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З 6 грудня в Україні вступили в дію нові правила 
карантину та 30-денний термін дієвості жовтих COVID-
сертифікатів.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я 
України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. 

   
 “З 6 грудня, тобто з понеділка, в Україні почнуть діяти 

нові правила карантину, які Уряд ухвалив минулого тижня. 
Торкнуться вони, у першу чергу, невакцинованих україн-
ців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні 
епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну 
дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний доку-
мент: жовтий COVID-сертифікат чи довідку форми о63-О”, 
- зазначила Марія Карчевич.

Ця ж норма поширюватиметься і на співробітників гро-
мадських закладів. Для обслуговування відвідувачів та клі-
єнтів, працівникам ресторанів, готелів та спортзалів дове-
деться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. 

Водночас, як і раніше, для відвідування громадських за-
кладів можна буде використовувати негативний тест, який 
чинний 72 години, або COVID-сертифікат про одужання. 

 

Таким чином, навіть на жовтому 
рівні епідеміологічної небезпеки 
громадські заклади не зможуть об-
слуговувати клієнтів, а також до-
пускати до роботи працівників, які 
не мають одного з перелічених до-
кументів. 

Для роботи та відвідування гро-
мадських закладів на червоному 
рівні епідеміологічної небезпеки 
підійде лише документ про отри-
мання повного курсу вакцинації, 
негативний тест або сертифікат про 
одужання. 

Також з понеділка зменшу-
ється термін дії жовтих COVID-
сертифікатів: зі 120 днів, як було, до 
30 днів. 

   
 “Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди отримав-

ши першу дозу, не звернулись вчасно за другою. Це озна-
чає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та 
її наслідків. Тож, з 6 грудня усі ті громадяни, у яких від дня 
отримання першої дози вакцини сплине цей термін в 30 днів 
– використовувати жовтий COVID-сертифікат не зможуть. 
Він буде невалідним”, – пояснила заступниця міністра. 

     “Вихідні – гарний час прийти до пункту вакцинації, 
щоб захистити власне життя та здоров’я від ризиків корона-
вірусної хвороби. Бережіть себе та своїх близьких!” – звер-
нулася до громадян України представниця МОЗ. 

 

Довідка від МОЗ:

24 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до 
Постанови №1236, які посилюють карантинні правила, зо-
крема для невакцинованих громадян. Докладніше про осно-
вні зміни можна переглянути за посиланням

Наразі понад 37 % дорослого населення в Україні про-
йшли повний курс вакцинації. У листопаді встановлено ре-
корд із вакцинації населення: лише за місяць медики зроби-
ли понад 7 млн щеплень проти COVID-19.

З 6 ГРУДНЯ В УКРАїНІ ДІЮТь 
НОВІ ПРАВИЛА КАРАНТИНУ
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 НОВИНИ                                   

Цього року Польща потребує українців більше, ніж минуло-
го. Попит на робочу силу серед українців зріс на 90%. Пра-
цівники потрібні на виробничі підприємства – харчової та 
переробної промисловості, виробництво пластмасових ви-
робів, логістичні центри, склади, будівництво. Це ті сектору 
економіки, де працюють близько 80% українців у Польщі. 
Цього року відновили роботу готелі та ресторани тоді, як у 
минулому більшу частину часу були закриті, а ресторани 
працювали на виніс. Ці галузі зіткнулися з дефіцитом кадрів, 
оскільки люди перекваліфікувалися та почали працювати в 
інших сферах. Зараз багато роботи для українців у логістиці. 
Польща – це великий логістичний центр у Європі, який при-
ваблює все більше компаній для розміщення свого бізнесу.

З наступного року лікарі зароблятимуть щонайменше 20 тисяч 
гривень на місяць. Про це повідомили у МОЗ. У бюджеті на 
2022 рік передбачено кошти для встановлення базового рівня 
заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 
тисяч гривень – для середніх медичних працівників. Порівня-
но з 2021 роком оплату пакетів медичних послуг за програмою 
медичних гарантій збільшено на 33,8 млрд. грн. Міністр охоро-
ни здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у бюджеті передбачено 
збільшення коштів для програми медичних гарантій, закупівлі 
нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій, рекон-
струкції 48 багатопрофільних клінічних лікарень, розвитку біо-
кластеру, проведення трансплантацій та проведення вакцинації 
від COVID-19. Також у бюджеті передбачено виплати праців-
никам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове 
місце роботи, перекваліфікацією при формуванні заможної 
мережі госпітальних округів у загальному обсязі 100 млн. грн.

На сьогодні дохід від продажу одного об’єкта нерухо-
мості на рік не оподатковується, а продаж другого та на-
ступних оподатковується за ставкою 5%. Про це повідо-
мили у ДПСУ у Львівській області. Новими змінами до 
Податкового кодексу України запроваджується оподатку-
вання податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% 
доходів, одержаних від продажу протягом звітного подат-
кового року третього та наступних об’єктів нерухомості.

Президент Володимир Зеленський 6 грудня вніс до парламен-
ту законопроєкт про економічний паспорт українця. Державні 
внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду 
майбутніх поколінь. Використати гроші можна буде після до-
сягнення 18 років. На що можна буде витратити гроші: навчання 
в закладах освіти України; купівлю власного житла на території 
України; переказ коштів на власний рахунок у системі недержав-
ного пенсійного забезпечення; лікування, однак при досягненні 
18-річного віку. Ініціатором такого законопроєкту став прези-
дент. Згідно з документом, плата за використання українських 
надр накопичуватиметься на персональних рахунках україн-
ських дітей. Вони зможуть використати ці гроші, коли досяг-
нуть повноліття. За словами Зеленського, завдяки такому зако-
ну олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє дітей.

НКРЕКП планує дозволити ТОВ «ГПК «Нафтогаз Укра-
їни» до 30 квітня 2022 року постачати газ побутовим спо-
живачам-клієнтам постачальника «останньої надії» (ПОН), 
функції якого воно виконує, за ціною базової річної пропо-
зиції компанії, що становить 7,96 грн за кубометр (з ПДВ). 
Проект відповідного рішення включено до порядку денно-
го засідання регулятора. Відповідно до проекту постанови, 
ГПК «Нафтогаз України» як постачальник «останньої надії» 
має здійснювати постачання природного газу за ціною річ-
ної пропозиції побутовим споживачам, які вже включені до 
Реєстру споживачів ПОН на дату прийняття документа, з 1 
грудня поточного року, а тим, хто буде включений до реє-
стру після набрання чинності постановою, – з першого дня 
постачання ПОН. Загалом у реєстрі, за даними компанії, на-
лічується 347,6 тис. побутових споживачів. Водночас ТОВ 
«Оператор газотранспортної системи України» необхідно 
забезпечити можливість для ГПК автоматично переводи-
ти споживачів ПОН до Реєстру споживачів самої компанії, 
без надання постачальником інформації щодо заяви-приєд-
нання до умов договору постачання газу побутовим спожи-
вачам. В обґрунтуванні до проекту вказується, що, згідно з 
постановами уряду, з 1 жовтня до 30 листопада 2021 року 
клієнти ПОН отримували газ по 7,96 грн за куб. м, але з 1 
грудня ця ціна становитиме 30 грн за куб. м. Зі свого боку, 
регулятор, посилаючись на перехідні положення до зако-
ну про ринок природного газу, зазначив, що він тимчасово, 
до 1 травня 2022 року, має право дати дозвіл ПОН на по-
стачання газу побутовим споживачам за ціною базової річ-
ної пропозиції постачальника, який виконує його функції.

НА ЩО МОЖНА БУДЕ ВИКОРИСТАТИ ГРОШІ 
З ЕКОНОМІЧНОГО ПАСПОРТА

МІНІМАЛьНА ЗАРПЛАТА УКРАїНСьКИХ 
ЛІКАРІВ ЗРОСТЕ З 2022 РОКУ

СТАВКИ ПОДАТКУ НА ПРОДАЖ 
НЕРУХОМОГО МАЙНА ПІДВИЩАТьСЯ

НАЦКОМІСІЯ ВИРІШИТь ПИТАННЯ ЦІНИ 
НА ГАЗ ВІД «НАФТОГАЗ УКРАїНИ»

У парламенті зареєстровано проєкт закону щодо регулю-
вання цін на продукти вітчизняного виробництва. За про-
позицією авторів, надбавка на продукти не повинна пере-
вищувати 25% від ціни виробника. Регулювання цін, яке 
пропонується у документі, стосується продуктів тільки ві-
тчизняного виробництва. Ціни на товари, ввезенні з-за кор-
дону, не підпадають під регулювання держави. Державне 
регулювання стосується, зокрема, «соціальних продуктів», 
таких як хліб, яйця, олія тощо. До цього державне регулю-
вання цін діяло в Україні до 2017 року, потім його скасували.

В УКРАїНІ ХОЧУТь ПОВЕРНУТИ 
ДЕРЖКОНТРОЛь ЗА ЦІНАМИ НА ПРОДУКТИ

ПОЛьЩА ЧЕКАЄ БІЛьШЕ УКРАїНСьКИХ 
ЗАРОБІТЧАН
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УРЯДОМ СПРОЩЕНО УМОВИ НАДАННЯ 
ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

Мінсоцполітики роз’яснює

З метою надання допомоги на оплату житлово-комуналь-
них послуг найбільш незахищеним категоріям громадян змі-
нено окремі положення порядку надання житлових субсидій.

Так, для мешканців населених пунктів на лінії зіткнен-
ня, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 
України залишилися без тепло- або газопостачання та ви-
користовують побутові електроприлади для обігріву своїх 
житлових приміщень, розмір субсидії в опалювальний сезон 
буде обчислюватись з урахуванням соціальних нормативів 
споживання електричної енергії, які передбачені для елек-
троопалення.

Відповідні зміни спростять доступ до програми житло-
вих субсидій громадян, які проживають у населених пунк-
тах на лінії зіткнення, а сам розмір субсидії для них суттєво 
збільшиться, що забезпечить надання допомоги на оплату 
послуг, у тому числі електроенергії, у достатньому розмірі. 
Для цього потрібен буде лише акт обстеження матеріально-
побутових умов домогосподарства та підтвердження органу 
місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газо-
постачання.

Також набудуть право на отримання субсидії особи у на-
ступних випадках:

• якщо у власності є саморобний транспортний засіб або 
мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних 
плат, яким менше 5 років;

• якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у від-
пустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестиріч-
ного віку (за висновком лікаря);

• у разі придбання житла за рахунок коштів, виділених з 
державного чи місцевого бюджету.

Крім того, при визначенні права осіб на отримання субсидії 
не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у 
селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

Зазначені критерії переглянуто за результатами практич-
ної реалізації діючого порядку надання житлової субсидії, 
що особливо актуально на початку опалювального періоду.

Звертаємо увагу, що громадянам, які звернуться за оформ-
ленням житлової субсидії протягом двох місяців від початку 
опалювального періоду, субсидія призначається з початку та-
кого опалювального сезону.

КАК ОФОРМИТь ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ «ДІЮ»:
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

С 29 ноября украинцам упростили выход на пенсию, дав 
возможность оформить все документы через портал «Дія». 
Там же можно будет пересчитать пенсию. Для этого понадо-
бится заполнить анкету и прикупить к ней электронные вер-
сии документов. Также понадобится электронная подпись, 
чтобы все подтвердить.

О том, как правильно оформить пенсию с помощью пор-
тала «Дія», разбирался «Обозреватель».

По словам главы Минцифры, вице-преьмер-министра 
Михаила Федорова, оформлять пенсию через электронный 
портал – это не только удобно, но и безопасно во время 
пандемии. Сейчас оформление пенсии в привычном режи-
ме означает походы по кабинетам и многочасовые очереди. 
«Дія» должна изменить ситуацию.

Как получить или пересчитать пенсию онлайн через «Дія»
1. Авторизоваться на портале «Дія»
2. Зайти в раздел «Пенсии, льготы и помощь» и выбрать 

пункт с пенсиями.
3. Заполнить заявление. Часть данных там уже будет. 

Останется заполнить недостающее.
4. Указать, о каком виде пенсии идет речь.
5. Указать способ получения выплат – на банковскую кар-

ту или в отделении почты.
6. Загрузить те документы, которые предложит портал.
7. Поставить электронную подпись и нажать «Отправить».

Какая пенсия была назначена – станет известно в течение 
10 рабочих дней. Письмо с оповещением придет на указан-
ную электронную почту.

В Минцифры подсчитали: за прошлый год за назначением 
и перерасчетом пенсии украинцы обращались 1,3 миллиона 
раз. Практически всем им пришлось лично идти в госорганы 
и стоять в очередях.

Кроме того, сейчас в «Діе» можно получать справки ОК-5 
и ОК-7 о трудовом и страховом страже. Их часто просят при 
принятии на работу. Чтобы получить такую справку, нужно:

1. Авторизироваться в «Діе».
2. Зайти в раздел «Справки и выписки» и выбрать необ-

ходимую справку.
3. Указать, за какой период нужна справка.
4. Дождаться, когда она придет на электронную почту.
Подписывать электронной цифровой подписью ничего не 

нужно.

Также напоминаем, что с 1 декабря в Украине пересчита-
ют пенсии. Это связано с повышением прожиточного мини-
мума, к которому привязаны и пенсионные выплаты.
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ЯК НЕ ВТРАТИТИ ЖИТЛО? 
ВІДМІННІСТь ДОГОВОРУ 

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
ВІД ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

Пані Тетяна придбала квар-
тиру, проте через декілька мі-
сяців їй стало відомо що суд 
визнав договір недійсним і 
зобов’язав її повернути квар-
тиру попередньому власнику. 

З’ясувалось, що придбана 
квартира по документам була 
подарунком, повернути ко-
шти, сплачені за житло, пані 
Тетяна не змогла. 

Якби квартира оформлю-
валась через договір купівлі/
продажу, пані Тетяна змогла 
б повернути сплачені гроші, 
навіть якщо суд визнав би до-
говір недійсним.

Власники майна інколи зі-
штовхуються з питанням, що 
краще –  договір дарування 
чи договір купівлі-продажу. 
Визначити головні відмін-
ності між договорами, щоб не 
стати жертвою шахраїв, допо-
могає Анастасія Антипенко, 
фахівець Токмацького бюро 
правової допомоги.

Дарування – це безоплатна передача у власність іншій 
стороні (обдарованому) майна. Таким дорогим дарунком 
може бути рухоме майно (в тому числі гроші та цінні папери) 
та нерухомість, відповідно до Цивільного кодексу України.

Основною умовою договору дарування є передача даро-
ваного майна безоплатно. 

Договір купівлі-продажу, на відміну від  договору да-
рування – це оплатна передача майна у власність покупця, 
за визначену в договорі ціну. В обох випадках особа стане 
власником майна, але від виду договору залежить ступінь 
юридичного ризику можливої втрати придбаного майна і на-
слідків такої втрати, як у випадку із пані Тетяною.

Нерідко трапляються ситуації, коли під договором дару-
вання люди приховують інші правочини. У таких випадках 
оскаржити договір дарування надзвичайно просто. Якщо, 
одна зі сторін доведе, що в дійсності сторони не мали наміру 
укладати договір дарування, то як свідчить судова практика, 
такий договір може бути визнано недійсним, з підстав укла-
дення його під впливом помилки.

Оскарження догово-
ру дарування, як і будь 
якого договору можли-
ве з підстав передбаче-
них Цивільним Кодек-
сом України:

• загальні підстави 
для оскарження догово-
ру дарування;

• оскарження дого-
вору дарування вчине-
ного під впливом по-
милки;

• оскарження дого-
вору дарування вчине-
ного під впливом об-
ману;

• оскарження дого-
вору дарування вчине-
ного під впливом на-
сильства;

• оскарження до-
говору дарування який 

вчинено у результаті зло-
вмисної домовленості представника однієї сторони з другою 
стороною;

• оскарження договору дарування який вчинено під впли-
вом тяжкої обставини;

• форма договору дарування;
• позовна давність для оскарження договору дарування.

Ініціаторами оскарження, як правило, є родичі даруваль-
ника, які не отримали своєї вигоди від здійсненої угоди. У 
випадку визнання такого договору недійсним, ошуканому 
покупцю ніхто не поверне сплачених коштів.

Так, договір купівлі-продажу також може бути оскарже-
ним, але на практиці такі випади стаються значно рідше. 

Крім того, навіть у випадку визнання недійсним такого 
договору, покупець може розраховувати на повернення спла-
чених коштів, хоча б тієї частини яка вказана в договорі.

БПД

ВАРТО ЗНАТИ
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 Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить пе-
решкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні 
з дитиною та у її вихованні, зокрема, якщо він ухиляється 
від виконання рішення органу опіки та піклування, другий з 
батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення 
цих перешкод.

Разом з тим сам по собі факт перешкоджання одним із 
батьків іншому у спілкуванні з дитиною, як і невиконання 
рішення суду щодо усунення таких перешкод, не може бути 
підставою для визначення (зміни) місця проживання дитини 
з тим із батьків, якому чиняться перешкоди, якщо таке про-
живання дитини з батьком (матір’ю) не буде відповідати її 
якнайкращим інтересам.

Рішення ВС у справі № 215/4052/18

ZakonOnline

Позивач (батько) посилався на те, що всупереч рішенню 
суду, яким відповідачку зобов’язано не чинити йому перешко-
ди у спілкуванні з дочкою, вона не допускає його до дитини.

 Тож просив суд визначити її місце проживання з батьком.
 КЦС ВС підкреслив, що рівність прав батьків щодо ди-

тини є похідною від прав та інтересів дитини на гармоній-
ний розвиток та належне виховання, й у першу чергу пови-
нні бути визначені та враховані інтереси дитини, виходячи із 
об’єктивних обставин спору, а вже тільки потім права батьків.

 Батько, який проживає окремо від дитини, також має пра-
во на особисте спілкування з нею, а мати не має права пере-
шкоджати батьку спілкуватися з дитиною, та брати участь у 
її вихованні, якщо таке спілкування не має негативного впли-
ву на нормальний розвиток дитини.

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

З 10 ГРУДНЯ ДІЕ ПЕРШИЙ ЕТАП ОБМЕЖЕНь 
НА ОБІГ ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ

З 10.12.2021р. вводиться в дію Закон України «Про об-
меження обігу пластикових пакетів на території України», а 
саме починає діяти перший етап обмежень. Зокрема, у мага-
зинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфери 
надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюджен-
ня пластикових пакетів, крім, біорозкладних пакетів, а також 
надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою 
для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів 
та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться 
адміністративно-господарські санкції.

Мета такого рішення – запобігти утворенню пластикових 
відходів. Адже, коли ми менше використовуємо пакети, то 
менше продукуємо сміття, яке потім опиниться на звалищі, 
а отже у довкіллі.

Про зміни, які запроваджуються в Україні розповів в.о. 
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 
Руслан Стрілець.

«Обмеження обігу пластикових пакетів на території 
України – це у першу чергу, про запобігання утворенню від-
ходів. Використання пластикових пакетів стане зваженим, а 
українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною 
потребою. А отже менше продукуватиметься сміття, яке по-
тім опиниться на звалищі, потрапить у довкілля. Практика, 
яка наразі запроваджується в Україні, не є новою. За анало-
гічними правилами живуть європейці, подібні обмеження 
встановили десятки країн світу. І ми також рухаємося цивілі-
зованим шляхом», – відзначив Руслан Стрілець.

За його словами, у Туреччині лише за перший рік забо-
рони пластикових пакетів, їх використання зменшилось на 
75%. Це дозволило заощадити 150 тисяч тон пластику. В Ір-
ландії після введення податку лише за перший рік попит на 
пластикові пакети знизився на 90%.

Насправді не існує безкоштовних пакетів. Ціна за пакети, 
які нібито, можна взяти безкоштовно, закладається у вартість 
середнього чеку. Тож берете ви пакети в магазині чи ні, ви 
все одно за них сплачуєте. Відтепер будемо платити лише за 
те, що використовуємо.

«Для себе я порахував, що використання екоторбинки 
– це дешевше, ніж щоразу купувати пластиковий пакет. Це 
економічно вигідніше. Давайте не забувати також про те, що 
альтернатива такому пластику, це не тільки екоторбинка, але 
й біорозкладний пакет. Він розкладається від 1 до 4 місяців 
та абсолютно не шкодить довкіллю. Це також альтернати-
ва, яка дозволить лайтово відмовитися від звички купувати 
шкідливі пластикові пакети», – розповів Руслан Стрілець.

В.о. Міністра також поінформував, що наступним кроком 
для України має стати обмеження обігу та виробництва плас-
тикової продукції одноразового використання.

 

Адвокат Игорь Дудник
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 ТЕМА НОМЕРА ЭКВАТОР ШЕСТОГО ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ В. ЗЕЛЕНСКОГО: 

ИТОГИ РАБОТЫВ течении первой половины 
президентской каденции В. Зе-
ленского Украина полностью 
перешла на модель личного 
управления Президента (монократии). В. Зеленский ста-
новится стандартным классическим Президентом страны, 
который выстраивает вертикаль власти под себя и фактичес-
ки не имеет ничего общего с образом Голобородька, благо-
даря которому он одержал победу на выборах в 2019г. Теперь 
В.Зеленский (в основном благодаря команде) больше смеща-
ется в правый политический сегмент и начал конкурировать 
за электорат с П. Порошенко и В.Кличко.

Он уже не так ориентируется на свою избирательную 
программу или общественное мнение, сколько на сохране-
ние и стабилизацию власти. Новая тенденция в политике 
президента – это курс на «закручивание гаек», стремление 
установить полный контроль над всеми ключевыми и стра-
тегически важными сферами в стране, формирование обра-
за «сильной руки», подавление и дискридетация основных 
политических и экономических конкурентов. Был создал 
однопартийный парламент, полностью подчинённый пре-
зиденту, продвигаются законы, увеличивающие полномочия 
президента, проводится усиленная борьба с оппозицией, на 
ключевые должности назначаются подконтрольные Офису 
президента люди. Происходят кадровые ротации уже в прави-
тельстве премьер-министра Дениса Шмыгаля. Уволен глава 
«Нафтогаза» А. Коболев, в отставку отправлен «несменный» 
министр МВД А. Авакав и спикер Верховной Рады Д. Разум-
ков .У Зеленского формируются элементы культа личности 
– он концентрирует всю власть в своих руках и полностью 
устраняет то окружение, которое знало его в другой роли. За 
два с половиной года Президент избавился от всех ключевых 
фигур, которые привели его к власти или изначально форми-
ровали с ним власть - А.Богдана, А. Гончарука, Р.Рябошапки, 
Д. Разумкова, А.Авакова и др.

Для влияния на оппонентов был задействован инстру-
мент СНБО, который позволял власти применять меры воз-
действия без решения суда. Попытки западных партнёров 
разделить в Украине власть, со-
здать независимые от Президента 
(но фактически зависимые от себя) 
правоохранительные и судебные 
органы столкнулись с активным со-
противлением со стороны Банковой. 

В противостоянии В.Зеленского, 
западных партнёров, и судейским 
корпусом за влияние на судебную 
систему страны в стране усиливает-
ся конституционный кризис.

В то же время кардинальных из-
менений, которые бы действитель-
но улучшили жизнь обычных граж-
дан не произошло. 

Не выполнено ни одно из 3 ключевых обещаний - мир 
на Донбассе, борьба с коррупцией, повышение уровня жизни 
населения страны. Не смотря на достигнутое перемирие на 
Донбассе, уровень напряжённости на линии разграничения 
не снизился, деэскалация не достигнута, а процесс мирно-
го урегулирования окончательно зашёл в тупик. Произош-
ло повышение тарифов ЖКХ, центральная власть пытается 
перебросить на местные бюджеты нагрузку от разницы в 
тарифах. Борьба с коррупцией проводится неэффективно, 
сохранено экономическое давление на бизнес, закон о «де-
олигархизации» становится инструментом влияния и пе-
рераспределение активов одних представителей крупного 
национального капитала в пользу других. В стране увели-
чилось количество громких убийств, которые остаются пока 
нерасследоваными. Зарплаты топ-чиновников остаются 
высокими; решения самого президента по остановке дея-
тельности телеканалов или санкциям в отношении украин-
ских граждан, находящихся на территории Украины, также 
выглядят незаконно. Скандалы с членами команды Прези-
дента и внутри фракции приводят к тому, что монобольшин-
ство в парламенте утратило свою монолитность.

В начале февраля 2021г., рейтинги команды власти дости-
гли своего минимума: около 20-22% у президента и от 15% 
до 22% у «Слуги Народа». В это время Президент открывает 
внутренний фронт – основные усилия направляются на укре-
пление власти Офиса Президента и подавление основных 
политических и экономических конкурентов.

Происходит блокировка таких оппозиционных каналов 
как «112», «NewsOne» и «Zik» одновременно с наложени-
ем персональных санкций на депутатов «ОПЗЖ» Виктора 
Медведчука и Тараса Козака. Начинаются многочисленные 
обыски и уголовные производства против команды Виталия 
Кличко, которого в ОП рассматривают как основного конку-
рента. →
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→ Сконцентрировав контроль над основными 
информационными потоками, до лета 2021г. В. Зеленскому удает-
ся стабилизировать рейтинги и удерживать лидирующие позиции. 
С апреля 2021г. президентский рейтинг Зеленского вырос почти на 
6% и составил 30%-32%. Тогда как рейтинг его доверия остался 
отрицательным, и с марта 2021г. значительно не изменился.

В связи с потерей информационных ресурсов произошло зна-
чительное снижение рейтингов у конкурентов анти-западной оп-
позиции - Ю. Бойка и «ОПЗЖ». 

В то же время, второй год правления В.Зеленского большин-
ство граждан Украины посчитали неудовлетворительным или 
ужасным - 42%; противоположного мнения придерживалось око-
ло трети опрошеных -34%.

С1 июля 2021 года, официально стартовало открытие рынка 
земли в Украине.

В июле опрос от КМИС показал, что подавляющее большин-
ство граждан выступают против открытия рынка земли, и не во-
спринимают всерьез законодательную инициативу Президента по 
деолигархизации.

74,9% - граждан поддержали бы запрет на продажу сельскохо-
зяйственной земли, а 56,4% - считают, что закон о деолигархиза-
цию не является угрозой для олигархов.

В конце июля КМИС опубликовал исследование, результаты 
которого говорят о том, что большая часть населения настрое-
на критически по отношению к действующей власти и не одоб-
ряет действия Президента -56%. По- прежнему особо острыми 
для общества остаются проблемы мира, коррупции, уровня 
жизни, высоких тарифов. Войну на Донбассе - 63,9% граждан 
относят в топ-3, а 27,9% - считают самой главной проблемой. 
82,5% - не согласны с тем, что повышение тарифов обусловлено 
объективными причинами, а не желанием нажиться за счет насе-
ления. Также 83,7% - опрошенных не согласны с тем, что механизм 
формирования коммунальных тарифов является прозрачным.

При этом эффект от применяемых мер подавления и дискреди-
тации в отношении основных политических оппонентов становит-
ся все меньше. Рейтинги «ОПЗЖ»(18,3%) и «Батькивщины»(16%) 
- растут, а рейтинг первых фактически сравнялся со «Слугой На-
рода»(20,2%). В результате «Слуга Народа» оказались на гране по-
тери партийного лидерства.

В конце июля опрос от «Рейтинг» показал, что 29% украинского 
общества не проголосовали бы за В. Зеленского ни при каких об-
стоятельствах, с начала месяца это количество увеличилось на - 2%.

В начале сентября по результатам рейтинга видно, что визит В. 
Зеленского в США, встреча с Джо Байденом, а так же проведенные 
на День Независимости мероприятия позитивно отразились на 
рейтингах власти.  Проведение «Крымской платформы» (согласно 
«Рейтинг») положительно оценили - 50%.

В результате рейтинг В. Зеленского вырос до 31 - 33%. Опрос 
от «Рейтинг» показал, что с июля баланс доверия президента уве-
личился на 9%. В. Зеленскому доверяют 50% опрошенных, а не 
доверяют - 48%; баланс становится положительным (+2%). Но 
эффект от подобных методов, оказался недолгим.

После офшорных скандалов и «вагнергейта» рейтинги Прези-
дента В. Зеленского и его партии значительно просели.

Результаты опросов в октябре наглядно продемонстриро-
вали, что украинское общество в основном негативно оцени-
вает как скандалы связанные с «офшорами» (77,1% - считают 
недопустимым наличие офшоров), и «вагнеровцами» (40% 
- возлагают ответственность за срыв операции на руководство 
страны), так и отставку спикера( негативно это событие оценили 
почти 40% против 8%). 

В результате рейтинг В. Зеленского за месяц потерял более 
8%. В парламентском рейтинге лидерство разделили две партии, 
разница между ними находится в рамках статистической по-
грешности. «Слуга народа» - 15,5% формально занимают вторую 
строчку рейтинга, уступив лидерство «Европейской Солидар-
ности»- 15,7% (-1,7%), с начала сентября до середины октября 
партия «Слуга народа» потеряла - 4,5%.

При этом, можно говорить о том, что часть разочаровав-
шегося электората перетекает от В. Зеленского к Д. Разум-
кову, с июня его рейтинг увеличился на +4% - 5,7% и соста-
вил от 7% - 8,8%. Условная «Партия Дмитрия Разумкова», 
дебютировав в списке с результатом 6,8% и преодолевает 5% 
барьер для попадания в парламент. 

В случае электорального соперничества в паре В. Зелен-
ский и П. Порошенко побеждает В.Зеленский с результатом 
55,6% и 44,4% соответственно (разрыв 11%). Несмотря на 
то, что во втором туре президент сохраняет лидерство и об-
ходит П.Порошенка, разрыв между ними с июня сократился 
на - 9%. Согласно опросу, проведеного в июне разрыв со-
ставлял 20% (результаты 60% и 40% соответственно.

Последнее исследование, которые бы показывали на-
сколько украинское общество одобряет действия президен-
та В.Зеленского проводилось КМИС в середине октября. 
Результаты показывают, что 56,9% - опрошенных не одоб-
ряют деятельность Президента В. Зеленского; одобряют - 
28,2%. При этом в сентябре 2019г. деятельностью В. Зелен-
ского были довольны 71% против 11%.

По последним данным ведущих социологических компа-
ний «Рейтинг», КМИС и Центр Разумкова - рейтинг Президен-
та составляет от 26% до 23%, а рейтинг провластной партии 
«СН» от 17% до 22%. В динамике с апреля 2021г. рейтинг пре-
зидента потерял 5-6% электоральной поддержки и приближа-
ется к своему минимуму, который был в феврале 2021г. - 22%. 
Рейтинг партии потерял от 4%- 6% электоральной поддержки.

Новая социология от Центр Разумкова показала, что В. Зе-
ленский теперь является и «лидером» антирейтингов. Почти 32% 
граждан не проголосуют за него не при каких условиях. Несмотря 
на то, что в ноябрьском опросе от «Рейтинг» лидером антирейтин-
гов является П. Порошенко (44%- не будут за него голосовать), у 
В. Зеленского аналогичный Центру Разумкова результат – 32% 
или почти треть избирателей не проголосуют за него ни при каких 
условиях. Достаточно большой антирейтинг В. Зеленского делает 
его потенциально уязвимым перед новыми кандидатами, если та-
кие появятся на следующих президентских выборах.

Власть продолжила тренд на «закручивание гаек». В. Зе-
ленский безотлагательно подписывает «антиолигархический» 
закон, который станет инструментом перехвата финансовых 
потоков, контроля над СМИ и политическими партиями ко-
мандой ОП. С целью установления более полного контроля 
ОП над работой правительства и его основными финансовым 
потоками, в начале ноября 2021г. произошли кадровые рота-
ции в Кабмине, затронувшие 1/3 его состава. С расчетом на 
то, что часть социально-экономических провалов власти будет 
списана на уволенных министров. Продолжились обыски и 
расследование уголовных дел в отношении фигур и компаний, 
которые связуют с В. Кличко, П. Порошенко, В. Медведчуком, 
А. Аваковым. В парламенте рассматривают закон о столице, 
который продолжает тренд на укрепление власти ОП на ре-
гиональном уровне. Основная цель документа состоит в том, 
чтобы разграничить полномочия городского головы, избран-
ного горожанами, и главы КГГА, назначенного президентом.  
(продолжение на стр. 10)
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ЭКВАТОР ШЕСТОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 
В. ЗЕЛЕНСКОГО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

     Мероприятия по борьбе с коронавирусом в Украине ока-
зались провальными. В результате, значительная часть обще-
ства не доверяет власти в вопросах противодействия панде-
мии. Пытаясь снять с себя ответственность, власть обвиняет 
в происходящем «информационное воздействие РФ».
    На фоне энергетического кризиса, эпидемии коронави-
руса и консолидации против Офиса президента ключевых 
финансово-промышленных групп, зимний сезон может со-
здать для В. Зеленского реальный политический кризис с 
уличными протестами. Расследование Bellingcat, посвящен-
ное провалу спецоперации украинских спецслужб по задер-
жанию боевиков ЧВК «Вагнера», накаляет ситуацию. И в 
первую очередь бъет по репутации и поддержке В.Зеленского 
в правом политическом сегменте, куда его активно смещала 
команда последний год. 21 ноября, когда в Украине отмеча-
ли День достоинства и свободы, участники массовой акции 
протеста пришли к зданию Офиса президента (ОП) на Бан-
ковую и выдвинули требование: в течение десяти дней уво-
лить главу ОП Андрея Ермака.

В итоге первой половины президентского срока 
В. Зеленского:
    Происходит значительное снижение рейтингов команды 
Президента:
   Количество готовых снова проголосовать за В. Зелен-
ского в среднем снизилась более чем на треть: по данным 
Центр Разумкова в период с мая 2020г. (45%) по октябрь 
2021г.(26%) президентский рейтинг снизился на (-19%); 
по данным КМИС с февраля 2020г.(44%) по октябрь 2021г.
(26%) рейтинг снизился на (-18%); по данным « Рейтинг» с 
апреля 2020г. (43%) по ноябрь 2021г.(23%) рейтинг снизился 
на (-20%);
    Количество готовых снова проголосовать за «Слуг На-
рода» уменьшилось по данным КМИС и Центр Разумкова в 
2 раза, а по данным «Рейтинг» почти в 4 раза: по данным 
Центр Разумкова в период с января 2020г. (45%) по октябрь 
2021г.(22%) рейтинг партии снизился на (-23%); по данным 
КМИС с февраля 2020г.(39%) по ноябрь 2021г.(18%) рейтинг 
снизился на (-21%); по данным «Рейтинг» с сентября 2019г. 
(63%) по ноябрь 2021г.(17%) рейтинг снизился на (-46%).
Но более значительные последствия для Президента может 
иметь тот факт, что уровень доверия граждан к нему за два 
года сильно упал и выросли антирейтинги (недоверие).

К основным выполненным обещаниям Владимира Зе-
ленского, можно отнести:
    Закон об импичменте президента; закон о референдуме; 
закон об обличителях коррупции; увеличено финансирова-
ние антикоррупционных органов; введено долгосрочное не-
дорогое кредитование под 5-7-9%; продолжена монетизация 
льгот; сохранен «нормандский формат» переговоров, закон 
об открытии рынка земли, который негативно воспринима-
ется в общество; Закон о «деолигархизации», но существуют 
риски,что закон станет инструментом перехвата финансовых 
потоков, контроля над СМИ и политическими партиями ко-
мандой ОП.
    

Находятся в процессе выполнения: вопрос снятия не-
прикосновенности с президента и судей; принятие закона 
об отзыве народного депутата; детенизация экономики; со-
здание условий для украинских трудовых мигрантов, чтобы 
те не уезжали из страны; введение экономического паспорта 
украинца и др; движение Украины в ЕС и НАТО пока нахо-
дится на стадии декларативных заявлений.

Ключевые невыполненные обещания:
Достижение мира на Донбассе, мирного урегулирования 

окончательно зашёл в тупик. Ни о каком «возвращении людей» 
речь не идет. Напротив, имеют место инициативы, например, за-
кон о колаборантах или закон «О государственной политике пере-
ходного периода», которые вряд ли восстановят доверие людей в 
ОРДЛО. Закон «Об обеспечении функционирования украинско-
го языка как государственного» не пересмотрен, не смотря кри-
тические замечания и рекомендаций со стороны международных 
организаций, в том числе Венецианской комиссии.

Отсутствие профессиональной кадровой политики, а су-
дебная реформа превратилась в предмет торга с западными 
партнёрами за контроль над украинской судебной системой. На-
лог на прибыль не заменен налогом на выведенный капитал, не 
введена одноразовая нулевая декларация для бизнеса, функции 
государства в жизни украинцев не сократились. Не выполнен 
еще целый ряд обещаний, в том числе – деолигархизация СМИ, 
развитие добычи собственных энергетических ресурсов для по-
лного самообеспечения и экспорта на европейский рынок.

Противоположные обещанному действия:
Значительное повышение тарифов ЖКХ,  сохра-

нено экономическое давление на бизнес со стороны 
правоохранительных органов; зарплаты топ-чиновников не 
смотря на карантинные сокращения остаются высокими; 
неэффективно проводится борьба с коррупцией, депутатов не 
лишают мандатов за кнопкодавство и прогулы, решения самого 
президента по санкциям в отношении украинских граждан, на-
ходящихся на территории Украины также выглядят незаконно.

Первая половина срока работы В. Зеленского на по-
сту Президента Украины стала периодом формирования 
ключевых для него кризисов –«олигархического», внешне-
политического, электорального, социально-экономического, 
коррупционного и других; вторая пройдет под знаком «боя 
с тенью» - необходимости дачи достоверных объяснений в 
отношении невыполненных обещаний и крайнего ожесто-
чения политической борьбы. Ведь на кону не просто второй 
президентский срок, но и вопрос политического выживания.

Скорее всего, команда Президента попытается продо-
лжить тренд на «закручивание гаек», на что оппозиция будет 
отвечать протестами; крайне обостриться противостояние с 
крупным бизнесом и усилится внешнеполитического давле-
ние как со стороны западных партнёров, так и со стороны 
РФ; рейтинги продолжат снижаться (хоть и не так быстро) 
и расти антирейтинги; власть может пойти на радикальные 
шаги в части национализации или введения чрезвычайного 
положения; вырастет угроза актов террора; на политическом 
горизонте появятся новые политики и лидеры, несущие клю-
чевую политическую угрозу для В. Зеленского.

Руслан Бортник, Оксана Красовская, 
Украинский Институт Политики
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ЯК ДОВЕСТИ, ЩО НЕ БРАЛИ ОНЛАЙН-КРЕДИТ
Уявіть ситуацію: ви маєте важко-

хворого родича, припустімо, старень-
ку бабусю. Аж раптом вам теле-
фонують колектори і вимагають 
повернути онлайн-кредит, який 
нібито взяла ця бабуся. От тіль-
ки ви точно знаєте, що за станом 
здоров’я вона ніякий кредит взя-
ти не могла. Що робити в цьому 
випадку, розповідають юристи 
Охтирського місцевого центру з 
надання БВПД.

Підготовка
Для перевірки 

інформації щодо 
оформлення онлайн-
кредиту Вам необ-
хідно мати повно-
важення вчиняти від 
імені бабусі певні дії 
(наприклад, нота-
ріально оформлена 
довіреність на пред-
ставництво інтер-
есів, рішення суду 
про визнання особи 
недієздатною тощо).

Також, необхідно 
дізнатися в якій саме 
мікрофінансовій орга-
нізації (далі – МФО) взято кредит і яку суму бабуся начебто 
винна.

Алгоритм дій

• Крок 1. Звернутися до МФО від імені бабусі, щоб отри-
мати всю інформацію щодо укладеного договору (номер та 
дату його укладання, суму позики та інше) та вимагати заві-
рену копію договору.

Перевірити інформацію щодо кредитної заборгованості 
можна й на вебсайті Українського бюро кредитних історій 
(один раз на рік така інформація надається безкоштовно, а 
за повторний запит необхідно сплатити 50 грн.). Як прави-
ло, сплачувати заборгованість за кредитним договором має 
саме боржник, за винятком випадків, передбачених актами 
цивільного законодавства або умовами самого договору.

• Крок 2. У випадку, якщо бабуся жодних кредитних дого-
ворів не укладала − повідомити від її імені МФО про даний 
факт (бажано додати докази та/або інформацію, що це під-
тверджує) та вимагати скасування неправомірно нарахованої 
заборгованості.

• Крок 3. Звернутися до правоохоронних органів із за-
явою щодо вчинення кримінального правопорушення, зо-
крема шахрайства, яке полягає у оформленні кредиту. Такі 
дії бажано вчинити з метою фіксації факту вчинення щодо 
бабусі правопорушення та внесення відомостей про нього 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За бажан-
ням по- відомити щодо укладення на ім’я бабусі 

онлайн-кредиту сторонньою особою 
Департамент кіберполіції Націо-
нальної поліції України, до повно-
важення якого належить участь 
у формуванні та забезпеченні 
реалізації державної політики 

щодо попередження та протидії 
кримінальним правопорушенням, 

механізм підготовки, вчинення або 
приховування яких передбачає вико-
ристання електронно-обчислюваль-
них машин (комп’ютерів), систем 
та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку;

• Крок 4. Звернутися зі скаргою щодо 
укладення сторонньою особою догово-

ру онлайн – кредиту на ім’я бабусі 
з використанням підроблених до-
кументів до Національного банку 

України з метою проведення перевір-
ки та відібрання пояснень від МФО.

Важливо! У разі, якщо МФО відступило 
право вимоги щодо кредитної заборгованості колекторській 
компанії, пам’ятайте, що ніхто без дозволу бабусі не має пра-
ва заходити до квартири чи будинку (це кримінальне право-
порушення, передбачене статтею 162 Кримінального кодексу 
України – порушення недоторканості житла), забирати будь-які 
речі (частина третя статті 186 Кримінального кодексу України 
– грабіж, поєднаний з проникненням у житло), примушувати 
сплатити заборгованість (стаття 355 Кримінального кодексу 
України – примушування до виконання цивільно-правових 
зобов’язань) тощо.

Записуйте всі розмови з колекторами та зберігайте доку-
менти, що надходять на Вашу адресу та адресу бабусі з ви-
могою сплатити кредитну заборгованість.

• Крок 5. Якщо все вище перераховане не дало результа-
тів, необхідно від імені бабусі підготувати та подати до суду 
позовну заяву про визнання недійсним кредитного договору.

Після того, як будуть зроблені всі перелічені вище кроки 
та доведено факт шахрайства чи визнано кредитний договір 
недійсним, рекомендуємо Вам звернутися в Бюро кредитних 
історій з вимогою вилучити запис про незаконний кредит з 
Вашої кредитної історії.

БПД
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ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ТА СОЦІАЛьНІ ВИПЛАТИ: 
ЩО І ЯК ПЛАНУЮТь ЗМІНИТИ?

Про три етапи, прописані в законопроєктах розпові-
дає міністр соцполітики Марина Лазебна.

Перший — повернути прожитковому мінімуму його 
основне значення, тобто відв’язати від цього поняття все, що 
не є основним джерелом існування людини.

Натомість для розрахунків грошових виплат, адміністра-
тивних зборів, штрафів ми запропонували запровадити від-
повідні розрахункові базові величини. В соціальній сфері так 
само: надбавки, підвищення, доплати, які є додатковими ви-
платами до пенсій, а їх безліч, потрібно відв’язати. Пропону-
ємо застосовувати базову розрахункову величину для соцви-
плат. Після запровадження цього механізму жодні надбавки, 
підвищення не будуть зменшені. До того ж вони регулярно 
збільшуватимуться за єдиними для всіх правилами. В зако-
нопроєкті передбачається, що розміри цих виплат, які скла-
лися на дату запровадження базових розрахункових величин, 
будуть щорічно, не менше ніж два рази на рік, збільшуватися 
з урахуванням показника зростання споживчих цін.

У законі про державний бюджет на відповідний рік бу-
дуть затверджуватися розміри базової величини для соцви-
плат та одночасно передбачатися кошти на соціальні випла-
ти, обчислені з урахуванням цієї величини, оскільки всі вони 
фінансуються коштом державного бюджету.

Як це виглядатиме на практиці?
— Це відбуватиметься наступним чином. Наприклад, ми 

маємо надбавку почесному донору — 10% прожиткового мі-
німуму. Після запропонованих змін ця надбавка становити-
ме 13% від базової розрахункової величини для соціальних 
виплат. У грошовому виразі вона навіть зросте. Але не буде 
стримувати підвищення прожиткового мінімуму до його 
фактичної величини та встановлення мінімальної пенсії за 
віком з урахуванням цієї величини.

Цими змінами ми запроваджуємо єдиний принцип визна-
чення надбавок та доплат у соціальній сфері замість купи ха-
отичних та не пов’язаних між собою методів. Це дозволить 
надалі керувати цим як системою та забезпечувати справед-
ливість і єдині підходи.

Ось, наприклад, набавка дітям війни, щомісячна додат-
кова пенсія за шкоду здоров’ю, заподіяну внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, встановлені у фіксованій сумі. Сім 
років вони не переглядалися: як були відповідно 66 гривень 
і 113,88 гривні у 2014 році, так і залишилися до сьогодні. 
Ми хочемо прив’язати суму до базової соціальної величини. 
І тоді двічі на рік вона підвищуватиметься.

Такий самий принцип для штрафів, адміністративних 
зборів та інших платежів. Для кожної групи ми запропонува-
ли свою базову розрахункову величину. З цією метою прове-
ли аудит величезного переліку нормативних актів і виписали 
необхідні зміни до них.

Щоб реалізувати перший, фундаментальний етап, Верхо-
вна Рада має ухвалити ці зміни. Без такого відв’язування та 
упорядкування руху не буде.

Другий етап — маємо визначити сучасну методологію 
розрахунку прожиткового мінімуму за кращими світовими 
стандартами, а не застарілими переліками товарів та послуг. 
Це ми також запропонували в урядовому законопроєкті.

А третій етап — треба виконати статтю 46 Конституції 
України. Там сказано, що пенсії та соцвиплати, які є осно-
вним джерелом існування людини, мають бути не нижчими 
за прожитковий мінімум.

Сьогодні розрахунковий прожитковий мінімум, який за-
кладено в державному бюджеті, менший за фактичний, який 
розраховує Мінсоцполітики, на 50%. Але люди, які не мо-
жуть забезпечити себе іншими доходами, мають отримувати 
допомогу від держави не меншу за фактичний прожитковий 
мінімум. Ми хочемо платити на цьому рівні мінімальні пен-
сії, мінімальні зарплати, допомогу малозабезпеченим, допо-
могу людям з інвалідністю.

Ми зробили розрахунки, згідно з якими у наших еконо-
мічних реаліях на реалізацію цього третього етапу країні 
потрібні три роки. Тобто за три роки поступово зможемо 
підвищити мінімальні гарантії, які я перелічила, до рівня 
фактичного прожиткового мінімуму.

За основу було ухвалено законопроєкт, де немає системи 
базових розрахункових величин. Я за підвищення прожитко-
вого, але як його зробити так, щоб це не «розірвало» бюджет?

В ухваленому проєкті прописано лише, що прожитко-
вий мінімум має бути 40% від середньої зарплати. Але без 
відв’язання від прожиткового всіх штрафів, надбавок та ін-
ших платежів бюджет країни не зможе забезпечити виконан-
ня цієї норми. Всі наші напрацювання — в Раді, але станом 
на сьогодні ці законопроєкти не ухвалені.

Тому, поки народні депутати розв`язують це питання, ми 
через постанови КМУ підвищуємо соціальні стандарти, на-
ближаючи їх до фактичного прожиткового, а не того, що за-
кладений в бюджеті.

Наприклад, наступного року, з жовтня, мінімальна пен-
сійна виплата становитиме 3 тисячі гривень для людей стар-
ших за 70 років, які мають страховий стаж 30 років — для 
жінок і 35 — для чоловіків. Вона зменшуватиметься пропо-
рційно до наявного стажу. Часто трапляється, що в людини 
є 34 роки та 9 місяців стажу, а потрібно 35. Тому ми зробили 
цю пропорційність.

Як бачите, мінімальна пенсійна виплата в 3 тисячі гри-
вень майже на 50 відсотків перевищує прожитковий мінімум 
для осіб, які втратили працездатність, передбачений в про-
єкті Державного бюджету на 2022 рік.

У разі ухвалення наших пропозицій наступним кроком 
може бути встановлення мінімальної пенсійної виплати в на-
веденому мною прикладі на рівні 4 000 гривень.
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Ухвалений парламентом так званий ресурсний законопроект серед іншого вводить поняття мінімального податкового 
зобов’язання для власників земельних ділянок. Насамперед норма спрямована на детенізацію сільськогосподарської діяльності.

За словами народного депутата Лариси Білозір, за городи, присадибні ділянки та дачі платити не треба. Також норма не 
вплине на тих аграріїв, які обробляють землю, продають урожай та офіційно сплачують усі податки.

Так, сума податків на 1 га, які сплачують такі аграрії, зазвичай перевищує мінімальне податкове зобов’язання та становить 
у середньому 2300 грн.

«Тому людям, які надають свою землю в оренду таким аграріям, теж нема чого хвилюватися, платять податки вже самі 
доброчесні орендоутримувачі» , - зазначила нардеп. 

Мінімальне податкове зобов’язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які сплачують із 1 га менше 1100 грн податків.

До розрахунку мінімального зобов’язання входять такі податки:
• податок на землю;
• податок з доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;
• на доходи фізичних осіб;
• військовий збір із зарплати найманих працівників.
Якщо сплачена сума менша від зазначеного зобов’язання, то орендоутримувачу потрібно доплатити до бюджету. Це сто-

суватиметься тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день у тіні знаходиться оренда 8 млн га.

«Люди, які здають свою землю в оренду неофіційно, отримають платіжки з мінімальним податковим зобов’язанням, але 
потім прийдуть до свого орендаря, якому доведеться заплатити за них. І щоб наступного року не отримувати готівку, йому 
краще оформити офіційну оренду» , - додала Білозір. 

Також вона наголосила, що тіньова обробка землі завдає 12 млрд грн збитків щороку. Так, 60% нового податку спрямову-
ватимуть до місцевих бюджетів, 25% – до держбюджету, 15% – до обласної скарбниці.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАЗМЕР ПЕНСИИ 
И КОГДА ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА РАСЧЕТА?
В Украине размер пенсии зависит всего от трех показате-

лей: зарплаты личной, средней по стране и стажа. При этом 
с января 2022-го поменяются требования: чтобы выйти на 
заслуженный отдых в 60 лет нужно будет иметь не менее 
29 лет стажа (сейчас 28 лет). Постепенно такие требования 
вырастут до 35 лет.

Это следует из закона «Об общеобязательном государ-
ственном пенсионном страховании». Отметим, размер пен-
сии для каждого украинца считается индивидуально.

КАК СчиТАюТ РАЗМеР ПеНСии?
В Украине пенсии зависят от трех показателей: средняя 

зарплата по стране, личная зарплата пенсионера и стаж. Есть 
еще один показатель, который напрямую на формулу расчета 
выплаты не влияет, однако в целом также играет свою роль – 
размер минимальной зарплаты в стране.

итак, формула расчета пенсии, которая предусмотре-
но законом:

- средняя зарплата за три прошедших года × соотношение 
собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут пре-
тендовать за каждый отработанный год всего на 1% расчет-
ного заработка. И если официально украинец зарабатывает 
меньше среднего (около 14 тыс. грн.), то и на пенсии может 
претендовать только на минимальную выплату.

Еще одно важное условие – стаж. Украинцы, которые бу-
дут выходить на заслуженный отдых после 2027-го, должны 
иметь как минимум 35 лет стажа, иначе им придется рабо-
тать до 63 или 65 лет.

КАК ВЛиЯеТ МиНиМАЛьНАЯ ЗАРПЛАТА 
НА УРоВеНь ПеНСии?
По закону украинцы, которые достигли 65-летия и 

выполнили требования по стажу, имеют право на пенсию в 
размере не менее 40% минималки. И чем выше минимальная 
зарплата, тем выше пенсионные выплаты.

Кроме того, от размера минималки зависят и наполнения в 
Пенсионный фонд (ПФУ). Дело в том, что около 40% работаю-
щих официально оформлены на минималку, а остальное полу-
чают в конвертах. Поэтому при повышении минималки увели-
чивается часть «белой» зарплаты и растут поступления в ПФУ.

НОВІ ПОДАТКИ НА ЗЕМЛЮ: 
КОМУ ДОВЕДЕТьСЯ ПЛАТИТИ
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ПРОВЕРКА ВОДИТЕЛЯ НА АЛКОГОЛь 
И НУЖНО ЛИ ДУТь «ДРАГЕР» В БОЛьНИЦЕ

Последнее время водителей «разводят» на протоколы по 
статье о вождении в нетрезвом виде даже без факта употре-
бления алкоголя. 

 Такое происходит из-за сговора полиции с медиками и не-
знания водителем законодательства. Причем штраф составля-
ет 17 тыс. грн, также возможно лишение права на вождение на 
срок 1 год, передает «Твоя машина».

 Дабы избежать подобных ситуаций - ЗАПОМНИТЕ:
 
Каждый прибор проходит сертификацию и калибровку, 

поэтому перед началом освидетельствования можно попро-
сить у сотрудника полиции документы на прибор. Если же 
документов нет, то показания можно будет обжаловать в суде.

В распоряжении правоохранительных органов обычно 
предоставлены модели алкотестеров «Драгер» – 6810 и 6820. 
И в инструкции к ним сказано, что прибор нельзя использо-
вать при температуре воздуха ниже -5С. Поэтому зимой он 
может показывать неправильные результаты и лучше ехать в 
клинику на проверку.

 Полицейский обязан в первую очередь провести контрольную 
пробу воздуха, и «Драгер» должен показать 0. Если сотрудник по-
лиции этого не сделал, есть вероятность, что показания прибора 
сфальсифицированы. Бывали случаи, когда полицейские шпри-
цом на сенсор наносили каплю алкоголя, трезвый человек дышит 
и получает приговор 1 промилле. В таком случае, обязательно про-
следуйте в наркологическое учреждение и пройдите осмотр там. 
Полиция должна вас туда доставить на патрульном автомобиле.

 Вам предоставляют колпачок, который должен быть запечатан.
 Фиксируйте происходящее на видео при помощи теле-

фона или регистратора. Вы имеете полное право снимать, за-
коном это не запрещено. Сотрудники патрульной полиции не 
ведут весь процесс фиксации общения с водителем, а снимают 
на боди-камеру только процесс отказа водителя от прохожде-
ния осмотра на состояние опьянения и этого достаточно в суде 
для лишения водителя прав на год и взыскания с него штрафа.

 Часто водителя привлекают к ответственности за то, что во-
дитель не управлял по факту ТС, а просто сидел в нем, либо спал. 
Водитель оказывается от прохождения осмотра и получает лише-
ние прав в суде. Нужно помнить, чтобы такой ситуации не было, 
необходимо фиксировать весь процесс общения с сотрудниками 
полиции, привлечь свидетелей, которые подтвердят, что авто-
мобиль не двигался, написать жалобу в полицию на незаконные 
действия сотрудников, и не соглашаться с протоколом.

Чтобы привлечь водителя к ответственности, должна быть ви-
део-фиксация человека за рулем автомобиля в момент движения 
авто и последующая процедура осмотра на состояние опьянения. 
Сегодня в Украине действует индивидуальная ответственность, то 
есть привлекать должны не собственника автомобиля, а именно 
водителя, даже если собственник авто и водитель разные люди.

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО В ИНСТРУКЦИИ К АЛ-
КОТЕСТЕРУ УКАЗАНО, что наличие у человека некоторых 
болезней: сахарного диабета, повышенной кислотности или 
соблюдение им низкокалорийной диеты способствуют увели-
чению кетонов в его организме, поэтому результаты тестиро-
вания могут искажаться. 

Обычно физиологический этанол имеет крайне малые кон-
центрации в организме, но в некоторых случаях он способен 
повыситься более 0,3 промилле.

 Чтобы не допускать такого, следует ехать в медицинское 
учреждение и знать правила, по которым проводится осмотр. Так-
же нужно знать, что полицейскому можно делать и что нельзя.

МеСТо ПРоВеДеНиЯ оСМоТРА
 Осмотр на наличие алкоголя в крови может прово-

диться в медучреждении или в специально оборудованных 
передвижных пунктах (автомобилях). Они принадле-
жат учреждениям здравоохранения и соответствуют 
установленным Минздравом требованиям.

 Осматривать водителя может только врач или фельдшер, 
который прошел тематическое усовершенствование по со-
ответствующей программе.

 ПоРЯДоК ПРоВеДеНиЯ оСМоТРА
 Сначала врач должен посмотреть паспорт, личное удосто-

верение, удостоверение водителя и другие документа автомо-
билиста. 

Если документов нет, осмотр все равно проводится. 
Тогда в акте медицинского освидетельствования указываются 

данные относительно внешнего вида лица, которое осматривают, 
а также то, что данные об этом лице записаны с его слов. В случае 
поступления документов данные об осмотренном лице приобща-
ются к акту медицинского освидетельствования.

Лабораторные исследования проводить ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
Для этого берут образцы биологической среды (моча). Их 

набирают в две емкости – одна проходит первичное исследо-
вание, а вторая хранится 90 дней. 

На исследование могут браться слюна, моча и смывы с по-
верхности губ, кожного покрова лица и рук. 

Если с этих мест взять образцы биологической среды не-
возможно, то на исследование берется кровь.

Помимо лабораторных исследований также использует-
ся измерительная техника, которая обладает СЕРТИФИКА-
ТОМ СООТВЕТСТВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВОМ О ПРОВЕРКЕ(Госстандарт). 

Водитель имеет право ознакомиться с документами, 
которые касаются его осмотра. При этом при отсутствии этих 
документов осмотр проводиться не может.

Вместо анализов слюны, мочи, смыва с поверхности губ и 
кожного покрова лица и рук или крови РАЗВОДЯТ на провер-
ку алкотестером «Драгер» - это является нарушением закона. 
Такой осмотр будет считаться - НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ЗАчеМ ехАТь В МеДУчеРежДеНие?
По результатам исследований составляется акт медосмо-

тра и делается вывод. Его содержание должно сообщаться 
осмотренному лицу в присутствии полицейского. 

Акт составляется в единственном экземпляре, который 
остается в медицинском учреждении(Вы имеете право с ним 
ознакомиться и сделать фото). 

При этом вывод о результатах медосмотра составляется в 
трех экземплярах: один выдается полицейскому, второй – во-
дителю, а третий остается в медицинском учреждении. 

Кроме того, каждый осмотр обязательно регистрируется в 
соответствующем журнале.

Призываем водителей ни в коем случае не садиться за руль 
автомобиля, если вы находитесь в состоянии алкогольного опья-
нения или не уверены «выветрился» вчерашний алкоголь или нет. 
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛьНА МЕТА»

сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ РиЗиКи НоВоГо ЗАКоНУ ПРо оНЛАЙН «ПРоПиСКУ»
    (Які ризики для власників житла несе новий закон про електронну реєстрацію місця проживання);
◘ СТЯГНеННЯ ЗеМеЛьНих ДІЛЯНоК БоРжНиКІВ
    (Змінено правила, за якими буде проводитися стягнення на земельні ділянки боржників);
◘ ГРоШоВІ ПеРеВоДи З ПоЛьЩІ В УКРАЇНУ
   (ТОП-5 способів перевести гроші з Польщі в Україну)
            

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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Інформаційно-правовий портал «ПОРАДИ ЮРИСТА»
www.porady.org.ua

УВАГА!
ПЕРЕДПЛАТА - 2022

НА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВУ ГАЗЕТУ

Шановні читачі!

Якщо вам цікава газета Ви можете оформити передплату

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

 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  -  49801

160 лет судебного процесса: 
в Новой Зеландии реку признали юрлицом

В Новой Зеландии завершилось самое долгое судебное разбирательство, длившееся 160 лет. Суд признал реку Уонгануи 
существом, которое должно быть наделено юридическими правами. Об этом сообщает BBC News.

По данным британской телерадиокорпорации, судебный процесс более полутора веков назад инициировали жители пле-
мени маори, живущие рядом с третьей по протяженности рекой в Новой Зеландии. Они просили признать Уонгануи живым 

существом и присвоить ей юридический статус, поскольку считают ее своим предком.

15 марта суд наконец поставил точку в многолетней судебной тяжбе, признав реку юрлицом. Теперь, благодаря этому ре-
шению члены племени Маори смогут защищать интересы Уонгануи в суде и подавать от ее имени официальные обращения. 

Таким образом, у природного ресурса появятся два представителя: один – из племени маори, второй – из органов власти.

При этом сами новозеландские политики не видят ничего странного в том, что реку наделили человеческими правами, 
пишет New Zealand Herald. «Я знаю, что некоторым людям покажется необычным то, что природному ресурсу присвоили 

статус юридического лица. Однако это не что иное, как создание семейного трастового фонда или акционерного общества», 
– пояснил министр Крис Финлейсон.

Депутат Адриан Рюрау, представляющий интересы маори, подчеркнул, что «благосостояние реки напрямую связано с 
благосостоянием людей». В связи с этим он высоко оценил исход судебного разбирательства.

Помимо наделения реки человеческими правами, суд также постановил выплатить заявителям компенсацию в размере 
$80 млн, а также перевести $30 млн в фонд улучшения состояния реки. В связи с решением суда новозеландский парламент 

принял законопроект, признающий Уангануи существом, обладающим юридическими правами.

КУРЬЕЗЫ


