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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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ПЛАН ВИХОДУ З КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ: 
5 ЕТАПІВ УРЯДУ

КАРАНТИН

За повідомленням прем’єр 
міністра України Д. Шмигаля 
вихід з карантину буде складатися з п’яти етапів, 
перший з яких має розпочатися з 11 травня. 

«З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап 
виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, 
починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо 
дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі не-
продовольчими товарами тощо», – сказав очільник Уряду.

За його словами, наступний етап виходу з карантину – це 
той етап, коли почне знижуватися рівень захворюваності і 
почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади.

«Третій, четвертий і п’ятий етапи – це фактично завер-
шення карантину. Крім цього є так звані червоний, помаран-
чевий, жовтий, зелений рівні – це коли ми зможемо розумни-
ми заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. 
Це окремі території, міста, області, райони», – зазначив Де-
нис Шмигаль.

Він також повідомив, що вже є розуміння того, як поетап-
но буде запускатися громадський транспорт та з якими об-
меженнями Україні доведеться жити.

«Це так звана «економіка недоторканості»: соціальна 
дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті 
обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені 
жити в цьому році точно, можливо й в наступному», – зазна-
чив Прем’єр-міністр.

перший етап поступового вихуде з карантину розпо-
чнеться тоді, коли протягом 10 днів відсоток виявлених ви-
падків захворювання серед усіх протестованих не змінюєть-
ся або залишається в межах 5%. За цих умов знімуть частину 
обмежень, зокрема стане доступним відвідування парків, 
скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон 
(крім дитячих майданчиків).

Другий етап наступить тоді, коли протягом 10 днів по-
спіль відсоток виявлених випадків захворювання серед усіх 
протестованих щоденно знижується, щоденна кількість осіб, 
які одужали стала або зростає. За цих умов також знімуть 
частину обмежень, зокрема поновиться навчання в школах 
для випускних класів.

Третій етап виходу карантину буде тоді, коли протягом 10 
днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше пере-
вищує кількість нових випадків. При цьому в Україні скасують 
обмеження щодо спортивних та дитячих майданчиків, закладів 
освіти, метро (спеціальні перевезення), міського транспорту, 
ТРЦ (без розважальних зон та дитячих майданчиків).

Четвертий етап має бути встановлено, що протягом 10 
днів поспіль кількість нових непов’язаних між собою випад-
ків захворювання щоденно менше, ніж 5 на область. Тоді від-
новить роботу метрополітен та весь наземний громадський 
транспорт, ТРЦ, спортзали, заклади культури, заклади освіти.

п’ятий етап наступить тоді, коли в Україні фіксувати-
муть лише поодинокі випадки, які пов’язані виключно з ім-
портуванням захворювання. Тоді буде знято інші карантинні 
обмеження, крім встановлених місцевою владою в окремих 
адміністративно-територіальних одиницях.
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 НОВИНИ                                   

Громадянам, які залишились без роботи під час карантину, 
підняли розмір мінімальної допомоги з 650 до 1 000 гривень 
на місяць, а розмір максимальної – до 4723 гривень. «Для того, 
аби понад 600 тисяч громадян отримали необхідні кошти, з 
Фонду COVID-19 виділять 6 мільярдів гривень. Відповідну 
постанову уряду сьогодні на своєму засіданні погодив Комі-
тет з питань бюджету», – повідомили у Команді Зеленського. 
Із 6 мільярдів  4,7 млрд підуть на виплату допомоги з частко-
вого безробіття на період карантину. 1,27 млрд грн виділено 
на надання кредитів для виплати допомоги з безробіття (фі-
нансова допомога з бюджету на поворотній основі відповід-
но до вимог статті 2 Бюджетного кодексу України визнача-
ється як кредитування бюджету). Уряд підрахував, що понад 
2 мільйонів українців втратили роботу через карантин. За 
оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безро-
біття сьогодні складає 13,7-15,4%. Це найвищий показник за 
останні 15 років. Також повідомлялося про спрощення про-
цедури оформлення безробітних – тепер щоб стати на облік у 
Державній службі зайнятості, досить обрати найближчу фі-
лію та відправити на її електронну пошту пакет документів.

З травня в Україні для 8,4 млн пенсіoнеpів будуть 
пpoіндексoвaні пенсії на одинадцять відсотків. Тaкoж 
підвищaть мінімaльний poзміp пенсії oсoбaм, стpaхoвий стaж 
яких стaнoвить 30 poків у жінoк тa 35 poків у чoлoвіків дo 2100 
гpн. Зa слoвaми oчільниці Мінсoцпoлітики, poзміp пенсії 
зpoсте у сеpедньoму нa 260 гpивень. Нaгaдaємo, щo відпoвідні 
підвищення пеpедбaчені пoстaнoвoю Кaбінету Міністpів від 
1 квітня 2020 p. № 251 «Деякі питaння підвищення пенсійних 
виплaт і нaдaння сoціaльнoї підтpимки oкpемим кaтегopіям 
нaселення у 2020 poці». Кoшти нa виплaту підвищених пенсій 
пеpедбaчені у пpийнятих 13 квітня 2020 p. змінaх дo Зaкoну 
Укpaїни «Пpo Деpжaвний бюджет Укpaїни нa 2020 pік». 
Відпoвіднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo зaгaльнooбoв’язкoве 
деpжaвне пенсійне стpaхувaння» пpи збільшенні зapoбітку, 
з якoгo oбчислюється пенсії, вpaхoвується 50 % пoкaзникa 
зpoстaння спoживчих цін зa пoпеpедній pік тa 50 % 
пoкaзникa зpoстaння зapoбітнoї плaти, зa pік, щo пеpедує 
poку, в якoму пpoвoдиться збільшення. У 2019 poці індекс 
зpoстaння спoживчих цін склaв 4,1 %, a пoкaзник зpoстaння 
зapoбітнoї плaти зa пoпеpедній pік 17,85 %. Пoкaзник збіль-
шення у 2020 poці стaнoвить 11 % ((4,1%+17,85%) / 2).

В Україні 277 тисяч фізосіб-підприємців змушені були при-
зупинити діяльність через карантинні заходи, повідомляє 
Опендатабот.За даними платформи для роботи з відкритими 
даними, у сфері освіти без роботи залишилися 13684 ФОП, 
туризму — 8370, спорту — 8434, ринки — 211302, транспорт 
— 1791. Напередодні в низці українських міст пройшли 
протести підприємців, які виступили проти закриття ринків.

У газеті «Голос України» та на сайті видання опубліковано 
закон №552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарсько-
го призначення». Нагадаємо, 31 березня Рада на позачерго-
вому засіданні ухвалила цей Закон. За ухвалення відповід-
ного законопроєкту проголосували 259 депутатів. Документ 
передбачає формування законодавчого поля для запро-
вадження ринкового обігу земель сільськогосподарського 
призначення. Закон, який підписав глава держави, дасть 
змогу забезпечити реалізацію конституційних прав грома-
дян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити 
прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення громадянами України.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції розпочав перемовини з країнами ЄС, які хочуть 
офіційно запросити на сезонні роботи українських заробіт-
чан. Для того, щоб це реалізувати, роботодавці повинні за-
безпечити належні умови проживання та перевезення для 
громадян. Про це йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єра 
з питань євроінтеграції Вадима Пристайка. Як уточнив При-
стайко, наразі уряд намагається визначити, як організувати 
виїзд українців, які хочуть працювати за кордоном. Водночас 
він відзвітував, що вже провів низку телефонних розмов з 
урядовцями країн-членів ЄС. За його словами, уряд вимагає 
забезпечення організованого трансферу та належних умов 
праці, зокрема медичної безпеки. «Віцепрем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Украї-
ни Вадим Пристайко вже провів низку телефонних розмов 
з урядовцями країн ЄС, які дозволять сформувати єдиний 
ефективний механізм роботи», - сказано у повідомленні.

ЗБІЛЬШЕНО РОЗМІР ДОПОМОГИ 
З БЕЗРОБІТТЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

УРЯД ДОМОВЛЯЄТЬСЯ З КРАЇНАМИ ЄС 
ПРО РОБОТУ УКРАЇНСЬКИХ ЗАРОБІТЧАН

В УКРАЇНІ В ТРАВНІ 
ПІДВИЩАТЬ РОЗМІР ПЕНСІЇ

В УКРАЇНІ ЗГОРНУЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ 
277 ТИСЯЧ ФОПІВ

ОПРИЛЮДНЕНО ЗАКОН 
ПРО РИНОК ЗЕМЛІ

МЕДИКІВ, ЩО БОРЯТЬСЯ З COVID-19 
ЗВІЛЬНЕНО ВІД ПОДАТКІВ

30 квітня, Верховна Рада схвалила за основу проект закону 
№3329-д про внесення зміни до Податкового кодексу України 
щодо звільнення від оподаткування доходів медичних праців-
ників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захво-
рювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19). 
За відповідне рішення проголосували 336 народних депутатів.  
Згідно з пояснювальною запискою, метою вказаного законо-
проекту є необхідність продовжити дію податкових пільг та 
спрощень адміністративних процедур на період здійснення 
обмежувальних карантинних заходів встановлених Кабіне-
том міністрів України. Законопроект також направлений на 
захист як малого так і великого бізнесу від негативних на-
слідків, у зв’язку з невикористанням економічного потенціалу.
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ВАРТО ЗНАТИ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ 
ЧОРНОБИЛЬЦЯМ

постановою суду роз’яснено підстави 
для перерахунку пенсій чорнобильцям

Перерахунок пенсії особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, здійснюється з дати прийняття 
рішення, яким визнано неконституційною норму, яка звужує 
таке право.  

Про це повідомила прес-служба судової влади. 

«25 березня 2020 року Перший апеляційний адміністра-
тивний суд розглянув у письмовому провадженні адміні-
стративну справу за апеляційною скаргою фізичної особи на 
рішення Луганського окружного адміністративного суду від 
21 листопада 2019 року за позовом фізичної особи до органу 
управління пенсійного фонду про визнання протиправною 
бездіяльність та зобов’язання вчинити певні дії», – сказано 
в повідомленні. 

За результатами розгляду справи Перший апеляційний 
адміністративний суд прийняв постанову, в якій зазначено 
про таке. 

Підставою для звернення до суду слугувала відмова органу 
управління пенсійного фонду здійснити пенсіонерові перераху-
нок пенсії, як особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом на 01 січня відповідного 
року з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 
25 квітня 2019 №1-р(ІІ)/2019 у справі № 3-14/2019. 

Приймаючи рішення по суті заявлених позовних вимог 
Перший ААС вважає помилковим висновок суду першої ін-
станції про те, що перерахунок пенсії слід зробити, починаючи 
з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому подано від-
повідну заяву, якщо вона надійшла після 15 числа поточного 
місяця, зазначивши, що особа має право на проведення пере-
рахунку його пенсії з 25 квітня 2019 року (дата прийняття Кон-
ституційним Судом України рішення у справі № 3-14/2019). 

Перший ААС також зазначив, що відсутність роз`яснень 
щодо застосування положень частини 3 статті 59 Закону Укра-
їни «Про статус і соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII, яка 
визнана неконституційною, як і відсутність підзаконних нор-
мативно-правових актів, що визначають механізм реалізації 
цієї норми, не може вважатися правомірною підставою для 
відмови для перерахунку з тієї дати, з якої вимагав пенсіонер.
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СБОР СРЕДСТВ В ШКОЛЕ - 
ЗАКОННО ИЛИ НЕТ?

Следовательно, если  же ситуация после попытки реше-
ния данной проблемы с руководством школы не изменится 
и есть видно, что это отражается на отношении к ребенку, – 
нужно обратиться в полицию и написать заявление. Это тот 
случай, когда закон будет на Вашей стороне.

В соответствии ст. 364 ККУ учителя и дирекция за сбор 
средств могут получить арест на срок до 6 месяцев или огра-
ничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых миниму-
мов доходов граждан.

Есть еще одна ст. 368 ККУ, которая гласит о том, что если 
учителя и/или дирекция получат неправомерную выгоду, 
законом это тоже наказывается штрафом от 1000 до 1500 
необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на 
срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 
2 до 4 лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет.

  

Юрист Алена Насеко

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

Вопрос:
В школе завуалировано через родительский комитет со-

бирают деньги. При этом даже не указывают на что. Ди-
ректор школы говорит, что ни к каким сборам денег школа 
отношения не имеет, это все благотворительность роди-
телей. Тем детям, чьи родители не сдали, начинают зани-
жать оценки, не берут на школьные экскурсии и т.д. 

Можно ли с этим что-то сделать?

ответ:
Согласно действующему законодательству нашей страны 

поборы в школах недопустимы и это однозначно. Относи-
тельно недавно в законодательстве произошли изменения, 
предусматривающие то, что благотворительные взносы яв-
ляются одним из источников поступления средств в бюджет 
школы. Но есть большая разница между благотворительным, 
добровольным взносом и поборами. Ключевое понятие 
— добровольность. То есть если родители сами хотят дать 
школе для ее улучшения — они могут сообща это решить. 
Они могут добровольно сделать взносы, но обязательно — 
на казначейский счет школы. После этого имеют право тре-
бовать отчет об использовании средств. Другое дело — это 
принуждение, когда нет доброй воли родителей. Это недо-
пустимо и не предусмотрено законодательством. Более того, 
в таких случаях можно жаловаться администрации школы. 
Если это не помогает — в управление образо-
вания. Если и это не помогает, то следует об-
ращаться в правоохранительные органы.

И кроме того, с юридической точки 
зрения совсем непра-
вильно перекладывать 
обязанность сбора де-
нег на родительский 
комитет. Во-первых, 
они не представители 
школы, во-вторых, на 
каких основаниях 
собираются деньги? 
Мало того, роди-
тельским комитетам 
официально запре-
тили собирать день- г и . 
Министерство образования 
опубликовало поста-
новление, которое 
объясняет, что 
сбор средств 
находится вне 
закона. Но мно-
гие, видимо, об 
этом не знают 
или не хотят знать.  
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Відповідно до принципу 6 Декларації прав дитини, ди-
тина для повного і гармонійного розвитку її особистості по-
требує любові та розуміння. Вона має, якщо це можливо, 
зростати в піклуванні та під відповідальністю своїх батьків, 
у будь-якому разі – в атмосфері любові та моральної і матері-
альної забезпеченості; малолітня дитина, крім випадків, коли 
є виняткові обставини, не має розлучатися зі своєю матір’ю. 
На суспільство та органи публічної влади має бути покладе-
ний обов’язок щодо здійснення особливого піклування про 
дітей, які не мають сім’ї, та про дітей, які не мають достатніх 
засобів існування. Бажано, щоб багатодітним сім’ям надава-
лася державна або інша допомога на утримання дітей.

Відповідно до частини b) статті 5 Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок - Держави-сторони вживають усіх відповідних 
заходів з метою: забезпечити, щоб сімейне виховання вклю-
чало правильне розуміння материнства як соціальної функції 
і визначення загальної відповідальності чоловіків і жінок за 
виховання та розвиток своїх дітей за умови, що в усіх випад-
ках інтереси дітей мають перевагу.

З вищезазначених положень випливає, що дитина, яка 
має у Вас народитись (у шлюбі), походить від Вас та Вашого 
чоловіка і після її народження ви маєте бути зареєстровані, 
як батьки новонародженої дитини.

Тобто, батьком дитини за законом буде Ваш чоловік, а не 
іноземець.

При цьому, іноземець, якщо забажає, може звернутись з 
позовом до Вашого чоловіка (не до Вас) до суду з вимогою 
про визнання батьківства. Але, для такого звернення інозе-
мець повинен мати докази того, що він є батьком. Таким до-
казом може бути лише експертиза ДНК, проте зробити таку 
експертизу без Вашої на те згоди неможливо. При цьому, 
суд не може змусити Вас до проведення експертизи ДНК на 
походження дитини, оскільки Ви та Ваша дитини не є учас-
никами такої судової справи. Крім того, якщо Ваш чоловік 
не погодиться з таким позовом та за відсутності експертизи 
ДНК, суд відмовить іноземцю в задоволенні його вимог.

Слід також зауважити, що враховуючи наведені положен-
ня міжнародних актів, жодна жінка не може бути позбавлена 
материнських прав, а малолітня (до 14 років) дитина не може 
розлучатись з її матір’ю.  

Навіть за умов, якщо визнати іноземця батьком дитини 
(або за Вашою згодою, або в судовому порядку), то інозе-
мець не зможе відібрати у Вас, як у матері, Вашу малолітню 
дитину. Суд такої вимоги не задовольнить, оскільки розлу-
чення з матір’ю може завдати шкоди дитині, а інтереси дити-
ни мають перевагу.

Отже, на даний момент іноземець не має ніяких прав на 
дитину. Він має лише право позиватись до Вашого чоловіка 
і тільки протягом одного року. Іноземець не має права віді-
брати у Вас дитину після її народження.

Юрист Інна Клименок

Питання:
Я заміжня. Маю 11-місячну дитину. Трапилося так, що 

я мала стосунки із громадянином Німеччини. Я завагітніла, 
але заяву на розлучення у нас з чоловіком не прийняли, так 
як спільній дитині не було року. На даний момент дитині 
вже є рік, але ми з чоловіком вирішили зберегти сім’ю. Гро-
мадянин Німеччини погрожує забрати майбутню дитину і 
самостійно її виховувати. Я на п’ятому місяці вагітності, і 
надалі залишаюся у офіційному шлюбі. Офіційний чоловік не 
проти дитини. 

Які права на дитину має іноземець? Чи має він дійсно 
право відібрати її у мене після народження?

Відповідь:

У Вашому випадку слід звернути увагу на наступне.
Відповідно до ч.1 статті 121 Сімейного кодексу України 

(далі – СК України) права та обов’язки матері, батька і дити-
ни ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому 
органом державної реєстрації актів цивільного стану в по-
рядку, встановленому статтями 122 та 125 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 122 СК дитина, яка зачата і (або) 
народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження 
дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва 
про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про на-
родження дружиною дитини.

Відповідно до положень статті 129 СК України особа, яка 
вважає себе батьком дитини, народженої жінкою, яка в мо-
мент зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з 
іншим чоловіком, має право пред’явити до її чоловіка, якщо 
він записаний батьком дитини, позов про визнання свого 
батьківства.

До вимоги про визнання батьківства застосовується позо-
вна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа 
дізналася або могла дізнатися про своє батьківство.

Відповідно до ч.1 статті 133 СК України, якщо дитина 
народилася у подружжя, дружина записується матір’ю, а чо-
ловік - батьком дитини.

Відповідно до частини 1 статті 9 Конвенції про права 
дитини, держави-учасниці забезпечують те, щоб дитина не 
розлучалася з батьками всупереч їх бажанню, за винятком 
випадків, коли компетентні органи згідно з судовим рішен-
ням, визначають відповідно до застосовуваного закону і про-
цедур, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтер-
есах дитини. Таке визначення може бути необхідним у тому 
чи іншому випадку, наприклад, коли батьки жорстоко пово-
дяться з дитиною або не піклуються про неї, або коли батьки 
проживають роздільно і необхідно прийняти рішення щодо 
місця проживання дитини.

ЯКІ ПРАВА МАЄ ІНОЗЕМЕЦЬ НА ДИТИНУ, 
НАРОДжЕНУ НЕ У ШЛЮБІ?
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 ТЕМА НОМЕРА

побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки?

Суми в квитанціях за комуналку сьогодні мало кого радують. Та ще з травня 2019 року в Україні запрацював новий закон 
про ЖКГ. Тепер боржників каратимуть штрафами і пенею, аж до відключення комунальних послуг. Все це мотивує економи-
ти. Я мешкаю у багатоквартирному будинку, тому вирішив вивчити доступні мені і іншим міським жителям варіанти заоща-
дити на комуналці, і порахувати, наскільки вони можуть бути ефективні. (Ціни/тарифи орієнтовні - можуть відрізнятися)

Лампочки
Лампочки – це те, чим всі ми користуємося щодня і по багато годин. Тому вивчати питання економії я почала саме з них. 

Благо, вибирати сьогодні є з чого: лампи розжарювання, енергозберігаючі, світлодіодні, галогенові, люмінесцентні. Порівню-
вати буду три перші як найпопулярніші. Для розрахунків мені потрібні такі показники:

1) Ціна на електроенергію для населення:
• 0,9 грн/кВт за обсяг споживання до 100 кВт
• 1,68 грн/кВт за обсяг споживання понад 100 кВт  

2) В залежності від пори 
року, світло в квартирі горить 
різну кількість часу – близько 
3 годин влітку і 7 годин взим-
ку. В середньому виходить 
близько 5 годин на день або 
1825 – на рік.Я застосувала ко-
ефіцієнт 0,9 грн/кВт, тому що 
зазвичай укладаюся в норму 
100 кВт. Перевищую її в зимо-
ві місяці, але враховувати це в 
розрахунках не стану, коригу-
вання буде в районі похибки.

Висновок
Як видно з таблиці, враховуючи термін служби і споживання електроенергії, найвигіднішою є світлодіодна лампа. У мене 

в квартирі в люстрах і світильниках використовується 9 лампочок. Якщо б у мене вони були звичайними лампами розжарю-
вання, і я б вирішив замінити їх на енергозберігаючі, то за рік економія склала б 694,8 гривні, якщо на світлодіодні – 798,3 
гривень. Як на мене, в цьому є сенс. У себе вдома я давно використовую енергозберігаючі лампи.

Лічильник електроенергії: звичайний чи багатотарифний
Економити на електриці можна, використовуючи так званий «нічний тариф». Суть в тому, щоб намагатися споживати більше 

в нічні години і платити за це в два рази менше. Такою тарифною політикою постачальники стимулюють нічне споживання, коли 
в енергомережі надлишок електроенергії, і намагаються згладити піки споживання, які припадають на ранкові та вечірні години.

Багатотарифні лічильники ділять добу на часові зони. У кожній з них кіловат година множиться на свій коефіцієнт, який 
становить 0,4-1,5 від повного тарифу кіловат години – 1,68 грн.

Лічильники бувають дво- і тризонні. Ось як розраховується споживання за двозонним тарифом:
• Денна зона: 7:00 – 23:00, коефіцієнт 1 (оплачується повний тариф)
• Нічна зона – 23:00 – 7:00, коефіцієнт 0,5 (оплачується половина повного тарифу)
Розрахунок за тризонним тарифом:
• Пікова зона 8:00-11:00, 20:00-22:00, коефіцієнт 1,5 (оплачується півтора повні тарифи)
• Напівпікова зона 7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00, коефіцієнт 1 (оплачується повний тариф)
• Нічна зона 23:00-7:00, коефіцієнт 0,4 (оплачується менше половини повного тарифу)
Для заміни звичайного лічильника на багатотарифний потрібно:
1. Дізнатися у свого постачальника електроенергії, чи можливе у вашому домі його встановлення.
2. Вибрати сам лічильник. Вони бувають однофазні або трифазні. Перший обійдеться приблизно в 1400 гривень, дру-

гий – удвічі дорожче.
3. Вибрати тариф – двозонний або тризонний.
4. Оплатити його встановлення і програмування – 350-500 гривень.

ЯК ЗАОЩАДИТИ 
НА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ?
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Але насамперед потрібно зрозуміти, чи зможете ви перевести споживання частини електрики на цей час. Наприклад, немає проблем 
запрограмувати на нічну роботу мультиварку, пральну машинку, хлібопічку. Можна також заощадити, включаючи вночі, наприклад, піді-
грів підлоги. Але електрочайник, мікрохвильовка, пилосос, електродуховка, праска частіше використовуються вранці або вдень.

Моя квартира в середньому за місяць «спалює» 130 кВт електроенергії. Основні споживачі: лампочки, холодильник, те-
левізор, ПК, мікрохвильовка, духовка, праска, пральна машинка і пилосос. У нічну зону можна перевести хіба що пральну 
машинку і половину споживання холодильника. Це близько 30 кВт. Скільки я зможу заощадити?

З звичайним лічильником 130 
кВт обійдуться мені в 140,40 грн.

З двозонним лічильником 
130 кВт обійдуться в 124,17 грн.

З трьохзонним тарифом 130 
кВт обійдуться мені в 167,55 грн.

Висновок
Тризонний тариф виявився для мене невигідним. При використанні двозонного економія складе 16,23 гривень на місяць або 194,76 

гривень на рік. Сам лічильник в цьому випадку окупиться через 9 років. Економія не настільки істотна, щоб я всерйоз задумався про 
тяганину з його заміною та переведення техніки на нічний режим роботи. Тобто в моєму випадку ні один, ні інший тариф не підходить.

Думаю, в переході на них є сенс тоді, коли в будинку є великий споживач електроенергії, який можна використовувати в 
нічний час без особливих незручностей. Ідеальний приклад – електромобіль, який можна заряджати вночі за половину вар-
тості кіловат години. Тут економія буде дійсно відчутною.

Лічильники на воду чи оплата за нормативом
Далі я вирішив порівняти, що вигідніше для сім’ї з 4 осіб: користуватися лічильниками на воду чи платити за нормативами 

споживання. Я живу у Львові в багатоквартирному будинку з централізованою подачею холодної і гарячої води і сушаркою 
для рушників. Соціальні нормативи води і водовідведення на одного споживача на місяць складають:

• 2,4 м3 холодної води (тариф 9,37 грн/м3)
• 1,6 м3 гарячої води (тариф 78,62 грн/м3)
• 4 м3 на водовідведення (тариф 4,67 грн/м3)

Скажу відразу: лічильники у мене стоять. В серед-
ньому за місяць споживання 3 м3 гарячої і 7 м3 холод-
ної води. Коштує це: 7*2,4 + 3*78,62 + 10*4,67 = 348,15 
гривень. Якби я платив за нормативами, то вийшло б: 
(2,4*9,37 + 1,6*78,62 + 4*4,67) * 4 людини = 667,84 грн. 
Тобто приблизно вдвічі більше.

Висновок
Для квартири, в якій живуть 4 людини, купівля лічильників окупиться за кілька місяців і скоротить річні витрати на воду 

приблизно вдвічі. Потрібно ставити, без варіантів.

бойлер чи гаряча вода за лічильником
Від знайомих, у яких є бойлери, я неодноразово чула, що користуватися ними вигідніше, ніж гарячою водою. І ось вирі-

шила це перевірити. Свої витрати за лічильниками я буду порівнювати з витратами на користування 80-літровим бойлером. 
Брати менший на сім’ю, думаю, сенсу немає.

Для орієнтиру я вибрала бойлер Atlantic потужністю 1,5 кВт з механічним управлінням і «сухим» теном. Виробник заяв-
ляє, що час його нагрівання становить 2,45 години, а для підтримки температури в 65С ° він буде споживати 1,35 кВт на добу.

За місяць наша сім’я витрачає 3 м3 або 3000 літрів гарячої води. Тобто 100 літрів на день. На нагрівання цієї кількості піде 
4,6 кВт (100л/80л*2,45 ч*1,5 кВт). На нагрівання і підтримання температури – 5,95 кВт на добу або 178,5 кВт на місяць. В 
результаті у мене вийшли такі цифри:

Висновок
В реальності різниця, думаю, 

може бути дещо меншою, тому 
що сам факт наявності бойлера 
стимулює витрачати менше води 
(принаймні, мене). Але в цілому 
економії в його використанні я не 

знайшов. Єдиний незаперечний плюс бойлера в тому, що ви не залежите від планових і позапланових відключень гарячої 
води, які з часом у нас відбуваються все частіше. Вирішуючи, чи купувати бойлер, я б враховував частоту відключення га-
рячої води і ціну моделі, яка сподобалася.                                                                                      (продовження на сторінці 14)
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НОВІ ПРАВИЛА ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ: 
ЩО ЗМІНИЛОСЯ З 28 КВІТНЯ 2020 РОКУ?
Починаючи з 28 квітня 2020 року в Україні набрав 

чинності Закон України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансування тероризму та фінансування і роз-
повсюдження зброї масового знищення».

Законом передбачено часткове ускладнення правил гро-
шових переказів для фізичних осіб.

У разі  здійснення переказу на суму від 5 тисяч гривень, 
клієнтам потрібно буде пройти обов’язкову ідентифікацію. 
Водночас зміни не стосуються оплати комунальних плате-
жів, оплати кредиту і зняття коштів зі свого рахунку.

Які перекази заборонено вчиняти анонімно?
У разі якщо сума перевищує 5 тисяч гривень, не можна 

буде анонімно:
- надсилати грошові перекази без відкриття рахунку;
- поповнювати рахунки інших людей;
- поповнювати рахунки у платіжних терміналах;
- платити за отримані товари або послуги, якщо перево-

дите кошти на рахунок (наприклад, доставка з післяплатою).

Тобто всі ці операції можна буде й далі виконувати, про-
сто з ідентифікацією своєї особи.

Які перекази можна здійснювати без ідентифікації 
своєї особи?

Без підтвердження особи можна здійснювати наступні 
перекази:

- сплачувати за житлово-комунальні послуги (незалежно 
від суми);

- сплачувати податки, штрафи або інші обов’язкові збори 
та платежі (незалежно від суми);

- сплачувати за кредити, якщо сума є меншою ніж 30 ти-
сяч гривень;

- знімати кошти з власного рахунку;
- оплачувати товари та послуги за допомогою платіжної 

картки.

Чи стосуються зміни переказів з картки на картку?
Грошові перекази між громадянами з використанням 

банківських карт будуть проходити в звичайному режимі. 
Усі клієнти банків вже були у відділенні банку, заповнювали 
анкету і надавали ксерокопії своїх документів, тому їх іден-
тифікація проведена. Безготівкові платежі не будуть мати об-
межень, і розподіляти їх на 5 тисяч гривень не потрібно.

У разі переказу готівки на карту, потрібно ідентифіку-
вати особу?

Переказ готівки на іншу картку на суму понад 5 тисяч 
гривень можна зробити в касі банку, де обов’язково потрібно 
надати паспорт, тобто ідентифікувати особу. Переказати го-
тівку можна і в терміналі самообслуговування, якщо такий 
термінал має можливості для ідентифікації клієнта. До кінця 
року планується обладнати платіжні термінали спеціальни-
ми зчитувачами карт.

Чи потрібно підтверджувати походження коштів?
Пpи ідентифікaції клієнтa бaнки вимaгaти підтвеpдження 

походження коштів не будуть.

Чи потрібно ідентифікувати особу при сплаті послуг 
за мобільний зв’язок?

Зaкон не pегулює телекомунікaційні послуги тa відноси-
ни між опеpaтоpaми мобільного зв’язку тa їх aбонентaми. Як 
і раніше, опеpaтоpи мобільного зв’язку зможуть нaдaвaти по-
слуги мобільного зв’язку своїм коpистувaчaм, у тому числі 
неідентифіковaним aбонентaм.

Основні цілі Закону України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансування тероризму та фінансування і розпо-
всюдження зброї масового знищення»

Зaконом впpовaджується pизик-оpієнтовaний під-
хід у pоботі з клієнтaми. Високоpизикових клієнтів будуть 
пеpевіpяти більш pетельно. Мовa йде пpо тих осіб, хто може 
пpоводити опеpaції нa великі суми.

У відповідності до Закону збільшено гpaничний поpіг 
опеpaцій обов’язкового фінмонітоpингу. Paніше бaнки в 
обов’язковому поpядку повідомляли Деpжфінмонітоpинг пpо 
всі опеpaції від 150 тисяч гривень, a сеpед підстaв для цього 
було 17 ознaк. Зaконом збільшено гpaничний поpіг суми до 
400 тисяч гривень і зменшено список ознaк опеpaцій. Тепеp 
їх всього чотиpи. Так, звітувaти потpібно пpо тaкі опеpaції: 
готівкові опеpaції; пеpекaз коштів зa коpдон; опеpaції полі-
тиків; опеpaції клієнтів з деpжaв, які пpaцюють в сіpій зоні.

Заступник директора Регіонального  центру з надання 
БВПД у м. Києві Тетяна Городенська
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нАЛоГ нА ЭЛиТнУЮ неДВиЖиМосТЬ В УкрА-
ине В 2020

Отдельно украинцам придется заплатить налог за 
“элитную недвижимость”. В понимании законодателя, это 
квартиры от 300 кв.м и дома от 600 кв.м. Для них, помимо 
основной ставки налога, есть дополнительный ежегодный 
платеж “за роскошь” в размере 25 тыс. грн.

Платить нужно и за пристройки, сараи – все нежилые по-
мещения. Правда, в 2021 году, оплачивая налог за текущий, 
месяцы, когда был карантин, вычтут при расчете размера на-
лога на нежилые помещения.

“На период осуществления мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения коро-
навирусной инфекции (закон Украины от 17.03.2020 № 533-
ІХ), и с целью поддержки налогоплательщиков с 01.03.2020 
по 30.04.2020 объекты нежилой недвижимости, находящиеся 
в собственности физических или юридических лиц, не явля-
ющихся объектом налогообложения налогом на недвижимое 
имущество”, – пояснили в налоговой.

коГДА приДУТ кВиТАнЦии ДЛЯ УпЛАТЫ но-
ВоГо нАЛоГА нА неДВиЖиМосТЬ В УкрАине, и 
ЧТо бУДеТ, есЛи не ЗАпЛАТиТЬ

Украинцы должны получить квитанции для уплаты ново-
го налого на недвижимость в Украине до 1 июля 2020 года. 
Однако уведомления могут прийти и раньше. После вруче-
ния уведомления (его могут отдать, например, родственни-
кам, которые живут по тому же адресу), на оплату есть два 
месяца.

“Согласно ст. 266 Налогового кодекса Украины, налого-
вое обязательство может быть начислено за отчетные годы в 
пределах 1095 дней. То есть трех лет”, – пояснили фискалы.

Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 
дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение 
и отказывается платить, имущество, на которое начисляют 
налог, могут арестовать.

К слову, ежегодно около миллиона украинцев получают 
квитанции об уплате налога на недвижимость. Причем, как 
отмечают юристы, судя по данным сборов, платят украинцы 
исправно. Если лично вручить уведомление не удалось, то 
датой вручения будут считать ту дату, которая укажет почто-
вая служба.

Advice

Украинцам уже через считанные недели придут пла-
тежки по налогу на недвижимость в Украине. Раз в год 
каждый владелец относительно больших квартир и до-
мов должен оплатить “лишние” квадраты. Сумма при-
вязана к минимальной заработной плате, поэтому размер 
растет с каждым годом.

коМУ и скоЛЬко приДеТсЯ ЗАпЛАТиТЬ нА-
ЛоГоВ В УкрАине В 2020 ГоДУ кТо и скоЛЬко 
пЛАТиТ нАЛоГА нА неДВиЖиМосТЬ В 2020 ГоДУ

Платить нужно только за “лишние” квадраты. На уровне 
государства установлена норма в 60 квадратов для квартир 
и 120 квадратов для домов (или 180 кв.м, если есть и дом, 
и квартира). Налог поступает в местные бюджеты, поэтому 
городские и сельские советы имеют право принять решение 
и увеличить норматив для своих жителей.

Деньги взимаются с площади, которая превышает нома-
тив, например, 80 квадратов, а не 60. Но снизить норму ник-
то не может. Как рассказывает налоговый эксперт Геннадий 
Грушко, большинство местных советов норму не пересмо-
трело: платят так, как сказано в Налоговом кодексе.

“Для местной власти налог на недвижимость в Украине 
является важным источником пополнения бюджета. Осо-
бенно, если это касается небольших населенных пунктов. 
Поэтому им просто невыгодно завышать норматив”, – пояс-
няет Грушко.

кАк рАссЧиТЫВАеТсЯ коЛиЧесТВо кВАД-
рАТнЫХ МеТроВ, ЗА коТорЫе нУЖно ЗАпЛА-
ТиТЬ нАЛоГ В 2020 ГоДУ

Площадь дома/квартиры – норматив площади = площадь, 
за которую нужно заплатить налог. К примеру, если площадь 
вашей квартиры 90 квадратов и она принадлежит только вам, 
то заплатить придется за 30 квадратов. Если же у вас есть 
1/2 квартиры площадь, то платить не придется (по 45 квадра-
тов на каждого человека). Оплачивается каждый квадратный 
метр выше нормы.

На уровне государства установлена единая ставка в 1,5% 
от прошлогодней минимальной заработной платы (70,6 грн). 
Однако во многих городах ставку снизили до 1% (41,7 грн). 
Как и в случае с площадью, местная власть имеет право сни-
зить ставку, но не увеличить ее. То есть меньше требовать 
можно, а больше – нельзя.

Допустим, за лишние 30 кв. м со ставкой налога на не-
движимость в 1,5% в 2020-м необходимо заплатить налог в 
размере 2118 грн. Если же ставку налога снизили до 1%, то 
налог за такую же площадь составит уже 1251 грн.

КАКОЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ 
НА КВАРТИРы И ДОМА В 2020 ГОДУ
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «ДІЙ ВДОМА»: 
ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ 

ОБОВ’ЯЗКОВОЇ САМОІЗОЛЯЦІЇ

Якщо особа обирає самоізоляцію з «Дій вдома», вона має 
підтвердити це рішення під час проходження паспортного 
контролю - спочатку сказавши свій номер телефону та адресу 
місця самоізоляції, після чого показавши відповідний екран 
застосунку працівнику Державної прикордонної служби.

Для зручності рекомендується завантажити та авторизу-
ватись у застосунку до прибуття на кордон.

Важливо: «Дій вдома» можливо встановити лише на 
українські номери телефону (+380).

Як авторизуватись у застосунку?
Необхідно встановити застосунок, відсканувавши QR-код 

на інформаційних плакатах у зонах проходження паспортно-
го контролю, або знайти «Дій вдома» за допомогою пошуку 
в App Store або Play Market.

Після встановлення, відкрийте застосунок. Для початку 
роботи із застосунком «Дій вдома» необхідно ввести укра-
їнський номер мобільного телефону, який буде активним на-
ступні 14 днів.

На номер надійде смс з кодом, який необхідно внести для 
реєстрації у застосунку.

Дозволити застосунку надсилати push-повідомлення (за 
допомогою перемикача, який знаходиться зліва від поля вве-
дення номера телефону).

Далі користувачу необхідно заповнити дані про локацію 
місця ізоляції, тобто потрібно вказувати локацію місця про-
живання, а не поточного місцезнаходження.

Після заповнення даних про місце проходження самоізо-
ляції, у застосунку з’явиться вікно «Ви вже за адресою само-
ізоляції або обсервації?». Саме це вікно вам буде потрібно 
показати представнику Державної прикордонної служби. 
Підтверджувати прибуття за адресою самоізоляції та надси-
лати еталонне фото потрібно лише після прибуття до місця 
ізоляції, адже в момент надсилання еталонного фото також 
фіксується ваша геолокація. Вона має співпадати з тією, що 
ви зазначили під час авторизації у застосунку. →

Задля протидії поширенню COVID-19 в Україні запу-
щено мобільний застосунок «Дій вдома» для осіб які по-
вертаються з-за кордону та повинні пройти обсервацію.

Цей мобільний додаток призначений для контакту з осо-
бою та контролю за дотриманням обов’язкової самоізоляції 
на час карантину. Як повідомляється в основу покладений за-
рубіжний досвід країн, які використовують цифрові інстру-
менти для забезпечення безпеки громадян в період пандемії. 
Застосунок надає переваги на час самоізоляції, але його вста-
новлення є добровільним.

Згідно із законодавством, особи, які перетинають держав-
ний кордон України, можуть обрати один з двох варіантів 
(постанова КМУ №211 від 11 березня 2020 р):

1. Госпіталізація до спеціалізованих обсерваторів (ізоляторів).
2. 14-денна самоізоляція за місцем проживання для осіб, які 

погодились проходити її з використанням застосунку «Дій вдома».

Функціонал застосунку «Дій вдома»:
Підтвердження місця проходження самоізоляції з визна-

ченням геолокації.
Фотопідтвердження перебування за місцем проходження 

самоізоляції.
Екстрений виклик на гарячу лінію МОЗ України.
Запланований функціонал для моніторингу розвитку 

симптомів.
Контроль дотримання самоізоляції з «Дій вдома» відбуваєть-

ся за допомогою регулярних повідомлень у застосунку в довільні 
проміжки часу протягом дня та перевірки відповідності фотогра-
фії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час вста-
новлення мобільного застосунку, та геолокації мобільного теле-
фона в момент фотографування. У разі отримання повідомлення 
громадянину необхідно протягом 15 хвилин за допомогою засто-
сунку зробити фото свого обличчя на фоні навколишнього серед-
овища, тому варто тримати свій смартфон завжди поруч. Повідо-
млення у нічний час турбувати не будуть.
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→ Як відбувається контроль за дотриманням обов’язкової 
самоізоляції за допомогою застосунку «Дій вдома»:

Лише з моменту авторизації у застосунку, особа вважа-
ється такою, що обрала здійснення контролю за допомогою 
мобільного застосунку «Дій вдома» та може проходити само-
ізоляцію за місцем проживання.

Після авторизації у застосунку з’явиться вікно з прохан-
ням підтвердити, чи прибула вже особа за місцем самоізоля-
ції та визначить місце геолокації.

Коли особа підтвердить прибуття до місця самоізоля-
ції, адреса якої була вказана при перетині кордону, вона має 
зробити та надіслати своє фото через відповідну функцію у 
застосунку. Перше фото, яке зроблене під час авторизації у 
застосунку, буде вважатися еталонним. Саме з ним в подаль-
шому штучний інтелект буде порівнювати наступні фото. 
Тому фотографуйте, будь ласка, своє обличчя.

Після того, як користувач зробить своє еталонне фото, 
відкриється основний екран у застосунку з лічильником днів 
до кінця карантину. Відлік починається з 14 днів. В останній 
день самоізоляції, лічильник буде показувати «0 днів самоі-
золяції або обсервації залишилось». Після завершення термі-
ну самоізоляції, замість лічильника з’явиться повідомлення 
«Завершився термін вашої самоізоляції або обсервації».

Важливо: з головного екрану кнопкою «Екстрена допо-
мога» можна здійснити виклик на гарячу лінію МОЗ Укра-
їни. Там ви можете отримати відповіді щодо COVID-19 та 
попросити про екстрену допомогу, якщо вам стало зле.

коли користувачу приходить сповіщення про фото-
підтвердження?

У випадкові проміжку часу. Користувач впродовж 15 хви-
лин з моменту отримання нотифікації має зробити фото у 
застосунку та надіслати його. Штучний інтелект порівнює 
надіслано фото з еталонним та одночасно перевіряє відпо-
відність геолокації місцю самоізоляції у момент надсилання 
фотопідтвердження.

Геолокація фіксується лише у момент надсилання фотопід-
твердження. В інший час застосунок не збирає жодних даних.

У нічний час повідомлення не турбують.

Що буде, якщо особа не надсилає фото, надає фото ін-
шої особи або геолокація не збігається з локацією місця 
ізоляції?

Верифікація вважається неуспішною. Тому застосунок 
надсилає ще одне сповіщення про необхідність зробити фо-
топідтвердження перебування у місці самоізоляції.

Якщо особа після п’ятого попередження не надсилає 
фото, застосунок автоматично формує та надсилає повідо-
млення про неуспішну верифікацію до Національної поліції.

Верифікація також буде неуспішна, якщо застосунок вида-
лять, або телефон, зареєстрований у застосунку, не буде активним.

Що включає повідомлення, яке надсилає застосунок 
до національної поліції?

Прізвище, ім‘я та по батькові, адресу проходження само-
ізоляції та номер телефону.

Важливо: Неуспішна верифікація — єдина умова, за якої 
дані про дії користувача передаються до Національної поліції.

Як діє національна поліція у разі порушення режиму 
самоізоляції?

Представники Національної поліції перевіряють дотри-
мання самоізоляції візитом представників до місця прохо-
дження особою самоізоляції, можуть попередньо здійснити 
контрольний дзвінок.

У випадку підтвердження порушення самоізоляції пред-
ставниками Національної поліції буде вжито заходів щодо 
притягнення порушника до відповідальності згідно з чинним 
законодавством, зокрема:

- Адміністративна відповідальність: Стаття 44-3 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення «Порушення 
правил щодо карантину людей» тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від однієї до двох тисяч (17 000-34 000 
грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на по-
садових осіб - від двох до десяти тисяч (34 000-170 000 грн) 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- Кримінальна відповідальність: Стаття 325 Криміналь-
ного кодексу України «Порушення санітарних правил і норм 
щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєн-
ням» карається штрафом від тисячі до трьох тисяч (17 000 - 51 
000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням чи по-
збавленням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо 
вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, ка-
раються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Як завершити самоізоляцію?
Після завершення 14-денної самоізоляції, у застосунку 

стає активною кнопка «Вийти» та користувач може вийти з 
застосунку та за бажанням видалити його.

Що робити якщо моя картка з українським номером 
телефону залишилась в Україні?

Якщо на момент перетину кордону особа, яка планує 
проходити самоізоляцію з «Дій вдома», має в телефоні лише 
іноземний номер телефону, особа має показати працівнику 
у своєму телефоні, що наразі встановлена закордонна sim-
карта (у налаштуваннях телефону), після чого показати 
екран свого телефону із застосунком «Дій Вдома», з екраном 
«Вхід», де здійснюється введення номеру телефону для реє-
страції в режимі самоізоляції.

Потім особа має надати свій номер телефону українського 
мобільного оператора, який буде активним наступні 14 днів 
та буде пізніше використаний для авторизації у застосунку 
«Дій вдома», та адресу самоізоляції для фіксації в інформа-
ційній системі Державної прикордонної служби.

Якщо особа бажає проходити самоізоляцію вдома, вона 
зобов‘язується увімкнути вказаний на кордоні український 
номер телефону, авторизуватись з ним у застосунку «Дій вдо-
ма» та підтвердити надану адресу місця самоізоляції за допо-
могою геолокації не пізніше 24 годин після перетину.

Якщо особа не активує застосунок за вказаним на кордоні 
українським номером телефону, верифікація вважається неу-
спішною, застосунок автоматично формує та надсилає повідо-
млення про неуспішну верифікацію до Національної поліції.

Нагадуємо, якщо особа не надасть представнику Дер-
жавної прикордонної служби екран застосунку на перевір-
ку, вона має бути передана на госпіталізацію до обсерватора 
(ізолятора).
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Продовження. Початок на сторінці 8

Газовий лічильник чи оплата за нормативом
До 2021 року в Україні діє програма з безкоштовного встановлення газових лічильників у квартирах. У мене його поки не-

має. За нормативами за місяць ми платимо за 3,3 м3 на людину за тарифом 6,9579 грн/м3. Я порівняв свої витрати на газ з ви-
тратами подруги, яка навесні поставила лічильник. За місяць на приготування їжі для сім’ї з тих же 4 осіб у неї йде 10 м3 газу.

Висновок
Справді, використання газового лі-

чильника дає невелику економію. І, з 
огляду на те, що його можна встанови-
ти безкоштовно, я ставлюся до цієї ідеї 
позитивно.

посудомийна машина чи ручне миття
Тут для порівняння я взяла модель HANSA місткістю 6 комплектів і можливістю використовувати універсальні таблетки. 

Виробником заявлено споживання 6,5л води і 0,61 кВт електрики за цикл мийки. Ціна машини з встановленням – 6000 гри-
вень. Я прикинула, що включати машину ми будемо через день.

Для миття такої ж кількості посуду вручну нам знадобиться близько 30 літрів теплої води (15 холодної + 15 гарячої).

Висновок
Як видно, грошової еко-

номії в цьому випадку немає. 
Навпаки, використовувати 
посудомийну машину трохи 
дорожче через недешеві мию-
чі таблетки. 

Але, якщо брати до уваги 
заощаджений час, то особис-

то мені цей варіант здається доволі привабливим
Андрій Жуматій

ЯК ЗАОЩАДИТИ НА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ?
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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

◘ ЗАпоВіТ Чи ДАрУВАннЯ
    (Що краще: подарувати чи заповісти нерухомість?);
◘ пенсіЯ ДЛЯ ВЧиТеЛіВ
    (Призначення пенсії за вислугою років для вчителів - чи мають право?);
◘ поЗбАВЛеннЯ бАТЬкіВсЬкиХ прАВ
   (Суд роз’яснив підстави для позбавлення батьківських прав)
            

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

Идет судебный процесс, по которому подсудимый обвиняется в убийстве. Есть неоспоримое доказа-
тельство его вины. 

Адвокат, чувствуя что проигрывает дело, решает прибегнуть к уловке. 
— Уважаемый суд, у меня есть сюрприз для вас, — сказал он. — Ровно через одну минуту в зал войдет 

человек, в убийстве которого обвиняется мой клиент. 
Все в изумлении уставились на дверь зала заседаний. Прошла минута. Ничего не произошло. Наконец, 

адвокат говорит:
— Я немного разыграл вас. Но вы все смотрели с нетерпением. Это значит, что есть обоснованное со-

мнение в том, что кто-то вообще был убит по этом делу, и поэтому я настаиваю, чтобы мой подзащитный 
был признан невиновным. Суд в смятении удалился на совещание. После чего возвратился и вынес приго-

вор, где признал подсудимого виновным в совершении убийства. 
— Но почему? — спросил адвокат. — Я же видел, вы все смотрели на дверь. 

Председатель суда ответил:
— О да, мы смотрели. Но ваш клиент — нет.

*   *   *
Два юриста встретились, чтобы разрешить спорное дело.

— Слушай, — говорит первый. — Давай будем откровенными друг с другом.
Второй:

— ОК. Ты первый.
Это был конец разговора…

*   *   *
Встречаются два юриста.

— Здравствуйте, как я рад с вами познакомиться, я столько слышал о вас!
— Мало ли что болтают люди. А вы попробуйте доказать!


