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Рада приняла соответствующий законопроект за основу.
Верховная Рада Украины намерена закрепить гарантии 

первоочередного зачисления ребенка в ближайший дет-
ский сад. Соответствующий законопроект №4604 народные 
депутаты приняли за основу.

Поддержали соответствующий документ 345 народных 
депутатов.

Документ предусматривает, что каждый ребенок име-
ет право получать дошкольное образование в учрежде-
нии дошкольного образования, который является наиболее 
доступным и приближенным к месту его проживания.

Кроме того, указанная норма предусматривает, что права 
родителей выбрать другое заведение дошкольного образова-
ния не ограничиваются в соответствии с законодательством.

Законопроект также определяет очередность, по которой 
дети зачисляются в детсады.

Отметим, что первыми зачисляются:
• дети, место жительства которых на территории обслу-

живания детсада подтверждено,
• дети, которые являются родными (усыновленными) братья-

ми и/или сестрами детей, получающих образование в детсаду,
• дети работников этого заведения дошкольного образования.
Во вторую очередь зачисляются дети, которые не прожи-

вают на территории обслуживания этого заведения дошколь-
ного образования.

Согласно документу, если количество детей, имеющих 
право на первоочередное зачисление, превышает спосо-
бность детсада, орган, в сфере управления которого на-
ходится это заведение, незамедлительно должно предло-
жить на выбор родителей перечень детсадов, максимально 
доступных и приближенных к месту их проживания, а также 
способствовать зачислению детей в эти учреждения.

УКРАИНЦАМ ХОТЯТ РАЗРЕШИТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСАДИК

ІПОТЕКА ПІД 7%: 
УМОВИ КРЕДИТУ ТА ЯКІ ІСНУЮТЬ РИЗИКИ

Окрім того, щоб отримати іпотеку, потрібно:
- стати у чергу на отримання житла;

- сукупний дохід родини не має перевищувати 
п’ять середніх зарплат, 

а це не більше 61 тис. грн;
- купити житло можна у новобудовах, 

які не старші 3 років або взагалі 
у недобудовах.

Регулюватись у таких випадках 
може навіть метраж на людину.

Також фахівці застерігають бути обе-
режним з такими кредитами, адже неві-
домо чи зможе держава підтримувати цю 
програму, коли зміниться влада. Але все 
ж експерти вважають, що іпотека набира-
тиме популярності серед українців.

Слід зазначити, що в деяких банках вже 
повідомили, що перші позичальники вже почали ко-

ристуватись новою програмою та підписали договори на 
іпотеку під 7%.

                                                   За матеріалами «Факти»

З початку пандемії коронавірусу в Україні популярними 
стали заміські будинки. Українці почали відмовлятись 
від затісних квартир у місті та переїжджали у котеджі 
біля природи.

Це призвело до зниження цін на таунхауси у 
передмісті. Так, за $50 тис. стало цілком реально 
купити собі будиночок і насолоджуватись власним 
житлом біля природи.

Проте останнім часом в українців стають по-
пулярними не лише заміські будинки, але і смарт-
квартири. Вони за площею можуть бути не більше, 
ніж номер у готелі, але ціна це виправдовує. 
Таке компактне житло можна купити від 
$20 тис.

Крім того із березня цього року в 
Україні запрацювала доступна про-
грама від держави. І тепер у банках 
можна взяти іпотеку всього під 7%. 
Цей варіант здається доволі вигідним. 
Але чи всі можуть скористатись такою про-
грамою?

Експерти кажуть, що не все так просто і взяти такий кре-
дит може бути справою не з легких. Програма передбачає, 
що позичальник за певний період має виплатити всю суму з 
відсотками, а інші кошти банку виплатить держава. В НБУ 
запевняють, що на 2021 рік у бюджеті вже закладено на це 
2 млрд грн.
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 НОВИНИ                                   

З українських громадян будуть стягувати додатковий по-
даток на нерухомість в разі наявності будинків і територій, 
площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Це ста-
неться в рамках українського законодавства. Зокрема, до 
1 липня поточного року всі громадяни повинні отримати 
спеціальні нагадування про необхідність заплатити такий 
податок. Так, згідно із законом, обкладатися будуть квар-
тири площею від 300 квадратних метрів і будинки, площа 
яких перевищує 500 квадратних метрів. Податок потрібно 
буде заплатити один раз. Мінімальна виплата – 25 тисяч 
гривень. Відзначимо, що ставка податку не може переви-
щувати 1,5% від мінімальної зарплати українців. Наразі за 
один “зайвий” квадратний метр потрібно заплатити 70,8 грн.

З 1 квітня запроваджується фіксований річний тариф на газ 
для населення від газопостачальних компаній. Але спожива-
чі зможуть вільно переходити з нього на місячний, якщо він 
дешевший, а потім знову назад. Про це повідомили в Каб-
міні. Там вказали, що річний тариф буде запущено 1 квітня, 
оскільки 31 березня закінчиться термін дії рішення уряду 
про обмеження цін на газ для населення на рівні 6,99 грн за 
кубометр. Далі газопостачальні компанії встановлюватимуть 
фіксовану ціну на рік, якою зможуть користуватися спожива-
чі. Як пояснили в уряді, з річного тарифу можна буде у будь-
який момент перейти на місячний, а потім знову на річний. 
В залежності від коливань ринку в різні періоди користувачі 
можуть обирати вигідніший варіант. Тим часом, «Нафтогаз» 
знизив тарифи на лютий для теплокомуненерго. Крім того у 
НАК прогнозують подальше зниження цін на газ через теплу 
погоду. Раніше в компанії оприлюднили березневу ціну на газ 
для українців. Тариф залишили на тому самому рівні – 6,86 
грн/куб.м без ПДВ і без вартості розподілу. Крім того Рада 
планує продовжити в Україні терміни установки лічильників 
природного газу споживачам. Народні депутати прийняли 
за основу відповідний законопроект під номером №4248-1.

Міністерство розвитку громад і територій розробило план 
поділу України на десять функціональних типів терито-
рій. Про це заявив глава відомства Олексій Чернишов в 
інтерв’ю «Лівому берегу». «На мій погляд, вони вдало 
і системно розроблені, так як дають можливість розпо-
діляти гроші не тільки між областями, а й між функціо-
нальними територіями. Наприклад, перша зона з десяти 
- гірські території українських Карпат. Це відразу кіль-
ка областей, які ми повинні розвивати. Далі, макрорегіон 
Азов - Чорне море. Це узбережжя Чорного і Азовського 
морів. Там одні і ті ж проблеми. Ми знаємо це з досвіду 
Одеської, Херсонської, Запорізької областей. Далі, напри-
клад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході 
вони різні - в першому випадку - в несприятливих умо-
вах, у другому - навпаки. Є монофункціональні міста, на-
приклад, шахтарські регіони, які вимагають абсолютно 
іншої логіки», - сказав Чернишов. Міністр додав, що про-
екти з функціональних територій вже в стадії розробки.

Експерти розповіли, як змінилися ціни на продукти у люто-
му порівняно з січнем. Так, м’ясні продукти здорожчали у 
середньому на 0,50%. Середня вартість сала додала 7,62%, 
м’яса свинини, курятини, яловичини – 1,05%. Водночас, 
середня ціна на ковбаси у лютому впала на 0,02%. Молочні 
продукти у середньому здорожчали на 1,66%. Твердий сир 
додав у ціні 1,04%, вершкове масло – 1,02%. Лідер здорож-
чання цієї категорії продуктів – молоко (+4,57%). Бакалія 
здорожчала у середньому на 3,86%. Найсильніше – соняш-
никова олія (+15,98%), цукор (+6,14%), борошно (+4,50%).

03.03.2021 року опубліковано ЗУ «Про внесення змін 
до статті 471 Закону України «Про зайнятість населен-
ня» щодо надання допомоги по частковому безробіттю 
на період карантину та/або надзвичайної ситуації, вста-
новлених Кабінетом Міністрів України» від 04.02.2021 р. 
№ 1212-IX. Наразі законодавство передбачає допомогу з 
часткового безробіття на період карантину для застрахова-
них осіб, які втратили частину доходу через обмежуваль-
ні заходи, пов’язані з протидією поширенню COVID-19. 
За новим законом цю допомогу отримуватимуть не лише 
на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у 
разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на те-
риторії України. Уряд зможе визначати порядок надання 
допомоги з часткового безробіття на період карантину, 
надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також 
порядок повернення коштів, спрямованих на фінансу-
вання такої допомоги. Закон запрацює з 04.03.2021 року.

УКРАЇНЦЯМ РОЗПОВІЛИ ПРО 
НОВИЙ ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

ЯК ВИПЛАЧУВАТИМУТЬ ДОПОМОГУ 
ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ ФІКСОВАНІ РІЧНІ ЦІНИ 
НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

УКРАЇНУ РОЗДІЛЯТЬ 
НА 10 ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЯКІ ПРОДУКТИ ПОДОРОЖЧАЛИ 
ЗА ЛЮТИЙ В УКРАЇНІ

Цього року в Україні може з’явитися житлово-комунальна 
інспекція. Вона контролюватиме якість надання відповідних 
послуг. Про це заявив міністр розвитку громад і територій 
Олексій Чернишов. За його словами, у Верховній Раді зареє-
стрували законопроект про створення житлово-комунальної 
інспекції. «Це новий орган, який буде контролювати якість 
комунальних послуг і справедливість тарифів за ці послу-
ги… Це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями 
послуг. Зараз їх якість ніхто не оцінює», – зазначив Черни-
шов. Він додав, що інспекцію мають намір запустити у 2021 
році, вона буде мати статус центрального органу виконавчої 
влади з територіальними представництвами в кожній області.

В УКРАЇНІ ЗАПУСТЯТЬ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНУ ІНСПЕКЦІЮ
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ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ З БЕРЕЗНЯ: 
ХТО ОТРИМАЄ ПІДВИЩЕННЯ, А ХТО НІ?

Планова індексація пенсій у 2021 році пройде з 1 бе-
резня з коефіцієнтом 1,11 і торкнеться 8 мільйонів пен-
сіонерів. 

Це передбачено постановою Кабміну № 127, яка опри-
люднена на Урядовому порталі.

Однак додаткові виплати отримають не всі.

Кому підвищать виплати?
Відповідно до законодавства, надбавку до виплат отри-

мають ті, хто отримує пенсії:
- за віком;
- за вислугу років;
- у зв’язку з втратою годувальника;
- по інвалідності.

При цьому Пенсійний фонд проводить перерахунок авто-
матично за матеріалами пенсійних справ. Індексація не по-
требує додаткових звернень громадян.

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в се-
редньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний 
розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У 
разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, вста-
новлюється щомісячна доплата до пенсії.

Згідно з постановою, мінімальна пенсійна виплата зросте 
до 2 200 гривень тим, хто має тривалий страховий стаж - 30 
років для жінок і 35 років для чоловіків.

Кого не торкнеться індексація пенсій
Згідно з чинними нормами, пенсії не індексують:
- держслужбовцям;
- науковим працівникам;
- тим, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утриман-

ня (судді, прокурори);
- тим, кому пенсії вперше призначили у 2019-2021 роках.

Також не змінюються пенсії, призначені в мінімальному 
розмірі.

Як повідомляється, станом на 1 січня 2021 року в Україні 
налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір випла-
ти становив 3 507,51 гривень.

За даними ПФУ, середні виплати складали:
- пенсії за віком  (8 330 485 осіб), середня пенсія - 
3 538,97 гривень,
- по інвалідності (1 426 553 чоловік), середня пенсія - 
2 679,45 гривень,
- у зв’язку з втратою годувальника (531 849 осіб), 
середня пенсія - 3 012,50 гривень,
- за вислугу років (214 304 чоловік), середня пенсія - 
3 205,53 гривень,
- соціальні пенсії (72 843 чоловік), середня пенсія - 
1 786,06 гривень,
- довічне грошове утримання суддів (3 538 осіб), 
середня пенсія - 67 961,39 гривень
Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 

382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.
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РИНОК ЗЕМЛІ: 
ЯК ВЛАСНИК ДІЛЯНКИ ПОВИНЕН 

ДБАТИ ПРО ЯКІСТЬ ГРУНТУДії власників і орендаторів 
земельних ділянок регулюють-
ся Законом України «Про охо-
рону земель».

Власники та орендарі земельних ділянок при здійсненні 
господарської діяльності, згідно Закону України «Про охоро-
ну земель», зобов’язані робити ряд наступних кроків:

-  проводити на земельних ділянках господарську діяль-
ність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан 
земель та родючість ґрунтів

-  підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корис-
ні властивості землі

-  здійснювати заходи, які зменшують негативний вплив 
на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, пожив-
них елементів тощо

-  дотримуватися нормативів при здійсненні протиерозій-
них, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших 
заходів, пов’язаних з охороною земель, збереженням і підви-
щенням родючості ґрунтів

-  здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, 
передбачені ЗУ «Про охорону земель» та іншими норматив-
но-правовими актами України

Тож, відповідно до закону, використання земельних діля-
нок способами, що призводять до погіршення їх якості, за-
бороняється.

Закон України «Про охорону земель» визначає, що з ме-
тою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів 
систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, вида-
ються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та 
поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і 
рівні їх забруднення.

ВАРТО ЗНАТИ

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК-2021: 
КОЛИ І СКІЛЬКИ СПЛАЧУВАТИ

У 2021 році земельний податок сплачується приватними 
власниками землі після отримання податкового повідомлен-
ня або щомісяця, якщо власником є юридична особа.

Сума земельного податку-2021 залежить від нормативної 
грошової оцінки, яка проводиться з урахуванням коефіцієнта 
індексації.

Ділянки з оцінкою
Земельний податок для ділянок, яким проведено оцінку:
• не більше 3% від нормативної грошової оцінки;
• для земель загального користування – не більше 1% від 

нормативної грошової оцінки;
• для сільсько-господарчих угідь – не менше 0,3% та не 

більше 1% від нормативної грошової оцінки;
• для лісових земель – не більше 0,1% від нормативної 

грошової оцінки.

Ділянки без оцінки
Земельний податок для ділянок, оцінка яких не проведена:
• за ділянки за межами населених пунктів – не більше 5% 

від оцінки по області;
• для сільсько-господарчих угідь – не менше 0,3% та не 

більше 5% від оцінки по області;
• для лісових земель – не більше 0,1% від оцінки по області.

Строки сплати
Строки сплати земельного податку в 2021 році встанов-

лено наступні:
• громадяни України – протягом 60 діб після отримання 

податкового повідомлення;
• юридичні особи – щомісяця, протягом 30 календарних днів.

                                                                                             24 агро
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ЯК ВІДКЛЮЧИТИСЯ ВІД ОПАЛЕННЯ 
ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Коротка інструкція

Українські споживачі гарячої води та опалення можуть відключитися від загальної системи. Згідно з наказом, який був 
прийнятий в Мінрегіонрозвитку ще у 2019 році, є порядок — йому й потрібно слідувати. Наказ називається «Про затвер-
дження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води».

Є певні умови, які повинні бути дотримані:
• У будинку повинно бути не менше половини власників, які готові відключитися від загальної системи.
• Можуть відключатися власники житлових і нежитлових приміщень.
• Будинок повинен бути внесений до переліку таких об’єктів і розміщений на сайті місцевої влади.
• Необхідно правильно оформити заяву на відключення із зазначенням причини відмови.

Щоб не платити зайве за газ, потрібно перевірити, чи встановлений у вас лічильник з термокомпенсацією?

 Поки у Верховному суді розглядаються відповідні справи, проблема з додатковими нарахуваннями по «температурним 
коефіцієнтам» за попередні періоди, – із жовтня 2018 року по грудень 2020 року включно, нікуди не зникла.

Так, споживачі виявляють, що їм додаткові обсяги нараховували тричі! 
І все це під видом «приведення до стандартних умов».

Перший раз – у тарифі на розподіл, другий раз – на цей же обсяг в оплаті за сам газ. А втретє «температурні коефіцієнти» 
нараховувалися автоматично самими газовими лічильниками, які мають термокомпенсацію або так зване «директивне при-
ведення» до стандартних умов.

Тобто такі лічильники самі врахували коефіцієнти в наявних показниках і споживач їх сплатив. Але облгази все одно за-
стосовували завищені коефіцієнти до показань таких лічильників.

Щоб не платити зайвого, видання радить перевірити, чи встановлений лічильник із термокомпенсацією або з «директив-
ним приведенням» до стандартних умов. Якщо так – ви маєте право вимагати від облгазу компенсації переплат.

 Як перевірити та що робити щоб не переплачувати?

Якщо на лічильнику є такі позначки, як - «Тб=0 оС» чи «Тб=15 оС», або біля типорозміру є буква «Т», то ви власник такого 
лічильника.

Якщо виявите, що маєте такого лічильника, перевірте свій особистий кабінет на сайті вашого облгазу. Там має бути десь 
такий запис «Лічильник з елементами температурної компенсації» або подібний.

Якщо не знайдете такого напису, а побачите інший, наприклад «В опалювальному приміщенні на відстані не більше 0,5 
м від входу газопроводу», «В опалювальному приміщенні на відстані більше 0,5 м та менше 1,5 м від входу газопроводу», 
«Зовні приміщення на відстані менше 1 м від виходу газопроводу», «Зовні приміщення на відстані більше 1 м від виходу 
газопроводу» або подібне, - зверніться до свого облгазу та вимагайте корегування об’єму споживання, а відповідно і в по-
стачальника зменшення плати за газ.

До уваги споживачів газу! 
Суми в платіжках збільшують втричі: 

як це перевірити і що робити?
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 ТЕМА НОМЕРА КАК В УКРАИНЕ ОФОРМИТЬ 
СУБСИДИЮ В 2021 ГОДУ? 

ВСЕ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ
Кабмин Украины в конце 

минувшего года принял поста-
новление, согласно которому 
уже в 2021 году происходит 
изменения правил, по которым 
назначают жилищные субси-
дии. Причина таких изменений в новом порядке, по которо-
му рассчитывается совокупный доход тех, кто хочет получить 
субсидию. Изменения вносились Кабмином семь раз, и были 
приняты в конце декабря минувшего года.

Для назначения жилищной субсидии подаются 
следующие документы:
• заявление о назначении и предоставлении жилищной 

субсидии в денежной форме;
• декларация о доходах и расходах лиц, обративших-

ся за назначением жилищной субсидии, по формам, 
установленным Министерством социальной политики.

С 1 января 2021 заявления о назначении и предоставле-
нии жилищной субсидии вы можете отправить в структурные 
подразделения по вопросам социальной защиты населения 
районных госадминистраций только по почте или в электронной 
форме (через официальный сайт Минсоцполитики (https: //
subsidii.mlsp.gov.ua), интегрированные с ним ресурсы.

Как оформить субсидию через сайт

1. Перейти на официальный сайт Министерства социаль-
ной политики, в раздел “Е-сервисы” и “Субсидии”.

2. Зарегистрироваться на сайте, используя один из трех 
способов:

• Регистрация с помощью электронной почты (потребу-
ется визит в орган соцзащиты для подписания документов);

• Регистрация с помощью идентификации BankID ;

• Регистрация с использованием электронной подписи.

3. Заполнить заявление о назначении субсидии с указани-
ем банка, который будет посредником;

4. Заполнить декларацию о доходах и расходах;

5. Отправить заявление и декларацию. Для арендаторов 
также понадобится договор найма жилья.

Информацию о начислении субсидии и ее размере пред-
оставят через несколько недель. В электронном письме придет 
уведомление с номером, который необходимо сохранить

Отметим, что в сельской местности заявления граждан с 
необходимыми документами принимаются уполномоченными 
лицами поселковых и сельских советов, а в случае образования 
объединенной территориальной общины - уполномоченными 
лицами объединенной территориальной общины и передают-
ся соответствующим органам социальной защиты населения. 
Также документы принимаются должностными лицами цен-
тра предоставления административных услуг, которые пере-
дают их в течение трех рабочих дней с даты их поступления 
соответствующему структурному подразделению по вопро-
сам социальной защиты населения.

В случае получения присланных с использованием средств 
телекоммуникационных систем заявления и декларации, в 
которых отсутствует квалифицированная электронная под-
пись, жилищная субсидия назначается только после подпи-
сания заявителем указанных документов в бумажной форме 
в течение месяца со дня подачи заявления и декларации в 
электронной форме. →
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→
По решению комиссии предоставление ранее назна-

ченной жилищной субсидии прекращается в случае, 
если:

• домохозяйству прекращено предоставление жилищно-
коммунальной услуги (услуг) в силу того, что гражданин 
имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги;

• гражданин не выполняет обязательства по договору 
о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг;

• в заявлении и / или декларации гражданин отметил 
недостоверные данные, что повлияло на установление 
права на субсидию или определения ее размера на сумму, 
превышающую 10 тысяч рублей в день назначения жилищ-
ной субсидии;

• гражданин не сообщил об обстоятельствах, соглас-
но которым субсидия не предоставляется, в течение 30 
календарных дней со дня их возникновения.

Кто может получить субсидию
Перечень тех, кто может получить субсидию, расширили 

на время карантина, который все еще действует в Украине.
В частности, среди претендентов – семьи с официально 

работающими за рубежом, а именно в странах, с которыми 
Украина не заключила договор о соцобеспечении. Раньше в 
субсидии могли отказать, если кто-то из семьи долго работал 
за границей.

Также получить субсидию теперь можно семье, если кто-
то из нее пребывает за границей в период ухода за ребенком 
до 3 лет.

Можно просить субсидии и тем, 
кто в течение последнего года по-
лучил в наследство или в дар жилье 
(но не купил). Раньше из-за этого 
тоже могли отказать в субсидии, 
либо вопрос рассматривался ко-
миссией, которая принимала реше-
ние.

Также увеличили размер жилп-
лощади, на которую можно полу-
чить субсидию. Раньше учитывали 
отапливаемую площадь, и в квар-
тире это было не более 120 кв. м, 
а в доме – 200 кв. м. Теперь в учет 
идет общая площадь - до 130 кв. м. 
и до 230 кв. м. для квартир и домов 
соответственно.

Также субсидию могут просить 
те, кто задолжал по алиментам, но 
не более 3 месяцев.

Убрали и норму об обязатель-
ном извещении соцслужб о покуп-
ке б/у автомобиля. Но если автомо-
биль новый или не старше 5 лет, то 
тоже могут отказать.

Кому не дадут субсидию
Если подытожить вышесказанное, то можно выделить 

ряд категорий граждан, кому не дадут субсидию:
• Тем, у кого жилье квартира больше 120 кв. м. в или дом 

больше 230 кв. м
• Тем, кто купил новый автомобиль, или автомобиль мо-

ложе 5 лет.
• Если в семье есть те, кто в течение предыдущих полгода 

не получал никакого доход или доход был меньше минимал-
ки, не платил единый социальный взнос и при этом не учил-
ся, и не получал никаких пособий от государства (пенсию, 
соцпомощь и т. д.).

• Если в семье кто-то за год до обращения за субсидиями 
купил участок земли, квартиру или дом, автомобиль, сделал 
покупку или заказал услуги на суму свыше 50 тыс. грн (кро-
ме лечения и образования).

• Если семья три месяца не платит коммуналку и долг 
превышает 340 грн.

• Если кто-то не вернул переплату от предыдущих суб-
сидий.

• Алиментщики с долгом более трех месяцев (кроме 
заключенных).

Но даже вышеперечисленные пункты (кроме «огромной» 
жилплощади), могут быть рассмотрены спецкомиссией по 
субсидиям и принято положительное решение.

                                           Анна Мартынова, Realist.online
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ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ: 
ЗА ВІДСУТНОСТІ ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
СУД ВІДХИЛИВ ПОЗОВ?

КАС відмовився перерахувати пенсію військовослужбов-
цю, оскільки довідка про доходи не містила певної інформації.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного ад-
міністративного суду по справі № 580/2417/19 відмовив ко-
лишньому військовослужбовцю у позові про перерахунок 
пенсії, оскільки в довідці про доходи не було зазначено ЄСВ.

 
При обґрунтуванні своєї позиції Верховний Суд виходив 

за наступного.
Однією з умов пенсійного забезпечення військовослуж-

бовців є визначення видів грошового забезпечення, які вра-
ховуються при обчисленні пенсій.

Згідно з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, 
висловленою в постанові від 06.02.2019 у справі № 522/2738/17, 
при обчисленні пенсії особам звільненим з військової служби не 
враховується такий складовий елемент грошового забезпечення 
як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема 
щорічні, щоквартальні, разові додаткові види грошового забезпе-
чення, крім щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач під 
час проходження служби з жовтня 2016 року по лютий 2018 
року кожного місяця отримував щомісячну додаткову грошо-
ву винагороду, передбачену постановою Уряду №889.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 06.02.2019 
року у справі №522/2738/17 зазначила, що факт сплати єди-
ного внеску має значення для вирішення питання включення 
до грошового забезпечення для обчислення пенсії його видів 
з переліку, визначеного статтею 43 Закону № 2262-ХІІ.

Тобто, щомісячна додаткова грошова винагорода військо-
вослужбовця, яку він отримував під час проходження служби, 
включається до складу грошового забезпечення, з якого здій-
снюється обчислення пенсії, за умови нарахування та сплати 
з такої єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове 
державне соціальне страхування.

Водночас, як правильно встановлено судами попередніх 
інстанцій, у наданій позивачем для перерахунку пенсії довід-
ці про доходи № 96 від 13.05.2019 за період з жовтня 2016 по 
вересень 2018 відсутня інформація про сплату єдиного вне-
ску на загальнообов`язкове соціальне страхування.

За наведеного правового регулювання та встановлених у справі 
обставин, колегія суддів погоджується із висновками судів першої та 
апеляційної інстанцій про відсутність наразі правових підстав для 
врахування при обчисленні пенсії отриманої під час проходження 
позивачем військової служби щомісячної додаткової грошової вина-
городи у розмірі 50 668,99 грн (60% від грошового забезпечення).

Суд апеляційної інстанції правильно констатував, що за 
наявності такої інформації пенсія позивача підлягає перера-
хунку з грошового забезпечення з врахуванням щомісячної 
додаткової грошової винагороди військовослужбовцю, пе-
редбаченої постановою Уряду №889.

Обставини справи
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що з жов-

тня 2018 року є одержувачем пенсії по інвалідності згідно із За-
коном України №2262-XII від 09.04.1992 «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

 Проте, при обчисленні розміру пенсії відповідачем про-
типравно не врахувало фактично отримані ним у складі 
грошового забезпечення за останні 24 календарних місяці 
служби підряд перед звільненням, зазначені вище суми до-
даткових видів грошового забезпечення.

Рішенням Черкаського окружного адміністративного 
суду від 20.09.2019, залишеним без змін постановою Шос-
того апеляційного адміністративного суду від 23.12.2019, у 
задоволенні позову відмовлено.

Ухвалюючи таке рішення, суд першої інстанції, з висновка-
ми якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що 
Закон № 2262-ХІІ, передбачає включення до грошового забез-
печення, з розміру якого обчислюється пенсія, лише щомісячні 
основні види грошового забезпечення, до яких належать: поса-
довий оклад, оклад за військовим званням, процентна надбавка 
за вислугу років, а також щомісячні додаткові види грошового 
забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Тобто, при обчисленні пенсії не враховується такий скла-
довий елемент грошового забезпечення як одноразові додат-
кові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквар-
тальні, разові додаткові види грошового забезпечення, крім 
щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць.

Відтак, оскільки отримувані позивачем під час проходження 
військової служби грошова допомога на оздоровлення, матеріальна 
допомога для вирішення соціально-побутових питань, одноразова 
грошова допомога при звільненні та винагорода за безпосередню 
участь в АТО не входять до встановленого частиною третьою стат-
ті 43 Закону № 2262-ХІІ переліку видів грошового забезпечення, 
у відповідача були відсутні законні підстави для здійснення пози-
вачу перерахунку пенсії із включенням до складу його грошового 
забезпечення, з якого обчислюється пенсія, вказаних виплат.

Щодо врахування при обчисленні пенсії премії за 24 мі-
сяці перед звільненням (за період з жовтня 2016 року по жов-
тень 2018 року), то суди попередніх інстанцій встановили, 
що така була включена до складу грошового забезпечення 
позивача, з якого обчислено пенсію.

Щодо врахування при обчисленні пенсії щомісячної до-
даткової грошової винагороди, то суди попередніх інстанцій 
визнали, що така має системний характер, а тому враховуєть-
ся у складі грошового забезпечення, з якого обчислено пен-
сію, проте за умови підтвердження сплати страхових внесків.

Водночас, з огляду на відсутність інформації щодо утри-
мання з цієї винагороди страхових внесків, у відповідача 
були наявні об`єктивні підстави для відмови у врахуванні її 
при обчисленні пенсії.

Судово-юридична газета
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Позиція ВС
Вирішуючи спір, суд першої інстанції, з висновками яко-

го погодився суд апеляційної інстанції, на підставі належним 
чином оцінених доказів, поданих сторонами (стаття 89 ЦПК), 
з урахуванням встановлених обставин і вимог статей 12, 81 
ЦПК , встановивши, що спірна земельна ділянка була при-
дбана під час шлюбу померлого та відповідачки та є об’єктом 
їхньої спільної сумісної власності, обґрунтовано вважав, що 
після смерті особи відкрилась спадщина на належну їй 1/2 
частину цієї земельної ділянки та ураховуючи те, що на день 
смерті останнього його дочці виповнилось 17 років і вона у 
відповідності до вимог частини четвертої статті 1268 ЦК вва-
жається такою, що прийняла спадщину, дійшов правильного 
висновку щодо наявності правових підстав для задоволення 
позовних вимог позивачки щодо визнання за нею права влас-
ності на 1/4 частину земельної ділянки площею 0,20 га у по-
рядку спадкування за законом після смерті її сина.

При цьому Верховний Суд звертає увагу на те, що якщо 
розмір спірної земельної ділянки дозволяє, то вона може 
бути поділена в натурі між усіма спадкоємцями у частках, які 
їм належать, проте у разі відсутності технічної можливос-
ті такого поділу та відсутності можливості вільного корис-
тування своєю частиною земельної ділянки, з урахуванням 
встановлених конкретних обставин, позивачка може ставити 
питання до інших спадкоємців земельної ділянки щодо гро-
шової компенсації своєї спадкової частини спірної земельної 
ділянки.

Доводи касаційної скарги 
про неправильне застосуван-
ня судами першої та апеля-
ційної інстанцій до спірних 
правовідносин норм статей 
377, 381 ЦК та статті 60 СК 
є ідентичними доводам апе-
ляційної скарги, яким суд 
надав належну оцінку, вони є 
достатньо аргументованими, 
а тому Верховний Суд до-
ходить висновку про відсут-
ність підстав повторно від-
повідати на ті самі аргументи 
заявника.

 
                                                                  

Бізнес 
ЛігаЗакон

Суд зазначив, коли можна вимагати грошову компен-
сацію спадкової частини земельної ділянки

Якщо розмір спірної земельної ділянки дозволяє, то 
вона може бути поділена в натурі між усіма спадкоємцями 
у частках, які їм належать, проте у разі відсутності технічної 
можливості такого поділу та відсутності можливості вільно-
го користування своєю частиною земельної ділянки, з ура-
хуванням встановлених конкретних обставин, особа може 
ставити питання до інших спадкоємців земельної ділянки 
щодо грошової компенсації своєї спадкової частини спірної 
земельної ділянки.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 
12 січня 2021 року у справі № 607/9865/16-ц.

Обставини справи
У касаційній скарзі, поданій у березні 2019 року до Вер-

ховного Суду, відповідачка (дружина померлого), посилаю-
чись на неправильне застосування норм матеріального права 
та порушення норм процесуального права, просила скасува-
ти судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у 
частині позовних вимог щодо визнання за позивачки (мати 
померлого) права власності на 1/4 частину спірної земель-
ної ділянки та у цій частині позовних вимог ухвалити нове 
судове рішення, яким відмовити у задоволенні цієї позовної 
вимоги.

ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ 
СПАДКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
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ВРАХУВАННЯ ДУМКИ ДИТИНИ 
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МІСЦЯ ЇЇ ПРОЖИВАННЯ

Позивач у справі №487/2001/19-ц просив суд визначити 
місце проживання дитини з батьком.

Зазначив, що після розірвання шлюбу син проживає з 
ним. Однак, наразі мати прагне забрати дитину на постійне 
місце проживання до себе.

На думку позивача, такі зміни не відповідатимуть інтер-
есам сина.

 
КЦС з такими доводами погодився.

Зауважив, що рівність прав батьків щодо дитини є похід-
ною від її прав та інтересів на гармонійний розвиток та на-
лежне виховання.

При розгляді таких справ суди мають дотримуватися ба-
лансу між інтересами дитини, правами батьків на виховання 
і обов’язком діяти в її інтересах.

Встановлено, що обоє батьків працюють, характеризу-
ються позитивно. Побутово-матеріальні умови для прожи-
вання сина задовільні за обома адресами.

КЦС наголосив, що матір безсумнівно відіграє важливу 
роль у житті дитини та має право і обов’язок піклуватися про її 
здоров’я та розвиток незалежно від того, з ким дитина проживає.

Однак, під час допиту у суді малолітній син виявив ба-
жання проживати з батьком.

Ст.ст.12-15 Конвенції про права дитини визначають пра-
во дитини висловлювати свою думку.

Згідно з ст.3 Конвенції про здійснення прав дітей дитина 
має право висловлювати свою думку під час розгляду спра-
ви, що її стосується.

Але згода дитини на проживання з одним з батьків не є 
абсолютною для суду, якщо не відповідає її інтересам.

 
Враховуючи:
•  тривале проживання з батьком;
•  наявність належних матеріально-побутових умов і 

у матері, і у батька для проживання сина;
•  однакову прихильність дитини до батьків;
•  належне виконання обома батьками обов’язків по 

вихованню дитини,
КЦС дійшов висновку про визначення місця проживання 

сина разом із батьком.
 

ZakonOnline
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Рахунок, який відкривається для зарахування заробітної 
плати, пенсії, стипендії чи соціальних виплат, зазвичай за 
умовами банківського обслуговування є звичайним поточ-
ним рахунком. Інакше кажучи, це рахунок фізичної особи 
для власних потреб, на який можуть зараховуватися будь-які 
кошти, а не тільки кошти з конкретним цільовим призначен-
ням. Оскільки в державного виконавця немає технічної мож-
ливості розділити, які кошти надходять на рахунок, то він 
має законні підстави накласти арешт на банківські рахунки.

У випадку арешту банківського (карткового) рахунка 
фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління 
юстиції (м. Дніпро) радять за допомогою Єдиного реєстру 
боржників України встановити внесення даних особи, на 
рахунок якої накладено арешт, до вказаного реєстру. У цьо-
му реєстрі також можна отримати інформацію щодо органу 
державної виконавчої служби, засоби зв’язку та П. І. Б. дер-
жавного виконавця, в якого знаходиться документ щодо іс-
нування боргів.

Після цього для вирішення питання щодо зняття аре-
шту слід звернутись до органу державної виконавчої служ-
би, надавши документальне підтвердження сплати боргу, 
штрафу або аліментів.

Фахівці Південно-Східного міжрегіонального управлін-
ня Міністерства юстиції (м. Дніпро) роз’яснили, як розбло-
кувати банківську картку, яку було заблоковано через борги.

Арешт коштів на рахунках громадян найчастіше відбу-
вається через існуючі борги, несплачені штрафи, аліменти 
та може бути накладений державним виконавцем.

У наш час арешт коштів боржників на рахунках у банках 
за виконавчими провадженнями відбувається як за постано-
вою виконавця про арешт коштів боржника, що в паперо-
вому вигляді направляється до банку, так і автоматизовано 
через впровадження електронного обміну інформацією між 
державними виконавцями та банківськими й іншими фінан-
совими установами, а також впровадження автоматизованого 
арешту на кошти та інші цінності боржника, що перебувають 
на рахунках і на зберіганні в банках чи інших фінансових 
установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних 
установах.

Інколи арешт накладається на рахунки, які використо-
вуються для зарахування зарплати, стипендії, пенсії, соці-
альної допомоги чи інших, передбачених законодавством 
соціальних виплат.

ЯК РОЗБЛОКУВАТИ БАНКІВСЬКУ КАРТКУ, 
ЯКУ БУЛО ЗАБЛОКОВАНО ЧЕРЕЗ БОРГИ?

ЧИ НЕСЕ ДРУГИЙ З ПОДРУЖЖЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ЗА БОРГОМ, ПРО ЯКИЙ ВІН НЕ ЗНАВ?

Кошти, отримані в борг чоловіком та використані не 
в інтересах сім’ї, не можуть бути стягнуті з дружини со-
лідарно на підставі статті 65 СК.

Відповідне положення міститься у постанові Верхо-
вного Суду від 7 жовтня 2020 року у справі № 752/7501/18.

Обставини справи
Між особами укладено договір позики, який було подо-

вжено. У зазначений у договорі строк особа не повернула 
грошові кошти.

Позивач зазначав, що на момент укладення договору 
позики позичальник перебував у зареєстрованому шлюбі, 
договір позики укладено й використано грошові кошти в ін-
тересах сім’ї, а тому згідно з положенням частини четвертої 
статті 65 СК позичальник та його дружина відповідають за 
невиконання зобов’язання у солідарному порядку.

 Позиція ВС
ВС постанову апеляційного суду скасував, справу пере-

дав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Тлумачення частини четвертої статті 65 СК дає підстави 

для висновку, що той з подружжя, хто не брав безпосеред-
ньо участі в укладенні договору, стає зобов’язаною сторо-
ною (боржником), за наявності двох умов: 1) договір укла-
дено другим із подружжя в інтересах сім’ї; 

2) майно, одержане за договором, використане в інтере-
сах сім’ї. Тільки поєднання вказаних умов дозволяє кваліфі-
кувати другого з подружжя як зобов’язану особу (боржника).

Таким чином, якщо одним із подружжя укладено дого-
вір в інтересах сім’ї, то цивільні права та обов’язки за цим 
договором виникають в обох із подружжя.

Проте судами не встановлено, а матеріали справи не 
містять доказів, що кошти за договором позики використані 
в інтересах сім’ї.

Суди повинні досліджувати, чи отримані грошові кошти 
були витрачені в інтересах сім’ї, чи підтверджено це відповід-
ними доказами, а також з’ясовувати, чи надавав інший ж по-
дружжя у письмовій формі згоду на укладення договору позики.

Визнаючи боргове зобов’язання за договором позики, 
спільним боргом подружжя, апеляційним судом не перевірено 
доводи дружини про те, чи були витрачені отримані грошові 
кошти в інтересах сім’ї, а також не з’ясовано, чи надавала дру-
жина у письмовій формі згоду на укладення договору позики.

При цьому апеляційний суд формально послався на по-
ложення частини четвертої статті 65 СК, проте не зазначив 
жодного доказу, який би підтверджував, що кошти отримані 
за договором позики були використані в інтересах сім’ї, а на 
припущеннях (частина шоста статті 81 ЦПК) судове рішення 
ґрунтуватися не може. Більше того, апеляційний суд жодним 
чином не дослідив докази, подані дружиною на підтверджен-
ня факту використання коштів не в інтересах сім’ї.
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Стаття висвитлює ризики здійснення «купівлі-прода-
жу» транспортного засобу по генеральній довіреності.

Існує декілька можливих варіантів переоформлення тран-
спортного засобу .Сьогодні поговоримо про дуже пошире-
ний, так би мовити “в народі”, продаж авто по генеральній 
довіреності: це дешево, швидко і іноді єдиний вихід оформи-
ти авто, якщо його власник на має реальної фізичної можли-
вості бути присутнім у сервісному центрі МВС чи у нотаріу-
са у день підписання договору купівлі-продажу.

Як це відбувається: покупець сплачує власнику авто гроші, 
а власник, в свою чергу, видає йому нотаріально оформлену 
довіреність і своє свідоцтво про реєстрацію транспортного 
засобу .  Одразу зазначимо, що довіреність не є документом, 
який посвідчує право власності на автомобіль, це лише на-
дання власником права розпоряджатись транспортним засо-
бом від його імені на певний строк. Більше того, власник має 
право в будь-який час відмінити таку довіреність.  Отже, з 
юридичної точки зору це не є договором купівлі-продажу. 

Окрім того, покупець повинен самостійно вжити заходи 
для перевірки відсутності арешту на транспортний засіб чи 
відповідності реальної технічної характеристики авто тех-
нічному паспорту. 

Не потрібно забувати, що завжди існує ризик, що у разі 
смерті власника (що є підставою для припинення дії довіре-
ності) право власності на авто перейде до його спадкоємців.

Перепродати авто по передорученню (у разі наявності та-
кого права відповідно до тексту первинної довіреності) в да-
ному випадку теж буде складно, адже факт смерті власника 
не буде таємницею для нотаріуса, до якого Ви звернетесь за 
передорученням, так як наразі нотаріусам надано доступ до 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Ще одним нюансом, про який варто пам`ятати, є те, що 
придбаний Вами автомобіль по генеральній довіреності за-
вжди може стати предметом поділу спільного майна подруж-
жя у разі, якщо він був придбаний в період зареєстрованого 
шлюбу.

Мінуси цього варіанту очевидні і для продавця тран-
спортного засобу. Юридично він залишається власником 
авто, а отже, у разі скоєння злочину/правопорушення за учас-
тю автомобіля, відчуженого ним по генеральній довіреності, 
він легко може стати особою, яка буде притягатися до відпо-
відальності/відповідачем в суді.

Враховуючи всі ці аргументи, купувати автомобіль по 
генеральній довіреності є досить ризикованим кроком і, на 
нашу думку, може бути виправданим лише при наявності по-
вної довіри з боку сторін. І навіть у цьому випадку радимо 
Вам не затягувати процес переоформлення права власності 
на авто. 

У цьому контексті звернемо увагу ще на один нюанс: 
якщо Ви є представником по генеральній довіреності, Ви не 
можете поставити транспортний засіб на облік на своє ім`я 
відповідно до вимог цивільного законодавства:представник 

не може вчиня-
ти правочин від 
імені особи, яку 
він представляє, 
у своїх інтер-
есах (як вихід, 
можете пред-
ставником в ге-
неральній дові-
реності вказати 
когось з близь-
ких).

                                               
Адвокат Альона 

Степанишина

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ АВТО 
ПО ГЕНЕРАЛЬНІЙ ДОВІРЕНОСТІ - ЯКІ РИЗИКИ?
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»

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

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТІВ І ДОВІРЕНОСТЕЙ
    (Про визнання довіреностей і заповітів недійсними);
◘ ПІДРАХУНОК СТРАХОВОГО СТАЖУ
    (Підрахунок страхового стажу: які наслідки та як уникнути помилок);
◘ КОГДА ЗАВЫШЕНА СТОИМОСТЬ КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
   (Что делать, если в платежке завышена стоимость коммунальной услуги)
            

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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   ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ    

ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  -  49801


