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ВАРТО ЗНАТИ

В Україні з 1 січня 2021року з 
62,5 до 70,8 грн збільшили мак-
симальний податок за кожен «за-
йвий» квадрат нерухомості.

Скільки заплатимо в 2021-му
Зайвою вважається площа будинку від 120 квадратів і 

квартири – від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за 
минулий рік. Так, в 2021-му потрібно буде заплатити за 2020-
й. Кожному власнику «зайвої» нерухомості прийде квитан-
ція (до 1 липня).

З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати 
податку. Його розмір залежить від населеного пункту. Місце-
ва влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не 
може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020-му 
це 62,5 грн, а в 2021-м – 70,8 грн.

Також місцева влада може збільшити «норму». Напри-
клад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 
60, а 70 квадратних метрів. Припустимо, що місцева влада 
встановила максимальну ставку і мінімальну норму по пло-
щі.

У 2020-му за квартиру 80 квадратів ( «зайвих» 20 кв.м) 
потрібно було заплатити 1250 грн, а в 2021-му за цю ж квар-
тиру доведеться віддати вже 1416 грн.

Податок можуть переглянути
У Верховній Раді ще не презентували нові правила, проте 

глава профільного парламентського комітету Данило Гетман-
цев уже розповів, що відповідні пропозиції напрацьовані і 
вже обговорюються.

Замість того, щоб рахувати податок, виходячи з площі 
житла, депутат пропонує враховувати тільки його вартість. 
Наприклад, за чинними правилами в Києві за квартиру в 70 
квадратів вартістю 1,2 млн грн потрібно заплатити податок 
на нерухомість у розмірі 708,4 грн. А за новими правилами 
– 2400. За таку ж квартиру, але вартістю в 2 млн грн (напри-
клад, житло розташоване в центрі) за чинними правилами 
потрібно заплатити ті ж 708,4 грн, а за новими правилами 
– 4000.

Ставка податку: до 0,02% від оціночної вартості. Його 
можуть не платити: пенсіонери, ветерани, малолітні або не-
дієздатні, якщо ціна квартири – до 300 мінімалок (у містах-
мільйонниках) і до 100 мінімалок – у містах із населенням до 
1 млн осіб. Для будинків – 600 мінімалок у великих містах і 
250 мінімалок – у містах із населенням до млн осіб.

«Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок у перед-
місті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж 
метражу в поганому місці. Ми платитимемо однаковий по-
даток. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, 
дали час підготувати базу. Стягуватимуть податок виходячи 
з вартості житла», – розповів Гетманцев.

в УкРАїні ПіДвИщИлИ 
ПОДАТОк нА квАРТИРИ 

ТА БУДИнкИ
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 НОВИНИ                                   

От 1 січня 2021 року в Україні набирають чинності нові тарифи 
на газ. Раніше рішення про це схвалила Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та ко-
мунальних послуг (НКРЕКП). Так, нові правила співвідносять-
ся майже до всіх великих водоканалів країни по різних містах 
України. Йдеться про Київ, Одесу, Луцьк, Ужгород, Херсон, 
Полтаву, Харків, Львов та інші міста. Відомо, що поки що та-
риф на воду мають підвищитися на 20%. Однак в деяких містах 
ціна може відрізнятися. Наприклад, в Житомирі тариф на воду 
подорожчає на 30%, а в Хмельницькому всього лише на 10%.

Державна податкова служба констатує, що з 1 січня 2021 
року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових опе-
рацій та/або програмні реєстратори розрахункових опера-
цій не застосовуються платниками єдиного податку другої 
- четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), об-
сяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 
220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року (1 320 000 
грн), незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, 
які здійснюють: - реалізацію технічно складних побутових 
товарів, що підлягають гарантійному ремонту; - реаліза-
цію лікарських засобів, виробів медичного призначення 
та надання платних послуг у сфері охорони здоров`я; - ре-
алізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

З 2021 року всі послуги, в тому числі й освітні, в Україні по-
винні надаватися українською мовою. Про це нагадав уповно-
важений із захисту державної мови Тарас Кремінь. 16 січня 
2021 року сфера обслуговування остаточно переходить на 
українську, оскільки набуває чинності стаття 30 закону «Про 
забезпечення функціонування української мови як держав-
ної». Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від 
форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і на-
давати інформацію про товари й послуги українською мовою. 
Це стосується і освітніх послуг. «Варто пам’ятати, що вимога 
щодо обслуговування державною мовою стосується не лише 
сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому 
числі гуртки й секції), медичне обслуговування, надання со-
ціальних послуг тощо», — наголосив Кремінь. Є виняток: клі-
єнта можуть обслуговувати іншою мовою на його прохання.

З 1 січня 2021 року в Україні розмір заробітної плати 
було збільшено до 6 тисяч гривень. Такі зміни були за-
кладені в бюджеті на 2021 рік. Наступне підвищення мі-
німальної зарплати передбачено з 1 грудня 2021 року до 
6,5 тис. грн. Виходячи з цього будуть перераховані всі 
зарплати працівників бюджетної сфери України. Про-
житковий мінімум в країні поки залишився на колиш-
ньому рівні, проте вже з 1 липня він виросте з 2189 грн 
до 2294 грн, а з 1 грудня підніметься ще раз до 2393 грн.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електроенергетики і комунальних послуг, переглянула та-
рифи на виробництво теплової енергії для населення, бю-
джетних і релігійних організацій та інших споживачів на 
2021 год. Так, середньозважений тариф для постачання 
тепла населенню склав 1121,71 грн за Гкал. Нацкоміссія 
обгрунтувала необхідність підвищення тарифів на теплову 
енергію в 2021 році істотним зниженням обсягів вироб-
ництва теплової енергії, підвищенням фонду заробітної 
плати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енер-
гетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з 
розподілу природного газа. Найменьше підвищили тариф 
для Дніпровської ТЕЦ (5,5%). Найбільше – для ТОВ “Єв-
ро-реконструкція” (на 4 9,7%), яка надає послуги тепло-
постачання для мешканців Дарницького та Дніпровського 
районів Києва. В числі компаній, яким суттєво підвищили 
тарифи для населення, – Новороздільська і Новояворів-
ська ТЕЦ (ТОВ “Нафтогаз Тепло”, на 37,1% і 34,1 ), Біло-
церківська ТЕЦ (33,2), ТОВ“Сумитеплоенерго” (на 25%), 
Чернігівська ТЕЦ (ТОВ “ТехНова”, на 24,1%), а також дві 
когенераційні установки КП “Гортепловодоенергія” (на 
33, 5%) і КП “Хмельницьктеплокомуненерго” (на 29,3%).

ТАРИфИ нА вОДУ
 ПіДвИщАТьСя У 2021 РОЦі

в УкРАїні  з нОвОгО РОкУ зРОСлИ 
ТАРИфИ нА ТеПлО

які фОПИ мОЖУТь 
не зАСТОСОвУвАТИ РРО

з 2021 РОкУ вСі ПОСлУгИ 
нАДАвАТИмУТьСя УкРАїнСькОЮ мОвОЮ

в УкРАїні зБільшИлАСя 
мінімАльнА зАРОБіТнА ПлАТА

В Україні цього року збільшуються вдвічі надбавки на догляд 
за людьми, в яких інвалідність – з дитинства. Про це розпові-
ла міністр соціальної політики Марина Лазебна. «Для людей 
з інвалідністю, особливо там, де є люди з інвалідністю із ди-
тинства, у нас вже в 2021 році суттєво підвищуються надбав-
ки на догляд – удвічі. Якщо, наприклад, сьогодні надбавка на 
догляд категорії А, а це дуже складні люди з інвалідністю, 
1300 гривень, то буде 2600. Ми вдвічі підвищуємо надбавки 
за догляд. Ці люди будуть підтримані іншими соціальними 
програмами», – повідомила Лазебна. За словами міністра, за-
галом очікується перегляд соціальних виплат людям з інва-
лідністю в Україні. За даними Мінсоцполітики, станом на 1 
січня 2020 року, в Україні налічувалося 2,7 мільйона людей, 
що мають інвалідність (222,3 тис. осіб з I групою інваліднос-
ті, 900,8 тис. осіб з II групою інвалідності, 1416,0 тис. осіб 
з III групою інвалідності та 163,9 тис. дітей з інвалідністю).

нАДБАвкИ нА ДОгляД зА 
інвАліДАмИ з ДИТИнСТвА зБільшенО
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кОлИ ПОРяД немАє нОТАРіУСА… 
ХТО ще мОЖе ПОСвіДЧУвАТИ зАПОвіТИ і ДОвіРенОСТі?

При виникненні необхідності видання таких правових 
документів як заповіти і довіреності, переважна більшість 
громадян знає лише те, що їх слід нотаріально посвідчувати. 
Втім, у житті кожної людини можливі такі випадки, коли не-
обхідно терміново посвідчити документ, а послуги нотаріуса 
з певних причин можуть бути недоступні.

Тому у таких випадках, відповідно до Порядку посвідчен-
ня заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально 
посвідчених (затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 червня 1994 року № 419), посвідчувати запові-
ти і довіреності мають право посадові (службові) особи:

- у тих населених пунктах, де нотаріуси відсутні – дові-
реності посвідчують уповноважені посадові особи органів 
місцевого самоврядування, крім довіреностей на право роз-
порядження нерухомим майном, довіреностей на управління 
і розпорядження корпоративними правами та довіреностей 
на користування і розпорядження транспортними засобами;

- начальники госпіталів, санаторіїв, інших військово-лі-
кувальних закладів, їх заступники з медичної частини, стар-
ші або чергові лікарі - довіреності військовослужбовців або 
інших осіб, що перебувають на лікуванні в таких закладах;

- командири (начальники) військових частин, з’єднань, уста-
нов, військово-навчальних закладів - заповіти і довіреності вій-
ськовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, 
з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає но-
таріуса чи посадової особи органу місцевого самоврядування, 
що вчиняють нотаріальні дії, - заповіти і довіреності працівни-
ків, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців;

- головні лікарі, їх заступники з медичної частини або 
чергові лікарі лікарень, госпіталів, інших стаціонарних за-
кладів охорони здоров’я, начальники госпіталів - заповіти 
осіб, що перебувають на лікуванні в таких закладах;

- директори або головні лікарі будинків для осіб похило-
го віку та інвалідів - заповіти осіб, що проживають у таких 
будинках;

- начальники установ виконання покарань та слідчих ізо-
ляторів - заповіти і довіреності осіб, що тримаються в таких 
установах;

- капітани морських або річкових суден, що плавають під 
прапором України, - заповіти осіб, що перебувають під час 
плавання на таких суднах;

- начальники пошукових або інших експедицій - заповіти 
осіб, що перебувають у таких експедиціях.

Отже, таким є коло посадових (службових) осіб, яким 
вітчизняним законодавством надане право часткового вико-
нання нотаріальних функцій щодо посвідчення довіреностей 
і заповітів. 

Знання переліку таких осіб дасть можливість громадянам 
здійснювати своє волевиявлення у вигляді надання довіре-
ностей та складання заповітів у всіх життєвих ситуаціях.

 

                                      Андрій Подвербний, магістр права

які нАСліДкИ вИкОРИСТАння неДіЙСнОгО 
ПАСПОРТА ПіД ЧАС УклАДення ДОгОвОРУ?

Позивач у справі №759/22877/19 просив суд визнати договір купівлі-продажу автомобіля недійсним.
Зазначив, що на час вчинення правочину у його паспорті не була вклеєна фотокартка після досягнення 25-річного віку. Цю 

обставину позивач вважав достатньою для задоволення позову.
Однак, КЦС ВС з ним не погодився.
Державна реєстрація транспортних засобів проводиться, зокрема, на підставі заяв власників і документів, що посвідчують 

їх особу, підтверджують повноваження представника.
До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки. Паспорт, в яко-

му їх не вклеєно, вважається недійсним (п.8 Положення про паспорт громадянина України).
В той самий час справедливість та добросовісність є одними з основних засад цивільного законодавства та цивільних 

правовідносин (п.6 ст.3 ЦК).
Поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є поведінка, яка не відповідає попереднім заявам 

або поведінці сторони за умови, що інша сторона розумно покладається на них та зазнає негативних наслідків.
Враховуючи те, що сторони правочину: не мали сумніву в ідентичності особи кожної з них; знали про наявність дефекту 

паспорту позивача; діяли за взаємною згодою, зокрема, добровільні дії позивача були спрямовані на відчуження автомобіля, 
подання ним особисто документів для перереєстрації, недійсність паспорта НЕ МОЖЕ бути підставою для визнання недій-
сним договору купівлі-продажу.

Посилання позивача як на підставу для задоволення позову на використання ним при укладенні договору недійсного пас-
порта не відповідає принципу добросовісності. 

                                                                                                                                                                                                         ZakonOnline
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вИмАгАЮТь ПОвеРнУТИ нАДАнУ СУБСИДіЮ: 
ЧИ ПРАвОміРнО?

Питання:
При заповненні декларації про доходи з метою отриман-

ня субсидії в графі про майно не вказали придбаний причіп (з 
дати випуску не пройшло 5 років, вартість 7000 грн.). При-
чіп зареєстрований на тата. Заповнювала декларацію мама, 
яка не знала, що причіп відноситься до транспортних засо-
бів. Через деякий час після подачі документів про субсидію 
на запит працівників совбезу мама надала копію документів 
на причіп, але декларацію не перезаповнювала. Через деякий 
час прийшов лист із совбезу, що мама зобов`язана повернути 
субсидію, тому що не вказала в декларації транспортний за-
сіб, з дати випуску якого не минуло 5 років.

Чи правомірні дії працівників совбезу? Адже причіп ко-
штує менше 50 тисяч грн.

Чи дійсно згідно законодавства у такому випадку мама не 
має права на субсидію і повинна повернути гроші? Мама не мала 
наміру приховати дані, просто не знала на рахунок причіпу.

Відповідь:
Отримання субсидії регулюється Положенням про порядок 

призначення житлових субсидій, яке затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 

Відповідно до п. 13 Положення про порядок призначення 
житлових субсидій для призначення житлової субсидії грома-
дянин подає структурному підрозділу з питань соціального за-
хисту населення наступні документи:

• заяву про призначення та надання житлової субсидії;
• декларацію про доходи і витрати осіб;
• довідки про доходи.

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про дохо-
ди, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права 
на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.

Підпунктом 2 пункту 14 Положення визначено, що субси-
дія не призначається коли  будь-хто із складу домогосподарства 
або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності 
транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати ви-
пуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа).

Пунктом 14 Положення про порядок призначення житло-
вих субсидій передбачено, що громадянин, якому призначено 
житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних 
днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціаль-
ного захисту населення про обставини коли будь-хто із складу 
домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогоспо-
дарства здійснив купівлю або іншим законним способом на-
був право власності на транспортний засіб (механізм), на суму, 
яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший 
законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.

Наявність (відсутність) у власності або володінні тран-
спортних засобів зазначається у декларації про доходи і ви-
трати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

П.90 Положення передбачено - якщо право власності або 
володіння на транспортний засіб набуто під час отримання 
житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову 
субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний пові-
домити про це структурному підрозділу з питань соціально-
го захисту населення незалежно від розміру вартості тран-
спортного засобу. . 

Відповідно до пункту 119 Положення про порядок при-
значення житлових субсидій за рішенням комісії надання 
раніше призначеної житлової субсидії припиняється за по-
данням структурного підрозділу з питань соціального захис-
ту населення у разі, коли громадянин не повідомив струк-
турному підрозділу з питань соціального захисту населення 
про обставини, зазначені у пункті 90 пункті 14 Положення, 
протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення (в вашому 
випадку - набув право власності на транспортний засіб).

У такому випадку, нажаль,  на вимогу структурного під-
розділу з питань соціального захисту населення, який при-
значив житлову субсидію, сума надміру перерахованої (ви-
плаченої) житлової субсидії повертається громадянином до 
державного бюджету.

Питання повернення коштів регулюється Порядоком по-
вернення коштів, надміру виплачених за призначеними суб-
сидіями. 

Отже, у вашому випадку соцзахист вимагає повернення 
коштів не у зв`язку із набуттям транспортного засобу неза-
лежно від суми вартості, не у  зв`язку із придбанням тран-
спорту  з дати випуску якого не минуло 5 років (причеп не 
впливає на призначення субсидії),   а у зв`язку із неповідо-
мленням про набуття права власності на транс.засіб протя-
гом 30 днів. 

Відповідно до п. 47 Положення, у  разі виявлення помил-
ки у заяві та/або декларації структурний підрозділ з питань 
соціального захисту населення повідомляє громадянину про 
необхідність протягом 30 календарних днів виправлення по-
милки. Якщо протягом визначеного строку громадянин не 
виправив помилки у заяві та/або декларації, структурний 
підрозділ з питань соціального захисту населення відмовляє 
у призначенні житлової субсидії. Але, цей пункт соцзахист 
трактує на свою користь, тобто незазначення відомостей про 
транспортний засіб, управління трактує ні як помилку при 
заповненні, а  саме як неповідомлення про факт набуття.

Таким чином,  у випадках, зазначених у пункті 119 По-
ложення, а саме - набуття права власності, житлову субсидію 
після подання нових заяви та декларації може бути призна-
чено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) 
сезон за рішенням комісії. Тобто сама наявність причепу в 
подальшому не впливає на отримання субсидії, але зараз 
необхідно повернути субсидію. Але, якщо Ви все ж таки 
вважаєте, що дії були саме «помилкою» та соцзахист вчиняє 
неправомірні дії, то цей спір можливо вирішувати лише в су-
довому порядку.

                                                               
                                                              Адвокат Ірина Леонова
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Крім складання акту, доцільним буде детальне фото-
графування пошкоджень, завданих вашому майну залиттям 
квартири.

Також потрібно провести незалежну експертизу при зато-
пленні квартири, для її проведення потрібен акт про залиття, 
складений ЖЕКом або іншою експлуатуючою організацією, 
на балансі обслуговування якої перебуває будинок, технічний 
паспорт на об`єкт нерухомості, правовстановлюючі документи.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України шкода, завдана майну фі-
зичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі 
особою, яка її завдала. Особа, якій завдано збитків у результаті 
порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. 
Збитками є: витрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням 
або пошкодження речі, а також витрати, які особа зробила або 
мусить зробити для відновлення свого порушеного права (ре-
альні збитки) (п.1 ч.2, ч.1 ст. 22 ЦК України).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо догово-
ром або законом не передбачено відшкодування у меншому 
або більшому розмірі (ч.3 ст.22 ЦК України).

Також в позові можна вимагати відшкодування моральної 
шкоди,  моральна шкода полягає у душевних стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи по-
шкодженням її майна. Моральна шкода відшкодовується не-
залежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та 
не пов`язана з розміром цього відшкодування.

Щодо позову. Позов подається до суду про відшкодуван-
ня матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих за-
литтям квартири. Судовий збір справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому 
відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотко-
вому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому роз-
мірі. Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 
1 січня 2020 р. -  2102 грн..

Судовий  збір становить - 1 відсоток ціни позову, але не 
менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працез-
датну особу та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму 
на одну працездатну особу. Тобто, судовий збір рахується 
від суми понесених Вами збитків, наприклад, підтвердже-
на сума збитків становить 10000 грн. тоді судовий збір буде 
840.80 грн. Це Вам для прикладу.

За вимогу немайнового характеру (моральної шкоди) су-
довий збір становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб – 840.80 грн. Усього 1681.60 грн.

Щодо строків розгляду. Зважаючи на високу завантаже-
ність судів розгляд справи в судах першої інстанції може три-
вати і півроку, а можуть розглянути і за декілька місяців, тут 
неможливо чітко визначити.

Щодо правової допомоги то розцінки адвокатів різняться, 
в середньому складання  позовної заяви від 800 грн. і вище.

 
                                                    
                                                    Адвокат Наталия Лихунжан

Питання:
Повернувся з відпустки, а квартира була затоплена, вода 

текла з потолка. Звернувся до сусідки зверху (бабця понад 
80р) - не впустила, відповіла що то не її вина - технічна не-
справність. Жодних пояснень не надала.

Було складено акт затоплення, нічого більше не робив. 
Згодом знову потекла вода з потолка, сусідка вдома але не 
відчиняє (чую що витирає підлогу). Дзвонив в ЖЕК - відпо-
відь - «приватна власність, зайти не можемо».

Що робити? Скільки буде коштувати звернення до суду?

Відповідь:
Відповідно до п. 2.3.6 Правил утримання жилих будинків 

та прибудинкових територій, що затверджені Наказом Дер-
жавного комітету з питань житлово-комунального господар-
ства від 17.05.2005 року № 76 «Про затвердження Правил 
утримання жилих будинків та прибудинкових територій» 
у разі залиття, аварії квартир складається відповідний акт, 
форма якого передбачена додатком № 4.

Вказаний акт складається комісією балансоутримувача 
багатоквартирного будинку, в якому знаходиться квартира, 
яку було залито.

Ст. 24 Житлового кодексу України передбачає, що експлу-
атацією державного і громадського житлового фонду, в яко-
му проживають більшість громадян нашої країни, що займа-
ються житлово-експлуатаційні організації. Також це може 
бути голова ОСББ/компанії-управителя і запросити фахівця 
для складання акта. Звернення-заявку варто подати письмово 
і зберігати другий примірник із відміткою про отримання.

Згідно Додатку № 4 та роз`яснення Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України щодо ремонту 
квартири після залиття (лист від 29.12.2009 р. N 12/20-11-
1975) в акті повинні бути відображені:

• дата складання акту (число, місяць, рік);
• прізвища, ініціали та займані посади членів комісії;
• прізвище, ім`я, по батькові власника (наймача, орен-

даря) квартири, що зазнала шкоди;
• адреса квартири, поверх, форма власності;
• прізвище, ім`я, по батькові власника (наймача, орен-

даря) квартири, з вини якого сталося залиття;
• адреса квартири, поверх, форма власності;
• характер залиття та його причини;
• завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ре-

монту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок 
залиття речей та їх орієнтовна вартість);

• висновок комісії щодо встановлення вини особи, що 
вчинила залиття.

щО РОБИТИ, якщО квАРТИРУ зАТОПИлИ 
СУСіДИ звеРХУ?
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 ТЕМА НОМЕРА

ЗРіС ПРОЖИТКОВИЙ МіНіМУМ  ТА МіНіМАЛьНА ЗАРПЛАТА
З 1 січня набуває чинності державний бюджет на 2021 рік. Так, з по-

чатку року розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 189 гривень. 
Заплановане і зростання мінімуму для дітей віком до шести років – 1 921 
гривня, для дітей віком від 6 до 18 років – 2 395 гривень, для працездат-
них осіб – 2 270 гривень.

Вищою стала мінімальна зарплата – на 20% (6 000 гривень).
Зі зростанням мінімалки вищими стануть і податки для ФОПів – ЄСВ з 

початку нового року зросте із 1 100 грн до 1 320 гривень на місяць. Варто за-
значити, що для ФОПів першої категорії передбачені «податкові канікули« з 
грудня 2020 року до травня 2021-го – для підтримки бізнесу під час локдауну.

Підприємців також чекають нові ліміти щодо обсягу доходів: для 
першої групи – 167 розмірів мінімальної зарплати (1,002 млн гривень), 
другої – 834 розміри мінімальної зарплати (5,004 млн гривень), третьої – 
1 167 розмірів мінімальної зарплати (7,002 млн гривень).

З нового, 2021 року старту-
вали різні законодавчі ініціа-
тиви, набрали чинності зако-
ни та укази, почали діяти нові 
тарифи, правила та соціальні 
норми.

ТАРИфИ, ПенСії, 
зАРПлАТИ ТА інше: 
щО змінЮєТьСя в 

УкРАїні з нОвОгО РОкУ?

ТАРИФИ НА КОМУНАЛьНі ПОСЛУГИ
У січні українці отримають нові платіжки за комунальні послуги та 

цифри там будуть відрізнятися. По-перше, у багатьох містах України по-
дорожчало тепло, в середньому на чверть. У деяких містах рішення про 
підвищення тарифів прийняли з грудня, в деяких – з січня. Також зростуть 
тарифи на гарячу воду.

По-друге, українських користувачів очікує й інший неприємний сюрп-
риз – подорожчання доставляння газу. В середньому від 0,15 копійки за 
один кубометр до 1,5 гривні.

По-третє, очікується подорожчання холодної води, в середньому на 
10-15%. Проєкт тарифів на водопостачання та водовідведення НКРЕКП 
оприлюднила ще 20 листопада, а остаточні ціни можна буде побачити в 
січневих платіжках.

У Кабміні анонсували підвищення тарифів на електроенергію для на-
селення з 1 січня. Підіймати тарифи будуть поетапно і з січня доведеться 
заплатити в середньому на 30% більше.

НОВі ПРАВИЛА В шКОЛАХ З 1 СіЧНЯ
З січня в Україні вступить в дію новий санітарний регламент для закладів середньої 

освіти. Зміняться багато правил, які не переглядали з 2001 року. школярів почнуть за-
безпечувати транспортом підвозу до школи, працівники шкіл повинні будуть проходити 
профілактичні огляди, а туалети для дітей заборонять встановлювати на вулиці.

Крім того, буде заборонена оренда шкільних приміщень для послуг, які не належать 
до освітніх. і з’являться абсолютно нові правила для встановлення комп’ютерів та про-
ведення інтернету.
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ПЕНСії У 2021 РОЦі
У Міністерстві соціальної політики підготували план підвищення пенсій у 2021 році 

для різних категорій пенсіонерів. Очікується, що перегляд пенсій будуть проводити в січ-
ні, березні, квітні, липні та грудні.

У січні заплановано підвищення мінімальної заробітної плати й відповідно піднімуть-
ся всі виплати, які до неї прив’язані. Перерахунок пенсій торкнеться всіх українців, які 
досягли 65 років і мають необхідний стаж до 30 і 35 років.

У червні пройде індексація пенсій для всіх, хто вийшов на пенсію за віком і має необ-
хідний стаж. За попередніми прогнозами, пенсії піднімуться в середньому на 7%.

У квітні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів – виплати 
збільшаться на суму від 100 до 300 гривень.

У липні очікується ще один етап підвищення мінімальних заробітних плат, а це потяг-
не за собою і підвищення пенсій для тих, хто пішов на відпочинок за віком – у середньому 
на 200 гривень. Також будуть переглянуті мінімальні пенсії та різні доплати, в тому числі й пенсіонерам старше 80 років.

У грудні пенсіонери з необхідним стажем і які вийшли на відпочинок за віком отримають доплати. Також очікується прове-
дення другого етапу підвищення мінімальних пенсій.        (Детальний Календар підвищення пенсій на стор. 14)

ВАРТіСТь СИГАРЕТ 
З нового року сильно подорожчають стіки для електронних сигарет. За попередніми про-

гнозами – в три рази. Також заплановано зростання акцизів та орієнтовне зростання цін на 
сигарети в найближчий рік складе від 8 до 12 гривень. У січні очікується подорожчання в 
середньому на 1-2 гривні.

МОБіЛьНИЙ ЗВ’ЯЗОК ПОДОРОЖЧАЄ МАЙЖЕ ВДВіЧі
З січня майже всі мобільні оператори змінять свої тарифи й в деяких пакетах 

ціни піднімуться в півтора-два рази.  
Так, «Київстар» скасує деякі давні контрактні тарифи, якими користується 

близько 1,5% абонентів. їм пропонують перейти на інші – дорожчі. Vodafone під-
вищить ціни на зв’язок для абонентів, які використовують нішеві архівні тарифні 
плани – вони вже недоступні для підключення. lifecell підвищує тарифи для семи 
застарілих тарифних планів, частина з яких – акції, де оператор гарантував вартість 
тільки до кінця грудня 2020 року.

У компаніях це пояснили впливом інфляції, зростанням курсу валют і необхід-
ністю розвитку та розширення мережі, що потребує більше інвестицій. Усі корис-
тувачі послуг, яких торкнулися зміни, отримали СМС-повідомлення зі згаданою 
інформацією.

ПОДОРОЖЧАННЯ ПРОїЗДУ У ТРАНСПОРТі
Тарифи на перевезення планують підняти найближчим часом і це 

пов’язано не тільки з загальними підвищеннями цін, але і з карантином. За 
останній рік перевізники втратили майже половину свого прибутку і навіть 
в години пік вони змушені обмежувати кількість пасажирів. Крім того, бага-
то українців перейшли на віддалену роботу і перестали щодня їздити в офі-
си. Компенсувати такі збитки можливо тільки коштом підвищення проїзду.

У Києві вже деякі маршрути подорожчали до 6 гривень, деякі до 8 гри-
вень за одну поїздку. Після січневого локдауна варто очікувати підвищення 
проїзду до 10-12 гривень. Тарифи на перевезення, за словами експертів, у 
лютому-березні, можуть піднятися також і на метро, тролейбуси та трамваї.
Підвищення проїзду планується не тільки в столиці, але і в інших містах 
України – в середньому на 2-3 гривні.
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У 2021 році розмір мінімальної зарплати буде змінюватися двічі: з 1 січня (6000 грн) та з 1 грудня (6500 грн).  А отже, 
будуть змінюватися мінімальна та максимальна сума ЄСВ (єдиного соціального внеску).

єСв Для фОПів У 2021 РОЦі: 
ХТО мОЖе не ПлАТИТИ СОЦвнеСОк

Хто не сплачує з ФОПів ЄСВ

Крім сплати ЄСВ за працівників, ФОП сплачують ЄСВ і за 
себе. Проте у 2021 році правила такої сплати зміняться.

З 1 січня 2021 року самозайняті особи (ФОП, фізособи, які 
здійснюють незалежну профдіяльність, члени фермерського 
господарства), які перебувать на загальній системі оподатку-
вання, зможуть не сплачувати за себе ЄСВ в разі відсутності 
прибутку (прибутку).

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ:
- з січня по листопад 6000 х 22% = 1320 грн,
- за грудень – 1430 грн.

Максимальна база для нарахування ЄСВ:
- з січня по листопад - 90 000 грн,
- у грудні – 97 500 грн.

Тобто, якщо ФОПом не буде отримано дохід (прибуток) 
у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він 
матиме право самостійно визначити базу нарахування, але не 
більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При 
цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімально-
го страхового внеску.

Якщо в певному місяці (або навіть і у році) оподаткова-
ного ПДФО та ВЗ чистого доходу в самозайнятої особи не 
буде, то він має право не визначати базу нарахування ЄСВ, а 
отже, і не платити ЄСВ за такий період. Проте слід пам`ятати 
про правило – немає сплати ЄСВ, немає і страхового стажу 
за цей період!
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Тобто в такому випадку самозайнята особа зможе допла-
тити за себе лише різницю до мінімального страхового вне-
ску (а може сплатити і більше, проте не більше максимально-
го страхового внеску).

ФОП-незалежник. 
З 1 січня 2021 р., якщо фізична особа зареєстрована як підпри-

ємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, 
така фізична особа обліковується ДПС як фізична особа – підпри-
ємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

ФОП-«незалежник», який отримує пенсію або соцдопо-
могу, ЄСВ за себе не сплачуватиме. Хоча може і платити – за 
умови добровільної участі у системі загальнообов`язкового 
державного соціального страхування.

У звичайної фізособи, яка здійснює незалежну профді-
яльність, і статусу ФОП не має, такої пільги не буде. Про це 
ми докладно розповідали тут.

Фізособи-«єдинники» і групи. Через карантин ФОПи і 
групи звільняються від сплати ЄСВ за січень-травень 2021 
року. Це передбачено нормами Закону № 1072.

ФОПи-працівники. 
Якщо ФОП (як «загальники», так й «єдинники») або фі-

зособи, які здійснюють незалежну профдіяльність, одночас-
но перебуватимуть у трудових відносинах, то вони зможуть 
не платити ЄСВ за себе.

З 1 січня 2021 р. ФОП або фізособа, яка здійснює неза-
лежну профдіяльність, які перебувають у трудових відно-
синах, мають право не платити ЄСВ за себе. За умови, що 
роботодавець сплатив за них ЄСВ у розмірі не менше міні-
мального страхового внеску.

Якщо роботодавець сплатив ЄСВ, але менше мінімально-
го страхового внеску, то такі самозайняті особи ЄСВ плати-
тимуть. Проте менше ніж звичайно.

Такі особи можуть бути платниками ЄСВ за умови само-
стійного визначення за місяці звітного періоду, за які робо-
тодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у 
розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нара-
хування, але не більше максимальної величини бази нараху-
вання єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому 
сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір міні-
мального страхового внеску.
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АліменТИ - 2021: мінімАльні РОзміРИ.
вСе, щО ТРеБА знАТИ

Закон закріпив, що мінімальний РЕКОМЕНДОВАНИЙ 
розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожит-
кового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути 
присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) 
платника аліментів.

30 грудня у газеті «Голос України» опубліковано Закон 
України №1082-IX«Про Державний бюджет України на 2021 
рік», який було прийнято ВРУ 15.12.2020 року.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» установлено у 2021 році прожитковий 
мінімум для дітей віком до 6 років та для дітей віком від 6 до 
18 років.

Так,мінімальна рекомендована сума аліментів на 
2021 рік становить:

Для дітей до 6 років:
- з 01 січня 2021 року – 1 921 гривень;
- з 01 липня 2021 року – 2013 гривень;
- з 01 грудня 2021 року – 2100 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років:
- з 01 січня 2021 року – 2 395 гривень;
- з 01 липня 2021 року – 2 510 гривень;
- з 01 грудня 2021 року – 2 618 гривень.

Важливо, що РЕКОМЕНДОВАНИЙ розмір аліментів 
може бути присуджений судом лише в тому разі, якщо плат-
ник аліментів має достатній заробіток (дохід) 

Що слід розуміти під поняттям «достатній заробіток (до-
хід)» законодавець не визначив.

Законом 2475-VIII було закріплено також і збільшення мі-
німального розміру аліментів з 30% від прожиткового міні-
муму для дитини відповідного віку до 50% від прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку.

З 28.08.2018 року суд визначає на дитину мінімальний 
розмір аліментів на рівні не менше ніж 50% прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2021 році МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТОВАНИЙ роз-
мір аліментів (50 % від прожиткового мінімуму у циф-
рах) складає:

Для дітей віком до 6 років:
- з 01 січня 2021 року – 960,50 гривень;
- з 01 липня 2021 року – 1006,50 гривень;
- з 01 грудня 2021 року – 1050 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років:
- з 01 січня 2021 року – 1197,50 гривень;
- з 01 липня 2021 року – 1255 гривень;
- з 01 грудня 2021 року – 1309 гривень.

Виходячи з положень Цивільного процесуального кодексу 
України (наказне провадження) та Сімейного кодексу України 
загальновживаною та безспірною є практика присудження су-
дами на утримання дітей наступного розміру аліментів:

- на одну дитину - 1/4 частини доходу платника, але не менше 
ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

- на двох дітей - 1/3 частини доходу платника, але не менше 
ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

- на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) 
платника аліментів, але не менше ніж 50% прожиткового міні-
муму для дитини відповідного віку   →

28 серпня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов 

для посилення захисту права дитини на належне утримання» 2475-VIII.
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У постанові Великої Палати Верховного Суду від 04 бе-
резня 2020 року у справі № 682/3112/18 (провадження № 
14-580цс19) зазначено, що зміна законодавцем мінімально-
го розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника 
аліментів на одну дитину, не є підставою для зміни розміру 
аліментів відповідно до статті 192 СК України, але є підста-
вою для зміни мінімального розміру аліментів, зазначених у 
виконавчому листі у процедурі виконання та стягнення алі-
ментів, та враховується під час визначення суми аліментів 
або заборгованості.

Тобто, законодавством передбачений механізм, який на-
дає можливість забезпечити виплату аліментів у розмірі не 
нижче мінімального гарантованого розміру, передбаченого 
СК України навіть при наявності постановлених раніше су-
дових рішень про стягнення аліментів у розмірі, нижчому 
ніж мінімальний гарантований розмір аліментів, встановле-
ний законом на час стягнення.

Якщо ж державний виконавець відмовляється автома-
тично провести перерахунок аліментів (з урахуванням збіль-
шеного розміру, починаючи з 28.08.2018 року), то ви маєте 
право звернутися з відповідною скаргою до суду на дії дер-
жавного виконавця.

 
                                                           Адвокат Кулик Юлія Василівна

→
При цьому, звертаю увагу, що відповідно до ст. 181 Сі-

мейного кодексу України за рішенням суду аліменти можуть 
бути визначені не лише у частці від доходу платника алімен-
тів, а також і у твердій грошовій сумі за вибором того з бать-
ків або інших законних представників дитини, разом з яким 
проживає дитина.

Важливо, що стягнення аліментів проводилось за рішен-
нями судів і 5, і 10, і 15 років тому.

Тож, якщо ви маєте рішення суду, у якому визначено міні-
мальний розмір аліментів на рівні 30 % від прожиткового мі-
німуму для дитини відповідного віку чи визначено у твердій 
грошовій сумі, що є меншою ніж 960,50 грн. (для дітей до 6 
років) та 1197,50 грн. (для дітей від 6 до 18 років), то питання 
щодо нарахування аліментів на рівні не менше 50 % від про-
житкового мінімуму для дитини відповідного віку вирішу-
ється БЕЗ суду, новий (окремий) позов подавати не потрібно!

Розмір аліментів повинен змінюватися та нараховувати-
ся державним виконавцем АВТОМАТИЧНО, починаючи з 
28.08.2018 року, на тому рівні, який визначено судом, але не 
менше ніж 50 % від прожиткового мінімуму для дитини від-
повідного віку.

СТягнення АліменТів: 
мінЮСТ інфОРмУє

ПО ТЕМІ

Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції упродовж минулого тижня стягнули 170 млн грн аліментів. 
З них, 35,9млн грн проблемної заборгованості, яка стягнута державними виконавцями завдяки застосуванню до боржників 
встановлених Законом обмежень, зокрема: позбавлення права виїзду за межі України, права керування транспортними за-
собами, права користування вогнепальною зброєю та права полювання, накладення 
арешту на майно, притягнення боржника до відбування суспільно корисних робіт.

Так, на виконанні в Обухівському міськрайонному відділі державної виконавчої 
служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 
з жовтня 2019 року перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на 
утримання доньки починаючи з червня 2013 року.

Під час спроби боржника здійснити реалізацію транспортного засобу, який пе-
ребував у розшуку за постановою державного виконавця, автомобіль затримано та 
поставлено на штраф майданчик.

У зв’язку з чим, боржником погашено заборгованість до повноліття дитини у 
сумі 267 799 грн, з яких штраф – 89 266 грн, крім того сплачено виконавчий збір у 
сумі 17 853 грн.

Прес-служба Міністерства повідомляє, що органи державної виконавчої служби 
Міністерства юстиції з початку 2020 року стягнули 6,3 млрд грн аліментів. З них 1,5 
млрд грн стягнуто державними виконавцями завдяки застосуванню до боржників 
встановлених Законом обмежень.
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всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПільнА меТА»

Координати для звернень ВГО «ПО «СПІЛЬНА МЕТА» :
сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ В КВАРТИРІ
    (Встановлення індивідуального опалення в окремій квартирі багатоквартирного будинку);
◘ КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
    (Чи несе дружина відповідальність за кредитну заборгованість чоловіка?);
◘ ПОРУШЕННЯ ПДР
   (Розгляд поліцією справи про порушення ПДР прямо на дорозі є незаконним)
            

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 кримінальному провадженні і оскарженні дій та 
бездіяльності учасників процесу; 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, громадських організацій, 
ЗМі та політичних партій; інша правова допомога.

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

Увага! Попередня консультація по телефону БЕЗКОШТОВНА!

ПОСЛУГИ АДВОКАТА ТА ПРАВОВІ 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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   ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ    

ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  -  49801

До уваги передплатників!

У вас є можливість оформлення передплати  
газети «ПОРАДИ ЮРИСТА» 

за «Каталогом видань України»  
на сайті ДП «Преса» 

www.presa.ua


