІНІЦІАТОРІВ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2423, НАРДЕП ВІД « САМОПОМОЧІ » ЄГОР СОБОЛЄВ.

ЄГОР СОБОЛЄВ ВЖЕ ДАВНО ПРОЗВІТУВАВ ПРО СВОЄ МАЙНО: «САМ Я ДОБРОВІЛЬНО ОПРИЛЮДНИВ ТАКІ ДАНІ ПРО СВОЮ РОДИНУ РІК ТОМУ
І ЗА ЦЕЙ ЧАС НЕ ВІДЧУВ ЖОДНИХ НЕЗРУЧНОСТЕЙ З ЦЬОГО ПРИВОДУ. ЯКЩО З’ЯВИТЬСЯ ЩОСЬ НОВЕ – ХАЙ ПРОКУРАТУРА ОДРАЗУ ПОРУШИТЬ
КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ».
З усіма деклараціями депутатів фракції «Самопоміч» можна ознайомитися на сайті samopomich.ua
«У випадку ухвалення такого закону кожен громадянин, кожне ГО, кожне медіа зможуть легко перевірити
майно будь-якого посадовця включно з його родичами,
водіями та секретарками», - каже Єгор Соболєв
У законопроекті, зокрема, йдеться про відкриття доступу до реєстрів рухомого та нерухомого майна, а також відомостей земельного кадастру.
За задумом ініціаторів закону, цю інформацію зможе
отримати будь-хто за запитом і на платній основі – за
вказаним прізвищем. Проте інформація за запитом мі-

ститиме лише дані про те, в якій області розташовані
квартира, будинок чи земельна ділянка, їхня площа та
коли вони були придбані.
Аналогічно пошук триватиме і стосовно автомобілів.
Користувач зможе отримати інформацію щодо марки,
року випуску та об’єму двигуна автомобіля, без номерного знаку власника. Тож право на приватне життя громадян буде збережено.
Така відкритість притаманна європейським країнам,
зокрема Фінляндії, приклад якої було взято за взірець

при розробці законопроекту №2423, адже там рівень
корупції є одним із найнижчих у світі.
«Головна ідея законопроекту №2423, у якому ми копіюємо міжнародний досвід, – залучити суспільство
до боротьби за очищення влади, дати громадянам
можливість самим контролювати своїх посадовців», –
зазначив Єгор Соболєв.
За останньою інформацією, всі фракції, окрім Опозиційного блоку, зголосилися підтримати цей законопроект у сесійній залі.
Віра Прохира

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО ВЖЕ ОТРИМАВ
ПОНАД ТИСЯЧУ ЗВЕРНЕНЬ

Нехай Господнє благословення обдарує Ваш
дім надією, світлом та радістю, а нашу країну
миром і злагодою. Бережімо одні одних, прощаймо наших ближніх, охороняймо свої душі
від злоби й ненависті, бо ми – єдиний, сильний
та непереможний народ.

Воскресіння Христове
у 150-річницю від Дня народження
Митрополита Андрея Шептицького
На листівці зображено образ митрополита Андрея
на фоні Святоюрського Собору у Львові.

За перші тижні роботи до Координаційного центру допомоги бійцям АТО звернулося понад 1000 громадян. Про
це повідомила ініціатор проекту, депутат фракції Об’єднання «Самопоміч» Ірина Сисоєнко.
Як кажуть у кол-центрі, 60% тих, хто звертається, – це
військовослужбовці, 40% – члени їхніх сімей.
Близько половини дзвінків стосуються питань правового
статусу учасника бойових дій, демобілізації, надання пільг,
поновлення на роботі, а також інших трудових відносин.
Проте, як розповідають диспетчери, інколи режиму «питання-відповідь» недостатньо: кожне п’яте звернення потребує фахової допомоги юриста. Тож ініціатива розрослася від гарячої лінії до справжньої мережі безоплатної
правової допомоги.
«Нез’ясованих нами питань наразі не траплялося. Ми
завжди передзвонюємо до людей, яким надавали консультації, і відстежуємо ефективність наданої допомоги.
Цікаво, що такий координаційний центр є свого роду прецедентом. Ми не обмежуємось телефонними дзвінками і
при потребі шукаємо для людини, що звернулася, юриста,
що безоплатно надаватиме усі послуги і консультації», –
розповідає координатор проекту Антон Турупалов.
Нагадаємо, телефон безкоштовної гарячої лінії допомоги учасникам АТО (0800-30-00-21) працює без вихідних з
8:00 по 20:00.
Ольга Никорак

Андрей Шептицький – Митрополит Галицький,
архієпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, великий
Сповідник Віри, видатний церковний ієрарх новітньої доби, граф,
турботливий наставник, будівничий української державности,
символ гідности, примирення та єдности.
Його служіння та діяльність стали у витоків української кооперації:
на високому рівні розвивалась українська справа – наука, освіта,
медицина, допомога потребуючим.
Автор картини – Володимир Слєпченко,
з серії «Обрані часом», 2012
Україна, 2015 р.Б.
Марія Юрків
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