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Нещодавно прийнятим законом щодо електронної реє-
страції місця проживання обіцяно захистити права власни-
ків житла. Однак, чи дійсно власникам житла немає про що 
турбуватися?

По-перше, реєстрація місця проживання не пов’язана з 
виникненням, переходом та припиненням права власності на 
житло та права користування житлом, тобто не впливає на 
наявність або відсутність права власності чи користування 
житлом.

Декларування місця проживання, реєстрація місця про-
живання (перебування) особи не є підставою для набуття 
такою особою права володіння, користування чи розпоря-
дження житлом (у тому числі не є підставою для вселення 
чи визнання за особою права на проживання та/або права 
користування житлом), про проживання в якому особа по-
відомила.

Виняток: Реєстрація місця проживання особи у житлі, 
що підлягає приватизації, а також у службовому житлі під-
тверджує право на проживання особи в цьому житлі.

По-друге, якщо особа не є власником житла, за адресою 
якого реєструється місце її проживання та не має докумен-
тів, що підтверджують право на проживання в цьому житлі, 
реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою 
власника житла, яка надається також в електронній формі. 

Виняток: якщо ре-
єструється місце про-
живання дитини, зго-
да власника житла не 
вимагається, якщо за 
цією ж адресою зареє-
строване місце прожи-
вання батьків дитини. 

При цьому, у разі 
реєстрації місця про-
живання особою, яка 
є власником (співвлас-
ником) цього житла, 
згода інших співвлас-
ників або інших осіб, 
місце проживання 
яких зареєстровано / 
задекларовано в цьому 
житлі, не вимагається.

По-третє, закріплено право власника житла скасувати за-
реєстроване місце проживання третіх осіб у житлі, що йому 
належить, без рішення суду.

Так, зняття особи із зареєстрованого місця проживання 
здійснюється за заявою власника житла приватної форми 
власності стосовно повнолітньої особи, місце проживання 
якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що належить 
власнику на підставі права власності. Дитина підлягає знят-
тю із зареєстрованого місця проживання разом із її батьками.

Зняття із зареєстрованого місця проживання дитини не 
здійснюється за заявою власника житла, якщо власником та-
кого житла є один із батьків або інших законних представни-
ків дитини.

Зняття із зареєстрованого місця проживання особи за 
заявою співвласника житла здійснюється за згодою іншого 
співвласника житла, яка надається особисто або через пред-
ставника.

Однак, якщо місце проживання особи було зареєстровано 
на підставі договору оренди, зняття її з реєстрації за заявою 
власника житла здійснюється лише після закінчення строку 
дії договору оренди.

Таким чином, норми Закону дійсно передбачають пози-
тивні зміни, зокрема, щодо захисту прав власників житла.

Я і Закон

ЯКІ РИЗИКИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА 
НЕСЕ НОВИЙ ЗАКОН ПРО ЕЛЕКТРОННУ 

РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
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 НОВИНИ                                   

З 1 січня 2022 року ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 
через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вар-
тість бланків окремих біометричних документів. Так, паспорт 
громадянина України (ID-картка) тепер коштуватиме:  до 20 
робочих днів – 372 грн. (126 грн. – вартість адмінпослуги та 
246 грн. – вартість бланка); до 10 робочих днів – 498 грн. (252 
грн. – вартість адмінпослуги та 246 грн. – вартість бланка). 
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон коштува-
тиме: до 20 робочих днів – 733 грн. (352 грн. – вартість ад-
мінпослуги та 381 грн. – вартість бланка); до 7 робочих днів 
та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1085 грн. (704 
грн. – вартість адмінпослуги та 381 грн. – вартість бланка). В 
МВС уточнили, що українці, які здійснили оплату адміністра-
тивних послуг та подали заяви для оформлення документів 
до кінця 2021 року, отримають документи за старою ціною.

Ціна на цукор може відчутно зрости у 2022 році. Високі ціни на 
газ, зростання вартості на світових ринках призведуть до подо-
рожчання солодкого продукту на понад 20%. Протягом попе-
реднього року ціна на цукор зросла з 13,1 гривень за кілограм 
до 25,4 грн. Держстат порахував, що за січень-жовтень 2021 
року подорожчання склало 65,6%.  Керівник відділу аналітики 
Forex Club Андрій Шевчишин переконаний, що вартість со-
лодкого продукту зростатиме для споживачів і більш суттєво, 
оскільки для цукрозаводів необхідне газ-вугілля для цукрова-
рення. “Тож зростання ціни цукру підтримуватиме не тільки 
світовий тренд цін, а й пікові рівні цін енергоносіїв”, – зазначив 
експерт. Однак, влада хоче утримати ціни за рахунок держре-
гулювання. Відповідно до тексту законопроєкту №6374, держ-
регулювання зачепить і цукор. Гранична торгова надбавка на 
ці “соціальні” продукти харчування має становити не мен-
ше ніж 5% і не більше 15% від відпускної ціни у виробника.

З 1 липня по 31 грудня в Україні було продано 77,9 тис. земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення. Загальна 
площа проданої землі складає 198,5 тис. гектарів. Ціни на зем-
лю поступово зростають. Стрибок вартості очікується у 2024 
році, коли купувати ділянки матимуть змогу не лише фізичні, 
а й юридичні особи, повідомляє SEEDS. «Станом на 31 груд-
ня укладено 77 880 угод в рамках ринку землі. Подали заяви 
для отримання доступу до Держземкадастру 5404 нотаріусів. 
Всього заяв – 6064, із них погоджено 5372, відмову отримали 
692. Нотаріуси з Держземкадастром працюють у штатному ре-
жимі», – повідомили у Мінагрополітики. Лідером за кількістю 
укладених земельних угод залишається Харківська область. За 
6 місяців там було продано 7842 ділянки загальною площею 
28,37 тис. гектарів. Найвища ціна на землю сільгосппризна-
чення у Київській області. З початку продажу земель сільсько-
господарського призначення в Україні ціна на ділянки зміни-
лась, утім не суттєво. Наступного року середня ціна за гектар 
зросте на 300 – 500 доларів – до близько 2 тис. доларів, вважає 
Володимир Нагорний, керівник відділу земельної політики і 
майнових відносин МХП, співвласник земельної агенції «Во-
лодар». Згідно зі словами фахівця, наразі активізувалась торгів-
ля земельними ділянками на платформі «Прозорро.Продажі».

Обмін електронного квитка на паперовий у касах Укрза-
лізниці тепер коштує 12 гривень. Про це повідомив журна-
ліст видання «Лівий Берег» Олександр Рудоманов. За його 
словами, цю послугу ввели в середині грудня. Зазначимо, 
у листопаді Укрзалізниця скасувала оформлення проїзних 
документів на бланках замовлення для регіональних поїз-
дів 800-ї нумерації. Раніше пасажири при купівлі квитків 
онлайн отримували на пошту бланк замовлення, який по-
трібно було обміняти в касі на проїзний документ. Паса-
жири з бланками замовлень не могли здійснити посадку 
на поїзд. Водночас у грудні Укрзалізниця змінила комісій-
ний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків.

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням 
електроенергії в жовтні 2021 року склали 16,4 млрд грн. Це на 
49% більше, ніж у жовтні минулого року (11 млрд грн). Згідно 
з даними Держстату, у жовтні 2021 року населенням країни 
сплачено за житлово-комунальні послуги 12,4 млрд (75,2% 
нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення 
зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 
2021 року склала 66,6 млрд грн, що на 4,1 млрд грн більше, 
ніж місяцем раніше (61,5 млрд грн). Згідно з прогнозом, який 
опублікувало Міністерство економіки, в Україні в 2022 році 
тарифи на газ підвищать на 20%. При цьому електроенергія 
подорожчає на 17,5%, а гаряча вода та опалення — на 16%.

ОБМІН ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА «УЗ» 
НА ПАПЕРОВИЙ БУДЕ ПЛАТНИМ

В УКРАЇНІ ОЧІКУЄТЬСЯ СТРІМКЕ ЗРОСТАННЯ 
ЦІН НА ЦУКОР

УКРАЇНЦІ ПРОДАЛИ 
МАЙЖЕ 200 ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ

РОЗМІР ПЛАТІЖКИ ЗА КОМУНАЛКУ 
ЗРІС ЗА РІК МАЙЖЕ ВДВІЧІ

Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank склала й опу-
блікувала рейтинг Global House Price Index за підсумком третьо-
го кварталу 2021 року. Цього року Україна поповнила список тих 
держав, де ціни на житло стрімко зростають. Експерти кажуть, 
що вже у 18 країнах з’явилися ознаки того, що ціни досягли 
піку. Спад стався лише в Малайзії та Марокко. При цьому Укра-
їна за своїми показниками посіла у списку 24 місце з підсумко-
вим показником 11% подорожчання. Проте експерти уточню-
ють, що з огляду на інфляцію українське житло не подорожчало 
не значно. Перше місце у списку посідає Туреччина з показни-
ком 35,5%. На друге місце увірвалася Південна Корея, житло в 
якій подорожчало на 26,4%. До першої п’ятірки увійшли також 
Нова Зеландія (21,9%), Швеція (20,3%) та Австралія (18,9%).

УКРАЇНА УВІЙШЛА ДО РЕЙТИНГУ 
ЗІ СТРІМКИМ ЗРОСТАННЯМ ЦІН НА ЖИТЛО

В УКРАЇНІ ПОДОРОЖЧАЛО ОТРИМАННЯ 
БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТУ
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ЗМІНЕНО ПРАВИЛА, ЗА ЯКИМИ БУДЕ ПРОВОДИТИСЯ 
СТЯГНЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ БОРЖНИКІВ

Відбирати землю у боржників приватні та державні ви-
конавці будуть за новими правилами.

Міністерство юстиції України Наказом від 11.11.2021 N 
4066/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-право-
вих актів Міністерства юстиції України» внесло зміни в Ін-
струкцію з організації примусового виконання рішень, допо-
внивши її розділом XVIII «Особливості звернення стягнення на 
земельні ділянки або прав на них». 

Не в останню чергу це пов’язано з проведеною земельною 
реформою, яка змінила земельні правовідносини.

Відтепер звертати стягнення на земельні ділянки приватні 
та державні виконавці будуть за такими правилами.

1. Опис та арешт земельних ділянок або прав на них здій-
снюються виконавцем у порядку, встановленому для звернення 
стягнення на майно боржника.

2. Підготовка до проведення земельних торгів та їх про-
ведення здійснюються відповідно до Вимог щодо підготовки до 
проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок 
та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфі-
тевзису), затверджених постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 22 вересня 2021 року N 1013.

3. Для здійснення примусової реалізації земельних діля-
нок або прав на них, на які звернено стягнення, орган державної 
виконавчої служби, приватний виконавець отримують доступ 
до електронної торгової системи, який надається на підставі 
укладеного договору про організацію та проведення земельних 
торгів з оператором відповідного електронного майданчика.

Оператор електронного майданчика обирається органом дер-
жавної виконавчої служби, приватним виконавцем з переліку 
авторизованих електронних майданчиків, розміщеного на офі-
ційному вебсайті адміністратора електронної торгової системи.

Договір про організацію та проведення земельних торгів з опе-
ратором відповідного електронного майданчика для надання до-
ступу до електронної торгової системи державним виконавцям, 
які виступатимуть організаторами земельних торгів, підписується 
керівником відповідного органу державної виконавчої служби.

4. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах 
здійснюється відповідно до статті 136 Земельного кодексу 
України. Рішенням про проведення земельних торгів щодо зе-
мельних ділянок або прав на них є оголошення виконавця про 
проведення земельних торгів.

5. Під час оприлюднення в електронній торговій системі 
оголошення про проведення земельних торгів до витрат, здій-
снених на підготовку лота до продажу, зазначаються витрати, 
понесені у зв’язку з оцінкою земельної ділянки або прав на неї, 
а також виготовленням та затвердженням у встановленому за-
конодавством порядку документації із землеустрою.

6. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюд-
нення в електронній торговій системі оголошення про прове-
дення земельних торгів виконавець зобов’язаний письмово по-
відомити про проведення таких дій суб’єкта переважного права 
на її купівлю.

Справжність підпису виконавця на повідомленні засвід-
чується нотаріусами.

Витрати за нотаріальне посвідчення підпису виконавця 
здійснюються за рахунок коштів виконавчого провадження.

7. Протокол про результати земельних торгів, договір 
за результатами проведення земельних торгів, акт про про-
ведені електронні торги/про реалізацію предмета іпотеки 
підписуються виконавцем та скріплюються печаткою відпо-
відного органу державної виконавчої служби, приватного ви-
конавця.

За наявності підстав для відмови у підписанні протоколу 
про результати земельних торгів або відмови у підписанні 
договору за результатами проведення земельних торгів з пе-
реможцем торгів таке рішення про відмову оформлюється 
актом виконавця.

8. Не пізніше наступного робочого дня з дня складан-
ня акта про проведені електронні торги/про реалізацію пред-
мета іпотеки в електронній торговій системі всі арешти та 
заборони, накладені органами державної виконавчої служби 
(приватними виконавцями), з такого майна знімаються орга-
нізатором (крім арешту, накладеного на виконання рішення 
суду про вжиття заходів для забезпечення позову) відповідно 
до законодавства. Копії постанови про зняття арешту з реа-
лізованого майна надсилаються не пізніше наступного робо-
чого дня після її винесення переможцю земельних торгів та 
відповідному органу (установі), якому (якій) була надіслана 
для виконання постанова про накладення арешту, для зняття 
арешту.

9. Зараховані оператором електронного майданчика на 
рахунки органів державної виконавчої служби, приватного 
виконавця кошти (ціна продажу лота; витрати, здійснені на 
підготовку лота до продажу у сумі, зазначеній в оголошенні 
про проведення земельних торгів; гарантійні внески учасни-
ків земельних торгів, які підлягають зарахуванню організа-
тору, розподіляються в порядку черговості, яка встановлена 
статтею 45 Закону України «Про виконавче провадження».

10. Витрати за нотаріальне посвідчення підпису вико-
навця здійснюються за рахунок коштів виконавчого прова-
дження.

Судово-юридична газета
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Від іноземця при поданні заяви на “карту перебування” біль-
ше не вимагатимуть наявність задокументованого місця прожи-
вання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього ви-
стачить інформації про те, що заробіток закордонного працівника 
не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Підтвердити своє соціальне забезпечення громадянин 
України зможе, надавши лише договір працевлаштування з 
вказаною заробітною платою.

Крім того, до переліку обставин, які не вимагають від іно-
земця видачі нового дозволу на проживання та роботу, вне-
сено зміну посади при збільшенні зарплати.

Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхньої публі-
кації в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.

За приблизними даними, нині в Польщі перебувають до 
2 млн українців. 

ЗА КОРДОНОМ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬЩІ ЗАТВЕРДИВ 
СПРОЩЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИПрезидент Польщі Анджей 
Дуда підписав низку змін до за-
конів, які спрощують працевла-
штування іноземних громадян, зокрема, українців.

Про це повідомила канцелярія польського президента. 

Згідно зі змінами, громадяни України та ще п’яти країн 
зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, як це було раніше, 
а 2 роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації про 
доручення роботи. 

До цього декларація про доручення роботи іноземцю до-
зволяла працевлаштування в Польщі протягом шести місяців 
на рік, отримання наступної декларації вимагало піврічної 
перерви. 

Нові норми також передбачають спрощення процедури 
отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання та 
зацифрування цього процесу. 

ШВИДКО І НАДІЙНО: 
ТОП-5 СПОСОБІВ ПЕРЕВЕСТИ ГРОШІ З ПОЛЬЩІ В УКРАЇНУ

Сервіси онлайн-переказів різняться швидкістю, су-
мою комісії та рівнем безпеки

В сусідній країні наразі працюють майже 1,5 млн. 
українців і навчаються орієнтовно 50 тис. наших студен-
тів. Тому питання переказу коштів наразі чи не найакту-
альніше.

«Сьогодні» проаналізував, які є способи переказу ко-
штів з Польщі в Україну, і як це зробити швидко, надій-
но, а головне — безпечно.

IdeaBank
Idea Bank Spółka Akcyjna — банк у Польщі, який розпо-

чав свою діяльність в 1991 році. Ідея Банк знаходиться під 
контролем Getin Holding і Getin Noble Bank. З його допомо-
гою українські громадяни, що знаходяться в Польщі, можуть 
швидко відправити гроші на Батьківщину.

Переказ здійснюється з зарплатного або поточного рахун-
ку в Getin Bank — рахунок «Пpocті Зacaди». Отримати гроші 
можна на карту Blanche Transfer, відкрити яку потрібно у від-
діленні IdeaBank.

Серед переваг:
• злоті конвертуються в гривні безкоштовно. Сама про-

цедура зарахування є безоплатною теж,
• гроші доступні вже на наступний день,
• переказ можна зробити онлайн (коли рахунки відкриті).

Недоліки:
• комісія за зняття на території України 1%,
• комісія за обслуговування рахунків (якщо відкрити їх , 

але не користуватися щомісяця).

АЛьФА-БАНК
Відправка коштів в Україні за допомогою цього сервісу 

можлива з 51 країни. Грошовий переказ коштів з Польщі 
оформити можна незалежно від типу карти і банку-емітента.

Сервіс переказів працює цілодобово і доступний власни-
кам карт VISA і MasterCard. Скористатися ним можна на сай-
ті банку або через мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine.

Відправнику досить вказати номер картки в Україні, а та-
кож мінімум додаткової інформації про себе і одержувача: ПІБ 
і адресу. Розмір комісії становить 2% та мінімум 2 євро. Також 
відправник може скористатися послугою відправлення СМС 
одержувачу з повідомленням про перерахування грошей. →
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SPoKo
Польський сервіс переказів Spoko дозволяє переказувати 

гроші з 28 країн.
Відправляти можна в місцевій валюті з будь-якої банків-

ської картки Європи і Великобританії. Отримати – на банків-
ський рахунок, картку або мобільний телефон в 15 країнах. 
Серед них Україна, Білорусь, Росія, Грузія, Казахстан, Індія, 
Бразилія, Філіппіни та інші.

При бажанні можна забрати гроші готівкою в відділеннях 
сервісу. Є зручний мобільний додаток, який спрощує процес 
переказів і дозволяє робити їх цілодобово. Комісія – 2% (мі-
німум 7 злотих).

Серед переваг:
• завжди вигідний курс,
• фіксована комісія за переказ при відправці на картку 

Приватбанку, a також відсутність комісії за нарахування на 
карту для виплат,

• можливість відправки на улюблені банки України,
• багатомовна служба підтримки в Viber, Facebook і 

онлайн-чат на сайті,
• безпечна офіційна платіжна система.

Володимир Марков

→
MoNoBANK
На картки MonoBank можна отримувати платежі через 

європейську систему SEPA. Ще в березні 2019 року співзас-
новник monobank Дмитро Дубілет оголосив, що ця система 
швидша і дешевша, ніж SWIFT.

Як це працює? Власнику польської карти необхідно зро-
бити зробити міжнародний валютний переказ на номер ра-
хунку в форматі IBAN. Комісія становить 5 злотих за 100 
євро.

Гроші надійдуть на рахунок (як мінімум) за один робичий 
день. Практика показує, що інколи необхідно і більше трьох.

TrANSFEr Go
Переказ за допомогою TransferGo здійснюється протягом 

3 днів без комісії. Можна також зробити терміновий переказ, 
але додається заплатити комісію. Вартість переказу залежить 
від того, коли гроші будуть отримані:

• протягом дня без комісії,
• в кінці робочого дня 9,99 злотих,
• швидкий переказ за 30 хв 14,99 злотих,
• вранці наступного робочого дня 14.99 злотих.

Як перевести гроші на карту Приватбанку:
• зареєструватися на сайті TransferGo,
• заповнити дані про переказ: суму в злотих, ступінь тер-

міновості (мінімальний час очікування 30 хв), останні чо-
тири цифри номера української картки Приватбанку, на яку 
будуть зараховані гроші та номер мобільного телефону, який 
на який зареєстрована картка в банку,

• перевести злоті зі своєї польської карти на рахунок, який 
покаже transfergo після заповнення даних переказу,

• гроші надійдуть на зазначену карту Приватбанку.
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 ТЕМА НОМЕРА ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА УКРАЇНЦІВ 
З ПОЧАТКОМ НОВОГО 

2022 РОКУ?Нові зарплати лікарям, по-
датки для селян та олігархів 
і обов’язкові касові апарати 
для підприємців: які головні 
зміни настають з початком 
нового року?

НоВий держбюджеТ, СТарі СТаНдарТи 
Бюджет 2022 року передбачає підвищення соціальних 

стандартів, але воно буде незначним.
Мінімальна зарплатня на початок 2022 року становитиме 

6500 грн на місяць, як і у грудні 2021. Наступне підвищення 
- на 200 грн, або на 3% - відбудеться аж у жовтні. 

Базовий соціальний стандарт - прожитковий мінімум, 
який підвищать з 1 січня, 1 липня та 1 грудня 2022 року, буде 
приблизно удвічі меншим, ніж реальний показник.

На 1 січня 2022 року він становитиме 2393 грн, на кінець 
року зросте до 2589 грн. У той самий час, за підрахунками 
мінсоцполітики, у жовтні 2021 року фактичний прожитко-
вий мінімум вже становив 4389 грн, а з урахуванням усіх 
обов’язкових платежів - 5026 грн.

ФоПіВ ЗобоВ’яЗали ПрацюВаТи 
З каСоВими аПараТами 
З 1 січня запроваджуються нові правила для фізичних осіб-

підприємців (ФОП), які працюють у сфері малого бізнесу. Їх 
зобов’язали користуватися касовими апаратами при розрахунках. 

Це стосується усіх тих ФОПів, які здійснюють торговельні 
операції в інтернет-магазинах, ресторанах, кафе, секонд-хен-
дах, турагенціях, готелях, магазинах ювелірних виробів, крам-
ницях тощо. 

ФОПи мають купити і зареєструвати нове обладнан-
ня, яке називається «реєстратор розрахункових операцій» 
(РРО) або «програмний реєстратор розрахункових операцій» 
(ПРРО), і навчитися користуватися ним. 

Ідеться про звичайний касовий апарат або ж спеціальну 
програму, встановлену на смартфон чи планшет. 

Не потрібен касовий апарат лише підприємцям, які не ма-
ють найманих працівників і торгують за готівку на ринках. 
Окрім того, їхній дохід не повинен перевищувати 167 міні-
мальних зарплат на рік. У 2021 році це 1,002 млн гривень, у 
2022 - 1,085 млн гривень на рік.

Закон передбачає штрафи у разі невстановлення касових 
апаратів - 100% від вартості проданої продукції. Якщо по-
рушення зафіксують вдруге - 150%. Проте, у Державній по-
датковій службі запевняють, що на час карантину перевірок 
не буде. 

Введення в дію закону про фіскалізацію торговельних 
операцій неодноразово відкладалося через протести під-
приємців. У грудні 2021 року вони знову протестували під 
стінами парламенту, однак Верховна Рада відмовилася від-
терміновувати дію закону. 

Його автори наголошують, що він спрямований на деті-
нізацію економіки, оскільки багато підприємців, які не ви-
користовують РРО, занижують отримані прибутки і користу-
ються спрощеною системою оподаткування, платять менше 
податків, ніж бізнес, що працює у тій самій галузі, але на 
загальній системі оподаткування. 

Згідно із даними Державної податкової служби, у 2021 
році кількість ФОПів в Україні зросла і на кінець року ста-
новила 1,9 млн. За спрощеною системою працює близько 1,5 
млн людей.  →
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→
ПодаТки З олігархіВ і СеляН 
З 1 січня набувають чинності зміни до податкових зако-

нів, які називають «антиолігархічною податковою реформою 
Зеленського». Хоча насправді закон стосується адміністру-
вання широкого кола податків - на прибуток підприємств, на 
доходи фізичних осіб, на додану вартість, рентної плати та 
навіть доходів з продажу городини. 

Закон зачіпає інтереси великих промислових груп, серед 
яких за активами на першому місці - підприємства зі сфери 
контролю Ріната Ахметова. Насамперед йдеться про ренту 
на видобуток залізної руди.

Проте зміни торкнуться й інших персон з великого бізнесу, 
і не лише тих, кого президент Зеленський називав олігархами. 

Зростуть ставки екологічного податку - як за викиди у по-
вітря, так і за скидання шкідливих речовин у воду.

В законі є кілька новацій для тих, хто працює в сільсько-
му господарстві. Той, хто продає на базарі городину і отри-
мує за це більше ніж 12 мінімальних зарплат на рік (у 2021 
році це 72 тис. гривень), сплачуватиме 18% податку на до-
ходи фізичних осіб.

ПідВищеННя ЗарПлаТ медикам 
За ПреСТижНіСТь Праці
Уряд обіцяє вже з січня значно більшу зарплату медич-

ним працівникам бюджетних і комунальних закладів. Згідно 
з планами, лікар отримуватиме не менше ніж 20 тис. гри-
вень, медична сестра - не менш як 13,5 тис. гривень. 

Ці суми - не лише посадовий оклад лікаря чи медсестри, але 
й доплати, надбавки та премії за престижність лікарської праці. 

Розмір надбавок встановлюватиме керівник медичного 
закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Разом 
із посадовим окладом вони не можуть бути меншими ніж 
20 тис. для лікаря і 13,5 тис. гривень - для молодшого мед-
персоналу. А вищими - можуть: за роботу в несприятливих 
умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу 
в нічний та наднормовий час, до святкових і ювілейних дат. 

Для забезпечення таких рівнів заробітної плати уряд 
збільшив програму медичних гарантій на 33,8 млрд гривень 
у порівнянні з 2021 роком. 

Але у медичних колах багато сумнівів щодо того, чи виста-
чить грошей і чи виконають рішення уряду керівники лікарень.

беЗ щеПлеННя медикіВ 
Не доПУСТяТь до робоТи
З 20 січня медичних працівників державних і комуналь-

них лікарень, які не зробили щеплення від коронавірусу, не 
допускатимуть до роботи. За ними зберігатиметься робоче 
місце, але зарплату вони не отримуватимуть. 

Ця вимога не стосується тих лікарів і медпрацівників, які 
мають протипоказання для вакцинації. 

Таким чином МОЗ вкотре розширив перелік працівників, 
які не будуть допущені до роботи, якщо не матимуть ще-
плення від Covid-19.

До медичних працівників під такі ж обмеження у листо-
паді та грудні потрапили вчителі та інші працівники освіти, 
державні службовці та працівники державних підприємств. 

За даними МОЗ, переважна більшість медпрацівників 
вже вакцинувалися. Хоча б одну дозу щеплення мають 90% 
медперсоналу.

ЗбільшеННя ЗарПлаТи оСВіТяН 
Із січня зростуть зарплати освітян у державних і кому-

нальних закладах освіти. Ідеться про певні типи закладів та 
установ освіти, таких як спеціалізовані школи, гімназії, про-
фтехучилища, інтернати. Розмір підвищення становитиме 
від 5% до 30%.

Також передбачається підвищення зарплат на 20-30% у 
дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, 
спеціалізованих дитячих будинках. 

Уряд передбачив також надбавки за педагогічні та інші 
звання, за використання в роботі іноземної мови - від 5% до 
20%. Водночас розмір основних доплат педагогам, таких як 
класне керівництво, перевірка зошитів, залишиться без змін. 

Востаннє освітянам підвищували зарплату у грудні 2021 
року. Тоді посадові оклади в закладах середньої освіти зрос-
ли на 8,4%. 

ВВС News Україна
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Уже сейчас Минсоцполитики вместе с Минцифрой 
разрабатывает механизм, который позволит подавать за-
явление об избрании пенсионного фонда для накоплений, 
переходить из одного НПФ в другой или отказываться от 
обязательных накоплений за счет зарплаты.

За участие в накопительной пенсионной системе своими 
кровными государство обещает бонус — 1% стимулирую-
щего взноса. В итоге по умолчанию все граждане получат 
3% отчислений в накопления на пенсию, а «отказники» — 
только 1%. Стимулирующий бонус от государства — отнюдь 
не украинское изобретение. По словам Александры Коло-
миец, старшего экономиста Центра Экономической Страте-
гии (ЦЕС), в некоторых странах такой механизм вводили на 
начальных этапах развития накопительного уровня пенсион-
ной системы.

«Инструмент может действовать в течение любого сро-
ка, а процент отчислений государства может меняться в 
любую сторону. Судьба этого механизма зависит от его 
эффективности, а размер бюджетных расходов — от уровня 
заинтересованности работников в добровольном участии», 
— заключает Елена.

Пенсионная реформа: есть варианты
То, о чем рассказывает глава Минсоцполитики, не един-

ственно обсуждаемый вариант реформы. По словам Виталия 
Ломаковича, советника министра финансов и основателя 
Growford Institute, Минфин с 2023 года предлагает использо-
вать ставку взноса 1% и в течение нескольких лет повысить 
ее до 2% без дополнительной нагрузки на работодателей за 
счет пропорционального уменьшения ЕСВ. То есть с 2025 
года ЕСВ может составлять не 22%, как сейчас, а 20%.

«Каждый процент ЕСВ, по официальным оценкам, бу-
дет стоить 22 млрд грн, — подчеркивает Наталия Лещенко, 
экономист CASE Украина. — Поскольку ресурс практически 
забирают у солидарной системы, за внедрение накопитель-
ного уровня заплатят современные пенсионеры». Впрочем, 
Елена Сотскова подчеркивает, что такой дефицит Пенсион-
ного фонда предусмотрен в трехлетней бюджетной деклара-
ции, которую в 2021 году впервые приняла Украина. 

В исследовании Growford Institute есть альтернатив-
ное предложение установить ставку отчислений 1,5% на 
паритетных началах между работником, работодателем и 
государством. Такие низкие ставки, по мнению авторов, 
нужны для минимизации рисков роста дефицитов госбю-
джета и Пенсионного фонда, а также для завоевания доверия 
граждан. «Чтобы люди поверили в реформу, мы предлагали 
еще более радикальный подход, который заключался в том, 
чтобы военный сбор, некогда введенный как временный, 
можно было перенаправить на персональные накопительные 
счета», — отмечает Ломакович. →

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: 
ЧТО ТАКОЕ ВТОРОЙ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
В Украине с 2023 года планируют запустить второй 

общеобязательный накопительный уровень пенсионной 
системы. Что это значит для будущих пенсионеров и почему 
около 3-4 млн украинцев останутся за бортом пенсионной 
реформы.

Внедрение второго уровня пенсионной системы пред-
усмотрено в принятом в 2004 году законе «Об общеобяза-
тельном государственном пенсионном страховании». Одна-
ко из года в год эта реформа откладывается из-за спорных 
вопросов. Теперь власть заявляет о запуске обязательных 
накопительных пенсий. Система должна заработать с 2023 
го¬да и охватит тех, кому на тот момент будет менее 55 лет. 
Детали реформы обсуждаются в экспертной среде, хотя 
окончательного формата нововведения нет.

Как отмечает министр соцполитики Марина Лазеб-
ная, цель реформы — обеспечить коэффициент замещения 
трудовых доходов пенсией на уровне не менее 40%. По ее 
словам, ранее этот показатель составлял 50%, сейчас опус-
тился до 30%, а если ничего не менять, то со временем сред-
няя пенсия в солидарной системе составит 18% от средней 
зарплаты. Это происходит из-за старения населения. Уже 
сейчас 10 млн наемных работников содержат около 10 млн 
пенсионеров — такова солидарная пенсионная система.

Накопительная пенсия: кто и сколько заплатит
«Во время многочисленных обсуждений со Всемирным 

банком, Международной организацией труда, Офисом Сове-
та Европы нам говорили, что к накоплению пенсий следует 
привлекать гражданина, чтобы он непосредственно что-то 
отчислял со своей зарплаты. Мы решили, что принуждать 
нельзя, но можно заинтересовать», — рассказывает Марина 
Лазебная. Поэтому в Минсоцполитики предложили следу-
ющую модель: работодатель платит 1% за счет единого со-
циального взноса (ЕСВ), а работник добровольно со своей 
зарплаты вносит еще 1%. Предлагается задействовать прин-
цип автозаписи: в качестве плательщиков взноса граждан 
подключат автоматически. Не желающие платить смогут 
отказаться в любой момент, это будут фиксировать в Едином 
социальном реестре. То есть плательщиками все станут по 
умолчанию, а отказ потребует дополнительных действий.

Можно предположить, что отказников не будет много.

«Финансовая грамотность украинцев низкая, некоторые не 
хотят разбираться в финансовых вопросах, даже касающихся 
их лично. Поэтому большинство работников, отнесенных к на-
копительной системе автозаписью, прогнозируемо там и оста-
нутся», — считает Елена Сотскова, председатель Совета Укра-
инской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Она добавляет, что система персонифицированного учета 
ПФУ — самая мощная база данных, которую нужно исполь-
зовать и для участников накопительной системы. 
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→  копить долго. 
кому выгодны изменения в пенсионной системе
Расчеты показывают: чем раньше человек начнет нака-

пливать на пенсию, тем больше будет его доход в пенсион-
ном возрасте. То есть в случае успеха реформы наслаждаться 
ее плодами смогут сегодняшние 20–30-летние. Те, кому на 
момент старта нововведения будет 45–55 лет, на заметную 
прибавку к солидарной пенсии вряд ли накопят.

Для наглядности Александра Коломиец приводит в пример 
условного Ивана Остаповича, который получает среднюю по 
экономике зарплату. Он работает в госсекторе, где оплата труда 
в реальном измерении (с поправкой на инфляцию) будет расти 
в среднем на 7% в год. Если общий размер отчислений на на-
копительную пенсию с его зарплаты составит 3%, о которых 
идет речь, а среднегодовая доходность после вычета комиссий 
и инфляции составит 3%, то после выхода на пенсию с января 
2032 года в течение 12,5 года за счет накопительной составля-
ющей он будет получать около 600 грн в месяц. Если при этом 
коэффициент замещения зарплаты солидарной пенсией сни-
зится до 20%, то выплаты Ивану Остаповичу из солидарной 
системы составят около 4900 грн. То есть в общем размере его 
пенсии накопительная составляющая немногим превысит 10%.

«Чем дольше срок отчислений, тем выше доля накопи-
тельной составляющей в общем размере пенсии. Но и риски 
экономических потрясений, которые могут отразиться на до-
ходности активов будущих пенсионеров, тоже возрастают», 
— резюмирует Коломиец.

Впрочем, в Украине давно работают негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). Поэтому тот, кто хочет за 10–15 
лет накопить значительную сумму, может достичь желаемого 
за счет увеличения тамошних ежемесячных отчислений.

Как отмечает Людмила Куса, руководитель практики ре-
шения споров, адвокат Gracers Law Firm, накопительная пен-
сия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не 
уменьшит ее размер.

«По желанию начать получать ее можно позже солидар-
ной. Выплаты могут быть пожизненными, единовременными 
или на определенный срок. А в случае критического состоя-
ния здоровья, необходимости лечения членов семьи или об-
ретения инвалидности ¬1-й или 2-й группы, накопления мож-
но использовать в любом возрасте. Их можно забрать и при 
выезде на постоянное место жительства в другую страну, а в 
случае смерти завещать наследникам», — уточняет адвокат.

Не всем достанется. 
кто останется за бортом пенсионной реформы
Количество неформально занятых людей в Украине со-

ставляет несколько миллионов.
«Сравнив данные реестра застрахованных лиц, который 

есть в Пенсионном фонде, с данными реестра деклараций с 
семейными врачами, мы выяснили, что несколько миллио-
нов человек, получающих медуслуги по декларации, ни разу 
за год не платили ЕСВ. За вычетом пенсионеров и детей это 
около 3–4 млн», — говорит Марина Лазебная.

Также многие украинцы получают официально только ми-
нимальную зарплату, тогда как большую часть вознагражде-
ния работодатель выдает им «в конверте» без уплаты налогов. 
Украинцы, получающие черные и серые зарплаты, останутся за 
бортом второго уровня пенсионной системы или будут доволь-
ствоваться мизером.

Как отмечает Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК 
Winner, если работник официально получает минимальную 
зарплату, он не сможет накопить более 60 тыс. грн за 20 лет, не 
совершая дополнительных взносов в систему.

По мнению Лазебной, прозрачная накопительная система 
будет стимулировать людей стремиться к белой зарплате, что 
поспособствует наполнению Пенсионного фонда и увеличению 
солидарных пенсий. Ведь, как отмечает Виталий Ломакович, 
детенизация 1 млн человек, которые будут получать пусть даже 
минимальную зарплату (сейчас — 6 тыс. грн в месяц), дополни-
тельно принесет в госбюджет 12 млрд грн поступлений от уплаты 
НДФЛ и около 16 млрд грн ЕСВ в Пенсионный фонд в год.

Независимые эксперты скептически оценивают 
перспективы детенизации рынка труда благодаря введению 
накопительной пенсионной системы.

«Лучшая борьба с черной и серой занятостью — установ-
ление адекватного размера налогов и стимулирование работо-
дателей официально трудоустраивать работников и платить 
им прозрачную зарплату, — считает Игорь Ясько. — Но в 
Украине налоговая нагрузка на зарплаты очень высока, из-за 
чего работодатели заинтересованы в скрытых трудовых отно-
шениях». По мнению Ясько, это в итоге ставит крест на работе 
второго уровня пенсионной системы — с учетом низких зарп-
лат работники на пенсионных счетах накопят копейки.

Второй накопительный уровень пенсионной системы. 
шансы на успех

Запуск второго накопительного уровня пенсионной 
системы с 2023 года Виталий Ломакович считает реалистич-
ной задачей и не видит для этого непреодолимых препят-
ствий. Впрочем, сейчас мяч находится на поле парламента.

«Если до конца 2021 года Верховная Рада примет за основу 
соответствующий законопроект [№2683], старт реформы со-
стоится в 2024 году. Ведь нам нужен по меньшей мере год на 
отработку технического взаимодействия Единого социального 
реестра со всеми субъектами информационного обмена. Так-
же Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку необходимо не менее полутора лет для подготовки необ-
ходимой нормативной базы», — говорит Марина Лазебная.

По мнению Елены Сотсковой, если названный законопро-
ект примут в 2021 году, следующего года будет достаточно для 
подготовки к старту. «Многое будет зависеть от КМУ, Минсоц-
политики, ПФУ, НКЦБФР, которые должны оперативно разра-
ботать и принять соответствующие подзаконные нормативные 
документы, процедуры взаимодействия, формы отчетности и 
прочее, — уточняет Сотскова. — Также необходимо провести 
масштабную информационную кампанию среди работодателей 
и граждан, для чего можно привлечь профессиональные ассо-
циации, общественные объединения и специалистов, работа-
ющих в сфере негосударственного пенсионного обеспечения».

Наталия Лещенко не исключает, что реализовать задуман-
ное помешают замедление экономической активности, нехват-
ка политической воли, недоверие к правительству и популист-
ские настроения, разбалансирующие пенсионную систему 
первого уровня. Некоторые эксперты и вовсе сомневаются в 
целесообразности нововведения. «Внедрение накопительной 
системы — политическое решение, экономическую обосно-
ванность которого в Украине некогда подвергли сомнению в 
Международной организации труда. Не исключено, что это 
решение могут пересмотреть в случае смены руководства про-
фильного министерства или ухудшения экономической ситуа-
ции», — считает Александра Коломиец.

                                                    
Фокус
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ НА ПРОБНОМУ ЗНО-2022: 
ПЕРЕЛІК ЗАБОРОН ДЛЯ УЧАСНИКІВ

5 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-
2022, і триватиме вона до 22 січня. Вже відомі дати тесту-
вання та ціни. Нижче читайте, що учасникам заборонено 
робити на пробному ЗНО.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розпо-
віли, чого не можна робити учасникам пробного ЗНО. Най-
головніших заборон чотири.

головні заборони для учасників пробного ЗНо

1. Приносити небезпечні предмети та речовини
Учасникам пробного ЗНО заборонено приносити з собою 

до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що 
становлять загрозу життю та здоров’ю інших людей.

2. користуватися гаджетами та будь-якими матеріалами
У пункті проведення пробного ЗНО не можна використо-

вувати, а під час тестування навіть мати при собі:
• засоби зв’язку;
• пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворен-

ня інформації;
• окремі елементи, які можуть бути складовими таких 

технічних засобів чи пристроїв;
• друковані або рукописні матеріали;
• інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені ре-

гламентом роботи пункту проведення пробного ЗНО.
Виняток! Можна використовувати лише дозволені виро-

би медичного призначення, про наявність яких учасник має 
повідомити заздалегідь.

3. Заважати іншим
Заборонено заважати іншим учасникам пробного ЗНО 

виконувати завдання.

4. Псувати майно
Учасникам заборонено псувати майно закладу, де відбу-

вається пробне ЗНО. Така ж заборона чинна і стосовно майна 
людей, які перебувають у пункті проведення тестування.

Гроші не повернуть
В УЦОЯО зазначають, що якщо щось пішло не так, по-

вернути гроші за пробне ЗНО буде неможливо – така опція 
просто не передбачена. І не має значення, через що учасник 
не зміг пройти оцінювання:

• забув документи,
• запізнився,
• порушив якусь із заборон і йому не дали завершити тест.
Аби не згаяти час і можливість випробувати себе перед 

основною сесією, в УЦОЯО порадили майбутнім учасникам 
почитати «Путівник учасника ЗНО». Там є відповіді на будь-
які запитання, що може виникнути в учасників тестування.

деталі пробного ЗНо-2022
Усі предмети розділили на два дні:
• 19 березня – української мови або української мови і лі-

тератури;
• 26 березня – з історії України, з математики (завдання 

рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також 
англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Навіщо потрібне пробне ЗНО? Пробне тестування відбу-
вається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведен-
ня ЗНО, структурою та змістом тестового зошита. Також учас-
ники зможуть отримати результат тестування, психологічно 
налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно 
розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань.

Додамо, що пробне ЗНО організують із дотриманням усіх 
протиепідемічних заходів як на вході до пунктів тестування, 
так і під час нього.

Учасники повинні будуть:
• на вході пройти вимір температури;
• бути в масках;
• мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;
• дотримуватися соціальної дистанції.
Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не 

більше як 15 школярів та 2 інструктори.
Самі аудиторії забезпечать медичними масками, безкон-

тактними термометрами, засобами дезінфекції для рук, за-
собами дезінфекції для обробки поверхонь, ізоляційними 
захисними халатами та щитками для медиків.

До слова, реєстрація для участі в основній сесії ЗНО три-
ватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Безпосередньо 
основна сесія ЗНО в Україні пройде з 23 травня до 17 червня. 

Джерело: «Обозреватель» 
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Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної 
прокуратури: від 1 січня 2022 року — 1 600 гривень.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ У 2022 РОЦІ: 
КОЛИ ПІДВИЩИТЬСЯ І НА СКІЛЬКИ?

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років:
    від 1 січня 2022 року — 2 100 гривень;
    від 1 липня 2022 року — 2 201 гривня;
    від 1 грудня 2022 року — 2 272 гривні.

Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років:
    від 1 січня 2022 року — 2 618 гривень;
    від 1 липня 2022 року — 2 744 гривні;
    від 1 грудня 2022 року — 2 833 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб:
    від 1 січня 2022 року — 2 481 гривня;
    від 1 липня 2022 року — 2 600 гривень;
    від 1 грудня 2022 року — 2 684 гривні.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність:
    від 1 січня 2022 року — 1 934 гривні;
    від 1 липня 2022 року — 2 027 гривень;
    від 1 грудня 2022 року — 2 093 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який за-
стосовується для визначення базового розміру посадового 
окладу судді:

    від 1 січня 2022 року — 2 102 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосо-
вується для визначення посадових окладів працівникам інших 
державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальни-
ми законами, а також працівників податкових і митних органів:

    від 1 січня 2022 року — 2 102 гривні.

СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ 
ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ У 2022 РОЦІ?

У держбюджеті-2022 Верховною радою було затверджено прожитковий мінімум на 2022 рік 
і, оскільки прожитковий мінімум підняли з 1 грудня 2021 року, то у січні його розмір не змінюватиметься. 

Перше зростання відбудеться у липні 2022 року, а наступне – у грудні 2022 року.
 для різних соціальних і демографічних груп населення розмір прожиткового мінімуму відрізняється.

Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) з 1 січня 2022 року буде нараховуватися всім власникам сільськогосподарських 
ділянок. Цей податок стосується як сільськогосподарської землі, на якій нічого не вирощується, так і фермерів чи аграріїв, які 
обробляють власну чи орендовану землю.

Про те, як відбуватиметься нарахування МПЗ для паїв, польових доріг, невитребуваних паїв та земель на балансі 
держпідприємств, розповіла Наталія Білоусова, головний редактор AgroPolit.com.

    «Із кожного гектару землі треба сплатити певну суму обов’язкових податків, і вона не може бути меншою від цього 
встановленого державою МПЗ — орієнтовно 1,5-2 тис. грн (залежно від розміру НГО). Якщо ж сільськогосподарські землі 
знаходяться у межах населених пунктів, у дачних та садових кооперативах — за них не сплачується МПЗ», — каже експертка.

У мінімальне податкове зобов’язання входять такі податки:
    - податок на землю
    - податок з доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці
    - податок на доходи фізичних осіб
    - військовий збір із зарплати найманих працівників
«Виняток по сплаті мінімального податкового зобов’язання є тільки для сільського фермерського господарства – 50% 

пільга. Це господарство  розміром до 20 га», — наголошує Наталія Білоусова.
За її словами, якщо земельна спадщина не успадкована і на ділянку нема власника, то МПЗ не сплачує ніхто. Якщо власник є, то 

сплачує або орендар (у разі укладення офіційного договору), або власник паю (сам обробляє ділянку, або ж здає тіньовому фермеру).
«Щодо польових доріг, пасовищ і сінокосів, то вони теж підпадають  під сплату МПЗ у залежності від розміру НГО (у 

них вона нижча). Так звані нічийні польові дороги (не входять до паю, а є між паями) не підпадають під оподаткування. За 
землі запасу та резерву МПЗ сплачується так: якщо вони в оренді — оподатковуються (сплачує власник землі/користувач чи 
орендар)», — підсумувала Білоусова.
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КОЛИ МОЖНА СІДАТИ ЗА КЕРМО АВТОМОБІЛЯ 
ПІСЛЯ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ?

Досить часто у водіїв виникає питання стосовно мож-
ливості сідати за кермо після вживання алкоголю, напри-
клад: яка кількість проміле допускається і скільки потрібно 
часу, щоб алкоголь вийшов з організму, щоб водій зміг сісти 
за кермо?

Україна та інші європейські країни встановили гранично 
допустимі показники алкоголю в крові, сечі і видихуваному 
повітрі, з урахуванням того, що в організмі водія може міс-
титися природний алкоголь через різні захворювання чи про-
дукти. Максимальне значення алкоголю в крові водія допус-
тиме в Україні – це 0,2 проміле (яке, фактично, дорівнює 0).

На превеликий жаль, алкоголь – це одна з найбільш час-
тих причин дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Тому в 
Україні щороку посилюють відповідальність за керування 
автомобілем в нетверезому стані.

Покарання за водіння в стані алкогольного сп’яніння пе-
редбачає штраф. Якщо у вас таке порушення вперше, готуй-
теся заплатити 17 000 грн. (замість колишніх 10 200 грн.) + 
позбавлення водійських прав на 1 рік. Такі ж наслідки і для 
тих, хто відмовиться від перевірки на стан сп‘яніння. По-
рушили вдруге? Платіть 34 000 грн. (або ж згода на адмін.
арешт 10 діб). І якщо все ж ви наважилися зробити це втретє 
(протягом року), то готуйтеся сплатити 51 000 грн. (або ад-
мін.арешт 15 діб), позбавлення водійських прав на 10 років 
та вилучення автомобіля, якщо він належав порушнику. А 
якщо водій скоїв ДТП з потерпілими у нетверезому стані, то 
на нього очікує до 3 років позбавлення волі, у разі загибелі 
кількох людей – до 12 років з позбавленням водійських прав 
до 10 років.

 Ступінь алкогольного сп’яніння залежить від кількості 
випитих спиртних напоїв, обсягу і складу з’їдених продуктів, 
віку, ваги і статі водія, а також загального стану організму.

Очевидно, що різні спиртні напої мають й різні періоди 
(час) виведення їх з організму людини.

Наприклад пиво, як найбільш поширений слабоалкоголь-
ний напій, яке випите в обсязі 0,5 літра, повністю виводить-
ся з організму протягом 2-2,5 годин; літр пива виводиться з 
організму через 4,5-5,0 годин, але повне виведення 1,5 літрів 
– це близько 7 годин.

Наркологи стверджують, що горілка проявляє себе при 
встановленні рівня сп’яніння: після першої дози горілки в 
обсязі 100 мл рівень алкоголю в крові становить близько 0,8 
проміле; після другої дози – 0,2 проміле, а після третьої дози 
відбувається істотний стрибок – 2,75 проміле. Це пояснюєть-
ся тим, що горілка вступає в реакцію в шлунку і тільки після 
цього всмоктується в кров.

Якщо вживаєте коньяк і віскі, то принцип їх впливу на 
організм аналогічний з вживанням горілки, але слід врахува-
ти, що період повного очищення організму від коньяку і віскі 
триває приблизно на 10% довше, ніж від горілки.

Тривалість виведення 100 мл вина становить 1,5 години, а 
виведення 0,5 л “некріпленого” вина – необхідно приблизно 
7,5 годин, тобто для повного очищення організму від однієї 
пляшки вина об’ємом 700 мл потрібно 10,5 годин. Відповід-
но, щоб сісти за кермо після вживання спиртного потрібна як 
мінімум доба. 

Для того, щоб підтвердити факт керування автомобілем в 
стані алкогольного сп’яніння достатньо рівня етанолу в ор-
ганізмі водія, який перевищує 0,2 проміле. Якщо вас зупини-
ли, то огляд проведе поліція власне на місці зупинки автомо-
біля. У таких випадках медичний огляд зазвичай проводять 

за допомогою приладу «Drager». Якщо ви 
відмовилися проходити тест на вміст ал-
коголю або від пропозиції поліцейського 
їхати в медустанову до нарколога, то такі 
дії прирівнюють до їзди в нетверезому ста-
ні. При цьому складається протокол за ст. 
130 КУпАП та як наслідок – позбавлення 
водійського посвідчення зі штрафом.

І Тільки після того, як суд розгляне 
справу, можливе повернення водійських 
прав, і лише в разі, якщо суд буде вважати, 
що дії поліцейських або результати тесту 
є незаконними. При цьому слід врахувати, 
що з 2020 року в Україні вводиться кримі-
нальне покарання за керування транспорт-
ним засобом в нетверезому стані. До цього 
за вживання алкогольних напоїв водії при-
тягалися лише до адміністративної відпо-
відальності.
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»

сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ НоВый Налог На ПродажУ НедВижимоСТи
    (Как новый налог на продажу недвижимости изменит рынок и кто заплатит 18%);
◘ Вимоги до СТрахоВого СТажУ У 2022 році
    (У 2022 році змінюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком);
◘ як ПодаТи «НУльоВУ» декларацію?
   (Як подати «нульову» декларацію через Е-кабінет: роз’яснення ДПС)
            

ОБ’ЯВИ·ІНФОРМАЦІЯ·ОГОЛОШЕННЯ·ПОВІДОМЛЕННЯ 

    адвокат Печенкін ігор Віталійович (20 років юридичної практики).
Кримінальне, Цивільне, Господарське право, виконавче провадження, трудові спори.

Позитивна практика захисту в кримінальних провадженнях; оскарження дій 
та/чи бездіяльності посадових осіб; виконання судових рішень; супроводження 
господарської діяльності; юридичний супровід та вирішення комплексних, 
в т. ч. кризових ситуацій у правовідносинах з партнерами; побудова та 
супроводження ведення  бізнесу; реєстрація юросіб, ГО, ЗМІ та політичних 
партій; майнові спори; інша правова допомога та консультації.

Телефон для зв’язку  (067) 850-86-36, електронна пошта: proky@ukr.net

Увага! Попередня консультація по телефону БЕЗКОШТОВНА!

ПОСЛУГИ АДВОКАТА ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

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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УВАГА!
ПЕРЕДПЛАТА - 2022

НА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВУ ГАЗЕТУ

Шановні читачі!

Якщо вам цікава газета Ви можете оформити передплату

у всіх поштових відділеннях України за Каталогом видань ДП «Преса». 

 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  -  49801

кількА цікАвИх ЮРИДИчНИх фАкТів

¤ Не можна не сказати про древній рим - саме тут з’явилися адвокати, які супроводжували обвинуваченого на 
засідання суду, але адвокати в ту пору не знали закону і тому просто красиво говорили, намагаючись переконати на-

товп в невинності людини, адже суддя в той час приймав рішення тільки прислухаючись до натовпу.
¤ цікаво проходив суд в середні століття в Європі – церковний суд розглядав позови до тварин, дуже часто обви-

нуваченими виступали: кози, вівці, корови і навіть комахи, такі як сарана. останній вирок тварині датований 1740 
роком, де суд Франції приговорив до повішення корову.

¤ бетті булок з каліфорнії вийшла в суд з позовом до тютюнового бренду «Phillip Morris», сигарет які вона ку-
рила протягом 47 років, в результаті чого утворився рак легенів. Суд, вислухавши доводи бетті, присудив компанії 

«Phillip Morris» виплатити їй компенсацію за матеріальну шкоду 750 000 доларів, за моральну – 100 000 доларів. 
і наклали штраф на компанію 28 млн. доларів. але якби за юридичними послугами юридичним особам компанія 

Філіп морріс звернулася своєчасно або ж отримала кваліфіковану юридичну консультацію, то компанія однозначно 
понесла б менші витрати.

¤ Сьогодні кримінальна відповідальність у неповнолітніх в Україні настає з 14-16 років, в залежності від тяжко-
сті статті. але в 1845 році, згідно з «Ухвала про покарання кримінальних та виправних», кримінальна відповідаль-

ність наступала з 7 років.
¤ мало хто знає, що Петро ілліч Чайковський був за професією юрист, він закінчив імператорське училище 

правознавства, отримав чин титулярного радника і працював в міністерстві юстиції і при цьому писав свої музичні 
твори.

¤ У Сша і Свазіленді відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами державою взагалі не гарантована, тобто у 
майбутніх мам немає гарантії в тому, що їх відпуск по догляду за дитиною буде оплачений.

¤ Талановиті юристи часто домагаються великих висот. Приміром, 27 з 43 американських президентів були 
юристами.

ЦІКАВЕ


