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Надзвичайному  і Повноважному Послу України 

 в Португальській Республіці 

Никоненко Олександру Миколайовичу 

Голови Спілки українців у Португалії 

Павла Садохи 

Шановний Олександре Миколайовичу! 

   З моменту підписання в Лісабоні Угоди між Україною та Португальською Республікою 

про соціальне забезпечення у липні 2009 року Спілка українців у Португалії періодично 

надсилала запити до відповідних органів державної влади України та Португалії про стан 

підготовки даної угоди до початку її застосування. Така наполегливість була зумовлена 

великою кількістю звернень українських громадян, що працюють в Португалії, до 

громадських організацій, оскільки без застосування даної угоди вони часто опинялися в 

скрутному матеріальному становищі. Особливо у випадках важких хвороб або каліцтв. 

   Тому, коли під час громадської зустрічі в Лісабоні 1 липня 2012 року  Перший секретар 

з консульських питань, Науменко Олександр Іванович повідомив,  що у вересні 2012 року 

планується приїзд комісії з Міністерства соціальної політики України для технічного 

узгодження даної угоди і, що в рамках цього візиту, планується зустріч членів комісії з 

громадськістю, ми сприйняли це, як можливість всім зацікавленим з перщоджерела 

отримати відповіді на свої сумніви щодо процедури застосування даної угоди. Тобто, цю 

інформацію ми широко розповсюдили серед української громади. 

   Минулого тижня Перщий секретар Посольства – Юрій Станіславович Новицький у 

телефонній розмові повідомив, що ця комісія справді приїжджає до Лісабону і запросив 

мене та мого заступника на зустріч з ними , яка має відбутися в приміщенні КІЦ о 17:00 

годині 20 вересня.  

   Здивований, що для обговорення такого важливого питання вибрано приміщення, яке не 

вмістить більше двох десятків людей, я передзвонив до інших голів громадських 

організацій і дізнався, що не всі отримали таке запрошення. Жодної інформації про 

запланований приїзд і пропоновану зустріч на сайті Посольства України  я також не 

знайшов. 

   З досвіду голови громадської організації переконаний, що важливі зміни в сфері 

соціального захисту повинні широко висвічуватися з деталізованими роз’ясненнями для 

громадян. Одним з таких кроків могла б стати громадська зустріч з представниками 

Міністерства соціальної політики України на території Португалії. 



   Тому, просимо Вас, пане Посол, посприяти можливості широкої зустрічі українських 

громадян, що проживають і працюють у Португалії з представниками Міністерства 

соціальної політики України для роз’яснення процедури застосування Угоди між 

Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення. 

З повагою, 

Голова Спілки українців у Португалії 

Павло Садоха 

 


