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Всесвітній банк підтримав введення накопичувальної 
пенсійної системи в Україні з 2023 року. 

Зараз, за даними Міністерства соціальної політики, 
відкладають собі на пенсію близько мільйона українців.

Нотаріус Вікторія Кристова вже зараз відкладає собі на 
пенсію та на навчання дитини. При цьому на чинну солідар-
ну пенсійну систему Вікторія не сподівається, а до накопичу-
вальної поки ставиться з побоюванням.

“Немає довіри, немає прозорості. Питання до неї (нако-
пичувальної системи) – в якій валюті накопичуватиметься 
пенсія, як людина накопичуватиме, як індексуватиметься 
інфляція на ці пенсійні накопичення, як нестимуть відпові-
дальність і як перевірятимуться накопичувачі цих фондів”, 
– пояснює нотаріус.

Тому Вікторія вирішила інвестувати у валюту, яка існує 
всю історію людства – золото.

“Нехай у мене маленькі злитки в 5-10 грам, але на над-
лишки накопичень, що утворилися, можна купувати нове і 
таким чином зберігати. Тому що ціна на золото не падає”, – 
пояснює Кристова.

На думку міністра фінансів України Сергія Марченко, 
нині чинна в Україні солідарна система не має перспектив. 
Причина тому – демографічний тренд: менша народжува-
ність, більше людей похилого віку.

“У нас майже 11 млн пенсіонерів, а осіб, які сплачують 
єдиний соціальний внесок, – всього 9,7 млн. Це досить за-
грозливий тренд”, – зазначив міністр.

Змінити ситуацію може впровадження обов’язкового на-
копичувального рівня.

“Сьогодні пенсія становить 30% зарплати. Це мало, ми 
це знаємо, а перспектива буде – 20%”, – прогнозує міністр 
соціальної політики Марина Лазебна.

Міністерство соціальної політики пропонує ввести 
обов’язкові накопичення для всіх працівників молодше 50 
років, і добровільні – для осіб віком понад 50 років.

“Були варіанти, що 2% зарплати відраховує роботодавець 
і 2% – коштом працівника. Але може, 1 + 1%, тому що дійсно 
потрібні компенсатори. Найголовніше в цьому, що в першо-
му періоді це має бути без обтяження бізнесу та людини”, 
– пояснила Лазебна.

Виплати з накопичень людина зможе отримати декілько-
ма способами. Базовий – це щомісячна виплата протягом 10 
років. 

Також буде можливість од-
норазового платежу або ви-
плати довічно. 

Уже сформовано єдиний 
соціальний реєстр, який ста-
не основою для адміністру-
вання державою всіх пен-
сійних справ для людей – і 
солідарної, і накопичувальної 
пенсії.

На перших етапах актив-
ну роль у накопиченні пенсій 
відіграватиме держава – щоб 
сформувати довіру населення 
до системи. 

А вже у 2026-2027 роках 
громадяни України зможуть 
самостійно вибирати пенсій-
ні фонди.

НАКОПИЧУВАЛЬНА ПЕНСІЯ З 2023 РОКУ: 
ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
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 НОВИНИ                                   

Газ для українців з 1 жовтня подорожчає в півтора рази. 
Як повідомляють ЗМІ, місцеві постачальники перераху-
вали свої місячні тарифи з жовтня 2021 року. Клієнтам 
деяких компаній кубометр блакитного палива обійдеть-
ся більш ніж в 30 гривень. Це приблизно на 10 гривень 
більше вересневої ціни. Нагадаємо, що в Європі ціна 
на газ становить в середньому 22 гривні. Варто зазна-
чити, що річний тариф залишається фіксованим на рівні 
7-9 грн, таким яким його затвердили постановою Кабі-
нету міністрів в травні 2021 року. Він буде діяти до кін-
ця опалювального сезону до першого травня 2022 року.

Із серпня 2020 року борги українців за комунальні послуги 
зросли у півтора рази. Загальна сума заборгованостей сяг-
нула 64,4 млрд грн, повідомляє платформа Опендатабот. 
Найбільше громадяни заборгували за: постачання та розпо-
діл природного газу – 23,7 млрд грн; постачання теплової 
енергії та гарячої води – 20,3 млрд грн; постачання та роз-
поділ електричної енергії – 7,1 млрд грн. За рік загальна 
кількість виконавчих проваджень за борги українців зросла 
на 33%. Якщо у серпні 2020-го було відкрито 4 665 510 ви-
робництв, то у серпні 2021 року ця сума збільшилася до 6 
219 371. Наразі кількість стягнень становить 7% від усіх 
виробництв про заборгованість. Людина визнається борж-
ником зі сплати комунальних платежів у судовому порядку. 
Для цієї групи справ передбачено спрощене провадження.

З 1 жовтня 2021 року в Україні вводяться в дію нові тарифи 
на електроенергію. У Кабміні назвали цей процес знижен-
ням цін, але економісти попереджають, що суми в квитанці-
ях можуть виявитися вищими, ніж були торік. 11 серпня було 
прийнято постанову КМУ про відмову від єдиного тарифу 
та повернення тарифу для економних. Домогосподарства, які 
витрачають не більше 250 кіловат-годин на місяць, платити-
муть 1,44 грн за кіловат-годину, решта — за колишнім тари-
фом 1,68 грн за кіловат-годину. Незважаючи на введення за-
охочення для економних споживачів, розрахунки показують, 
що новий тариф зовсім не такий вигідний, як той, що діяв 
до 31 грудня 2020 року. Свої розрахунки навів економічний 
експерт Віктор Скаршевський. Для сімей, що витрачали в мі-
сяць 250 кВт-год, більш вигідним був тариф 2020 року, коли 
пільга в будь-якому випадку поширювалася на перші 100 
кВт-год, незалежно від того, скільки ще зверху «накрутив» 
лічильник. Так, в 2020 році, використовуючи пільговий та-
риф, за 250 кВт-год доводилося щомісяця платити 342 гривні. 
З січня 2021 року пільга була скасована, і плата підвищилася. 
З жовтня 2021 року, незважаючи на заявлений пільговий та-
риф, середній сім’ї платити доведеться  360 грн за 250 кВт-
година, тобто на 5% більше в порівнянні з минулим роком.В Міністерстві аграрної політики та продовольства Украї-

ни повідомили, що станом на 27 вересня 2021 року укла-
дено 21897 угод в рамках ринку землі.  Подали заяви для 
отримання доступу до Державного земельного кадастру 
5058 нотаріусів. Всього заяв – 5681, із них погоджено 
5021, в черзі на розгляд - 4 відмову отримали 656. Пові-
домляється, що нотаріуси з Державним земельним када-
стром працюють у штатному режимі. Нагадаємо, 1 лип-
ня Міністр аграрної політики та продовольства України 
Роман Лещенко офіційно оголосив про старт ринку зем-
лі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю 
можуть тільки фізособи-громадяни України з обмежен-
ням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє ку-
пувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам 
без українського громадянства та іноземцям вирішува-
тиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Польща з 1 жовтня знімає заборону на залізничне сполучен-
ня з Україною. Про це з посиланням на розпорядження уря-
ду Польщі повідомляє inPoland. Зазначимо, що курсування 
поїздів між Україною та Польщею припинилося 15 березня 
2020 року через карантинні обмеження на тлі пандемії ко-
ронавірусу. При цьому відновлення залізничного сполучен-
ня планувалося на початок червня 2021 року, однак кілька 
разів переносилося на пізніші дати. З України до Польщі 
курсує п’ять потягів: два швидкісні потяги Київ-Пере-
мишль, Одеса-Перемишль, Київ-Варшава, Львів-Вроцлав і 
безпересадкові вагони Київ-Вроцлав. Зараз Польща збере-
гла заборону тільки на залізничне сполучення з Білоруссю.

В МІНАГРОПОЛІТИКИ ПОВІДОМИЛИ ПРО 
КІЛЬКІСТЬ УКЛАДЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ УГОД

В УКРАЇНІ бОРГИ ЗА КОМУНАЛКУ 
ЗРОСЛИ У 1,5 РАЗА

З 1 ЖОВТНЯ ДЛЯ ДЕЯКИХ СПОЖИВАЧІВ 
ЗМІНИТЬСЯ ТАРИФ НА СВІТЛО

ПОЛЬЩА ВІДНОВЛЮє 
ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ З УКРАЇНОЮ

У грудні 2021 року мінімальна пенсія зросте з 1934 до 
2027 гривень. При цьому максимальна пенсія збільшить-
ся на 930 гривень. Про це йде мова у бюджеті ПФУ на 
2021 рік. Перерахунок пенсійних виплат пов’язаний з 
підвищенням прожиткового мінімуму в Україні. Макси-
мальна пенсія становить 10 мінімальних: 19 340 гривень. 
Вже у грудні вона становитиме 20 270 гривень на місяць. 
Таку пенсію мають отримувати пенсіонери, у яких 35 ро-
ків стажу і більше, а також зарплатня була набагато вище 
середньої по Україні. Ця категорія українців в середньо-
му виплачує близко 3000 гривень до Пенсійного фонду.

КОМУ З УКРАЇНЦІВ ПІДВИЩАТЬ ПЕНСІЇ 
НАПРИКІНЦІ 2021 РОКУ

З ЖОВТНЯ ГАЗ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ 
СУТТєВО ЗДОРОЖЧАє
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МОЛОДІ УКРАЇНСЬКІ ФЕРМЕРИ 
МАТИМУТЬ ПІДТРИМКУ ВІД ДЕРЖАВИ

ЧАСТИНА НОТАРІУСІВ НЕ ХОЧЕ бРАТИСЯ ЗА 
ОФОРМЛЕННЯ УГОД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ
«Справді, деякі нотаріуси не хочуть оформляти купівлю-

продаж землі, — підтверджує координатор Всеукраїнського 
конгресу фермерів на Львівщині Олег Бачинський, засно-
вник кооперативу «Як бджола». — Я говорив не з одним но-
таріусом. Це займає багато часу. Треба підготувати чимало 
довідок: звідки надійшли кошти, яка кількість земельних ді-
лянок у покупця».

Відповідно до вимог закону про ринок землі, нотаріус, 
який посвідчує угоду, має перевірити, чи особа, яка хоче 
купити шматок землі сільгосппризначення, не перебуває у 
санкційних списках, чи не перевищує вона ліміт у 100 га. 

Нотаріус також має перевірити походження коштів, за які 
купують земельну ділянку. Подекуди оформлення однієї уго-
ди купівлі-продажу землі забирає цілий день.

«Насправді, це плюс, адже йдеться про договір купівлі-
продажу, де мусить бути захищений і продавець, і покупець. 
Якщо я купую ділянку, я хочу, аби це було максимально пра-
вильно, щоб у майбутньому з цим не було проблем. Гадаю, 
нотаріуси згодом навчаться, наб’ють руку, і процес відбува-
тиметься швидше», — каже Олег Бачинський.

Він також має намір скористатися своїм правом купити 
землю як фізична особа, але цим займатиметься взимку, коли 
закінчаться осінньо-польові роботи.

24 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект 
№ 4046 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання діяльності фермерських госпо-
дарств». Завдяки цьому молоді українські фермери матимуть 
підтримку від держави. 

«50% валової сільськогосподарської продукції в Україні 
дають фермерські та особисті селянські господарства. Ра-
зом вони обробляють близько 9 млн сільськогосподарських 
угідь. Ці цифри – доказ тому, який внесок у розвиток та під-
тримку сільського господарства та економіки України в ці-
лому приносять фермери. І той нюанс, що в Законі України 
“Про сприяння соціальному становленню та розвитку моло-
ді” не була визначена пріоритетність підтримки фермерів, я і 
вся аграрна спільнота вважаємо необачною помилкою. Втім 
нам її вдалося оперативно виправити. Дякую парламентарям 
за підтримку та розуміння», – зазначив міністр аграрної по-
літики та продовольства України Роман Лещенко.

Він також додав, що фермери-господарники до 35 років 
матимуть змогу першочергово отримувати державну під-
тримку на реалізацію своєї діяльності.

Кошти на підтримку фермерів будуть виділені з бюджет-
ної програми. Механізм їх реалізації здійснюватиметься від-
повідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання підтримки фермерським 
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 (зі змінами).

За словами Романа Лещенка, законопроект № 4046 та-
кож врегульовує передачу земель вільного користування у 
власність фермерського господарства для того, щоб останнє 
могло офіційно підтвердити використання цієї землі під фер-
мерство. 

«Це врегулювання дозволяє їм отримати доступ до дер-
жавних програм підтримки та до фінансових кредитних ре-
сурсів банків», – наголосив Роман Лещенко.

Окрім цього, законопроект також передбачає:
• унормувати склад земельних ділянок фермерських гос-

подарств;
• визначити коло отримувачів державної підтримки через 

«Український державний фонд підтримки фермерських гос-
подарств»;

• уточнити деякі поняття щодо визначень виду фермер-
ського господарства;

• запровадити державну підтримку фермерському госпо-
дарству, голова якого має вік до 35 років (включно), що на-
дасть можливість сільській молоді реалізувати свої підпри-
ємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді з 
сільських територій.

                                                                                   Agroreview
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СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ З бОРЖНИКА, 
ЯКИЙ ПРОЖИВАє ЗА КОРДОНОМ

Багато батьків вважають, що виїхавши за кордон на по-
стійне місце проживання, їм вдасться уникнути необхід-
ності сплачувати аліменти на утримання своєї дитини. Але 
це твердження є хибним. Адже відповідно до українсько-
го законодавства у батьків є певні зобов’язання, зокрема й 
щодо утримання дитини до досягнення нею повноліття. Цей 
обов’язок є однаковий для всіх, незалежно від того, в якій 
країні проживають батьки. Міністерство юстиції України на-
дало наступне роз’яснення щодо стягнення аліментів з борж-
ника, який проживає за кордоном:

Наразі Україна є учасницею ряду двосторонніх та бага-
тосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють вирі-
шувати питання щодо стягнення аліментів. Батьки чи діти 
з тих або інших причин не можуть самостійно врегулювати 
питання щодо обов’язку утримання? – На допомогу прихо-
дить міжнародно-правовий механізм вирішення цих питань, 
зокрема – шляхом звернення до суду.

При зверненні з позовом до суду, в разі якщо одна зі сто-
рін проживає за кордоном, необхідно враховувати також і 
положення відповідних міжнародних договорів України, які 
діють у відносинах між Україною та іноземною державою.

Для того, щоб стягнути аліменти з такої особи, необхід-
но звернутися до компетентного органу іноземної країни, де 
проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання 
дозволу на виконання рішення суду України про стягнення 
аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося 
в Україні і є рішення суду). Також можна звернутися до ком-
петентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із 
заявою про винесення рішення щодо аліментів.

У випадку виникнення необхідності стягнення алімен-
тів з осіб, які перебувають на території іноземної держави, з 
якою Україною укладено відповідний міжнародний договір, 
заінтересована особа може звернутися для отримання більш 
детальної інформації щодо вимог оформлення документів 
до міжрегіонального управління за місцем проживання. Для 
цього необхідно надіслати належним чином оформлену за-
яву, клопотання до Міністерства юстиції України через ор-
гани юстиції.

Міністерство юстиції України як запитуючий централь-
ний орган протягом 30-ти календарних днів після отримання 
заяви:

– перевіряє наявність у ній інформації і документів;
– може повернути заяву заявнику для дооформлення у 

разі необхідності;
– заповнює формуляр про передачу та направляє його ра-

зом із заявою до центрального органу запитуваної Договір-
ної держави;

– у разі необхідності сприяє заявнику у вирішенні питан-
ня щодо здійснення перекладу документів мовою запитува-
ної Договірної держави відповідно до умов Гаазької конвен-
ції 2007 року;

– на звернення запитуваного центрального органу отри-
мує від заявника додаткові документи, необхідні для розгля-
ду заяви, в тому числі довіреність на право представництва 
інтересів заявника у справі;

– на звернення центрального органу запитуваної Договір-
ної держави надає засвідчені компетентним органом України 
копії документів.

Міністерство юстиції 
України письмово повідо-
мляє позивача про хід та ре-
зультати розгляду заяви чи 
клопотання – після отриман-
ня інформації від іноземних 
органів.

Також необхідно врахову-
вати, що аліменти від грома-
дян інших держав в Україні 
не оподатковуються.

 
                                                     
 

Адвокат Игорь Дудник
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Куди звер-
нутися для 
отримання 
д е р ж а в н о ї 
допомоги у 
зв’язку з ва-
гітністю та 
пологами?

Заяву та 
д о к у м е н т и 
п р и й м а ю т ь 
посадові осо-
би виконав-
чого органу 
або центру 
надання адмі-
ністративних 

послуг (ЦНАП).
Призначення і виплата державної допомоги сім’ям з ді-

тьми здійснюються органами соціального захисту населення 
за зареєстрованим місцем проживання або місцем прожи-
вання заявника.

Які потрібно надати документи?
• заява (за формою, затвердженою Мінсоцполітики);
• довідка встановленого зразка (видається лікувально-

профілактичним закладом).
Додаткові:
• довідка з основного місця служби, навчання про те, що 

жінка служить, навчається;
• довідка ліквідаційної комісії про звільнення з роботи у 

зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
• довідка з центру зайнятості, що жінка зареєстрована в 

центрі зайнятості як безробітна.

Умови надання допомоги:
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначаєть-

ся, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 6 місяців з 
дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, 
і виплачується за весь період відпустки.

Яка тривалість декретної відпустки у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами?

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами становить 70 
календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів 
або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів 
після пологів. А жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допо-
мога виплачується за 180 календарних днів зазначеної від-
пустки (90 - до пологів і 90 - після пологів).

Мінсоцполітики підготувало інформа-
цію, яка допоможе майбутнім батькам вчасно 
оформити документи та підготуватися до по-
логів.

Чи можуть не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування жінки оформити допомогу?

Відповідно до Закону України «Про дер-
жавну допомогу сім’ям з дітьми» право на 
державну допомогу у зв’язку з вагітністю та 
пологами мають вагітні жінки (у тому чис-
лі неповнолітні), які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування.

Яка жінка вважається не застрахованою в системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування?

Не застрахованими в системі загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування вважаються жінки:

• військовослужбовці;
• жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підпри-

ємства, установи та організації;
• непрацюючі жінки або зареєстровані в центрі зайнятос-

ті як безробітні;
• аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студент-

ки закладів професійної (професійно-технічної), фахової пе-
редвищої та вищої освіти;

• жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяль-
ності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається:
• жінкам із числа військовослужбовців - у розмірі 100 від-

сотків грошового забезпечення;
• жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією під-

приємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків 
середньомісячного доходу;

• жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробіт-
ні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги 
по безробіттю;

• аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, 
студенткам закладів професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти - у розмірі місячної сти-
пендії;

• непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як 
суб’єкти підприємницької діяльності, - у розмірі 25 відсотків 
розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатної особи, з розрахунку на місяць.

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА 
У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ: 

ЩО ПОТРІбНО ЗНАТИ?
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 ТЕМА НОМЕРА ЯК УМОВИ РІЗНИХ 
КАРАНТИННИХ ЗОН 

ВПЛИНУТЬ НА ЖИТТЯ 
УКРАЇНЦІВ?

З 23 вересня на всій території України встановлено 
«жовтий» епідеміологічний рівень. В окремих регіонах 
можуть запровадити наступний «помаранчевий». Усі 4 
зони — «зелена», «жовта», «помаранчева» та «червона» 
— передбачають перелік вимог для громадян та підпри-
ємств. Головна відмінність обмежувальних заходів, у 
порівнянні з тими, що запроваджувалися раніше — ура-
хування сертифікатів вакцинації та негативних результатів 
тестів.

Запроваджено «жовті» сертифікати вакцинації — для 
тих, хто отримав 1 дозу дводозної вакцини та «зелені», що 
свідчать про повну вакцинацію 2 дозами. Також іноземні 
громадяни або щеплені за кордоном українці зможуть вико-
ристовувати іноземні сертифікати та інші документи, які під-
тверджують отримання вакцини від ковіду, негативний тест 
або доказ перенесеної хвороби.

Негативні результати ПЛР- чи експрес-тестування також 
залишають більше можливостей для отримання послуг та є 
чинними протягом 72 годин.

Мінінфраструктури озповідає про те, за яких умов біз-
нес зможе продовжувати свою роботу, а також нові прави-
ла в’їзду в Україну.

«Зелена зона» є постійною й передбачає лише одну базо-
ву умову, обов’язкову також на наступних епідеміологічних 
рівнях — це масковий режим.

Заклади роЗМіщеННя (готелі, мотелі, туристичні 
бази, пансіонати тощо):

«Жовта зона» — встановлюються додаткові вимоги у 
випадку надання послуг харчування та проведення масових 
заходів.

Водночас обмеження не будуть застосовуватися, якщо 
100 % відвідувачів та щонайменше 80 % працівників мати-
муть хоча б одне щеплення або чинний результат тестування.

У «помаранчевій зоні» діють умови «жовтої», водночас 
місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження.

«Червона зона» — робота закладів розміщення дозволе-
на лише у випадку наявності у 100 % персоналу та відвід-
увачів, крім осіб до 18 років, зелених COVID-сертифікатів.

Заклади харчУВаННя:
Відстань між столиками — не менше 1,5 м. Не більше 4 

осіб за столом (без урахування дітей віком до 18 років). Об-
меження не будуть застосовуватися, якщо 100 % відвідувачів 
та щонайменше 80 % працівників матимуть жовтий або зеле-
ний сертифікат або чинний результат тестування.

Діють умови «жовтої», водночас місцева влада може са-
мостійно вводити додаткові обмеження.

Дозволено лише доставку замовлень на винос або у ви-
падку наявності у 100 % персоналу та відвідувачів, крім осіб 
до 18 років, зелених COVID-сертифікатів.

ГроМадський ТраНспорТ:
Обов’язковий масковий режим.
Для «помаранчевої» та «червоної» зони діють умови 

«жовтої», водночас місцева влада може самостійно вводити 
додаткові обмеження.

Перетин кордону України на в’їзд (включно з в’їздом із 
тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської об-
ластей, АР Крим та м. Севастополь)

За загальним правилом громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства після перетину кордону мають пройти 
самоізоляцію (обсервацію) протягом 10 днів. Для іноземців 
також обов’язкова наявність страхового поліса. Для контролю 
самоізоляції необхідно встановити та використовувати дода-
ток «Вдома». Зняття із самоізоляції відбувається після отри-
мання негативного результату тестування на COVID.

Якщо громадянин України (віком старше 18 років) пере-
тинає КПВВ та не має сертифікату про вакцинацію, то йому 
необхідно зробити безкоштовний тест на антиген.

ЗВільНяюТься Від саМоіЗоляції:
- особи, які мають документ, що підтверджує отримання по-

вного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифі-
кат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від 
COVID-19 однією (жовті сертифікати) чи двома (зелені сертифі-
кати) дозами вакцини. Йдеться про вакцини, що включено Всес-
вітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених

- іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають в 
Україну та мають документи, що підтверджують транзитний 
проїзд територією України протягом 48 годин

- діти до 12 років не потребують вищезазначених доку-
ментів. Діти з 12 до 18 років повинні мати довідку про тес-
тування, проте звільнені від самоізоляції та встановлення 
додатку «Вдома»

Іноземцям без вакцинації потрібно мати негативний тест, 
страховий поліс та встановити додаток «Вдома» для контр-
олю самоізоляції.

Для громадян, які прибули з Росії, Індії та пробули там 
понад 7 днів за останні 14 днів, строк самоізоляції становить 
14 днів. Вона починається з моменту перетину державного 
кордону та не може бути припинена раніше.

→



10(135)/2021 р.жовтень

9

Відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України на-
дання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотир-
надцяти років, провадиться за її згодою.

Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює зна-
чення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися 
від лікування.

Статтею 43 Основ законодавства про охорону здоров’я 
України визначено, що для застосування методів діагности-
ки, профілактики та лікування необхідна згода інформовано-
го відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта.

Частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» також передбачено, що 
повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплен-
ня проводяться за їх згодою після надання об’єктивної ін-
формації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі 
поствакцинальні ускладнення.

Крім того, у пункті 3 своєї Резолюції 2361 (2021) Парла-
ментська асамблея Ради Європи закликає та рекомендує ін-
формувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою 
і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи ін-
шого тиску для проходження вакцинації, а також забезпечи-
ти, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не прой-
шов вакцинацію.

В ідпов ід -
но до статті 
2-1 Кодексу 
законів про 
працю України 
(далі – КЗпП) 
будь-яка дис-
кримінація у 
сфері праці, 
пряме або не-
пряме обме-
ження прав 
п р а ц і в н и к і в 
залежно, зо-
крема від ста-
ну здоров’я, не 
допускається.

Слід зауважити, що статтею 43 Конституції України 
також гарантоване право кожного на працю, що включає 
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку вільно погоджується. Громадянам гаранту-
ється захист від незаконного звільнення.

З ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
трудовий договір може бути розірвано, зокрема у випадку 
виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешко-
джає продовженню даної роботи (пункт 2 частини першої 
статті 40 КЗпП).

Водночас таке звільнення може бути проведено лише 
на підставі фактичних даних, які підтверджують, що вна-
слідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) 
працівник не може належно виконувати покладені на нього 
трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом 
здоров’я (пункт 21 постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» 
від 06.11.1992 року № 9).

Зауважимо, що звільнення працівника з цієї підстави не є 
заходом дисциплінарного стягнення.

Згідно зі статтею 147 КЗпП за порушення трудової дис-
ципліни до працівника може бути застосовано один з таких 
заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення.

Разом з тим, пунктом 24 Типових правил внутрішнього 
трудового розпорядку для робітників і службовців підпри-
ємств, установ, організацій, затверджених постановою Держ-
компраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984р. № 
213 (які зберегли свою чинність в частині, що не суперечить 
законодавству України), визначено, що порушення трудо-
вої дисципліни – це невиконання чи неналежне виконання з 
вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. 
Отже, відмова працівника від вакцинації не може вважатися 
порушенням трудової дисципліни.

Крім цього, Дорожньою картою з впровадження вакцини 
від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакци-
нації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 
- 2022 роках, затвердженою наказом Міністерства охорони 
здоров’я від 24.12.2020 № 3018 (у редакції наказу Міністер-

ства охорони здоров’я України 
09.02.2021 № 213), встановлено, 
що вакцинація від коронавірус-
ної хвороби COVID-19 в Україні 
буде добровільною для усіх груп 
населення та професійних груп.

Таким чином, враховуючи 
вищевикладене, не вбачається 
правових підстав у роботодавця 
примушувати працівників вак-
цинуватися від коронавірусної 
хвороби COVID-19 та/або при-
тягати їх до дисциплінарної від-
повідальності за відмову вакци-
нуватися від цієї хвороби.

 
Юридичне бюро «Лінія права»

ВІДМОВА 
ВІД ВАКЦИНАЦІЇ: 

ЧИ МАє ПРАВО 
РОбОТОДАВЕЦЬ 

ЗАСТОСУВАТИ 
ПРИМУС АбО 

ДИСЦИПЛІНАРНЕ 
СТЯГНЕННЯ
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РАЗДЕЛ ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ: 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Юридичне бюро «Лінія права»

Имущество, приобретенное супругами за время брака, 
принадлежит жене и мужу на праве общей совместной соб-
ственности независимо от того, что один из них не имел по 
уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяй-
ства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного зара-
ботка (дохода).

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время 
брака, кроме вещей индивидуального пользования, является 
объектом права общей совместной собственности супругов.

Основная идея разделения имущества заключается в пре-
кращении режима общности и возникновении на его основе 
режима раздельности имущества. Каждый из супругов после 
разделения имущества становится владельцем той или иной 
вещи или совокупности вещей и не связывает свои действия 
по владению, пользованию и распоряжению имуществом с 
другим супругом. Граница между совместно нажитой и част-
ной собственностью одного из супругов очень тонкая, а су-
дебная практика по этому вопросу довольно неоднозначная.

как решаются спорные вопросы при разделе имущества?
Если супруги не пришли к согласию относительно раз-

мера принадлежащих им долей или способа раздела общего 
имущества, то спор решается в судебном порядке. При раз-
деле имущества суду в первую очередь необходимо опред-
елить его предмет, то есть то имущество супругов, подле-
жащего разделу. При разделе имущества супругов должны 
учитываться три категории объектов:

а) вещи (отдельная вещь или совокупность вещей), при-
надлежащих супругам на праве общей совместной собствен-
ности;

б) кредиторские требования супругов (право требова-
ния по договору займа, купли-продажи и т.д., когда супруги 
выступают как кредитор и вправе требовать возврата долга, 
передачи вещи и т.п.);

в) долговые обязательства супругов (обязательства, по 
которым супруги выступают как должник и обязаны вернуть 
долг, вернуть или передать вещь и т.п.).

Раздел имущества осуществляется с учетом стоимос-
ти вещей, принадлежащих супругам на праве общей соб-
ственности, а также размера их кредиторских требований и 
долговых обязательств.

Внимание! Имущество лиц, проживающих одной семьей 
без регистрации брака, приобретенное во время совместно-
го проживания, принадлежит им на праве общей совместной 
собственности.

ВАРТО ЗНАТИ

какая исковая давность подачи заявления о разделе 
имущества?

К требованиям о разделе имущества, являющегося 
объектом права общей совместной собственности супругов 
после расторжения брака, применяется исковая давность в 3 
года и исчисляется со дня, когда один из совладельцев узнал 
или мог узнать о нарушении своего права собственности 
(статья 72 Семейного кодекса Украины).

Достаточно распространены случаи, когда супруги со-
вместно покупают недвижимое имущество, однако право 
собственности на него регистрируется только на одного из су-
пругов. Да, в этом есть некоторые преимущества – меньшее 
налоговое бремя, но недостатков гораздо больше, а именно:

- в случае расторжения брака. Если супруги не опред-
еляют судьбу такого имущества путем заключения договора 
раздела общего имущества или иного гражданско-право-
вого договора, то указанный в документах владелец может 
ошибочно считать, что он является единственным собствен-
ником. Однако, через несколько лет может возникнуть си-
туация, когда при продаже такого недвижимого имущества 
нотариус потребует согласие другого из бывших супругов;

- в случае смерти нетитульного собственника (не записан-
ного в договоре о приобретении недвижимого имущества). 
Сейчас законодательно не закреплено единого подхода отно-
сительно способа оформления такой доли. Многие считают, 
что в связи со смертью нетитульный владелец теряет свое 
право на имущество. Однако, согласно нормам Семейного 
кодекса Украины имущество является общим совместным с 
момента покупки и не перестает им быть в случае смерти. 
Поэтому могут возникать недоразумения между собственни-
ком, записанным в договоре о приобретении недвижимого 
имущества и другими наследниками;

- в случае расторжения брака и смерти одного из со-
владельцев. В таком случае одновременно могут возникать 
проблемы как в приведенных выше ситуациях.

как предотвратить такие случаи:
- покупать недвижимое имущество сразу на обоих супру-

гов в равных долях или в соответствии со сделанным взно-
сом, о чем указывать в договоре;

- заключать брачные договоры, где сразу предусматри-
вать положения о правах на имущество каждого из супругов 
и условия для получения согласия другого супруга в случае 
его отчуждения;

- заключать договоры раздела общего имущества супру-
гов во время пребывания в браке или как можно быстрее по-
сле развода;

- в случае развода рассматривать другие варианты реше-
ния вопроса относительно общего имущества, например, пу-
тем заключения договора о прекращении права на алименты 
в связи с передачей объекта недвижимого имущества.
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Спадкоємці за законом поділяються на п’ять черг і 
кожна з них успадковує майно лише у разі, якщо попередня 
черга його не успадкувала. 

Цивільне законодавство встановлює такі черги спад-
коємців за законом:

1 черга: діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя 
спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, 
хто його пережив, та батьки;

2 черга: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та 
дід як з боку батька, так і з боку матері;

3 черга: рідні дядько та тітка спадкодавця;
4 черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією 

сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;
5 черга: інші родичі до шостого ступеня спорідненості 

включно, утриманці спадкодавця, які не були членами його 
сім’ї.

Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти 
спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні 
батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину 
частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за 
законом (обов’язкова частка). Розмір обов’язкової частки у 
спадщині може бути зменшений судом із урахуванням відно-
син між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших 
обставин, які мають істотне значення.

                                                               Павлюк Анастасія

ПОРЯДОК СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: 
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЮРИСТІВ

спеціалісти Безоплатної правової допомоги пояснили
на що українцям слід звернути увагу 
при спадкуванні землі. 

Серед іншого, варто знати, що закон виділяє п’ять черг 
спадкоємців. Саме ж спадкування здійснюється за заповітом 
або законом.

Відповідно до цивільного законодавства України спадку-
вання – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізич-
ної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спад-
коємців). 

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що 
належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті.

Спадкування земельної ділянки здійснюється за зако-
ном або за заповітом. 

Спадкоємцем за заповітом є особа, визначена у заповіті. 
У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, не-

прийняття спадщини або відмови від її прийняття спадко-
ємцями за заповітом, а також у разі не охоплення заповітом 
усієї спадщини, здійснюється спадкування за законом.
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ПРАВО НА СУбСИДІЮ: 
КОМУ ПРИЗНАЧАєТЬСЯ, А КОМУ НІ?

коМУ приЗНачаєТься сУБсидія?

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому 
приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, з урахуван-
ням усіх зареєстрованих осіб.  При цьому під час призначення 
житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи 
із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактич-
не) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареє-
стровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської 
опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного 
віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призна-
чається за заявою опікуна (піклувальника).

За рішенням органів соціального захисту населення суб-
сидія може бути призначена за фактичним місцем проживан-
ня особам, які орендують житло на підставі договору найму, 
або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті 
в експлуатацію.

Житлова субсидія також може призначатися одному із 
членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому 
приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому 
без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли 
вони є внутрішньо переміщеними особами.

У випадках, призначення субсидії орендарям та внутрішньо 
переміщеним особам, склад домогосподарства декларується за-
явником під час звернення за призначенням житлової субсидії 
з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджу-
ють проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за за-
реєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фак-
тичного проживання.

коМУ сУБсидія Не приЗНачаєТься?

Субсидія не призначається якщо:
1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 

кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. 
метрів для індивідуальних будинків (крім житлових примі-
щень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, 
багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого 
призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з 
урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклуван-
ня, а також за винятком житлових приміщень (будинків), на 
які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, 
що загальна площа частини житлового приміщення кожного 
домогосподарства, на яку призначається субсидія, не пере-
вищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для інди-
відуального будинку, а також житлових приміщень, якими 
забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету 
осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, 
які пересуваються на візках);

2) будь-хто зі складу домогосподар-
ства або член сім’ї особи зі складу до-
могосподарства протягом 12 місяців 
перед призначенням житлової субсидії 
здійснив операцію на суму, яка переви-
щила 50,0 тис. грн, а саме:

- купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого 
нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цін-
них паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних 
активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгостроко-
вого вжитку; оплату (одноразову) будь-яких робіт або послуг 
(крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг 
згідно із соціальною нормою житла);

- платіж (платежі) згідно з правочинами, за якими перед-
бачено набуття майнових прав на нерухоме майно та / або 
транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та 
дарування);

- внески до статутного (складеного) капіталу товариства, 
підприємства, організації;

- благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати ко-
штів);

- надання поворотної / безповоротної фінансової допомо-
ги, позики;

- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валю-
ти, а також банківських металів;

3) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї 
особи зі складу домогосподарства має у власності більше 
ніж 1 житлове приміщення (квартира, будинок), крім житла, 
яке розташоване у сільській місцевості, на тимчасово окупо-
ваній території у Донецькій та Луганській областях, Авто-
номній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунк-
тах, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють своїх повноважень, у населених пунктах, що 
розташовані на лінії зіткнення, або житла, не придатного для 
проживання, що підтверджено актом обстеження технічного 
стану житлового приміщення (будинку, квартири), та житла, 
яке належить йому на правах спільної сумісної або частко-
вої власності, а також житла, отриманого дитиною-сиротою, 
дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з 
їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету, жит-
лових приміщень у гуртожитках. Інформація про наявність 
(відсутність) у власності зазначених осіб житлових примі-
щень зазначається у декларації;

4) на 1 число місяця, з якого призначається житлова суб-
сидія на депозитному банківському рахунку (рахунках) на-
явні кошти в сумі, що перевищують 100,0 тис. грн;

5) у власності є транспортний засіб, що підлягає держав-
ній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 5 ро-
ків (крім мопеда і причепа), та / або більше ніж 1 транспорт-
ний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску 
якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

→
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а також перебували у складних життєвих обставинах, викли-
каних інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується 
висновком ЛКК закладу охорони здоров’я встановленого зразка, 
алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком ЛКК 
закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної 
медичної допомоги, на підставі довідки встановленого зразка 
закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання 
наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на 
диспансерному обліку (складні життєві обставини);

- сплатили (за них сплачено) ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мі-
німальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем 
звернення за призначенням субсидії або перед місяцем, у якому 
субсидія призначається без звернення громадянина. Водночас осо-
бі, яка працює за строковим трудовим договором, субсидію може 
бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового 
договору є більшим, ніж строк, на який призначається субсидія;

7) громадянин не повернув надміру перераховану (випла-
чену) суму субсидії за попередні періоди її одержання на ви-
могу структурного підрозділу з питань соцзахисту населення 
або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним 
структурним підрозділом з питань соцзахисту населення;

8) у разі отримання від підприємств – надавачів послуг ін-
формації про наявність простроченої понад три місяці заборго-
ваності з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Житлова суб-
сидія у такому випадку призначається з початку опалювального 
(неопалювального) сезону за умови документального підтвер-
дження сплати заборгованості або укладення договору про її 
реструктуризацію, або оскарження заборгованості в суді;

9) у складі домогосподарства/у складі сім’ї члена домогоспо-
дарства є особи, які, за даними Реєстру боржників, мають забор-
гованість за виконавчими провадженнями про стягнення алімен-
тів понад 3 місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що 
підтверджується довідкою, осіб, до яких застосовуються заходи 
забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонен-
ня від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні 
заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

→ 6) у складі домогосподарства або сім’ї члена домогоспо-
дарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок 
періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, і 
в цьому періоді, за інформацією ДФС, ПФУ, у них відсутні доходи, 
які враховуються під час призначення субсидії, вони отримували 
середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної 
зарплати, встановленої станом на початок періоду, за який врахову-
ються доходи для призначення субсидії, вони не сплатили єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох 
місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення 
житлової субсидії, крім військовослужбовців, а також осіб, щодо 
яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, 
які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

Водночас житлові субсидії у таких випадках, призначаються, 
якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення жит-
лової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:

-  навчалися за денною формою навчання у закладах загаль-
ної середньої освіти, професійної (проф-тех) освіти, фахової 
передвищої освіти, вищої освіти або зареєстровані у службі за-
йнятості як безробітні;

- отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, 
стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, до-
помога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 
допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслі-
док психічного розладу, допомога особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна 
допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога по безро-
біттю, допомога по частковому безробіттю на період карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно 
до статті 47-1 Закону України “Про зайнятість населення”;

- надавали соцпослуги, перебували у місцях позбавлення 
або обмеження волі, або до них застосовувалися заходи за-
безпечення кримінального провадження у вигляді відсторо-
нення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи 
у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, 

ЯК ВІДбУВАєТЬСЯ РОЗРАХУНОК СУбСИДІЇ

які нормативи використовуються 
при розрахунку субсидії.

Субсидія призначається виходячи з єдиних для всієї Укра-
їни соціальних норм житла та нормативів споживання жит-
лово-комунальних послуг, які встановлено постановою Уря-
ду від 06.08.2014 № 409.

Соціальна норма житла для оплати житлової послуги – 
послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на 
управління багатоквартирним будинком – 13,65 кв. метра за-
гальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на 
домогосподарство.

Для оплати комунальних послуг – послуг з постачання те-
плової енергії для потреб централізованого або автономного 
опалення; з постачання та розподілу газу або постачання та роз-
поділу електроенергії для індивідуального опалення незалежно 
від джерела та виду енергії – 13,65 кв. м. опалюваної площі на 
одну особу та додатково 35,22 кв. м. на домогосподарство.

У разі використання для обігріву житлових приміщень індиві-
дуальних електроопалювальних установок, введених в експлуата-
цію в установленому порядку, що підтверджується документаль-
но, під час розрахунку розміру житлової субсидії в опалювальний 
сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу 
з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального 
опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з поста-
чання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.
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Наказание за создание аварийной ситуации на дороге 
является одним из самых спорных для автомобилистов. 
Всё потому, что в украинском законодательстве всё ещё 
нет четкого перечня нарушений, которые подпадают под 
данное определение. при этом, водитель рискует полу-
чить достаточно весомый штраф в 1445 грн и даже ли-
шиться прав управления Тс.

Всё, что нужно знать об этом нарушении ПДД ?

 что такое аварийная ситуация?

В 4 части 122 статьи Кодекса Украины об 
административных правонарушениях находим определе-
ние аварийной обстановки: «аварийная обстановка – это 
ситуация, при которой другие участники дорожного движе-
ния были вынуждены резко изменить скорость, направле-
ние движения либо принять другие меры для обеспечения 
личной безопасности или безопасности других граждан, 
которые подтверждены фактическими данными, а именно: 
объяснениями лица, которое привлекается к административ-
ной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показания-
ми технических приборов и средств фото- и видеонаблюде-
ния и другими документами».

Нарушения пдд, 
которые создают аварийные ситуации

К нарушениям, которые чаще всего стают причиной ава-
рийной ситуации, относятся:

- превышение скорости;
- нарушение требований знаков и разметки;
- проезд на красный сигнал светофора;
- нарушение правил перевозки грузов, буксировки 

транспортных средств;
- нарушение правил остановки, стоянки;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- нарушение правил обгона и встречного разъезда;
- нарушение правил учебной езды;
- непредоставление преимущества в движении полиции, 

скорой или пожарным.
 

какое предусмотрено наказание

Для того, чтобы обвинить вас в создании аварийной ситу-
ации, сотруднику патрульной полиции необходимо получить 
показания от потерпевшего, а также показания других сви-
детелей или фото- и видеоматериалы. Без них вину водителя 
доказать невозможно.

В 2021 году за дан-
ное нарушение можно 
получить штраф в раз-
мере 1445 грн, а также 
лишиться прав управ-
ления ТС от 6 месяцев 
до одного года.

                                                  

 По материалам 
«Апостроф»

СОЗДАНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ: 
ЧТО эТО ТАКОЕ И КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ ВОДИТЕЛЯМ?
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»

сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ЗМіНи для ЗаБУдоВНикіВ Та покУпціВ ЖиТла
    (Що зміниться для покупців житла та забудовників після набрання чинності новим законом?);
◘ перехід праВ На ЗеМлю при переході праВа ВласНосТі На НерУхоМісТь
    (Опубліковано Закон про автоматичний перехід прав на землю при переході права власності на нерухомість);
◘ ЭкоНоМия На оТоплеНии и Горячей Воде 
   (Украинцам рассказали, как вдвое меньше платить за отопление и горячую воду)
            

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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Известные адвокаты, бравшиеся за самые скандальные дела

алан дершовиц

Самый молодой профессор за всю историю 
Гарварда (он получил степень в 28 лет) известен еще 
одним впечатляющим рекордом — за свою адвокат-
скую практику он выиграл 13 из 15 дел об убийствах 

или покушениях на убийство. В качестве консуль-
танта он входил в Dream Team О. Джей Симпсона. 

Но для него это дело не стало самым громким в 
карьере, как у его коллег. В 80-е годы он согласил-
ся защищать британского аристократа Клауса фон 
Бюлова, который ввел своей жене Санни большую 
дозу инсулина, в результате чего она впала в кому, 

из которой не вышла вплоть до своей смерти 28 лет 
спустя. Бюлова уже приговорили к 30 годам заключе-
ния, но он подал апелляцию и уговорил профессора 
юриспруденции Дершовица защищать его. В резуль-

тате адвокат добился полного снятия всех обвине-
ний. Позже он написал об этом деле книгу «Изнанка 
судьбы», которая легла в основу одноименного филь-

ма с Джереми Айронсом и Гленн Клоуз в главных 
ролях. Айронс, кстати, получил за эту роль «Оскар». 
Помимо этого Дершовиц защищал Майка Тайсона 
и, по неподтвержденным данным, консультировал 

юристов Нельсона Манделы.

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». 
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