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УВАГА! Що ТребА ЗнАТи про коронАВірУс (COVID-19) 

Летальність від COVID-19 в різних країнах складає 4-9%.
В країнах, що вжили жорстких обмежувальних заходів, вона нижча.

Як передається захворювання?
наразі відомо, що COVID-19 передається краплинним та контактним шляхами
Вірус не циркулює у повітрі, а передається від людини до людини
Вірус не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю 
чи чхання. Відстань – це гарантія безпеки. Це фактор переривання епідемічного ланцюга. Тому заразитись не-
можливо навіть від інфікованої людини, якщо ви знаходитесь на відстані понад 1,5 м.

на початковій стадії COVID-19 має такі ж симптоми, як інші гострі респіраторні захворювання.
Визначити можуть тільки спеціальні тести. Тому у разі появи перших симптомів ГрВі невідкладно зверніться 
до свого сімейного лікаря.

РОЗМІЩЕННЯ 
РЕКЛАМИ / СТАТЕЙ / МАТЕРІАЛІВ
На сторінках нашої газети Ви маєте можливість 

розмістити свою 
рекламу, статті, інтерв’ю та матеріали 

суспільно-правового характеру.
Також, пропонуємо розміщення Вашої інформації на 
інформаційно-правовому порталі ПОРАДИ ЮРИСТА 

( https://porady.org.ua )

Вартість та умови розміщення дізнавайтесь за телефоном 
(050) 692-13-30

Перебіг хвороби залежить від імунітету людини

Як себе захистити? 
- Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям
- За перших симптомів звертайтеся до лікаря
- Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд
- Уникайте контакту з людьми із симптомами ГрВі
- Уникайте дотиків до свого обличчя
- Термічно обробляйте продукти
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ: 
ВІДПОВІДАЛьНІСТь ЗА ПОРУшЕННЯ 

ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ

УВАГА!

За порушення правил карантину для громадян, суб’єктів 
підприємницької діяльності, посадовців передбачені наступ-
ні розміри штрафів:

 
• КУпАП ст. 44-3 «Порушення правил щодо карантину 

людей». Так, за порушення правил карантину, санітарно-гігі-
єнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передба-
чених іншими актами законодавства, а також рішень органів 
місцевого самоврядування - штраф для громадян від однієї до 
двох тисяч НМДГ (17 000 - 34 000 грн), для посадових осіб - у 
розмірі від двох до десяти тисяч НМДГ(34 000 - 170 000 грн). 
Справи за цією статтею будуть розглядати районні, районні 
у місті, міські чи міськрайонні суди (судді). А складати про-
токоли про адміністративні правопорушення – уповноважені 
на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної 
поліції), органів охорони здоров’я, органів державної санітар-
но-епідеміологічної служби, а також посадові особи органів 
місцевого самоврядування, уповноважені на те виконавчими 
комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих 
комітетів, – виконавчими органами, що виконують їх повно-
важення) сільських, селищних, міських рад.

 
• Посилено також кримінальну відповідальність (ст. 325 

ККУ).  Так, порушення правил та норм, встановлених з метою 
запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюван-
ням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєн-
ням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо 
могли спричинити поширення цих захворювань - карається 
штрафом від тисячі до трьох тисяч НМДГ (17000 - 51000 грн) 
або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на 
строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Мета карантину – захистити країну від нового вірусу, 
який продовжує поширюватись світом. Тож, за законом, його 
терміни мають цій меті відповідати.

З огляду на вищевказані події, з якими довелось зіштов-
хнутись людству, закликаємо дотримуватись положень, пра-
вил та рекомендацій направлених на запобігання виникнен-
ню і поширенню коронавірусної інфекції. Будьте обачними, 
обережними та розсудливими. Бережіть себе та своїх рідних.

Якщо у Вас виникають додаткові питання, то консульта-
цію професійного юриста Ви можете отримати дистанційно 
зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД 0 
800-213-103.

Автор: Головний спеціаліст Регіонального центру 
з надання БВПД в м.Києві Анна Шпак

Пандемія коронавірусу 
Covid-19 внесла корективи в 
життя багатьох людей і країн. 
Україна не стала винятком. Пер-
ші зміни деякі українці змогли відчути на собі ще 12 березня, 
коли уряд ухвалив рішення про введення карантину. 

Відповідно до ЗУ «Про захист населення від інфекційних 
захворювань» карантин — це адміністративні та медико-са-
нітарні заходи, що застосовуються для запобігання поши-
ренню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Карантин 
встановлює і скасовує Кабінет міністрів України.

12 березня 2020 закрили заклади харчування, заборони-
ли проведення масових заходів (більше 10-ти осіб). Крім на-
вчальних закладів (дитячих садків, шкіл, ВУЗів), зупинена 
робота розважальних закладів (у тому числі ТРЦ), рестора-
нів, кафе, музеїв, театрів, кінотеатрів.

Свою роботу тимчасово припинили заклади надання 
юридичних, побутових та інших послуг населенню (юри-
дичні фірми, нотаріальні контори, навчальні курси, заклади 
денного нагляду за дітьми, спортивні комплекси, басейни, 
перукарні, ательє, хімчистки).

Загалом, продовжувати роботу можуть тільки продук-
тові магазини, аптеки, автомобільні заправні станції, банки 
та підприємства критичної інфраструктури. Підприємства 
критичної інфраструктури — це сукупність об’єктів, які є 
стратегічно важливими для економіки і національної без-
пеки, порушення функціонування яких може завдати шкоди 
життєво важливим національним інтересам), державної й ко-
мунальної власності та вантажний транспорт.

Вже 17 березня був опублікований та набув чинності за-
кон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (Covid-19)» №530-IX, яким Кодекс 
України про адміністративні правопорушення (КУпАП) до-
повнено статтею 44-3.
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 НОВИНИ                                   

Міністерство охорони здоров’я дозволило органам місцево-
го самоврядування відкрити ринки у населених пунктах, де 
місцеві жителі не мають інших можливостей купувати хар-
чові продукти. У постанові головного державного санітар-
ного лікаря від 30 березня йдеться, що здійснювати торгівлю 
харчовими продуктами може тільки зареєстрований опера-
тор ринку за умови дотримання протиепідемічних заходів. 
Кількість відвідувачів ринку - одна особа на 20 кв. м, а від-
стань між покупцями у черзі має становити не менш як 1,5 м.

Зеленський підписав Закон № 540-IX «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення до-
даткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з по-
ширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Докумен-
том, зокрема, збільшено ліміти для ФОП. Також розширено 
підстави для продовження процесуальних строків, встанов-
лених судом або законом. Крім того, Законом передбачено: 
доплату в розмірі до 300% зарплати медикам та іншим пра-
цівникам, задіяним у лікуванні хворих на COVID-19, а пра-
цівникам соцзахисту населення, які надають послуги грома-
дянам, котрі перебувають удома, - до 100% зарплати;  Уряд 
отримує право на період карантину встановлювати граничні 
ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально 
значущі товари;  операції з увезення в Україну ліків, медич-
них виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє 
постачання звільняється від сплати ПДВ; нульовий акциз та 
спрощення адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту 
для дезінфекторів; виплату допомоги з часткового безробіття 
працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть 
збережені робочі місця під час карантину; спрощення оформ-
лення дистанційної роботи;  автоматичне продовження всіх 
соціальних виплат на період карантину; заборону підвищу-
вати відсоткові ставки за всіма кредитними договорами; спо-
живчі кредити, взяті до 2017 року, тимчасово звільняються від 
штрафів та пені. Закон набуде чинності з дня опублікування.Після введення карантину багато українців зіткнулися з такою 

проблемою, як відсутність роботи. Однак є професії на які 
збільшився попит. Керівник «HH» Юлія Дрожжина розпові-
ла, що сфери доставки, упаковки, служби підтримки, переве-
зень як ніколи широко відчинили свої двері для всіх бажаючих 
підробити без особливого досвіду роботи. Наприклад, «Нова 
пошта» шукає більше двох тисяч кур’єрів, велика нестача ме-
неджерів по роботі з клієнтами, немає операторів для обробки 
дзвінків. Потрібні продавці без досвіду у великі супермаркети 
«Сільпо», «Ашан» і «Новус». Компанії навіть готові найма-
ти студентів для роботи за касою на неповний робочий день. 
Така нестача пов’язана з тим, що більшість співробітників про-
сто не можуть доїхати на своє робоче місце через перекритий 
транспорт. У службі доставки Glovo також величезний попит 
на вакансії. Компанія виставила зарплату в 35 тис. грн. Однак 
не вказують, що ця цифра залежить від кількості замовлень, від 
бонусів і всього іншого. Справжня середня зарплата не пере-
вищує 7-8 тис. грн. Охоронці і садівники - ця сфера також, за 
словами аналітиків, скоро стане лідером на ринку, оскільки її 
потребують магазини, офіси, приватні будинки і держустанови.

Держінспекція енергетичного нагляду повідомила, що опера-
торам систем розподілу електроенергії заборонили відключати 
електрику в українців на час дії карантину. Відповідна норма 
є в законі про протидію поширенню коронавірусу. Відповідно 
до цього закону, на час дії карантину та протягом 30 днів після 
його завершення операторам енергомереж заборонили відклю-
чати своїх споживачів за борги. Крім цього, на заборгованість 
за електроенергію заборонено нараховувати штрафи та пеню. 
«Постачання електроенергії має бути безперервно. Перерви 
можуть виникати у випадку ремонтних та профілактичних ро-
біт, а також робіт з ліквідації аварій», — наголошують в уряді.

Глава Держприкордонслужби повідомив, що лише після 13 
березня до України в’їхали понад 650 тис. осіб. Таку кількість 
людей розмістити на обсервацію в Україні неможливо, немає 
достатньої кількості закладів та коштів на утримання пацієнтів 
на карантині. За даними останніх років, 69% українських тру-
дових мігрантів були з Заходу України, 70% – чоловіки, а 33% з 
усіх – мали вищу освіту. За даними Мінфіну, в 2019 році укра-
їнські трудові мігранти переказали в Україну 12,9 мільярда до-
ларів. Протягом 2019 року обсяг грошових переказів мігрантів 
зріс на 12,2% проти попереднього року і сприяв зростанню 
рівня середньої зарплати в Україні. Лідери переказів Польща – 
3,68 мільярда доларів (в порівнянні з 2018 роком обсяги пере-
казів майже не змінилися). Росія – 1,23 мільярда доларів. При 
цьому, перекази з РФ зросли на 143 мільйони доларів або на 
13%. Чехія – звідти в Україну надійшло 1,11 мільярда доларів.

У МОЗ РОЗ’ЯСНИЛИ, ДЕ І ЯК ПРАЦЮВАТИ 
РИНКАМ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

СКІЛьКИ УКРАЇНЦІВ ПОВЕРНУЛОСЯ В КРАЇНУ 
ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО 
ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ COVID-19

ЯКІ ВАКАНСІЇ ЗАТРЕБУВАНІ В УКРАЇНІ 
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ ЗАБОРОНЕНО 
ВІДКЛЮЧАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗА БОРГИ

З КВІТНЯ УКРАЇНКАМ ПІДВИЩИЛИ 
ПЕНСІЙНИЙ ВІК

З початку квітня жінки в Україні зможуть виходити на пенсію 
у віці 59 років і шести місяців, хоча до 1 квітня цей вік був на 
півроку менше - 59 років. Відбувається це в рамках пенсійної 
реформи 2017 року. У наступному року 1 квітня пенсійний вік 
жінок повинен піднятися до шістдесяти років. Не забуваємо 
і про трудовий стаж. Його має бути не менше 27 років, тобто 
стажу роботи, з якої їх роботодавцями сплачувалися внески 
до ПФУ. Цей стаж також знаходиться в постійному дрейфу-
ванні. З кожним роком ця цифра буде збільшуватися на рік, 
щоб досягти в результаті 35 років. За даними з ПФУ, в разі 
якщо трудового стажу не вистачає, то на пенсію можна вийти 
пізніше, наприклад в 63 або 65 років. Мінімальний страхо-
вий стаж по досягненню 65 річного віку становить 15 років.
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ВАРТО ЗНАТИ ХТО ЩЕ МОЖЕ ПРЕТЕНДУВАТИ НА ПЕНСІЮ 
ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ - ПОСТАНОВА ВС

ВС визначив, що посада викладача по класу фортепіано 
у Дитячій школі мистецтв в системі позашкільної освіти від-
носиться до педагогічних посад, що дають право на отри-
мання пільгової пенсії.

Відповідний висновок міститься у постанові Верховного 
Суду від 23 січня 2020 року у справі № 756/9879/16-а.

Ключовим питанням у справі є таке: чи відноситься поса-
да викладача по класу фортепіано у Дитячій школі мистецтв 
в системі позашкільної освіти до педагогічних посад, що да-
ють право на отримання пільгової пенсії.

Верховний Суд зазначає, що вищезазначена посада відно-
ситься до категорії тих, що дають право на отримання піль-
гової пенсії.

Суди попередніх інстанцій помилково ссилалися на Пе-
релік № 909, в якому не було окремо виділено позашкільні 
навчальні заклади і посади, робота на яких давала право на 
пенсію за вислугу років.

ВС проаналізував положення Закону «Про освіту» (далі 
- Закон № 1060-XII), Закону «Про позашкільну освіту» (далі 
- Закон № 1841-III), Переліків № 963, № 433, які регулюють 
правовідносини, що виникають при розгляді територіальни-
ми органами Пенсійного фонду заяв громадян про призна-
чення пенсій за вислугу років.

Так, за приписами ст. 28 Закону № 1060-XII система осві-
ти складається із навчальних закладів, наукових, науково-
методичних і методичних установ, науково-виробничих під-
приємств, державних і місцевих органів управління освітою 
та самоврядування в галузі освіти.

Згідно з ст. 29 Закону № 1060-XII структура освіти вклю-
чає, поряд з іншими видами, також позашкільну освіту.

Відповідно до ст. 12 Закону № 1841-III та п. 6 Переліку 
№ 433 до позашкільних навчальних закладів відносяться по-
чаткові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи 
естетичного виховання: музичні, художні, хореографічні, те-
атральні, хорові, мистецтв та інші).

Ст. 21 Закону № 1841-III передбачено право на пенсію за 
вислугою років мають педагогічні працівники позашкільних 
навчальних закладів за наявності педагогічного стажу робо-
ти не менше ніж 25 років.

ВС зазначає, що на спірні правовідносини розповсюджу-
ється також дія Переліку № 963, який відносить посаду «ви-
кладач» до педагогічних посад.

Колегія суддів дійшла висновку про наявність у позива-
ча права на отримання пенсії за вислугу років на підставі п. 
«е» ст. 55 Закону «Про пенсійне забезпечення» та, відповід-
но, грошової допомоги при виході на пенсію, яка передба-
чена п. 7-1 розділу XV Прикінцевих положень Закону «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Ліга Закон

ПОДАТКОВА ПРОПОНУЄ ГРОМАДЯНАМ ПЕРЕВІРИТИ 
ВЛАСНІ РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ

Відповідно до вимог 
ст.70 Податкового кодек-
су України (п.п.70.2 та 
70.7) громадяни у разі 
зміни місця проживання 
зобов’язані протягом мі-
сяця подати до держав-
ної податкової інспекції 
заяву форми 5-ДР для 
внесення відповідних 
актуальних даних  в Дер-
жавний реєстр фізичних 
осіб - платників подат-
ків, - звертають увагу в 
ГУ ДПС у Волинській 
області.

    Завдяки своєчасно 
внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні 
дані фізичних осіб податкові повідомлення – рішення про 
нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного по-
датку обов’язково надійдуть у визначений законом термін до 
адресата.

У протилежному ви-
падку громадянин може 
не отримати повідомлення 
від органу ДПС про на-
раховані суми податкових 
платежів, а відтак своєчас-
но виконати свій обов’язок 
зі сплати зазначених по-
датків.

Щоб не потрапити у 
перелік податкових борж-
ників кожному громадяни-
ну, котрий змінював свої 
реєстраційні дані, зокрема  
прізвище, ім’я, по батько-

ві або місце проживання 
(реєстрації) після того, як востаннє звертався до державної 
податкової інспекції щодо присвоєння відповідного реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків, варто 
невідкладно подати заяву за формою 5-ДР  за місцем нової 
реєстрації (проживання).
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ЯК ПОРАХУВАТИ СТРАХОВИЙ СТАЖ 
І ЯКИМ ЧИНОМ ЙОГО ПІДТВЕРДИТИ

Що таке страховий стаж і чому він важливий
Страховий стаж - це період, впродовж якого ви чи хтось 

замість вас (наприклад, учбовий заклад, роботодавець) спла-
чував страхові внески до Пенсійного фонду України.

Поняття страховий стаж з’явилося в Україні у 2004 році. 
До цього стаж називався трудовим. Трудовий стаж - це той 
період роботи, що підтверджується записами у трудовій 
книжці або іншими документами, а не сплаченими страхови-
ми внесками, як це є зараз.

Для нарахування пенсій тепер важливим є тільки 
страховий стаж. Але оскільки відповідний закон «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» діє 
лише із 2004 року, то законодавці встановили, що увесь тру-
довий стаж, який людина мала до 2004 року, автоматично пе-
ретворився у страховий.

Усі дані про сплачені внески, починаючи із 2004 року, 
внесені у Державний реєстр загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування. Через це, починаючи з 1 січня 
2004 року, для підтвердження стажу фактично трудова книж-
ка не потрібна, бо вся інформація про працівника є у цьому 
реєстрі, до якого має доступ Пенсійний фонд України.

Може бути ситуація, коли людина працює, але роботода-
вець не сплачує за неї страхові внески. Такі місяці чи роки 
роботи не врахують у стаж, коли настане час отримувати 
пенсію. Усі інші роки до 2004 року рахуватимуться за трудо-
вою книжкою та іншими документами.

подивіться у трудову книжку
Тому найперша порада - перевірте, чи сплачує ваш робо-

тодавець внески за вас. Бо від цього напряму залежить не 
лише розмір пенсії, але й чи взагалі вам вистачить встанов-
лених законодавством років страхового стажу для отримання 
пенсії. Про це - згодом.

Зазирніть також у трудову книжку. Кожен працівник має 
право цікавитися веденням книжки у відділі кадрів чи у бух-
галтера. Це особливо важливо для тих, хто почав трудову ді-
яльність до 2004 року і кому трудовий стаж буде зарахований 
як страховий.

Вивчіть усі записи у трудовій книжці. Чи збігаються вони 
із вашою реальною трудовою діяльністю, чи немає там ви-
правлень?

Якщо є, важливо якомога швидше звернутися до ваших 
нинішніх чи колишніх роботодавців, аби вони надали офі-
ційний документ про те, коли і на якій посаді ви працюва-
ли. Бо навіть незначне виправлення у трудовій книжці (на-
приклад, у даті наказу про зарахування вас на роботу) може 
призвести до того, що вам не зарахують увесь час роботи на 
цьому місці і доведеться пройти довгий шлях, щоб довести 
свою трудову діяльність.

Автор цієї статті знає людину, яка не може впродовж шести 
років довести 19 років роботи в одній установі. А все через те, 
що Пенсійний фонд вважає невелике виправлення у трудовій 
книжці грубим порушенням її ведення. Архіви цієї установи 
зникли, правонаступника - немає. А треба було всього лише 
вивчити свою книжку раніше і попросити відділ кадрів зро-
бити у ній запис «виправленому вірити» і поставити печатку.

Як перевірити страховий стаж
Перевірити свій стаж можна кількома способами.
Це можна зробити через інтернет - на порталі електронних 

послуг Пенсійного фонду, але спочатку слід пройти реєстра-
цію. Щоб користуватися цим порталом, треба або створити 
свій електронний підпис, або отримати реєстраційний код у 
відділенні Пенсійного фонду. І для цього треба туди прийти.

Досвід показує, що уся ця процедура досить непроста не 
лише для людей старшого віку, але й для молодших.

Крім того, у багатьох відділеннях Пенсійного фон-
ду встановлені «інформаційні кіоски». Але отримати ін-
формацію звідти можна лише, маючи Свідоцтво про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке 
має видавати роботодавець. Пристрій зчитує штрих-код з цієї 
посвідки і за декілька секунд демонструє потрібну інформа-
цію на екрані.

Але, мабуть, найпростішим способом є звернення до ін-
спектора Пенсійного фонду, який має доступ до порталу, і 
може за кілька хвилин видрукувати інформацію про ваш 
стаж. Обов’язково треба мати паспорт та ідентифікаційний 
код платника податків. Ви також зможете поставити праців-
никові фонду питання, в тому числі про те, чи платить (пла-
тив) ваш роботодавець за вас страхові внески.

У довідці буде повна інформація про сплату страхового 
внеску та кількість років, місяців і днів страхового стажу на 
момент звернення. →

ВАРТО ЗНАТИ

Майбутні пенсіонери, а також ті, хто вже отримує пенсію, постійно стикаються з проблемою підрахунку страхового стажу. 
Дізнатися, яким він є, нескладно. набагато складніше - довести усі свої місяці і роки трудової діяльності.
Що треба знати і що робити, аби встановити свій страховий стаж і домогтися якомога більшої пенсії?
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Пенсійний фонд пояснює, що у разі, якщо майбутній 
пенсіонер хоче купити стаж за минулі роки, внесок теж буде 
прив’язаний до розміру мінімальної зарплати у певний рік, 
але загальна сума внеску буде удвічі більшою.

Приміром, у 2010 році мінімальна зарплата була 900 грн. 
Внесок (22%) - 198 грн - треба збільшити у два рази. Тобто за 
один місяць стажу у 2010 році треба буде сплатити 396 грн.

Який мінімальний стаж потрібен
Звісно, кожен зацікавлений у тому, щоб його страховий стаж 

був якомога більшим, адже від цього залежатиме розмір пенсії.
Однак однозначної відповіді для всіх на запитання про те, 

яким має бути розмір страхового стажу, немає.
Якщо приміром, особа має право вийти на пенсію за ві-

ком у 60 років, але страхового стажу у неї недостатньо, їй 
призначать пенсію пізніше - через, два, три, чотири роки.

Окрім того, починаючи із 2018 року, вимога до наявності 
мінімального страхового стажу постійно зростає.

Якщо у 2018-му 60-літній людині треба було мати міні-
мум 25 років страхового стажу, у 2019 - мінімум 26, то вже у 
2028-му - не менше 35 років. Тобто мінімальний страховий 
стаж буде зростати щороку на один рік.

Ця вимога буде послаблена, якщо людина попрацює ще 
кілька років - до 63 чи до 65-ти. Тоді страховий стаж матиме так 
звану «вилку»: у 63 роки - 25-35 років, а у 65 - від 15 до 25 років.

Найбільшою прикрістю є те, що ці вікові вимоги стосу-
ються як тих, хто за своє життя не надто прагнув працювати, 
так і тих, хто формально ходив на роботу 30, 40 і більше ро-
ків, але не зміг довести свій повний страховий стаж.

Працівник може заробити мінімальний страховий стаж 
достроково. Приміром, у 2020 році жінці чи чоловікові - тро-
хи більше 50-ти років, а вони вже мають 27 років стажу. Бо 
до цього стажу увійшла не лише робота, а й служба в армії, 
навчання в інституті, декретна відпустка. Однак пенсію мож-
на буде оформити лише після досягнення пенсійного віку.

Довести стаж - це справа передусім пенсіонера
Здавалося б, усі ці вимоги і пояснення виглядають цілком 

зрозуміло. Але кожен майбутній пенсіонер має бути готовим 
до ситуації, коли він змушений буде захищати свій стаж не 
лише перед Пенсійним фондом, а й у суді.

По-перше, у відділеннях Пенсійного фонду працюють живі 
люди, які помиляються. І вони можуть випадково не врахувати 
якийсь період стажу людини. Особливо це стосується періодів 
до 2004 року, коли стаж рахувався за трудовою книжкою.

По-друге, як свідчать адвокати, що займаються судовими 
пенсійними справами, зібрати якомога більший стаж і довес-
ти його - це справа передусім самого пенсіонера, і аж ніяк не 
працівника Пенсійного фонду.

Збирання довідок, посвідчень, листів від підприємств, уста-
нов і організацій, а також пошук свідків, які працювали разом 
з вами і які підтверджуватимуть вашу трудову діяльність, - це 
те, чим, не виключено, доведеться займатися не один місяць чи 
й рік, якщо виявиться, що страхового стажу недостатньо або ж 
про нього немає відомостей у трудовій книжці.

Тому щоб не потрапити у таку ситуацію, не варто чекати 
до останнього дня, коли настане час оформлювати пенсію. 
Починайте вже зараз дізнаватися, що вас чекає.

ВВС News Україна

→ Що входить до страхового стажу
Перелік періодів трудової діяльності, що входять до ста-

жу, визначається законом «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»:

- трудовий стаж до 1 січня 2004 року (страховий)
- періоди навчання у вищих, середніх, спеціальних за-

кладах, в училищах, на курсах підготовки кадрів, підви-
щення кваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній 
ординатурі з денною формою навчання до 1 січня 2004 року.

- з 1 січня 2004 року - офіційна робота, але за умови 
сплати страхових внесків.

- служба в армії
- перебування на фронті чи участь у бойових діях
- догляд за дитиною до 3-х років
- догляд за інвалідом I групи, за дитиною-інвалідом до 

16-ти років
- перебування на обліку в Центрі зайнятості
Звісно, для включення до страхового стажу цих видів ді-

яльності потрібні документи, що їх підтверджують.
Той, хто працює не на повну ставку, має право на те, щоб 

страховий стаж включав повний місяць, а не половину чи чверть 
місяця. Але це буде можливим лише за умови, якщо страховий 
внесок буде не меншим, ніж мінімальний. А для цього не пови-
нна бути меншою, ніж мінімальна зарплата в Україні, місячна 
платня такого працівника у тому чи іншому році.

купити страховий стаж - реально, але дорого
«Купити», можливо, не найкращий термін, бо йдеться 

про те, що людина добровільно сплачуватиме страховий вне-
сок. Проте, саме так зараз називають цю процедуру.

Це дуже важлива справа для тих, хто працює неофіційно, 
отримує не лише «білу» зарплату.

Цим можуть скористатися також студенти, які навчають-
ся в недержавних навчальних закладах і за яких після 1 січня 
2004 року виш, училище чи коледж не сплачує страхові вне-
ски. Якщо студент сам його сплачуватиме, то, закінчуючи на-
вчання, він вже матиме 2-5 років стажу.

«Купівля» стажу може знадобитися безробітним, які і не 
працюють, і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості. 
А також заробітчанам, котрі працюють за межами України 
нелегально.

Щоб купити страховий стаж, потрібно прийти до Подат-
кової служби і укласти договір про добровільну сплату стра-
хового внеску.

Причому купити стаж можна як на майбутнє, так і за ми-
нулі роки. Тільки у першому випадку платити страховий вне-
сок можна щомісячно, а за минулий час доведеться викласти 
усю необхідну суму.

Однак, коштує стаж недешево. Як кажуть працівники 
Пенсійного фонду, поки що найпопулярнішою є купівля 
кількох місяців стажу, якого не вистачає для встановленої за-
коном мінімальної кількості страхових років.

Щоб купити один місяць страхового стажу, треба сплати-
ти страховий внесок у розмірі 22% від мінімальної зарпла-
ти по Україні. Розмір мінімальної зарплати на початок 2020 
року становить 4723 гривень. Місячний страховий внесок 
- це майже 1040 гривень. Мінімальна зарплата в Україні по-
стійно зростає, а значить, і сума внеску збільшуватиметься.
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Верховна рада України в ніч з 30 на 31 березня ухвалила законопроект про відкриття ринку землі. 
Що ж означає ухвалення земельної реформи й основні положення закону? 

Законопроект № 2178-10 «Про внесення змін у деякі зако-
нодавчі акти України про обіг земель сільськогосподарського 
призначення» під час позачергового засідання ВРУ підтри-
мала більшість народних депутатів.

Зокрема, «За» ухвалення законопроекту в другому читан-
ні і в цілому проголосували 259 народних депутатів за не-
обхідного мінімуму в 226 голосів. Фракція «Слуга народу» 
віддала 206 голосів, «Європейська солідарність» - 23 голоси, 
«Голос» - 13, депутатська група «Довіра» - 12 та 5 голосів від 
позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, «Батьківщина» 
та депутатська група «За майбутнє» не підтримали прийнят-
тя закону жодним голосом.

Що передбачає земельна реформа?
Запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 

роки (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року). 

Основні положення ухваленого законопроекту № 2178-10: 
- До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки 

фізичні особи-громадяни України. 
- Допуск іноземців до купівлі землі на території України 

буде можливе лише після ухвалення відповідного рішення на 
загальнонаціональному референдумі. 

- Землі сільськогосподарського призначення державної та 
комунальної власності продаватися не будуть.

-  Концентрація землі в одні руки в перші два роки після 
запуску земельної реформи обмежена площею 100 га. 

- З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять україн-
ським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га. 

- Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки в 
безготівковій формі. 

- Банки можуть бути власниками земельних ділянок у 
межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчу-
жені на торгах протягом 2-х років. 

- Юридичним особам, учасниками яких є громадяни дер-
жави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані 
санкції, забороняється купувати землю навіть за умови про-
ведення референдуму. 

- Іноземним громадянам забороняється купівля земель-
них ділянок у 50-км зоні від державного кордону України, 
незалежно від рішення референдуму. 

- Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призна-
чення не може бути нижчою від їх нормативної грошової 
оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року. 

Відкритий ринок землі - умова збільшення програми 
МВФ

27 березня під час засідання фракції «Слуга народу» Во-
лодимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася з 
МВФ про збільшення програми до 10 млрд доларів. Прези-
дент зазначив, що без отримання допомоги від міжнародних 
партнерів країні загрожує падіння економіки і дефолт.

Умовою надання допомоги від Фонду є ухвалення закону 
про банки і закону про землю. Відразу після виконання ви-
мог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш 
протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів. 

Парламент розглядав поправки до закону «Про обіг зем-
лі» з початку лютого 2020 року. Всього в документ внесли 
4018 правок, і їх розгляд планувалося завершити до другого 
читання. 

Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 13 листопа-
да ухвалила у першому читанні депутатський законопроект 
2178-10, який запроваджуватиме ринок землі в Україні. За 
відповідне рішення проголосували 240 депутатів. Серед них 
227 голосів дали депутати від «Слуги народу» та 13 поза-
фракційних.  

Законопроект також чітко внормовує перелік тих, хто 
може набувати права власності на землю - громадяни Укра-
їни, територіальні громади, держава, юридичні особи Укра-
їни та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі 
набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ді-
лянку протягом року.  Згідно з прогнозами Світового банку, 
відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно 
приносити українській економіці додатково від 700 млн до 
1,5 млрд доларів.

За інформацією Уніан

ВЕРХОВНА РАДА ВІДКРИЛА 
РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: 

ДЕТАЛІ ПРИЙНЯТОГО ЗАКОНУ



4(117)/2020 р.квітень

9



4(117)/2020 р.квітень

10

СОЦІАЛьНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ГАРАНТІЇ 
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: 

КОРОТКА АНОТАЦІЯ ЗАКОНУ № 3275
коротка анотація Законопроекту № 3275 «про забез-

печення додаткових соціальних та економічних гарантій 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» (прого-
лосований 30.03.20р.)

1. Законопроектом №3275 до уже чинного Закону 
«Щодо підтримки платників податків на період здій-
снення заходів, спрямованих на запобігання виникнен-
ню і поширенню коронавірусної хвороби» №533-IX 
внесено такі зміни:

1) двомісячний період, за який не сплачується пла-
та за землю, скороченодо одного місяця – березня 2020 
року (п. 1 «анотації»). За КВІТЕНЬ нарахування та 
сплату плати за землю ВІДНОВЛЕНО!

2) двомісячний період, за який не сплачується по-
даток на нерухоме майно (об’єкти нежитлової нерухо-
мості), скорочено до одного місяця – березня2020 року 
(п. 2 «анотації»). За КВІТЕНЬ нарахування та сплату 
податку на нерухоме майно ВІДНОВЛЕНО!

3) до 30.06.2020р. продовжено заборону проведення 
планових перевірок у сфері господарської діяльності 
(п. 14 «анотації»).

4) пролонговано строк камеральних перевірок по-
даткових декларацій за березень-травень 2020 року, які 
подані за межами граничного строку їх подання, - про-
тягом 60 календарних днів, що настають за днем їх фак-
тичного подання (п. 5 «анотації»).

5) до 31 травня продовжено моратоій на застосуван-
ня штрафів та пені за несвоєчасну сплата ЄСВ за себе, 
одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується 
ЄСВ (авансових платежів), несвоєчасне подання звіт-
ності до податкових органів (п.8 «анотації»).

6) подовжено до 31 травня мораторій на проведен-
ня перевірок правильності нарахування, обчислення та 
сплати ЄСВ (п.9 «анотації»).

2. Разом з цим, законопроектом збільшено дозволе-
ний річний обсяг доходу для «спрощенців»: 1 група: з 
сьогоднішніх 300 тис. грн. до 1 млн. грн.; 2 група: з 1.5 
млн. грн. до 5 млн. грн.; 3 група: з 5 млн. грн. до 7 млн. 
грн.

3. Наймачі (орендарі) звільняються від плати за ко-
ристування майном, якщо таке майно не може бути 
ними використане, з моменту установлення карантину, 
тобто, з 12 березня 2020 року, і до його завершення.

В даному випадку є серйозні застереження до даної норми:

1) неможливість використання орендованого майна потріб-
но ще довести, адже відповідно до Постанови КМ України від 
11.03.2020р. №211 заборонено роботу далеко не усіх суб’єктів 
господарювання; 2) законопроект ще не набрав чинності, а його 
дію уже розповсюджено з 12 березня, що не зовсім узгоджується 
із приписами ст. 5 цього ж Кодексу про дію актів цивільного зако-
нодавства у часі, відповідно до яких акт цивільного законодавства 
не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом’якшує або 
скасовує цивільну відповідальність особи; зобов’язання зі сплати 
орендної плати в натурі не підпадає під визначення відповідаль-
ності, на відміну, наприклад, від пені чи штрафу; 3) орендодавців, 
як власників нерухомого майна, яке часто і є об’єктом оренди, по-
збавили пільги зі сплати податку на таке нерухоме майно з 01 квіт-
ня, не запровадивши механізму компенсації їм втрати заробітку від 
оренди та зобов’язавши, одночасно, сплачувати податок; 4) осо-
бливості орендних правовідносин, пов’язаних із здійсненням гос-
подарської діяльності, визначені Господарським кодексом України 
(ГК), до статті 286 якого жодних змін не було внесено.

4. Зменшено податкове навантаження (в т.ч. і ПДВ) та 
митне навантаження на суми коштів, або вартість товарів, 
пов’язаних із медичною допомогою протягом карантину.

5. Спрощено порядок використання спирту при виробни-
цтві дезінфекційних засобів.

6. Органам місцевого самоврядування надано право змен-
шити ставки єдиного податку у поточному 2020 році.

7. До 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків як 
для оскарження рішень податківців (в т.ч. і стосовно ЄСВ), 
так і для розгляду поданих скарг.

8. Досить вибірково, на весь час тривалості карантину у гос-
подарських правовіносинах продовжено строки: застосування 
штрафних санкцій у господарських відносинах; сплати відсотків 
за неправомірне користування чужими коштами; пред’явлення 
постачальникові претензій у зв’язку з недоліками поставлених то-
варів; гарантійний строк експлуатації, придатності та зберігання 
товарів; для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за до-
говором підряду на капітальне будівництво, проведення проектних 
і досліджувальних робіт. (статті 232, 269, 322, 324 ГК України).

9. На весь час тривалості карантину у шлюбно - сімей-
них правовідносинах продовжено строкидля вимог про поділ 
майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності по-
дружжя, а також стосовно спорів про батьківство (статті 72, 
129, 128, 139 Сімейного Кодексу України).

10. На весь час тривалості карантину у правовідносинах 
за ЦКУ продовжено строки: загальної та спеціальної позо-
вної давності; позовної давності для вимог у зв’язку з недо-
ліками проданого товару, для вимог про розірвання договору 
дарування, для вимог про відшкодування збитків у зв’язку з 
пошкодженням речі, переданої в найм, та про відшкодування 
витрат на поліпшення такої речі; для здійснення та захисту 
переважного права купівлі частки у праві спільної часткової 
власності; для припинення поруки та пред’явлення позову 
до поручителя, а також оскарження дій виконавця заповіту 
(статті 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 ЦКУ). →
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21. На період карантину спрощено вимоги до надання 
статусу безробітного, допомога по безробіттю призначається 
з першого дня надання статусу безробітного, а виплата до-
помоги по безробіттю може здійснюватися без особистого 
відвідування безробітним центру зайнятості, за умови під-
твердження безробітним наміру перебування у статусі без-
робітного будь-якими засобами комунікації (телефонний 
зв’язок, електронні засоби тощо)».

22. Усі виплати, передбачені законами України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб», «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», 
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю» , які були при-
значені раніше, продовжуються без подання необхідних до-
кументів на період карантину, з подальшим проведенням пе-
рерахунку.

23. Подання фінансової звітності за 2019 рік, передбаче-
ної статтею 11 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», фактично відстрочено до 
90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення 
карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

24. Розкриття річної інформації про емітента за 2019 рік 
продовжено до 30 квітня 2020 року.

25. Річні загальні збори акціонерів, учасників товариств, 
які є емітентами цінних паперів, членів кредитних спілок, а 
також корпоративних фондів за результатами 2019 фінансо-
вого року мають бути проведені у строк не пізніше трьох мі-
сяців після дати завершення карантину.

26. Укладення нових договорів про надання комуналь-
них послуг, які передбачені «новим» ЗУ «Про житлово-ко-
мунальні послуги» від 09.11.2017р. №2189-VIII, перенесено 
(продовжено) на п’ять місяців з дня закінчення (у законопро-
екті відсутнє слово «закінчення», тому це власне припущен-
ня) карантину, так само, як перенесено і прийняття рішення 
співвласниками багатоквартирних будинків про модель ор-
ганізації договірних відносин з виконавцями комунальних 
послуг та укладення відповідних договорів із виконавцями 
комунальних послуг.

27. Для лікування від коронавірусну хвороби (COVID-19) 
дозволено застосовувати методи лікування, допущені офі-
ційним органом Сполучених Штатів Америки, країн - членів 
Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Кон-
федерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської народної 
республіки, Держави Ізраїль.

28. На період карантину припинено приватизацію об’єктів 
великої приватизації.

29. За одно збільшено повноваження Кабінету Міністрів 
України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Адвокат 
Вячеслав 
Мельник

→ 11. На весь час тривалості карантину забороняється 
підвищення процентної ставки за кредитним договором.

12. Працівників позбавили обов’язку дотримуватися вну-
трішнього трудового розпорядку, внісши відповідні зміни до 
ст. 21 Кодексу, однак, не прописали, що такі заходи є тимча-
совими на час дії карантину.

13. Запроваджено дві нові форми робочого часу: гнучкий 
режим та дистанційна (надомна) робота. При чому, норми 
тривалості робочого часу (денної, тижневої чи на певний об-
ліковий період) повинні бути збережені, так само, як і нор-
мування оплаті праці. При дистанційній роботі працівники 
розподіляють робочий час на свій розсуд.

14. Передбачено право Роботодавця на час загрози поши-
ренню епідемії встановлювати у наказі умову про надомну 
роботу, або гнучкий режим робочого часу (без письмової зго-
ди працівників).

15. Внесено визначеність у ст. 113 Кодексу про оплату 
часу простою на період карантину двох третин ставки.

16. На весь час тривалості карантину продовжено строки 
звернення до суду за вирішенням трудових спорів.

17. Кратно збільшено розмір штрафів за порушення поряд-
ку формування, встановлення та застосування цін і тарифів.

18. В частині здійснення судочинства (у кодексах адмі-
ністративного судочинства, господарському процесуальному 
та цивільному процесуальному кодексі України):

1) на весь час тривалості карантину продовжено строки, 
встановлені відповідними процесуальними кодексами, в т.ч. 
строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшен-
ня або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, 
витребування доказів, забезпечення доказів, а також щодо 
строків звернення до суду, подання відзиву та відповіді на 
відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або 
відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення по-
зовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, розгляду ад-
міністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду 
апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду каса-
ційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення 
за нововиявленими або виключними обставинами.

2) при цьому, якщо суд у своєму рішенні встановлює 
строк, то він не може бути меншим, ніж строк карантину.

3) спрощено порядок участі під час карантину у судовому 
засіданні в режимі відеоконференціїпоза межами приміщен-
ня суду з використанням власних технічних засобів.

19. Запроваджено виплату допомоги роботодавцям із 
числа суб’єктів малого та середнього підприємництва у разі 
втрати їх працівниками частини заробітної плативнаслідок 
вимушеного скорочення тривалості робочого часу у разі 
проведення заходів щодо запобігання виникненню та поши-
ренню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених 
карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, 
а також, коли коли роботодавцем вживаються заходи щодо 
профілактики та запобігання поширенню епідемії на ви-
конання рішення відповідної місцевої державної адміні-
страції.

20. Разом з цим, місцевим державним адміністраціям 
надали повноваження приймати рішення щодо необхід-
ності вжиття роботодавцями заходів щодо профілактики 
та запобіганню поширенню епідемій, пандемій.



4(117)/2020 р.квітень

12



4(117)/2020 р.квітень

13



4(117)/2020 р.квітень

14

Фізичні особи, які є громадянами України та працюють тимчасово або постійно за кордоном, повинні декларувати доходи, 
отримані як із джерел в Україні, так і іноземні доходи.

Порядок оподаткування іноземних доходів встановлено п.170.11 ст.170 Податкового кодексу, відповідно до якого, якщо 
джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до загального річного 
оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майно-
вий стан i доходи.

Такі іноземні доходи є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 
за ставкою 1,5%.

Поряд з цим, слід зазначити, що між Урядом України та Урядами інших іноземних держав діють міжнародні договори про 
уникнення подвійного оподаткування. Тому, для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами 
України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваже-
ного справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше 
не передбачено міжнародними договорами України.

Звертаємо увагу, податкова декларація про майновий стан і доходи  подається за вибором платника у будь-який зручний 
спосіб:

- через сервіс «Електронний кабінет» (з використанням електронного цифрового підпису);
- до центрів обслуговування платників податкових інспекцій (за місцем реєстрації);
- поштою (з повідомленням про вручення та описом вкладення).

ГУ ДПС у Рівненській області

Податківці інформують, що у разі укладення договору оренди нерухомого майна між  фізичними особами, які не є 
суб’єктами господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, 
є платник податку — орендодавець.

Наприклад, у разі надання в оренду квартири або іншого житлового чи нежитлового приміщення, іншого нерухомого май-
на, орендодавець є відповідальним за нарахування та сплату податку до бюджету.

Такий орендодавець  має самостійно нарахувати та сплатити податок до бюджету в строки, встановлені  для квартального 
звітного (податкового) періоду, тобто, протягом 40 календарних днів, після останнього дня звітного (податкового) кварталу. 
Суми отриманого доходу, сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результа-
тами такого року орендодавець відображає   у річній податковій декларації про майновий стан і доходи та  подає її до контр-
олюючого органу за місцем реєстрації (податкової адреси) до 1 травня року, наступного за звітним.  

Якщо договір оренди об’єктів нерухомості посвідчувався нотаріально, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про 
такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку — орендодавця. Форма Повідомлення про 
нотаріальне посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
29.12.2010 р. № 1242. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, 
передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

Звертаємо увагу, що суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з 
оренди нерухомості (рієлтери), зобов’язані надіслати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові дого-
вори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для подання 
податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику. Форма інформації затверджена  наказом Міністерства Фінансів України від 13.05.2017 
р. № 497. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтер несе відповідальність, передбачену за-
коном за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

ЯК ОПОДАТКОВУЮТьСЯ ТА ДЕКЛАРУЮТьСЯ 
ДОХОДИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТь ЗА КОРДОНОМ

ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ 
У РАЗІ НАДАННЯ КВАРТИРИ В ОРЕНДУ
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛьНА МЕТА»

координати для звернень ВГо «по «спіЛЬнА МеТА» :
електронна пошта: proky@ukr.net, телефон: (067) 850-86-36, сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ перерАХУнок пенсіЇ ЧорнобиЛЬЦЯМ
    (Постановою суду роз’яснено підстави для перерахунку пенсій чорнобильцям);
◘ Як ЗАоЩАДиТи нА коМУнАЛЦі?
    (Побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки);
◘ сбор среДсТВ В ШкоЛе - ЗАконно иЛи неТ?
   (Имеют ли право требовать деньги через родительский комитет?)
            

ОБ’ЯВИ·ІНФОРМАЦІЯ·ОГОЛОШЕННЯ·ПОВІДОМЛЕННЯ 

     У відповідності із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» Міжнародна громадська 
організація «Ми УкрАЇнЦі» відкриває низку гуманітарно-правових центрів (ГПЦ) по наданню 
безоплатної первинної правової допомоги всім верствам населення. Консультації надають кваліфіковані 
юристи та адвокати.

наразі відкриті і працюють наступні центри правової допомоги:

1) м. київ, вул. різницька, буд. 9-А, кв. 5 (метро Печерська): вт, чт - 10.00-13.00;
2) м. київ, вул. Л. первомайського 5, кв. 23: ср - 14.00-18.00, пт - 09.00-16.00;
3) м. київ, вул. інституцька, 21/8 (ГПЦ при уповноваженому ВРУ з прав людини): 
пн-чт - 09.30-17.30, пт - 09.30-16.45;
4) м. коломия, вул. В.Чорновола, 23;
5) м. прилуки, вул. київська, 185: пн - 09.00-12.00, чт - 14.00-17.00;

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА!

ЗАХИЩАЄ ВАШІ ПРАВА В НАСТУПНИХ СФЕРАХ:

► ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ;  ► ПРАВА НА ОСВІТУ;   ► СВОБОДИ СЛОВА;                 

 ► ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ;    ► ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНАХ;

► ПРАВА НА ЗАКОННЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

   Нагадуємо читачам, що Ви можете надсилати свої запитання, 
а також актуальні та цікаві, з правової точки зору, теми на елек-
тронну пошту редакції: porady_urista@ukr.net  По можливості ми 
будемо надавати відповіді та публікувати їх на сторінках газети.
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   Сторінка відпочинку    
АНЕКДОТИ,  АФОРИЗМИ,  ЦИТАТИ,   КРОСВОРДИ,  КАЗУСИ,   ГОЛОВОЛОМКИ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ  ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  -  49801

Подсудимый своему адвокату:
— За те деньги, что я вам плачу, вы бы могли защищать меня получше.

— Мне что, вместо вас сесть в тюрьму?
— Вот это я понимаю деловое предложение.

¤ ¤ ¤
Известному адвокату предложили защищать человека, обвиняемого в убийстве. После свидания    

с ним адвокат от предложения отказался.
— Почему же? — спросил его помощник.

— Видите ли, — ответил адвокат, — я пришел к 
выводу, что по своему финансовому положению он не имел никакого права совершать подобное 

преступление.
¤ ¤ ¤

В лавку к мяснику забегает собака мест
ного адвоката, хватает кусок говядины и удирает с ним. Рассерженный мясник идет в офис к    

адвокату и спрашивает у него:
— Скажите, пожалуйста, вот, допустим, ко мне в мясную лавку забежала собака и утащила у меня 

кусок мяса. Могу я в этом случае потребовать стоимость мяса с ее хозяина?
— Да, конечно.

— Так вот, только что ко мне в лавку забежала ваша собака и утащила у меня кусок отменной   
говяжьей вырезки на 2 кг. Так что с вас 20 евро.

Адвокат, ни слова не говоря, достает двадцатку и отдает их мяснику.
А через неделю мясник получает по почте счет на 200 евро за юридическую консультацию.

¤ ¤ ¤


