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РЕКЛАМА НА САЙТІ 

ТА В ГАЗЕТІ

ПРО ПЕРЕГОВОРИ МІЖ УКРАЇНОЮ І РФ

Друзі вирішили внести невелику ясність щодо ситуації навколо «мирних переговорів» між Україною та РФ і 
«дивностей» (на перший погляд) поведінки сторін.

1. Обидві сторони продовжують підвищувати ставки у заочному переговорному процесі, займаючи дедалі 
більш безкомпромісну позицію щодо політичних переговорів, але використовують різні стратегії.

2. Президент України та його команда, ймовірно, вважають, що корінь усіх проблем (причина вторгнення 
РФ) та спосіб їх вирішення — це В. Путін ОСОБИСТО. Тому стратегія України останніх місяців спрямована на 
«делігітимізацію Путіна», «випилювання його» з політичного переговорного процесу для посилення тиску на 
російського президента, створення кризи всередині російських еліт, задоволення запиту патріотичної частини 
українського суспільства, обґрунтування відсутності спроб досягнення миру для третіх країн. Тому ми бачимо 
Указ Президента України «про неможливість» переговорів особисто з Путіним та максимальну «персоналізацію 
зла» у публічному просторі. «Війна закінчиться, коли не буде Путіна». При цьому переговори щодо газу чи зерна 
прийнято вважати технічними, та на користь західних союзників; а не політичними. Важливу роль в ефективності 
цієї стратегії відіграють союзники України та їхня підтримка чи її відсутність такого підходу.

3. У РФ вважають, що Україна політично «керована Заходом» і намагаються перекласти на неї і США, Велику 
Британію та союзників відповідальність за продовження війни. З цією метою російські офіційні особи постійно декла-
рують нібито «готовність до переговорів» та завершення війни, але висувають умови для їх проведення неприйнятні 
для України (наприклад, визнання російського статусу окупованих територій). Все це робиться як для третіх країн 
(КНР, Індія, Туреччина, ПАР та інших), так і для політичної опозиції офіційному курсу всередені союзників України; 
для внутрішньої російської громадської думки (відповідь питанням - чому триває війна). «Ми можемо закінчити ві-
йну, якщо Україна та Захід приймуть умови нашого ультиматуму». А переговори щодо зерна чи газу прийнято вважати 
«маркером СВО», а не повноцінною війною; домовленостями у національних інтересах. Важливу роль у ефективності 
цієї стратегії відіграють чинники позиції третіх країн та внутрішньої стабільності західних союзників України.

4. Обидві стратегії небезпечні та крихкі, означають що ключові сутички ще попереду
                                                                                                      

Руслан Бортник, Український інститут політики
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В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИСЯ ПРАВИЛА ПРИЗОВУ: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

В Україні набув чинності новий закон про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призо-
вних комісій під час дії військового стану.

Що зміниться для юних призовників в умовах воєнного стану?

Зокрема, вже існуючий ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» з 28 жовтня офіційно доповнився новою стат-
тею, яка передбачає, що під час дії військового стану в Україні не проводитиметься призов на строкову службу.

У документі передбачається створення призовних комісій, які зобов’язані організовувати медичний огляд осіб, які перебува-
ють на обліку призовників і досягли 27-річного віку, брати їх на облік військовозобов’язаних або виключати з обліку.

Також до їх обов’язків входить тепер направлення призовників, які виявили бажання вступити до військових вузів чи 
військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів. Відмовити у 
складання іспитів комісії також можуть на певних підставах.

Нагадаємо, що своїм указом від 30 вересня Володимир Зеленський скасував осінній призов на термінову військову службу 
та відклав осінню демобілізацію. Так само було скасовано і весняний призов терміновиків у квітні. Якщо до весни 2023 року 
війна не закінчиться, то весняний призов автоматично вже скасований.

Відтепер розпочати реабілітацію та отримати протез поранені українські військові зможуть до отримання документів про 
інвалідність.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Раніше українські захисники могли розпочати реабілітацію та отримати за необхідністю протез тільки після отримання 
документів про інвалідність. Наразі ця норма скасована. Відтепер усі, хто захищає Україну від російської навали можуть 
розпочати реабілітацію прямо у медичному закладі, в якому лікуються після поранення,- зазначила Оксана Жолнович, Мініс-
терка соціальної політики України.

Для цього при медичних закладах вже почали створювати «мультидисциплінарні команди», в які мають входити як пред-
ставники лікарні, так і, протезисти-ортезисти.

Наразі в Україні існує 200 опорних закладів, в яких мають бути сформовані такі команди. Проте через брак кваліфікованих 
кадрів цей процес може затягнутися на півтора-два роки.

В УКРАЇНІ ЗМІНИТЬСЯ ПІДХІД 
ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ
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 НОВИНИ                                   

Уряд України змінив порядок забезпечення населення безко-
штовними продуктовими наборами в умовах воєнного стану. 
Так згідно з рішенням Кабміну, тепер продуктові набори змо-
жуть отримати і ті внутрішньо переміщені особи, які мають 
право на отримання грошової допомоги за рахунок коштів 
держбюджету або в рамках допомоги від міжнародних органі-
зацій. Тепер продукти від держави безоплатно зможуть отри-
мувати ВПО, які мають право на грошову допомогу. Передба-
чено можливість компенсації послуг зі зберігання зерна або 
випікання хліба частиною продукції. Зазначено необхідність 
дотримуватися обсягів кожного товару в наявності, передба-
чених законодавством (з допустимим відхиленням ±25% для 
чаю та кави, ±20% для інших продуктів). Встановлена мож-
ливість взаємозамінності товарів – у разі відсутності продук-
ти можуть бути замінені наявними (але не більше 4 позицій). 

За перші дні листопада Пенсійний фонд України профінансу-
вав пенсії за листопад на 4,5 млрд. гривень. Про це йдеться у 
повідомленні ПФУ. Так, станом на 3 листопада, 2,9 млрд гри-
вень направлено на Укрпошту, листоноші почали доставляти 
гроші отримувачам. Ще 1,6 млрд. гривень направлено до упо-
вноважених банків. Крім того, ПФУ почав виплачувати укра-
їнцям житлові субсидії та пільги, а також кошти на купівлю 
твердого та рідкого пічного палива та газу. На ці цілі з почат-
ку листопада направлено вже 1,9 млрд грн. Також Пенсійний 
фонд продовжує надавати українцям пенсійні послуги. З по-
чатку місяця зафіксовано 107 тисяч звернень. При цьому лише 
3 листопада кількість звернень українців становила 36 тисяч.

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює право для 
українців платити єдиний соціальний внесок для свого стра-
хового стажу з 16 років, а також сплачувати внески на користь 
третіх осіб  - повідомляє Інформаційне управління апарату 
ВРУ. Зазначається, що парламент ухвалив у цілому законопро-
єкт №7649 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
спрощення механізму участі у загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванні». Документом, зокрема, перед-
бачається, що право на добровільну сплату страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відпо-
відно договору, що укладається з ПФУ, мають особи з 16-річ-
ного віку. Крім того, змінами передбачена можливість укла-
дення такого договору на користь третьої особи (крім особи, 
інформації про яку немає в системі персоніфікованого обліку). 
При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначено-
му пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом 
для виплати пенсій, а 30% – до солідарної пенсійної системи. 

Незважаючи на війну та ракетні удари Росії в Україні набирає 
обертів бізнесова діяльність. Як свідчать дані Опендатабот у 
жовтні 2022 року в Україні зафіксували спалах нових реє-
страцій ФОП і компаній. Зазначається, що минулого місяця 
з’явилося 21,3 тис. ФОП і 3,2 тис. компаній. Аналітики до-
дають, що реєстрація нових бізнесів знизилася в перші тиж-
ні ракетних ударів по Україні, але вже в останній тиждень 
жовтня реєстрацій помітно побільшало. Зазвичай найбільше 
ФОПів реєструється на початку місяця, наприкінці періоду 
реєстрації падають, однак у жовтні показники першого й 
останнього тижня стабільно високі. А загалом із 24 лютого 
в Україні пройшли реєстрацію майже 170 тисяч нових ФОП.

Мінекономіки очікує, що до кінця 2022 року в Україні буде при-
близно 2,6 мільйона безробітних, що майже вдвічі більше, ніж 
у 2021-му. Про це розповіла заступниця міністерки економіки 
України Тетяна Бережна. За її словами, міністерство відстежує 
як зареєстроване в центрі зайнятості безробіття, так і загальне. 
Наразі в центрі зареєстрована 241 тисяча безробітних — це ті, 
які стали на облік. Станом на 23 лютого таких було 317 тисяч 
людей. Число зменшилось, бо люди виїхали за кордон, перебу-
вають на тимчасово окупованих територіях тощо. Однак із літа 
кількість безробітних почала збільшуватися. Про це свідчить 
те, що пропозиція на ринку праці менша, ніж це було торік: 
нині в ЦЗ зареєстрована 31 тис. вакансій, а у 2021-му в цей час 
їх було 70 тис. «Зараз на робоче місце претендує 8 безробітних, 
а торік у цей самий період на одне робоче місце претендували 
4 особи», — розповіла Бережна. Дані з центру зайнятості пока-
зують лише кількість людей, які стали на облік. Щоб отримати 
фактичну кількість безробітних, Мінекономіки провело мо-
делювання. Так, до кінця року очікується приблизно 2,6 міль-
йона безробітних. У 2021 році було 1,7 мільйона безробітних.

В УКРАЇНІ ВСЕ АКТИВНІШЕ 
РЕЄСТРУЮТЬ НОВИЙ БІЗНЕС

ПФУ ПОЧАВ ФІНАНСУВАННЯ ПЕНСІЙ, 
СУБСИДІЙ ТА ВИПЛАТ НА ПІЧНЕ ПАЛИВО

УКРАЇНЦЯМ ДОЗВОЛИЛИ ПЛАТИТИ ВНЕСКИ 
НА МАЙБУТНЮ ПЕНСІЮ З 16 РОКІВ

МІНЕКОНОМІКИ ОЧІКУЄ ПРИБЛИЗНО 2,6 МЛН 
БЕЗРОБІТНИХ ДО КІНЦЯ 2022 РОКУ

Парламент ухвалив у першому читанні проєкт Закону про 
внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулю-
вання питання притягнення до адмінвідповідальності за дії, 
спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних 
платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні 
дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів. Про-
єктом змін до Митного кодексу передбачається: - встановлен-
ня санкції за правопорушення, передбачене статтею 485 Мит-
ного кодексу України, у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 
100 відсотків несплаченої суми митних платежів; - у зв’язку 
зі встановленням у даній статті нижньої та верхньої межі роз-
міру штрафу, який може бути накладено, пропонується внести 
відповідні зміни щодо обрахунку розміру коштів, які повинні 
бути внесені до державного бюджету у разі застосування комп-
ромісу у справі про порушення митних правил; - уповнова-
жити суди розглядати справи про порушення митних правил.

РАДА ПЛАНУЄ ЗМІНИТИ РОЗМІРИ ШТРАФІВ 
ЗА УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА

КАБМІН ЗМІНИВ ПОРЯДОК ВИДАЧІ 
БЕЗКОШТОВНИХ ПРОДУКТОВИХ НАБОРІВ
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ЯК ВІДНОВИТИ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ БУЛИ ВТРАЧЕНІ 
ПІД ЧАС ЕВАКУАЦІЇ З РАЙОНІВ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Під час евакуації  з районів ведення активних бойових дій 
українці доволі часто втрачають документи, а  облаштувавшись 
у безпечних регіонах  перш за все намагаються їх відновити. 

Отож, про алгоритм відновлення загублених документів 
розповідає головний юрист Київського бюро правової допомо-
ги № 2 Андрій Мірошник.

В першу чергу потрібно звернутися до правоохоронних ор-
ганів та подати заяву про втрату чи викрадення документів, осо-
бливо, якщо Ви втратили документи, що посвідчують особу (пас-
порт, водійське посвідчення тощо) та отримати витяг з ЄРДР.

ЯК ВІдНОВИТИ ВТРАчЕНІ  дОКУМЕНТИ,
ЩО ПОсВІдчУє ОсОбУ
Для оформлення нового документа, що посвідчує особу  не-

обхідно особисто прийти до зручної для Вас установи: підроз-
ділу Державної міграційної служби України, Центру надання 
адміністративних послуг або центру обслуговування громадян 
«Паспортного сервісу».

Важливо, що оформити новий паспортний документ мож-
на за місцем звернення особи, але у тих населених пунктах, які 
знаходяться на підконтрольних Україні територіях.

Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-
картки, замість втраченого документа, потрібно подати:

• заяву про втрату паспорта;
• витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у 

разі викрадення паспорта);
• документ, що підтверджує сплату адміністративного 

збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
• довідку органу реєстрації встановленого зразка про 

місце проживання (за наявності).

ЯК ВІдНОВИТИ ВТРАчЕНІ ПРАВОВсТАНОВлЮ-
ЮчІ дОКУМЕНТИ НА НЕРУхОМЕ МАйНО

У випадку втрати правовстановлюючих документів на 
нерухоме майно ви можете отримати дублікат.

Варто зауважити, що за загальним правилом, у разі втра-
ти або зіпсування правовстановлюючих документів на май-
но, лише суб’єкт, який видав такий документ, може видати 
його дублікат. Тобто, якщо Ви оформлювали договір купівлі-
продажу у державного нотаріуса, Вам потрібно звернутися 
саме до нього, щоб отримати дублікат, який матиме таку ж 
юридичну силу, що і оригінал. Зверніть увагу, що єдиною 
підставою, за наявності якої видача дубліката документа не 
може бути здійснена суб’єктом, який видав такий документ, 
є ліквідація (припинення діяльності) такого суб’єкта. У тако-
му випадку видача дубліката документа здійснюється право-
наступником відповідного суб’єкта або архівною установою 
(якщо передбачається передача документів до архіву).

Поряд з цим, якщо ж ви не пам’ятаєте прізвище нотаріу-
са, який посвідчував договір або видавав свідоцтво на пра-
во на спадщину, а копії документів відсутні, необхідну вам 
інформацію можна отримати зробивши платну інформацій-
ну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно. Така довідка містить як дані про власника нерухо-
мого майна так і про сам об’єкт, номер договору, дату його 
укладання, особу яка посвідчувала договір, особу, яка здій-
снила державну реєстрацію, а також дату та час проведення 
державної реєстрації.

Така довідка може містити повні дані, за умови реєстрації 
після 2013 року, архівні дані з Реєстру прав на нерухоме май-
но, який функціонував до 2013 року, або дані про нерухоме 

майно взагалі можуть бути відсутні. У такому разі 
за отриманням інформації слід звернутися до архіву 
БТІ.

У випадку, якщо оформити дублікати правовста-
новлюючих документів неможливо через перебуван-
ня нотаріуса на тимчасово окупованій території, то 
можна звернутися до суду з позовною заявою про 
визнання права власності на об’єкт нерухомості або 
про встановлення юридичного факту.

Головний юрист 
Київського бюро правової допомоги № 2 
Андрій Мірошник
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ЯК НЕ ПЛАТИТИ ПО БОРГАМ ЗА КОМУНАЛКУ
ПОПЕРЕДНІХ ВЛАСНИКІВ НЕРУХОМОСТІ?

Зобов`язання комунальної організації виключити з 
обліку по особовому рахунку заборгованість попередніх 
власників квартири

14 вересня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суд-
дів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в 
рамках справи № 201/1807/21, провадження № 61-2572 св 22 
(ЄДРСРУ № 106264414) досліджував питання щодо сплати 
комунальних боргів попереднього власника нерухомості.

Частиною четвертою статті 10 ЦПК України і статтею 17 
Закону України «Про виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини» закріплено, що на 
суд покладено обов`язок під час розгляду справ застосовувати 
Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, 
протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верхо-
вною Радою України, та практику ЄСПЛ як джерело права.

Відповідно до статей 66, 67, 162 ЖК України за користування 
житловим приміщенням, що належить громадянинові на праві 
приватної власності, сплачується плата за утримання будинку, 
прибудинкової території та плата за спожиті комунальні послуги.

Пунктом 1 частини першої статті 20 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» передбачене право споживача 
одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні 
послуги згідно із законодавством та умовами договору на на-
дання житлово-комунальних послуг, при цьому такому праву 
прямо відповідає визначений пунктом 5 частини третьої статті 
20 цього Закону обов`язок споживача оплачувати житлово-ко-
мунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

Таким чином, згідно із зазначеними нормами закону спо-
живачі зобов`язані оплатити житлово-комунальні послуги, 
якщо вони фактично користувалися ними.

Відповідно до статті 322 ЦК України на власника покла-
дається тягар утримання майна.

Проте, новий власник майна не зобов`язаний повертати 
борги попереднього власника, якщо суд установить, що він 
не брав на себе обов`язку з їх сплати. Договори про надання 
послуг не обтяжують майна.

Подібні за змістом правові висновки викладено у поста-
новах Верховного Суду: від 01 вересня 2020 року у справі 
№ 686/6276/19 (провадження № 61-3604св20), від 15 жов-
тня 2020 року у справі № 522/19127/18 (провадження № 61-
20547св19), при цьому зроблено висновок про те, що діючим 
законодавством не передбачено обов`язку покупця квартири 
сплачувати борги попередніх власників (наймачів) квартири 
за отримані ними раніше житлово-комунальні послуги, якщо 
це прямо не оговорено в договорі купівлі-продажу.

Окрім цього, 26 січня 2022 року Верховний Суд у складі ко-
легії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 
в рамках справи № 201/11406/20, провадження № 61-18079св21 
(ЄДРСРУ № 102941107) підтримав вищевказану позицію.

Відповідно до частини першої статті 11 ЦК України під-
ставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори 
та інші правочини.

Згідно з частиною першою статті 509 ЦК України 
зобов`язанням є правовідношення,   в якому одна сторона (борж-
ник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) 
певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, 
сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор 
має право вимагати від боржника виконання його зобов`язання.

Відповідно до статті 520 ЦК України боржник у 
зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переве-
дення боргу) лише за згодою кредитора.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги» визначено, що відносини між учас-
никами договірних відносин у сфері житлово-комунальних 
послуг здійснюється виключно на договірних засадах. При 
цьому такими учасниками є: споживач, виробник, викона-
вець. Виробник може бути одночасно і виконавцем.

Пунктом 1 частини першої статті 20 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» передбачене право споживача 
одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні 
послуги згідно із законодавством та умовами договору на на-
дання житлово-комунальних послуг, при цьому такому праву 
прямо відповідає визначений пунктом 5 частини третьої статті 
20 цього Закону обов`язок споживача оплачувати житлово-ко-
мунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 21 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець 
(підприємство, яке надає житлово-комунальні послуги) 
зобов`язаний проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання.

Згідно з частиною першою статті 901 ЦК України за догово-
ром про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується 
за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка спо-
живається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної 
діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві за-
значену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статей 66, 67, 162 ЖК України за користування 
житловим приміщенням, що належить громадянинові на праві 
приватної власності, сплачується плата за утримання будинку, 
прибудинкової території та плата за спожиті комунальні послуги.

Власність, відповідно до частини четвертої статті 319 
ЦК України, зобов`язує; зокрема, за статтею 322 ЦК України 
власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, 
якщо інше не встановлено договором або законом.

Договори про надання послуг не обтяжують майно, тому 
за відсутності відповідної умови в договорі про  відчуження 
нерухомого майна вимоги до нового власника про стягнення 
заборгованості за  отриманими комунальними послугами по-
переднього власника є безпідставними.

ВИсНОВОК: 
Новий власник майна не зобов`язаний повертати борги 

попереднього власника, якщо суд установить, що він не брав 
на себе обов`язку з їх сплати.

Адвокат Морозов Є.О. 
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Після закінчення дії воєнного стану і відміни заборони, 
для отримання земельної ділянки у власність потрібно ді-
яти за наступним алгоритмом:

- Знайти вільну земельну ділянку на Публічній кадастро-
вій карті.

- Подати до відповідного органу клопотання (заяву) про 
передачу у власність земельної ділянки, в якому вказати ці-
льове призначення земельної ділянки, її орієнтовані розміри. 
До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазна-
чено бажане місце розташування земельної ділянки.

- Відповідний орган виконавчої влади або орган місцево-
го самоврядування розглядає клопотання у місячний строк 
і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у 
його наданні. У разі отримання відмови, варто звернутись 
із запитом про надання публічної інформації щодо цієї кон-
кретної земельної ділянки, яка, можливо, вже перебуває на 
стадії реєстрації іншою особою. В такому разі варто розпо-
чати таку ж процедуру щодо іншої земельної ділянки, яка на 
публічній кадастровій карті вільна.

- Після отримання дозволу на розроблення проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно 
звернутися до землевпорядників для виготовлення цього 
проекту.

- Протягом двох тижнів з дня отримання відповідним 
органом проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приймається рішення про за-
твердження проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки та надання її у власність.

- Заключний етап - реєстрація земельної ді-
лянки в Державному реєстрі речових прав на не-
рухоме майно.

Варто зауважити, що статтею 121 Земельного 
кодексу України визначено, що громадяни Украї-
ни мають право на безоплатну передачу їм земель-
них ділянок із земель державної або комунальної 
власності в таких розмірах: не більше 2,0 га (для 
ведення особистого селянського господарства), 
не більше 0,12 га (для ведення садівництва), у се-
лах не більше 0,25 ге, в селищах не більше 0,15 
га, в містах не більше 0,10 га (для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), не біль-
ше 0,10 га (для індивідуального дачного будівни-
цтва), не більше 0,01 га (для будівництва індиві-
дуальних гаражів).

Головний юрист 
Київського бюро правової допомоги №1 
Лариса Вербіло

чимало українців, які покинули тимчасово окуповані 
території і оселилися у безпечних регіонах України, вла-
штовуючи своє життя, цікавляться можливістю отримати 
безоплатно земельну ділянку у приватну власність.

Чи можливо це зробити у період воєнного стану та чи ма-
ють внутрішньо переміщені особи першочергове право на 
отримання земельної ділянки, розповідає головний юрист Ки-
ївського бюро правової допомоги №1 Лариса Вербіло.

Перш за все, варто зазначити, що українці, які мають статус 
внутрішньо переміщеної особи, можуть отримати безоплатно 
земельну ділянку у загальному порядку, як і інші громадяни.

Проте, відповідно до Земельного кодексу України, під час 
дії воєнного стану забороняється безоплатна передача земель 
державної та комунальної власності у приватну власність, на-
дання дозволів на розроблення документації із землеустрою з 
метою такої передачі та розроблення такої документації. 

На сьогоднішній день зберігається можливість обрати 
вільну ділянку для подальшого оформлення права власності. 
Якщо до 24 лютого 2022 року вільну ділянку землі можна було 
знайти на Публічній кадастровій карті, то зараз необхідно по-
дати запит про надання публічної інформації до відповідних 
органів, зокрема органів державної влади, місцевого самовря-
дування чи державного агентства земельних ресурсів України.

ЧИ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
У ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ?
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 ТЕМА НОМЕРА ДОПОМОГА ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

    Українські військові боронять 
нашу державу ще з 2014 року, а з 24 
лютого 2022 року ЗсУ, тероборона, добровольці, поліціянти, 
пожежники, волонтери – кожен українець виконує завдання 
на своєму фронті, щоб здолати ворога.

Своєю чергою українська влада надає допомогу, пільги та 
грошові виплати тим, хто бере участь у воєнних діях.

На яку допомогу від держави можуть розраховувати учасни-
ки бойових дій та їхні діти та чи достатньо цієї допомоги нашим 
ветеранам розбирався Finance.ua.

хТО МОЖЕ ОТРИМАТИ сТАТУс 
УчАсНИКА бОйОВИх дІй:
• військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Держприкордон-

служби, Служби зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужби;
• військовослужбовці Військової прокуратури України;
• особи рядового та начальницького складу підрозділів опера-

тивного забезпечення зон проведення антитерористичної опера-
ції Державної фіскальної служби;

• поліціянти, особи рядового, начальницького складу, військо-
вослужбовці Міністерства внутрішніх справ, Держспецзв’язку, 
Управління державної охорони, Державної кримінально-вико-
навчої служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій;

• особи, які були у складі добровольчих формувань .
Щоб отримати статус учасника бойових дій, необхідно міні-

мум 30 днів бути залученим у воєнних діях. Якщо особа отрима-
ла поранення, яке не дозволяє надалі виконувати свої обов’язки, 
то людині надають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. 
Кількість днів на війні у такому випадку не рахується.

Особи, які не є військовими, наприклад – волонтери, можуть 
отримати статус учасника війни.

Для отримання статусу учасника бойових дій необхідно зі-
брати такі документи:

• довідку, яка свідчить про участь у воєнних діях;
• витяг про залучення до війни з наказів Генштабу ЗСУ;
• витяг про прибуття до районів здійснення війни із наказу по 

стройовій частині;
• витяги, які підтверджують факт безпосереднього зіткнення 

та вогневого контакту з противником з бойових наказів;
• відомості про проведення розвідувальних заходів;
• матеріали щодо отримання поранень.
Подати заяву на отримання статусу учасника бойових дій 

можна через місяць після того, як особа закінчила виконувати 
воєнні завдання.

Командир військової частини подає документи військового 
до відомчої комісії, яка своєю чергою протягом місяця пови-
нна ухвалити рішення.

Якщо це рішення позитивне, то особі видають посвідчен-
ня у військовій частині. Та якщо у відомчої комісії виникають 
питання, то документи передаються вже до міжвідомчої комі-
сії, яка вивчає всі надані матеріали протягом місяця та ухвалює 
остаточне рішення щодо надання статусу.

ПІльГИ длЯ УчАсНИКІВ бОйОВИх дІй
Учасники бойових дій можуть:
• безоплатно отримувати ліки, стоматологічну допомогу, 

першочергово обслуговуватись у лікувально-профілактич-
них закладах та аптеках;

• безоплатно лікуватися у санаторіях (або отримати від-
шкодування вартості у разі, якщо УБД самостійно сплатив 
відвідування закладу);

• сплачувати комунальні послуги зі знижкою у розмірі 75%;
• безплатно користуватись усіма видами міського паса-

жирського транспорту. Один раз на 2 роки безоплатно корис-
туватись залізничним, водним, повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом;

• отримувати лікарняні виплати у розмірі 100% середньої 
заробітної плати незалежно від стажу роботи;

• використовувати щорічну відпустку у зручний для себе 
час, а також отримувати додаткову відпустку на 14 днів у рік 
зі збереженням зарплати;

• отримати переважне право на робоче місце при скоро-
ченні штату;

• розраховувати на першочергове отримання житла, якщо є 
потреба у поліпшенні житлових умов, а також на першочергове 
відведення земельних ділянок для індивідуального житлового 
будівництва і на першочерговий ремонт житла. Однак згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України у 2022 році видатки 
загального фонду Державного бюджету на виплату грошової 
компенсації скорочено в повному обсязі та спрямовано до ре-
зервного фонду державного бюджету з метою підвищення обо-
роноздатності держави в умовах воєнного стану;

• отримати позику на будівництво або ремонт жилих бу-
динків, а також на будівництво або придбання дачних будин-
ків. Погасити борг потрібно протягом 10 років починаючи з 
п’ятого року після закінчення будівництва. Умови надання 
позики, її розмір та сплата відсотків визначаються банків-
ською установою;

• отримати пільги зі сплати податків та інших бюджетних 
платежів;

• з 27 липня, згідно з законопроєктом «Про внесення змін 
до закону України «Про споживче кредитування» щодо врегу-
лювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, 
надзвичайного стану» (№ 7414), який ухвалила Верховна Рада, 
банки, небанківські установи та колектори тимчасово не змо-
жуть стягувати з військових та їхніх сімей прострочені борги.

Норми закону будуть діяти в період воєнного, надзвичайно-
го стану в Україні та протягом 6 місяців після дня його припи-
нення або скасування. →
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Розмір виплат у 2022 році:
• особам з інвалідністю внаслідок війни:
- 1 група — 4 421 грн;
- 2 група — 3 906 грн;
- 3 група — 3 391 грн;
• учасникам бойових дій — 1 491 грн;
• особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-

ною, — 4 421 грн;
• членам сімей загиблих військових та осіб, що до них 

прирівнюються — 966 грн;
• учасникам війни — 612 грн.
Щоб отримати виплату, особа повинна одержати статус 

до 5 травня 2022 року. Допомогу виплачували до 1 липня 
2022 року.

Якщо особа не отримала ці виплати до цієї дати, потрібно 
звернутись із заявою до місцевого органу соціального захис-
ту населення за місцем проживання, і допомогу повинні ви-
платити до 30 вересня 2022 року.

Розмір виплат визначає Кабмін, хоча в Законі України 
«Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» сказано, що розмір 
допомоги визначається виходячи із розрахунку 5 мінімаль-
них пенсій за віком.

Тому часто ветеранів не влаштовують виплачені суми. У 
таких випадках юристи радять звертатись до відповідного 
окружного адміністративного суду із позовною заявою. Як 
показує практика, українські суди задовольняють такі позови.

Як домогтись перерахунку виплати:
1. Подати заяву про доплату в орган, де особа перебу-

ває на обліку (до Пенсійного фонду, чи до управління соці-
ального захисту населення).

2. Отримати від цього органу відмову та оскаржити це 
рішення, звернувшись до адміністративного суду із відповід-
ним позовом. Дочекатись позитивного рішення суду.

3. Далі необхідно звернутися до суду, що ухвалив рі-
шення, із заявою про видачу виконавчого листа.

4. Пред’явити виконавчий лист до відповідного від-
ділу державної виконавчої служби або державної казначей-
ської служби. Після цього особі повинні здійснити доплату.

Як додали в Мінветеранів, інших виплат для учасників 
бойових дій та членів їхніх сімей не передбачено.

«Водночас місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування згідно із Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про 
місцеві державні адміністрації» можуть встановлювати ко-
ристуючись з власних коштів і благодійних надходжень 
додаткові до передбачених законодавством гарантії щодо 
соціального захисту населення, порядок надання яких визна-
чається цими органами», – додали в міністерстві.

Finance.ua

ПЕНсІЇ ТА ЩОМІсЯчНІ ВИПлАТИ
Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід 

на пенсію після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 
50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років 
у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Як пояснили у Пенсійному фонді, розмір пенсії учасників 
бойових дій залежить від набутого особою страхового стажу та 
отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Розмір мінімальної пенсії для учасників бойових дій 
складає 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних 
осіб. Цей показник збільшується кожного року, відповідно 
збільшується і мінімальна пенсія.

Розмір мінімальної пенсії УБД у 2022 році:
• з 1 січня – 4 061 грн;
• з 1 липня – 4 256 грн;
• з 1 грудня – 4 395 грн.
До пенсії, незалежно від виду, учасникам бойових дій 

встановлюються:
• підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, вста-

новленого для осіб, які втратили працездатність. Так, розмір 
надбавки до пенсії УБД у 2022 році складає: з 1 січня – 483 
грн; з 1 липня – 506 грн; з 1 грудня – 523 грн;

• щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що 
не вистачає до 210% прожиткового мінімуму, встановленого 
для осіб, які втратили працездатність;

• цільова грошова допомога на прожиття у розмірах, ви-
значених Законом України «Про поліпшення матеріального 
становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю вна-
слідок війни» у розмірі 40 грн.

З 1 січня 2023 року українські військові, які отримали 
звання Герой України чи були нагороджені орденами також 
можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу:

• особи, які одержали звання Герой України з врученням орде-
на «Золота Зірка» отримуватимуть виплату у розмірі 3-х мінімаль-
них заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року;

• лицарі ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів 
(повні лицарі) отримуватимуть виплату у розмірі 2-х мінімаль-
них заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року;

• кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні 2 
кавалери) зможуть отримати виплати у розмірі 1-ї мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

У разі загибелі захисника України, отримати виплату змо-
жуть родичі загиблого. А саме: чоловік або дружина, батько, 
мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку та 
діти загиблих.

ВИПлАТА ЩОРІчНОЇ РАЗОВОЇ 
ГРОшОВОЇ дОПОМОГИ
Щорічно до 5 травня учасники бойових дій, особи з інва-

лідністю внаслідок війни, члени сім’ї загиблого та деякі інші 
категорії осіб отримують разову грошову виплату.

Розмір виплати визначає Кабінет Міністрів в межах Дер-
жавного бюджету України. Цього року держава виділила 1 
244,3 млн грн.
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ПРАКТИКА ВС: ЧИ МОЖНА ОСКАРЖИТИ 
ПОВІСТКУ У ВІЙСЬКОМАТ?

Суд роз’яснив, що повістка є лише засобом оповіщення 
військовозобов’язаної особи для її прибуття на вказану дату до 
територіального центру комплектування, форма якої визначена 
Порядком організації та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 7 грудня 2016 року № 921, та не має обов’язкового 
наслідку укладення контракту для проходження військової служби.

ВС зауважив, що по суті оскаржувана позивачем повістка, 
яка складена відповідачем на виконання законодавства з питань 
військового обов’язку та вручена позивачеві, не є рішенням чи 
дією суб’єкта владних повноважень у розумінні КАС України.

А обов’язок військовозобов’язаної особи з’явитися за ви-
кликом до відповідного територіального центру комплекту-
вання встановлений не оскаржуваною позивачем повісткою, 
а Законом України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», у ч. 1 ст. 1 якого зазначено, що захист Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України є консти-
туційним обов’язком громадян України.

ВС також зазначив, що поняття «спір, який не підлягає 
розгляду в порядку адміністративного судочинства» слід 
тлумачити в ширшому значенні, тобто як поняття, що стосу-
ється тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адмі-
ністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають 
судовому розгляду (постанова Верховного Суду від 8 вересня 
2022 року у справі № 300/1263/22).

Позивач оскаржив до суду наказ про зобов’язання 
прибути до пункту збору відповідно до врученої повістки.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у від-
критті провадження у справі,оскільки спір не належить до 
юрисдикції адміністративних судів, оскільки складення по-
вістки не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень 
у розумінні КАС України, а саме не існує публічно-право-
вого спору.

Верховний суд залишив рішення судів попередніх ін-
станцій без змін.

ВС зазначив, що згідно з п. 8 Указу Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 65 «Про загальну мобілізацію» 
місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територі-
альними центрами комплектування та соціальної підтримки 
доручено, зокрема, організувати та забезпечити у встановле-
ному порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які 
призиваються на військову службу.

Територіальні центри комплектування та соціальної під-
тримки, виконуючи свої владні управлінські функції, здій-
снюють оповіщення громадян про виклик за розпоряджен-
нями їхніх керівників. Саме собою оповіщення громадян про 
виклик оформлюється у вигляді повісток.

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА БРОНЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

З початком повномасштабного вторгнення рф на тери-
торію України питання військового обліку та бронювання 
військовозобов’язаних вийшло на перший план. Підприєм-
ства, установи, організації, органи державної влади та закла-
ди освіти особливу увагу приділяють проведенню процедури 
бронювання своїх співробітників під час військового стану.

Що таке військовий облік
Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної під-

готовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності 
державних органів, підприємств, установ та організацій 
щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових 
даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням 
їх у військово-облікових документах.

Для того, аби працівники підприємств, установ та орга-
нізацій отримали тимчасову відстрочку від призову, прово-
диться бронювання військовозобов’язаних.

Що таке бронювання військовозобов’язаних та як за-
бронювати працівника

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які пра-
цюють в органах державної влади, інших державних орга-
нах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, 
в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні 
завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпе-
чення функціонування зазначених органів та виконання мо-
білізаційних завдань (замовлень). Такі військовозобов’язані 
не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Працівники закладів освіти підлягають бронюванню на 
весь період призову за наявності у них навантаження не мен-
ше 0,75 ставки.

Для того щоб забронювати працівників, роботодавець 
звертається до органу державної влади, який формує та ре-
алізує державну політику у сфері діяльності даного підпри-
ємства, та надає:

- лист з пропозиціями щодо бронювання військовозобовя-
заних з відповідним обґрунтуванням, електронною адресою, 
контактними номерами телефонів, ПІБ контактних осіб тощо;

- пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних;
- супровідний лист, що складається у довільній формі, в 

якому стисло надається обґрунтування необхідності здійснення 
бронювання працівників.

Після опрацювання всіх документів роботодавець отри-
мує від органу, до якого звертався, витяг з наказу Мініс-
терства економіки про бронювання. Територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки отримає наказ та 
відомості про бронювання наступного робочого дня. Макси-
мальний період дії наказу про бронювання складає 6 місяців.

Державний орган має видати військовозобов’язаному ви-
тяг з наказу Міністерства економіки про бронювання співро-
бітника. Саме цей документ підтверджує відстрочку від при-
зову на військову службу у воєнний час та під час мобілізації.
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Найкращі дочки та сини України боронять нашу землю. 
Віддаючи часом найцінніше –  своє здоров’я чи навіть жит-
тя. Спробуємо з вами розібратись, як діяти та які докумен-
ти необхідні для отримання одноразової грошової допомоги 
військовослужбовцю у випадку поранення, захворювання, 
контузії чи каліцтва та виплати родичам, рідним  військово-
го у разі його смерті. Основним документом для отримання  
компенсації, є  висновок військово-лікарняної комісії, де за-
значається причинний зв’язок травми, поранення, каліцтва 
чи смерті військового з проходженням військової служби. 
Для встановлення такого зв’язку, необхідно подати певний 
пакет документів.

Які документи необхідні зібрати військовослужбовцю 
для військово-лікарської комісії, у разі отримання ним 
травм, контузії, каліцтва під час проходження військової 
служби?

Військовослужбовцю необхідно звернутись до начальни-
ка Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил 
України  чи до  начальника Регіональної штатної військово-
лікарської комісії.  З собою необхідно мати:

Направлення або заяву на проведення військово-лікарня-
ної комісії.

Паспорт громадянина України та його засвідчена копія.
Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу  

необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчена 
копію, також довідку про проходження військової служби;

- якщо ви офіцер – посвідчення або військовий квиток 
офіцера запасу та його засвідчена копія та витяг з послуж-
ного списку.

Всі наявні медичні документи, що характеризують стан 
вашого здоров’я до початку проходження вій-
ськової служби, під час проходження військової 
служби та після звільнення.

Документи військово-лікарської експертизи: 
свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК, оригінали 
та їх засвідчені копії;

Довідка про обставини травми або її засвід-
чена копія та/або засвідчена копія Акта про не-
щасний випадок.

У разі участі в АТО (ООС) довідки військової 
частини про терміни безпосередньої участі в бо-
йових діях, бойових діях на території інших країн, 
участі в ММО, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 
випробуванні ядерної зброї, та їх засвідчені копії.

Посвідчення учасника бойових дій та його за-
свідчена копія.

Якщо ви приймали участь в ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чор-
нобильської катастрофи необхідно пред’явити по-
свідчення та його засвідчену копія.

Які документи необхідно подати  на військово-лікар-
няну комісію в разі загибелі військовослужбовця?

Рідні  загиблого подають  голові відповідної військово-
лікарської комісії  заяву, до якої долучаються документи:

Свідоцтво про смерть та його засвідчена копія.
Лікарське свідоцтво про смерть (довідка, де зазначається 

про причини смерті) та його засвідчена копія.
За наявності, витяг з наказу командира військової части-

ни про виключення військовослужбовця із списків частини, 
у зв’язку із його смертю.

Сповіщення про смерть.
Паспорт громадянина України та його засвідчена копія.
Документ, котрий підтверджує родинний зв’язок із заги-

блим.

Важливо! Рідні можуть подати заяву про проведення 
військово-лікувальної комісії  через територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки чи на пряму голові 
відповідної ВЛК.

Завірити копії можна:
- нотаріально;
- військово-облікові документи завіряють посадові особи 

військових частин;
- заклади охорони здоров’я завіряють медичні документи, 

котрі видають.

Фахівець Регіонального центру з надання БВПД 
у Вінницькій області
Анастасія Семенюк

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 
ВИПЛАТИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ 

ЧИ ЙОГО РОДИНІ У РАЗІ ЙОГО СМЕРТІ
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ПОДАТКИ, ТАРИФИ, ПЕНСІЇ, ДОПОМОГА: 
ЩО ЧЕКАЄ НА УКРАЇНЦІВ З ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ?

З приходом останнього місяця осені на укранців чекає 
чимало змін, які стосуватимуться, зокрема, і їхніх гаман-
ців. Finance.ua розповідає про основні з них.

ПОдАТКОВІ ЗМІНИ 
НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ ЖИТлА
З 1 листопада набирають чинності норми Закону № 2600. 

Зміни передбачають запровадження для девелоперів податку 
на додану вартість за касовим методом, а для людей — про-
давців на первинному ринку податок на доходи фізосіб у роз-
мірі 18% з різниці між ціною купівлі та ціною продажу при 
першому продажу квартири.

Відповідно до цього закону, забудовникам доведеться пла-
тити 20-відсотковий ПДВ за касовим методом, а інвесторам — 
податки з продажу житла, в яке вони вклали свої гроші.

ПОдОРОЖчАННЯ ТЕРМІНОВОГО 
ОФОРМлЕННЯ дОКУМЕНТІВ
Із 1 листопада змінюється вартість термінового оформ-

лення внутрішнього паспорта громадянина України і пас-
порта громадянина України для виїзду за кордон. Так, на-
приклад, щоб оформити паспорт за 10 днів тепер доведеться 
віддати не 252 грн, як це було раніше, а 496 грн.

А за оформлення закордонного паспорта за три або сім 
днів доведеться заплатити не 704 грн, а 992 грн.

Крім того, оформлення та обмін проїзного документа бі-
женця зросте в ціні з 226 грн до 452 грн, а посвідки на тим-
часове проживання — з 352 до 452 грн.

Оформлення та обмін картки мігранта здорожчає зі 199 
до 399 грн.

КОМУНАлКА
Тарифи на комунальні послуги з 1 листопада не змінять-

ся. В Україні продовжує діяти закон, згідно з яким тарифи на 
газ, опалення та гарячу воду не можна підвищувати протягом 
дії воєнного стану та шести місяців після нього.

Також днями Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка 
передбачає, що ціна на електроенергію для населення зали-
шиться незмінною до кінця опалювального сезону — до 31 
березня 2023 року.

дОПОМОГА длЯ ЕВАКУйОВАНИх УКРАЇНцІВ
1 листопада набирає чинності постанова уряду про від-

криття спеціального рахунку для допомоги українцям на де-
окупованих територіях та евакуйованим громадянам.

За рахунок коштів донорів, що надходитимуть на цей ра-
хунок, мешканці звільнених територій будуть отримувати 
гуманітарну та одноразову грошову допомогу у розмірі 3000 
грн для дітей та інвалідів, 2000 грн — для інших категорій. 
Виплати здійснюватиме Укрпошта.

Як пояснили у Мінреінтеграції, алгоритм отримання гро-
шової допомоги жителями звільнених населених пунктів пе-
редбачає, що:

• місцеві органи влади протягом семи днів після деокупації 
надають ОВА інформацію про кількість осіб, які проживали на 
момент деокупації, та необхідну суму коштів;

• ОВА протягом двох днів передають цю інформацію до 
Мінреінтеграції;

• Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік 
деокупованих населених пунктів і протягом двох днів після за-
твердження перераховує кошти Укрпошті;

• Укрпошта протягом п’яти днів проводить виплати безпо-
середньо людям, які мають право на виплату такої допомоги.

Укрпошта на підставі відомостей Укрзалізниці за три дні 
до відправлення евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції 
інформацію про кількість осіб, які виїжджають, й орієнтовну 
суму коштів.

Після цього Мінреінтеграції протягом двох днів з дня отри-
мання подання перераховує кошти Укрпошті, яка протягом 
п’яти днів проводить виплати.

чИ бУдЕ ПІдВИЩЕННЯ ПЕНсІй В лИсТОПАдІ
В жовтні в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата, 

відповідно, підвищились пенсії.
Додаткові підвищення на листопад не заплановані. Ті пенсі-

онери, які мають право на підвищення пенсій, але не отримали 
його до 25 жовтня, можуть звернутися для перерахунку в листо-
паді до органів ПФУ

На підвищення пенсії мають право особи:
• віком 65 років та старше,
• що мають необхідний страховий стаж — від 30 та 35 

років для жінок та чоловіків відповідно,
• особи віком від 70 до 75 років,
• пенсіонери з «військовими пенсіями» та інваліди.

НОВІ ПРАВИлА длЯ бІЖЕНцІВ У НІдЕРлАНдАх
З 1 листопада українським біженцям у Нідерландах необ-

хідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для 
підтвердження отримання статусу тимчасового захисту.

Вона буде доказом того, що українці проживають в Нідер-
ландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист, тож 
мають доступ, серед іншого, до ринку праці.

Позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служ-
ба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en 
Naturalisatiedienst, IND).

За матеріалами: Finance.ua
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РЕКОРДНІ ВИДАТКИ НА ОБОРОНУ ТА 
РЕКОРДНИЙ ДЕФІЦИТ: РАДА ПРОГОЛОСУВАЛА 

ДЕРЖБЮДЖЕТ НА 2023 РІК
Рада ухвалила бюджет на 2023 рік. Вперше за історію 

незалежності України його дефіцит перевищуватиме 20% 
ВВП.

Це означає, що економіка зможе покрити лише 80% запла-
нованих видатків. Решту - близько 38 млрд доларів - Київ роз-
раховує отримати ззовні.

Нині дефіцит бюджету фінансуються за рахунок коштів від 
міжнародних партнерів приблизно на 60%.

Ще одним рекор-
дом стала кількість 
депутатів, які підтри-
мали бюджет, попри 
те, що за нього не го-
лосували «Батьківщи-
на» та «Європейська 
солідарність», «за» 
були 295 депутатів.

«Це рекорд по 
найбільш завчасному 
прийняттю бюджету 
за історію України. 
Тепер сподіваємося, 
що міжнародні парт-
нери оцінять нашу 
пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж ре-
кордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів», - написав у теле-
грамі заступник голови фінансового комітету Ярослав Желез-
няк.

Що в новому бюджеті?
В остаточному варіанті бюджету на 2023 рік незмінними за-

лишилися видатки на безпеку та оборону - це 1 трлн 141 млрд 
грн або 18,2% ВВП, і на них спрямують понад половину ви-
датків.

Порівняно із тим варіантом бюджету, який уряд подав на 
розгляд парламенту у вересні, в остаточному варіанті дещо 
зменшили прогноз інфляції - із 30% до 28%.

Курс гривні до долара на кінець року має бути трохи іншим, 
ніж прогнозували раніше - 45,8 грн/дол. США проти 50 грн/
дол. США, при цьому середньорічний курс залишився незмін-
ним на рівні 42,2 грн/дол. США.

А от прогнози щодо динаміки ВВП навпаки погіршили - те-
пер очікується, що наступного року українська економіка має 
зрости на 3,2% замість раніше очікуваних 4,6%. Таке зростання 
має статися після цьогорічного падіння у 30%.

Крім того, за інформацією бюджетного комітету, в остаточ-
ному варіанті бюджету дещо збільшили і доходи, і видатки, а 
також бюджетний дефіцит.

Його збільшили на майже 17 млрд грн і планують покрити за 
рахунок міжнародної фінансової допомоги. А потрібні ці кошти 
на «вирішення питань соціального і економічного характеру».

Доходи бюджету збільшили переважно за допомогою біль-
ших надходжень від Національного банку, а також стягнення 

більших сум ПДВ і акцизів з 
імпорту, а також більших над-
ходжень від податку на доходи 
фізичних осіб.

При цьому мінімальну зарп-
лату та прожитковий мінімум не 
збільшуватимуть.

Проте депутати доручили 
уряду подумати над цим після 
завершення війни - «опрацюва-
ти питання про збільшення ви-
датків для підвищення розмірів 
прожиткового мінімуму і міні-
мальної зарплати на 2023 рік піс-
ля припинення воєнного стану, 
виходячи з наявних фінансових 
ресурсів державного бюджету та 
оцінювання обґрунтованості до-

даткової потреби».
Серед напрямків видатків, які вирішили збільшити, - випла-

та пенсій, ліквідація наслідків російської агресії, фінансування 
державного дорожнього фонду, а також «заходи за деякими бю-
джетними програмами міністерства культури та інформаційної 
політики».

Також до другого читання збільшилось фінансування дер-
жавного телебачення та потреб єдиного телемарафону.

У затвердженому бюджеті на 2023 рік виділи більше коштів 
на бюджетну програму «Виробництво та трансляція телераді-
опрограм для державних потреб, збирання, обробка, та розпо-
всюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова під-
тримка системи державного іномовлення».

Як вказує «Детектор медіа», якщо у попередньому варіанті 
бюджету фінансування складала 535 млн грн, то зрештою ця 
сума зросла до 1,94 млрд грн.

Як розказала депутатка від «Слуги народу» Євгенія Крав-
чук, кошти за цією бюджетною програмою виділені на різ-
ні типи фінансування. Це і канали іномовлення (FreeДом та 
«Дом»), і «Укрінформ», який також є частиною іномовлення, 
і виробництво контенту для каналів, які беруть участь у націо-
нальному телемарафоні.
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ЯК ПРАВИЛЬНО ВМИКАТИ ПОБУТОВІ ПРИЛАДИ 
ПІСЛЯ ПОНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Довгоочікуване світло повернулось в оселю? Не поспішайте одразу користуватись всіма наявними в квартирі потужними 
електроприладами. 

Це може призвести до перевантаження мережі та повторного зникнення світла у будинку, але тепер вже не через стабілізацій-
не відключення, а через банальну аварію на підстанції.

Тож як вмикати електроприлади після стабілізаційних відключень, щоб не нашкодити ні техніці, ні мережі? 
Пояснення у інфографіці
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»

сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ВИдАчА сВІдОцТВА ПРО ПРАВО НА сПАдЩИНУ ПІд чАс ВІйНИ
    (Спадкові питання, які в умовах воєнного стану вчиняються з урахуванням певних особливостей);
◘ ПІдТРИМКА Убд ТА ВЕТЕРАНІВ ВІйНИ
    (Які програми підтримки є для УБД та учасиків війни));
◘ МАТЕРІАльНА дОПОМОГА ПРАцІВНИКУ
   (Що таке матдопомога працівнику, який її розмір та як отримати?)
            

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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Заснована у 2006 році

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

УВАГА!
ПЕРЕДПЛАТА - 2022/23

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

Нагадуємо нашим читачам, що на Інформаційно-правовому порталі «ПОРАДИ ЮРИСТА» 
(https://porady.org.ua/) започатковано рубрику «Історії війни», в якій ми публікуємо розповіді, 
а також фото/відео людей, що безпосередньо відчули на собі наслідки «руського міра».

Це історії тих, хто постраждав від російської агресії, хто втратив близьких, житло та опинився на межі виживання.  Це історії 
тих, хто залишив цивільне життя та пішов захищати Батьківщину. Це історії тих, хто пройшов полон або вижив в окупації. Це 
історії міст та селищ, які були знищені рашистами.  

Якщо ви чи ваші близькі або 
знайомі постраждали від російської 
агресії , якщо ваше житло зруйно-
ване, якщо ви пішли у тероборону і 
захищаєте свою країну, надсилайте 
нам свою історію (розповідь, фото, 
відео) і ми опублікуємо її на нашому 
сайті.

Також ці історії ми надсилаємо 
нашим партнерам – европейським 
ЗМІ. Деякі матеріали за згодою з 
авторами надсилаємо до правоохо-
ронних органів для фіксації злочинів 
російської федерації.

Електронна пошта для 
надсилання матеріалів: 
porady_urista@ukr.net

 ІСТОРІЇ ВІЙНИ


