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Нагадуємо нашим читачам, що на Інформаційно-правовому порталі «ПОРАДИ ЮРИСТА»
(https://porady.org.ua/) започатковано рубрику «Історії війни», в якій ми публікуємо розпо-

віді, 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 опи-
нився на межі виживання. Це історії тих, хто залишив цивільне життя та пішов захищати Бать-
ківщину. 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 
зруйноване, якщо ви пішли у тероборону і захищаєте свою країну, надсилайте нам свою істо-
рію (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 правоохоронних органів для фіксації злочинів російської 
федерації.

Електронна пошта для надсилання матеріалів: porady_urista@ukr.net

 ІСТОРІЇ ВІЙНИ                                
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У ЧЕХІЇ ЗМІНЯТЬ ПРАВИЛА ВИПЛАТИ фІНДОПОМОГИ 
УКРАЇНЦЯМ: ХТО І СКІЛЬКИ ЗМОЖЕ ОТРИМАТИ?

Сума виплат для українців стане меншою, а під час нарахування допомоги враховуватимуть дохід переселенців. Відповідні 
зміни запропонувало Міністерство праці, їх має затвердити уряд.

Про це йдеться на сайті Міністерства праці. 
Зміни для переселенців у Чехії
Відповідно до запропонованих змін сума першої виплати дорівнюватиме прожитковому мінімуму у країні. Тож сума стане меншою: 
• замість 5 тисяч крон переселенці отримуватимуть 4 860 крон для дорослого та 3 490 крон для дитини.
 Водночас для людей з інвалідністю та пенсіонерів фінансову допомогу збільшать у 1,5 рази від прожиткового мінімуму. 
• тож вона становитиме 7 290 крон для дорослого і 5 235 крон для дитини. 
При цьому перша виплата не буде автоматичною, заявку потрібно буде оформити онлайн. 
Розмір доходів і виплати
Гроші зможуть отримати лише переселенці, доходи яких не перевищують розмір виплати, на яку він претендує. Крім того, 

людина не має отримувати безкоштовного харчування і засобів гігієни. 
Враховуватимуть і чеські доходи, і гроші із-за кордону, зокрема України. Однак не враховуватимуть виплату для домогоспо-

дарств у Чехії та допомогу для дітей від ЮНІСЕФ. 
При розрахунку виплати на дітей враховуватимуть спільні доходи на неповнолітнього і повнолітнього українця. 
При цьому, якщо місце проживання переселенців не збігатиметься із вказаним у документах, то навати гроші припинять.

У наступному, 2023 році, більшість українських підприємств планують провести індексацію заробітних плат своїм спів-
робітникам: при цьому роботодавці мають намір трохи підняти оплату праці.

Про це повідомив Obozrevatel.
За даними дослідження, оплату праці збираюся підняти на 5-10%. 40% підприємств готові це зробити, наголошують ка-

дрові експерти. Інші мають намір підвищувати зарплати:
- на 11-20% - 14,5% опитаних;
- більш ніж на 20% – лише 3,7%.
Водночас 41,8% роботодавців не збираються підвищувати зарплати своїм співробітникам. Вже зараз в Україні в низці профе-

сій практично відсутня конкуренція. Наприклад, лікарі УЗД, за даними дослідження кадрових експертів, можуть розраховувати 
на зарплату до 30-40 тисяч гривень; кардіологи – до 25 тисяч гривень; а спеціалісти холодильного обладнання – до 28 тис. грн.

З НОВОГО РОКУ УКРАЇНЦЯМ ПЕРЕРАХУЮТЬ 
ЗАРПЛАТИ: КОГО ЦЕ СТОСУВАТИМЕТЬСЯ

ЯК ПОВЕРНУТИ ГРОШІ, ЯКЩО ЗНИКЛО СВІТЛО ПІД 
ЧАС ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ В БАНКОМАТІ: АЛГОРИТМ ДІЙ

В Україні продовжуються екстрені відключення електрики, іноді це відбувається зненацька, в тому числі коли ви користує-
тесь банкоматом або терміналом.

Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через 
відключення світла. Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку.

1. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів.
2. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції.
3. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.
Мінреінтеграції нагадує, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, ап-

тек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. 
Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового опе-
ратора.
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Упродовж року Мінреінтеграції щомісячно виплачувало 
державні стипендії імені Левка Лук’яненка політв’язням 
кремля. За цей час 18 людей отримали стипендії на за-
гальну суму 1,6 млн гривень. Про це повідомляє Мінре-
інтеграції. «Такі виплати здійснювалися звільненим із не-
законного ув’язнення українським громадянам, а також 
родичам осіб, які досі протиправно утримуються росій-
ською федерацією», — йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 
державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається 
відповідним указом Президента України. Вона надається 
громадянам України, незаконно затриманим, утримува-
ним російською федерацією, окупаційною адміністрацією 
рф у зв’язку з їх громадською або політичною діяльністю.

Громадський фонд ім. Генрика Вуйца виділив мінігранти для 
біженців з України та з інших країн. Неформальні групи мо-
гли отримати від 3,5 тисяч злотих, асоціації, фонди, місцеві 
організації національних та етнічних меншин або місцевих 
організацій мігрантів — 10 тисяч. Фінансування у розмірі 10 
тисяч злотих піде на реалізацію проекту «Створення позитив-
ного іміджу біженців з України в соціальних мережах». Таку 
ж суму отримає проект спрямований на посилення емоційно-
го та соціального розвитку дітей дошкільного віку. Програма 
включатиме музичні заняття. Інші проекти стосуються різних 
сфер життя. Наприклад, допомога біженцям з вадами слуху, 
організація аукціону для українців та білорусів. Також, понад 
200 біженців з України вже скористалися спеціальною стипен-
дією у Любліні. Програму започаткувало товариство Homo 
Faber. Вона допомагає українцям розвиватися і вдосконалюва-
ти таланти. На реалізацію ідеї організація витратила 125 тисяч 
злотих, які зібрала на аукціоні. Таким чином Homo Faber хоче 
допомогти біженцям швидше знайти себе в новій реальності.

Середня ціна ріллі минулого року коливалася від €3 661 за гек-
тар у Хорватії до €47 290 в Люксембурзі. Про це повідомляє 
Євростат з посиланням на дані 19 країн-членів ЄС, щодо яких 
ведеться спостереження. На регіональному рівні найвищі 
ціни на ріллю були в іспанському регіоні Канарські острови — 
в середньому 120 477 €/га, що у 64 рази більше, ніж найнижчі 
ціни у шведському регіоні Övre Norrland (1882 €/га). У відом-
стві підкреслили, що орні землі дорожчі за пасовища. Середня 
ціна одного гектара постійних пасовищ у 2021 р. коливалася 
від €1423 у Болгарії до €41930 в Люксембурзі. Різниця ціни 
— майже у 30 разів. У більшості регіонів ЄС, для яких є дані, 
купівля ріллі була дорожчою, ніж купівля постійних пасовищ. 
Це було в середньому трохи більше ніж у 20 разів дорожче на 
грецьких островах у регіоні Північного Егейського моря (орна 
земля: €37926 і постійні пасовища: €1744) та в іспанському 
регіоні Мурсія (орна земля: €20445 і постійні пасовища: €982). 
Винятком є іспанські регіони Астурія (€8096/€9536), Мадрид 
(€7621/€7946) і литовський регіон Состінес (€3805/€4055).

Заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко зазначив, 
що міністерство під час війни постійно працює над спрощен-
ням процедури отримання пенсій та інших соцвиплат. Зокрема, 
українці можуть зняти готівку з банківських рахунків у касах су-
пермаркетів в т.ч. і пенсійні виплати. Не кожен населений пункт 
має розвинену банківську інфраструктуру і для розв’язання цієї 
проблеми людям надано змогу отримати готівку й через каси 
торговельних мереж. Людина для доступу до своїх коштів має 
змінити спосіб або систему виплати. Якщо в пенсіонера вже 
відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат 
можна перевести з відділення Укрпошти на банківський ра-
хунок. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму 
електронному кабінеті. Є змога змінити і відділення Укрпо-
шти, здійснивши дзвінок на гарячу лінію поштової компані.

Кабмін погодив нові гранти для малого бізнесу на загальну 
суму 400,5 мільйонів гривень. Гранти видаватимуться за про-
єктом «єРобота» для започаткування бізнесу, розвитку під-
приємництва та навчання. Як пояснила перша віцепрем’єр-
міністерка України — міністерка економіки України Юлія 
Свириденко, кошти підуть на розвиток малого бізнесу в сіль-
ському господарстві, будівництві, транспортній, освітній, нау-
ковій галузях та інших. За її словами, передбачається створен-
ня понад 2 тисяч робочих місць. «Щодня українська економіка 
змушена долати нові виклики, однак Уряд постійно шукає за-
соби для стабілізації ситуації. Підтримка бізнесу, зокрема мі-
кро- та малого, є одним із ефективних інструментів для віднов-
лення економіки», — зазначила Юлія Свириденко. Отримати 
гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже 
мають досвід у бізнесі. Заявки подаються через портал «Дія».

СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ І ПЕНСІЙ

БІЖЕНЦІ У ПОЛЬЩІ ОТРИМАЛИ ГРАНТИ 
НА ВЛАСНІ ПРОЕКТИ

ЦІНИ НА ЗЕМЛЮ В ЄС ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ 
У 60 РАЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРИТОРІЇ

УРЯД ВИДІЛИВ ПОНАД 400 МЛН ГРН 
НА ГРАНТИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Президент США Джо Байден підписав законопроект про 
оборонний бюджет на суму $858 мільярдів, що перед-
бачає $800 мільйонів для України. Зазначається, що за-
конопроект передбачає асигнування на програми Мініс-
терства оборони США, військове будівництво, програми 
національної безпеки Міністерства енергетики, програми 
розвідки, Державного департаменту, Міністерства вну-
трішньої безпеки, Морської адміністрації та інше. Також 
в проекті передбачається: - $6 мільярдів на стримування 
росії у Європі; - $800 мільйонів на допомогу Україні. Зо-
крема, в документі зафіксовано продовження заборони 
співпраці США з росією у військовій сфері на п’ять років.

БАЙДЕН ЗАТВЕРДИВ ОБОРОННИЙ БЮДЖЕТ 
ІЗ ДОПОМОГОЮ УКРАЇНІ

ПОЛІТВ’ЯЗНЯМ КРЕМЛЯ ЗА 2022 РІК 
ВИПЛАТИЛИ 1,6 МЛН ГРИВЕНЬ
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ЯК УСПАДКУВАТИ МАЙНО, ЯКЕ РОЗТАШОВАНЕ 
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Перед багатьма українцями за час повномасштабної війни 

гостро постало питання спадкування майна, яке розташова-
не на тимчасово окупованій території України. Волонтерка 
системи БПД Кейван Мар’яна Коломийського місцевого цен-
тру з надання БВПД розповіла про особливості прийняття і 
оформлення спадщини на тимчасово окупованій території та 
забезпечення права на спадкування осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території.

Так, відповідно до Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» правовий режим тимчасово 
окупованої території передбачає особливий порядок забез-
печення прав і свобод громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованій території. 

Це означає, що:
• будь-які органи, їх посадові та службові особи на 

тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються 
незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи 
призначені у порядку, не передбаченому законом;

• будь-який акт (рішення, документ), виданий неза-
конно створеними органами та/або особами, є недійсним і 
не створює правових наслідків, крім документів, що підтвер-
джують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) 
шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які дода-
ються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта 
цивільного стану.

За словам волонтерки, для спадкування майна, яке роз-
ташоване на тимчасово окупованій території, громадянам 
потрібно звернутися до нотаріальних органів на підконтр-
ольній Україні території. 

Наприклад, якщо спадкодавець на момент відкриття спад-
щини проживав на території, яка є тимчасово окупованою, 
місцем відкриття спадщини буде місце подання спадкоємцем 
(спадкоємцями) першої заяви про прийняття спадщини.

Водночас у разі смерті спадкодавця на окупованій тери-
торії, перед зверненням до нотаріуса для прийняття спадщи-
ни, необхідно встановити факт смерті спадкодавця на окупо-
ваній території. 

Для цього потрібно звернутися до найближчого місце-
вого суду на підконтрольній Україні території. Такі заяви 
розглядаються невідкладно з моменту подання до суду. Піс-
ля отримання рішення суду, у найближчому відділі реєстра-
ції актів цивільного стану (РАЦС) видається свідоцтво про 
смерть.

«Якщо ж місце проживання спадкодавця невідоме, а не-
рухоме майно або основна його частина (у разі відсутності 
нерухомого майна – основна частина рухомого майна) знахо-
диться на тимчасово окупованій території, місцем відкриття 
спадщини також стане місце подання спадкоємцем (спадко-
ємцями) першої заяви про прийняття спадщини. Варто за-
значити, що законом не встановлено правил обрання місця 
подання першої заяви (немає прив’язки до місця реєстрації 

чи довідки ВПО)», – йдеться в повідомленні.

До заяви про прийняття спадщини потрібно до-
дати наступні документи:

• свідоцтво про смерть спадкодавця;
• документи, що підтверджують родинні 

зв’язки зі спадкодавцем (свідоцтво про народжен-
ня/шлюб);

• заповіт (за наявності);
• паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний 

код) спадкоємця/спадкоємців;
• оригінали правовстановлюючих докумен-

тів на спадкове майно.

Я і Закон
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ПЕРЕВІРКА ВПО: 
ХТО МОЖЕ ВТРАТИТИ ДЕРЖАВНІ ВИПЛАТИ?

Внутрішньо переміщені особи, які отримують дер-
жавну допомогу, можуть втратити виплати. Адже уряд 
відновив перевірки фактичного місця проживання ВПО.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Тобто українців, які мають статус ВПО та отримують 
державну допомогу, перевірятимуть, чи перебувають вони за 
фактичним місцем проживання.

Як відбуватиметься перевірка ВПО, до кого приходити-
муть насамперед та що робити людині, якої не було вдома.

ПереВіркА ВПО: як ВідбуВАТимеТься
Перевірку здійснюва-

тимуть вибірково терито-
ріальні органи Нацслужби. 

– Контроль за дотри-
манням вимог законодав-
ства під час надання до-
помоги на проживання 
внутрішньо переміщеним 
особам здійснюється те-
риторіальними органами 
Нацсоцслужби шляхом 
проведення вибіркової пе-
ревірки фактичного місця 
проживання/перебування 
внутрішньо переміщеної 
особи, про що складається 
відповідний акт за фор-
мою, встановленою Нац-
соцслужбою, – йдеться у 
постанові.

Працівники Нацслуж-
би будуть вибірково оби-
рати адреси, які українці 
зазначали під час оформ-
лення ВПО, та перевіряти-
муть, чи справді там про-
живає ця людина.

Перевірка буде проводитися за рішенням керівника тери-
торіального органу Нацсоцслужби відповідно до сформова-
них списків ВПО з Єдиної інформаційної бази даних.

Як пояснила міністерка соціальної політики України 
Оксана Жолнович, перевірку ВПО запровадили, аби допо-
мога на проживання надавалася тим українцям, які цього 
дійсно потребують.

– Допомога, яка надається ВПО, це допомога на прожи-
вання. Вона є цільовою. Відповідно, коли людина поверта-
ється у своє постійне місце проживання, ми розуміємо, що 
десь залишаються люди, які теж виїжджають. Аби ці кошти 
були адресно витрачені, є потреба верифікувати їх, дивити-
ся, що відбувається з людьми, – зазначила Жолнович.

кОгО ПереВіряТимуТь нАсАмПеред
Заступник очільниці Міністерства соціальної політики 

Віталій Музиченко в ефірі телемарафону зазначив, що пере-
вірку здійснюватимуть за ризикоорієнтованим принципом.

Музиченко пояснює, якщо за однією адресою зареєстро-
вано тисячу внутрішньо переміщених осіб, виникає запитан-
ня, чи можуть вони фізично там жити.

– Законодавство передбачає, що ВПО після того, як вони 
зареєструвалися за певним місцем проживання, повинні ін-
формувати про те, коли вони повертаються додому або  змі-
нюють місце проживання.

З огляду на те, що до нас надходить доволі велика кіль-
кість звернень від правоохоронних органів, що частина з 

ВПО не присутня за 
місцем фактичного 
перебування, власне, і 
було передбачено про-
ведення такої системи 
перевірок, – сказав 
Музиченко.

За його словами, за 
результатами прове-
дення перевірки скла-
дається акт – чи є лю-
дина на місці.

ЩО рОбиТи 
людині, якОї не 
булО ВдОмА

У разі відсутності 
людини за зазначеним 
місцем проживання 
їй залишатимуть по-
відомлення про необ-
хідність прийти в те-
риторіальний орган 
соцзахисту за місцем 
проживання протягом 
10 календарних днів.

– Безумовно, вона могла піти до лікаря чи на базар. Тут 
залишається повідомлення про те, що така людина має у 
10-денний термін звернутися до органу соціального захисту 
населення, де вона зареєструвалася як ВПО. Якщо людина 
проходить ідентифікацію, питань немає, вона продовжує 
отримувати свої виплати, – наголосив Музиченко.

Але якщо ВПО не прийшла в орган соцзахисту протягом 
10 днів, виплати державної допомоги на проживання в роз-
мірі 2 000 грн на дорослу людину та 3 000 грн на дитину чи 
особу з інвалідністю припиняють із наступного місяця.

Якщо ж людина не змогла з’явитися з вагомих причин, 
вона може знову звернутися для призначення виплат ВПО.



1(148)/2023 р.січень

7

У 2023 РОЦІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ПРОДОВЖАТЬ АВТОМАТИЧНО 
ОТРИМУВАТИ ДОПОМОГУ НА ПРОЖИВАННЯ

З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомо-
ги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде 
продовжене. 

Про це заявила Віцепрем’єр-міністр України Ірина Вере-
щук на сьогоднішній нараді, присвяченій дотриманню прав 
ВПО. 

«Хочу заспокоїти усіх переселенців: не потрібно після 1 
січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для по-
новлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу 
від держави», – уточнила посадовиця. 

 Звертаємо увагу, що для отримання допомоги внутріш-
нім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний 
стан. Адже допомога на проживання не залежить від отрима-
ного доходу та є безстроковою. 

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання 
ВПО згадані виплати – це окремий вид допомоги, який при-
значається з місяця звернення без кінцевої дати її припинен-
ня. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутріш-
нім переселенцям, без виключення.  

  «Рада, що нам вдалося вирішити усі юридичні питання, 
щоб забезпечити безперебійними виплатами наших пересе-
ленців», – резюмувала очільниця Мінреінтеграції.

Крім того Ірина Верещук зазначила, що масові перевірки 
місць проживання ВПО зараз не на часі.

«Як держава ми зобов’язані проконтролювати цільове ви-
користання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб 
люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебува-
ли під перевірками чи помилково цієї допомоги позбулися. 
Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з 
електрикою та зв’язком, люди не мусять стояти в черзі в ор-
ганах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність 
вказаного місця проживання. Маємо чітко визна-
чити підстави, за яких допускається проведення 
перевірок», – наголосила посадовиця.

За результатами наради вирішено проводити 
перевірки місць проживання ВПО виключно у 
випадках звернення правоохоронних органів до 
органів соцзахисту населення при наявності під-
озри неправомірного отримання допомоги. Про 
що особу обов’язково повідомлять телефонним 
дзвінком. 

В усіх інших випадках проведення вибіркових 
перевірок місць проживання внутрішніх пере-
селенців не допускається, запевнила очільниця 
Мінреінтеграції. 

якщо вважаєте, що ваші права були пору-
шені, – звертайтеся на гарячу лінію уповно-
важеного з питань внутрішньо переміщених 
осіб: +38 (066) 813-62-39.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив із резервного фон-
ду держбюджету понад 27,3 млн грн на відшкодування ко-
мунальних витрат за серпень громадам, які прихистили вну-
трішніх переселенців у комунальних та державних закладах, 
а також приватних закладах освіти.

«Суми компенсації розраховані на підставі узагальненої 
Мінрегіоном інформації від обласних військових адміні-
страцій, центральних органів виконавчої влади щодо витрат, 
сплачених закладами за комунальні послуги, спожиті у серп-
ні 2022 року у будівлях (приміщеннях), що перебувають на 
їх балансі, та в яких в умовах воєнного стану на безоплат-
ній основі були розміщені тимчасово переміщені особи», – 
йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку 
громад та територій України.

Зазначається, що протягом серпня було розміщено майже 
89 тис. ВПО в регіонах та залучено 2918 закладів комуналь-
ної та державної форм власності, закладів освіти приватної 
форми власності.

Як повідомлялося, раніше уряд вніс зміни до Порядку та 
умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги за 
розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (примі-
щеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної влас-
ності у період воєнного стану.

Відтепер, починаючи з 1 вересня, компенсацію на оплату 
комунальних послуг мають змогу також отримувати юри-
дичні та фізичні особи підприємці, які надали безкоштовно 
тимчасове житло ВПО.
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 ТЕМА НОМЕРА

у 2023 році на українців 
чекає низка важливих змін, 
серед яких збільшення пен-
сійного стажу. Це пов’язано 
з чинною пенсійною рефор-
мою.

В Україні щороку підвищують ви-
моги до страхового стажу. Ця рефор-
ма триватиме до 2028 року, допоки 
мінімальний поріг не буде на познач-
ці 35 років страхового стажу. Таким 
чином, із січня 2023 року правила для 
українців будуть змінені.

Якщо у 2022 році, щоб вийти на 
пенсію у 60 років, потрібно мати 29 
років страхового стажу, то з наступ-
ного року знадобиться вже 30 років. 
У разі виходу на заслужений відпо-
чинок у 63 роки вимагатимуть від 20 
до 30 років страхового стажу (у 2022 
році потрібно мати від 19 до 29 років).

Також громадяни можуть вийти на пенсію вже після до-
сягнення 65 років. Для цього у 2023 році потрібно мати не 
менше ніж 15 років страхового стажу.

Слід нагадати, що подати заявку на оформлення пенсії 
українці можуть онлайн: для цього потрібно скористатися 
офіційним порталом ПФУ.

Незважаючи на воєнний стан, у 2023 році уряд заплану-
вав гроші у бюджеті на проведення індексації. Йдеться про 
середнє зростання виплат на 5 відсотків. Однак у Міністер-
стві соціальної політики зазначають, що все залежатиме від 
можливостей державного бюджету. Принаймні поки ніхто 
індексації пенсій не скасовував.

Наразі інфляція досягла 30%, це означає, що порівняно 
з цінами на продукти та ліки, пенсії українців стали значно 
нижчими. За словами міністерки, уряд поступово підтягує 
пенсії до рівня інфляції. У жовтні запровадили етап програ-
ми про доплату до пенсії людям віком 70+, 75+, 80+ років.

«Ці люди мають доплату, і пенсії вже проіндексовані. Це 
вже додаткові кошти, хоч і невеликі, але йдуть у плюс. З 1 
грудня підвищується прожитковий мінімум для тих пенсіо-
нерів, які отримували найнижчі пенсії. Це теж піде у плюс, 
їм перерахують пенсійні кошти», – зазначила Жолнович.

Максимальний перерахунок уряд планує робити з ураху-
ванням повного індексу інфляції. Очікується, що це буде у 
квітні 2023 року. Також будуть паралельні перерахунки для 
працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього стажу.

«Тобто є певна кількість гарантій, що діють постійно. 
Вони, можливо, не такі масштабні, як загальна індексація. 
Проте є точковими для різних категорій громадян», – повідо-
мила Оксана Жолнович.

ХТО З укрАїн-
ЦіВ мОже ОТри-
мАТи Ще Одну 
нАдбАВку

Доплата становить 
1% від основного роз-
міру пенсії за кожен 
повний рік роботи, від-
працьований жінками 
понад 20 років та чоло-
віками понад 25 років. 
Йдеться про українців, 
які вийшли на пенсію 
до 1 жовтня 2011 року.

Для тих, хто вийшов 
на пенсію пізніше, над-
нормативним вважаєть-

ся стаж, відпрацьований жінками понад 30 років та чолові-
ками понад 35 років.

Пенсіонери, які мають 35 років наднормативного стажу, 
можуть отримувати 35% доплати. Цей відсоток вираховуєть-
ся не від усієї суми пенсії, а максимум від прожиткового мі-
німуму, який наразі становить 2 093 гривень.

Також експерт у сфері пенсійної політики Сергій Короб-
кін роз’яснив, як змінюється розмір зарплати, що підставля-
ється у формулу розрахунку пенсії для індексації.

Фахівець спочатку зупинився на тому, як розрахувати 
розмір пенсії:

«У цьому випадку немає нічого кращого, ніж показати 
механізм перерахунку вже конкретно на вашому прикладі. 
Маємо ключові параметри: коефіцієнт стажу – 0,45500 (45 
років та 6 місяців стажу); індивідуальний коефіцієнт зарп-
лати – 2,06574. Цих даних цілком достатньо, щоб зробити 
потрібні розрахунки. Нагадаємо, що основний розмір пенсії 
за віком визначається шляхом множення коефіцієнта стажу 
на зарплату.

До 1 березня 2022 року розмір зарплати, що підставля-
ється у формулу розрахунку, у вашому випадку становив 11 
209,94 гривні. Він визначався шляхом множення індивіду-
ального коефіцієнта зарплати (2,06574) на 5426,60 гривні – 
розмір середньої зарплати по країні за 2014-2016 роки.

Він був встановлений після осучаснення у 2017 році та 
додатково проіндексований кілька разів у наступні роки. За-
значений показник середньої зарплати застосовується для 
розрахунку більшості пенсій, призначених до 2018 року». →

НОВІ ВИМОГИ ДО 
СТРАХОВОГО СТАЖУ 

ТА ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЇ: 
ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ У 2023 РОЦІ
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Гроші нараховуються на банківський рахунок, яким 
можна користуватися в будь-якій країні світу. Однак, якщо 
людина отримувала свою пенсію у відділеннях Укрпошти, 
то доведеться відкрити рахунок у банку (це можна зробити 
дистанційно) та перевести на нього нарахування виплат, щоб 
користатися грошима за кордоном.

Якщо рахунок вже відкрито, то перевести нарахування 
пенсії з відділення Укрпошти також можна у дистанційному 
режимі. Для цього потрібно змінити реквізити для виплат у 
своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

як оформити пенсію за кордоном?
Щоб подати заяву на призначення пенсії в електронному 

вигляді, необхідно мати доступ в Інтернет, кваліфікований 
електронний підпис (КЕП) та скановані копії документів.

Якщо все це є, потрібно зайти до особистого кабінету 
ПФУ, обрати вкладку «Заява про призначення пенсії», прочи-
тати інформацію на екрані та перейти за посиланням «Вхід».

Після цього необхідно виконати такі кроки:
• натиснути на розділ «Про пенсійне забезпечення»;
• обрати вкладку «Заява на призначення пенсії»;
• погодитися на дистанційне інформування, обравши
спосіб отримання повідомлень про обробку заяви;
• натиснути «Продовжити»;
• обрати вид пенсії, наприклад, 
«Пенсія за віком»;
• заповнити анкету;
• прикріпити скановані копії документів, які там будуть 

вказані.
Як тільки всі кроки будуть виконані, на екрані з’явиться 

повна форма заяви про призначення пенсії, яку за необхідніс-
тю можна буде відредагувати. Після чого залишиться тільки 
підписати заяву за допомогою КЕП та відправити її до ПФУ.

→
далі коробкін розповів, як проіндексувати виплати:
«Таким чином, основний розмір вашої пенсії за віком ста-

ном на лютий 2022 року, за нашими підрахунками, мав ста-
новити 5100,52 гривні (11 209,94 грн. х 0,45500). З 1 березня 
2022 року пенсії були проіндексовані. Відбулося це шляхом 
збільшення на 14% розміру зарплати, яка підставляється у 
формулу розрахунку, тобто показник 5426,60 гривні був по-
множений на коефіцієнт 1,14, що в результаті становило 
6186,32 гривні.

Далі цю загальну для більшості пенсіонерів суму множи-
мо на індивідуальний коефіцієнт зарплати та отримуємо з 1 
березня новий розмір зарплати для розрахунку пенсії – 12 
779,33 гривні (6186,32 грн. х 2,06574). Новий розмір пенсії 
за віком з 1 березня становив 5814,60 гривні (12779,33 грн. 
х 0,45500).

Це повністю відповідає тим даним, які вказані в роздру-
ках, що додаються до листа. Тут ми не наводимо розрахунок 
доплати за стаж, тому що у вашому випадку він з 1 березня 
не змінювався. Натомість додатково збільшилася надбавка за 
вік (80 років): була 500 гривень, стала 570 гривень – її також 
проіндексували на 14%.

Думаємо, що ваше питання полягало саме в тому, як фор-
мується розмір зарплати та звідки взялися суми 11 209,94 
гривні та 12 779,33 гривні відповідно».

крім того, у мінсоцполітики повідомили, чи можуть 
українці отримувати свої пенсії за кордоном.

Більшість українців, зокрема пенсіонери, переїхали за 
кордон після 24 лютого. Однак навіть в інших країнах пенсі-
онери зможуть отримувати свої виплати.

як ОТримуВАТи укрАїнську Пенсію 
ЗА кОрдОнОм
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ УКРАЇНЦЯМ 
ПРО СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

які дОкуменТи неОбХіднО нАдАТи, ЩОб 
ОТримАТи сТАТус учАсникА бОйОВиХ дій?

Для отримання статусу учасника бойових дій необхідні:
• Доповідна записка командира військової частини, в 

якій зазначаються псевдонім/позивний особи, часові та про-
сторові показники виконання нею поставленого завдання.

• Витяг з наказу про залучення особи до виконання 
завдань руху опору.

• Витяги з відповідних розпорядчих документів з пи-
тань руху опору, що стосуються поставлених завдань, визна-
чених у доповідній записці.

• За потреби – документ, що підтверджує зв’язок по-
ранення (контузії, каліцтва) з безпосереднім виконанням за-
вдань, виданий відповідною військово-лікарською комісією.

Захисникам, які в результаті виконання бойових розпо-
ряджень та наказів отримали поранення (контузії, каліцтва), 
що унеможливило подальше виконання ними відповідних 
завдань, статус учасника бойових дій надається незалежно 
від кількості днів залучення їх до виконання відповідних за-
вдань.

ЩО рОбиТи, якЩО кОмАндир ВійськОВОї 
чАсТини не ПОдАВ дОкуменТи дО ВідОмчОї 
кОмісії ПрО нАдАння сТАТусу убд?

В разі неподання командиром в/ч документів, особа може 
самостійно звернутися до відповідної комісії. Всі необхідні 
документи надсилаються рекомендованим листом з повідо-
мленням або подаються особисто.

Якщо ж в особи 
відсутні документи 
для підтвердження 
статусу учасника 
УБД, то необхідно 
звернутись із рапор-
том до командира 
військової частини.

У рапорті необ-
хідно зазначити, що 
з метою отримання 
статусу учасника бо-
йових дій особа про-
сить надати необхід-
ні документи.

Я і Закон

багато захисників зараз боронять нашу державу, але 
не всі знають як отримати статус учасника бойових дій. 
Хто є учасниками бойових дій? які документи необхідно 
надати, щоб отримати такий статус? Що робити, якщо 
командир військової частини не подав документи до відо-
мчої комісії про надання статусу убд? 

Відповіді на ці запитання дає директор Червоноградсько-
го місцевого центру з надання БВПД Наталія Костишин.

ХТО є учАсникАми бОйОВиХ дій?
Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у ви-

конанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі 
військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів 
військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських 
загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і 
у мирний час (стаття 5 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»)*

Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, 
та інших формувань визначається Кабінетом Міністрів Укра-
їни

Перелік осіб, що належать до учасників бойових дій, ре-
гламентується статтею 6 Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту».

Право на отримання статусу учасника бойових 
дій мають не лише військовослужбовці (резервісти, 
військовозобов’язані) та й інші особи, які входили до складу 
добровольчого формування територіальної громади, інших 
утворених відповідно до законів України військових форму-
вань, які захищали територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної 
агресії Російської Федерації.
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Керівник напряму рекрутингу та Executive search порталу 
GRC.ua Наталія Слинько повідомила, що в Україні наприкін-
ці року очікується досить високий рівень безробіття, а під 
Новий рік або відразу після нього у багатьох компаніях про-
йде чергова хвиля скорочень.

Так, за словами Слинько, причин для цього є кілька. До 
першої відноситься те, що далеко не всі підприємства від-
новили свою роботу.

«По-перше, далеко не всі підприємства відновили свою 
роботу. А по-друге, кінець року - це час підбивати підсум-
ки. Тому, ще якась кількість людей, швидше за все, покинуть 
свої компанії в результаті скорочень», - сказала вона.

При цьому керівник напряму рекрутингу наголосила, 
що на цей процес сьогодні дуже сильно впливає ситуація із 
перебоєм електропостачання. Справа в тому, що далеко не 
всі компанії можуть забезпечити постійну роботу, а гроші на 
збереження штату витрачаються чималі.

«Тому вже сьогодні ми бачимо зростання претендентів. 
А кількість вакансій скоротилася втричі», - зазначила вона.

У зв’язку з цим, для того, щоб вижити, багато компаній 
змушені переїжджати до нових офісних центрів, які забез-
печують безперебійне постачання електроенергії.

«Це сильно збільшує витрати на утримання, але компа-
ніям у такому разі не потрібно займатися пошуком шляхів 
для самостійної генерації та закупівлею тих самих Starlink. 
Другий варіант – компанії шукають коворкінги. Якщо ж ком-
панія має свій офіс, то більшість таких компаній, як показує 
практика, вже забезпечили себе чи елементами генерації, чи 
збереження енергії», – пояснила Слинько.

Вона також наголосила, що компанії стали більш гнучки-
ми до робочого графіка.

«Якщо ми говоримо про компанії, які зав’язані на робо-
ті з клієнтами, то вони просто не можуть перейти на інший 
режим роботи. Просто тому, що дзвонити та спілкуватися з 
клієнтами потрібно тоді, коли клієнти на зв’язку. Але малий 
бізнес дуже адаптивний. Я бачу, що вони зараз спілкуються 
з клієнтами в будь-який час, так само багато керівників спо-
кійніше ставляться до того, що їх співробітник працює не за 
графіком з 10:00 до 19:00, а тоді, коли у нього є можливість. 
головне, щоб був результат», – розповіла керівник напряму 
рекрутингу.

А ось, що буде з ринком праці наступного року, залежати-
ме від багатьох факторів.

«Якісь зміни на ринку праці відбуватимуться. Але дуже 
багато залежатиме від самих людей. Потрібно змінювати під-
ходи у пошуку роботи, перекваліфікуватися, якщо потрібно 
й дивитися на ті сфери, де вакансій більше. А це, як правило, 
ритейл та продажі «Тобто людям треба буде освоювати нові 
вміння. Від цього і залежатиме їхнє працевлаштування», - 
пояснила Слинько.

Вона також зазначила, що не останню роль у цьому про-
цесі може відіграти і держава. Особливо, якщо підтримува-
тиме проекти перенавчання та перекваліфікації.

«Адже людям, особливо в такому емоційному стані, дуже 
складно зрозуміти, чим займатися і як знайти роботу», - до-
дала Слинько.

Хвиля

В УКРАЇНІ НАБЛИЖАЄТЬСЯ НОВА ХВИЛЯ СКОРОЧЕНЬ: 
ЧОГО ОЧІКУВАТИ ВІД РИНКУ ПРАЦІ У 2023 РОЦІ

ЯКІ ПРОфЕСІЇ СТАЛИ НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИМИ 
У 2022 РОЦІ

Ринок праці — це система, яка реагує на будь-які зміни у соціумі, економіці та взагалі усіх сферах. Після 24 лютого змі-
нився Топ-професій. Сьогодні в країні спостерігається підвищення попиту на водіїв, продавців, охоронців. До війни країна 
потребувала великої кількості ІТ-спеціалістів, та зараз все змінилося.

За результатами 2020 року, на ринку праці у Топі професій опинилися вантажники, водії та продавці. Найбільшу зарп-
латню роботодавці пропонували водіям-далекобійникам. На сайті OLX серед пропозицій, середній рівень зарплатні на такі 
спеціальності 35,5 тисяч гривень. На цьому сайті було зафіксовано понад 107 тисяч оголошень про пошук робітників у таких 
сферах, як роздрібна торгівля, закупки та продажі. Трохи менше біло розміщено вакансій, пов’язаних із логістикою та до-
ставкою. Таких пропозицій нарахували 84 тисячі.

Будівельники також сьогодні дуже популярні на ринку праці — тільки на сайті ОЛХ розміщено близько 50 тисяч вакансій 
по Україні із середнім рівнем зарплатні 18,5 тис. грн.

Достойний рівень оплати праці пропонують операторам кол-центрів, в середньому від 24,5 тисяч гривень. Також до пере-
ліку ТОП-професій потрапили такі спеціальності:

• Прибиральник/прибиральниця, зарплатня 6100 грн по Україні.
• Кухар — пропонують дохід у 12 тисяч гривень.
• Охоронець, середня зарплатня 10 тисяч гривень на місяць.
• Адміністратор — пропонують 13,5 тисячі гривень.
Якщо прослідкувати динаміку змін заробітної платні, то побачимо, що оклади будівельників знизились від початку 2022 

року. Проте вони зросли в операторів кол-центрів, а також у менеджерів.
Незначний зріст заробітних плат у всіх спеціальностей було зафіксовано у жовтні 2022 року.  В тім, це був єдиний такий 

випадок. Збільшення виплат очікується у Новому році.



1(148)/2023 р.січень

12

МІНІМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ХТО, СКІЛЬКИ, 
КОЛИ ПОЧНЕ СПЛАЧУВАТИ НОВИЙ ПОДАТОК ЗА ЗЕМЛЮ?
Нещодавно, увесь інформаційний простір сколихнула 

новина щодо того, що вже скоро власники та користувачі 
земельних ділянок мають сплачувати мінімальне податкове 
зобов’язання (далі - «МПЗ»).

Кого це стосується, як працюватиме та які перспективи 
такого нововведення, розповіла юрист компанії EVERLEGAL 
Карина Сагайдак.

ПрО мПЗ. кОгО сТОсуєТься 
ТА як ПрАЦюВАТиме?
Перш за все, варто розпочати із визначення МПЗ, якщо про-

стими словами - то це мінімальне зобов’язання зі сплати подат-
ків, які необхідно сплатити за користування (оренда, суборенда, 
емфітевзис, постійне користування) або володіння земельною 
ділянкою. Водночас, мінімальне податкове зобов’язання вклю-
чає в себе податок на прибуток підприємств, ПДФО, військовий 
збір, єдиний податок та земельний податок.

Обов’язок сплати МПЗ покладається на власника земельної 
ділянки. У випадку передачі земельної ділянки в оренду (субо-
ренду), емфітевзис або інше користування МПЗ мають сплачу-
вати орендарі або користувачі такої земельної ділянки, проте у 
тому разі, якщо таке право користування зареєстроване належ-
ним чином.

Рахується мінімальне податкове зобов’язання доволі просто, 
зокрема за формулою, яка прив’язана або до нормативно-грошо-
вої оцінки самої земельної ділянки (далі - «НГО»), або до НГО 1 
гектару в області, де така розташована із врахуванням індексацій.

Наприклад, візьмемо фізичну особу-підприємця, що на-
лежить до 3 групи на спрощеній системі оподаткування та 
сплачує Єдиний податок за ставкою 5% в 2022 році. ФОП ко-
ристується земельною ділянкою площею в 1 га на території 
Хмельницької області. В такому випадку мінімальне податко-
ве зобов’язання ФОП буде визначатися таким чином:

30 477 грн (НГО 1 га землі в Хмельницькій області) * 1 
га * 0.05 (спеціальний коефіцієнт, який передбачено в Подат-
ковому кодексі України) * 12 (кількість місяців, в яких ФОП 
користувався земельною ділянкою) = МПЗ у розмірі 1 523 грн.

Тобто, 1523 грн - це мінімальна сума податків, що має бути 
сплачена ФОП за підсумками 2022 року. Якщо ФОП в результаті 
реалізації продукції із зазначеної ділянки сплатив єдиний податок 
за результатами 2022 року на суму понад 1 523 грн - то у нього 
відсутні будь-які додаткові податкові зобов’язання щодо сплати 
МПЗ, але якщо ФОП сплатив єдиний податок на суму менше ніж 
1 523 грн - то він має доплатити різницю до рівня МПЗ.

ВАжлиВО!
МПЗ не встановлюється і, відповідно, не підлягає сплаті за:
• земельні ділянки, що використовуються дачними 

(дачно-будівельними) та садівничими (городницькими) коопе-
ративами (товариствами), а також набуті у власність/користу-
вання членами цих кооперативів за результатами приватизації;

• землі запасу;

• земельні ділянки, що віднесені до сільськогосподар-
ських угідь, які належать фізичним особам на праві власності 
та/або на праві користування та станом на 01.01.2022 року зна-
ходилися у межах населених пунктів;

• земельні ділянки зон відчуження та безумовного 
(обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного за-
бруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також, відповідно до змін внесених Законом № 2120-IX, тим-
часово за 2022 та 2023 звітні роки не нараховується та не спла-
чується МПЗ за земельні ділянки, що розташовані на тимчасово 
окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, 
а також ті, які визначені як засмічені вибухонебезпечними пред-
метами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

ЩО ЗміниТься для ОрендАріВ ТА ОрендО-
дАВЦіВ ЗемельниХ ділянОк?

Аналізуючи чинні положення законодавства, з впевненістю 
можна сказати, що для тих орендарів, які впроваджують свою 
діяльність відповідно до встановлених законодавством вимог: 
укладають договори оренди (суборенди, емфітевзису тощо) 
із власниками земельних ділянок, реєструють таке право від-
повідно до закону, не ухиляються від сплати податків, та не 
сплачують орендну плату «в конверті» - нічого не зміниться. 
Водночас, якщо орендодавці передають свої земельні ділян-
ки орендарям, без належного оформлення таких відносин - то 
обов’язок сплати МПЗ покладатиметься саме на орендодавця.

Зокрема, орендодавець отримає до 1 липня 2023 року податко-
ве повідомлення-рішення разом із розрахунком МПЗ, проте якщо 
контролюючий орган не надішле або не вручить останньому такі 
документи - то орендодавець звільняється від відповідальності за 
його несплату, проте обов’язок сплатити - залишається.

Варто зауважити, що обрахунок МПЗ у випадку перехо-
ду права користування, оренди (суборенди) тощо від одно-
го орендаря до іншого, за умови належної реєстрації такого 
права, буде визначатись таким чином: Для користувача, який 
передав - за період з 1 січня до початку місяця в якому при-
пинилось таке право, а для нового користувача - починаючи з 
місяця, в якому він набув таке право. Проте, у випадку якщо 
державна реєстрація переходу права користування не відбу-
лась - то МПЗ визначається для попереднього користувача на 
загальних підставах.

ВиснОВки
Передусім, при запровадженні МПЗ посадовці взяли на меті 

досягнення більш прозорої економіки та виведення з тіні недобро-
совісних орендарів та орендодавців. І це є правильним, оскільки 
для орендарів та орендодавців, які правомірно передали та вико-
ристовують земельні ділянки, фактично нічого не змінюється.

Водночас Мінагрополітики теж підтвердили, що сплачу-
вати МПЗ потрібно буде, зокрема, за використання землі, що 
обробляється незаконно та з якої отримується і продається 
врожай, проте податки не сплачуються в повному розмірі і 
частина доходу приховується. Також, наголошуємо, що на тих 
аграріїв, які обробляють землю й офіційно сплачують усі по-
датки, ця новела Податкового Кодексу не вплине.

Ліга Закон
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ДОЗВІЛ НА ВИЇЗД ДІТЕЙ ЗАКОРДОН: 
ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Завідувачка сектора криничанське бюро правової до-
помоги надія Федориненко у Затишнянській сільській 
раді кам’янського району провела захід про дозвіл на ви-
їзд дітей закордон.

«У зв’язку із введенням на території України правового 
режиму воєнного стану значно змінилися правила перети-
нання державного кордону. І ці правила продовжують змі-
нюватись, тому важливо розповідати людям про зміни», - 
говорить завідувачка сектора Криничанське бюро правової 
допомоги Надія Федориненко.

Відповіді на актуальні питання про перетин держав-
ного кордону дітьми.

Виїзд дитини (до 16 років) в супроводі батьків та ін-
ших осіб у воєнний час.

В умовах воєнного стану виїзд за межі України дітей, які 
не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, 
діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших 
осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, за-
віреною органом опіки та піклування, здійснюється без но-
таріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності 
паспорта громадянина України або свідоцтва про народження 
дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/доку-
ментів, що містять відомості про особу, на підставі яких При-
кордонна служба дозволить перетин державного кордону.

Заборона на виїзд дитини другому із батьків
Усно це зробити неможливо! Один із батьків може забо-

ронити виїзд дитини закордон тільки за зверненням до суду 
та після надання такого рішення про тимчасове обмежен-
ня у праві виїзду з території України дитини Адміністрації 
Держприкордонслужби України і внесення інформації у від-
повідні бази даних. У такому випадку Державною прикор-
донною службою України буде вжито всіх заходів, щодо не-
допущення незаконного виїзду дитини за межі України.

Виїзд дитини без одного із батьків
Довіреність другого із батьків не потрібна.
Виїзд дітей за свідоцтвом про народження
Дозволяється. Виїзд за межі України дітей, які не досягли 

16-річного віку за наявності паспорта громадянина України 
або свідоцтва про народження дитини (за відсутності пас-
порта громадянина України)/документів, що містять відо-
мості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба до-
зволить перетин державного кордону.

Актуальну інформацію про перетин державного кордону 
завжди можна перевірити на сайті ДПСУ у розділі «перети-
нання державного кордону під час правового режиму воєн-
ного стану. Питання-відповідь»

Державна програма підтримки громадянам з житлом – «єОселя» реалізується за ініціативи Президента України і перед-
бачає надання пільгових іпотечних кредитів під 3% та 7% річних для придбання квартири.

Програмою можуть скористатися:
- внутрішньо переміщені особи;
- військові та правоохоронці;
- ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (помер-

лих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України (крім тих, яким виплачена одноразова 
грошова допомога);

- медики, вчителі, науковці.
Кандидати мають відповідати певним вимогам:
• вік від 18 років;
• відсутність чинних пільгових державних іпотек і лізингу;
• не належати до осіб під санкціями та не перебувати у реєстрі олігархів;
• не мати у власності понад 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (не врахо-

вується нерухомість, розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на території, яка перебуває в тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні).

Подати заяву можна за допомогою порталу «Дія» за інструкцією.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ПІЛЬГОВИЙ КРЕДИТ НА 
ЖИТЛО «ЄОСЕЛЯ» І ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО?
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ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ 
ТЕРИТОРІЙ ПЛАНУЮТЬ СПРОСТИТИ ПРОЦЕДУРУ 

ОТРИМАННЯ ПЕНСІЙ
13 грудня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №8198, який передбачає спрощення процедури 

виплати пенсій українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, де ведуться бойові дії.
Зокрема, пропонується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, 

пенсію за віком та по інвалідності особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться 
бойові дії, призначати з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності 
органами медико-соціальної експертизи, незалежно від строку звернення за пенсією.

 Як відомо, ПФУ не працює на окупованих територіях, а подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ у грома-
дян не завжди є можливість через відсутність інтернету та мобільного зв’язку.

Перелік тимчасово окупованих територій та тих, де ведуться (велися) бойові дії, має визначити Кабінет Міністрів України.
 Наразі законопроєкт вже ухвалено в першому читанні. Очікується остаточне рішення ВРУ.

У ПЕНСІЙНОМУ фОНДІ ПОЯСНИЛИ, 
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВИПЛАТИ 

НЕДООТРИМАНОЇ ПЕНСІЇ
У прес-службі ПФУ пояснили, що потрібно зробити, щоб отримати недоотриману пенсію, якщо людина померла.
До фахівців Пенсійного фонду звернулася українка із запитанням – що потрібно для того, щоб отримати недоотриману 

пенсію померлої людини. Експерти зазначили, що для отримання пенсії необхідно надати такі документи:
• заява, в якій зазначено період часу недовиплати пенсії;
• паспорт громадянина України та його копія;
• копія свідоцтва про смерть;
• пенсійне посвідчення (за наявності);
• документ, що підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
• довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (за потреби).
Подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника шляхом надсилання документів 

поштою (рекомендованим листом) або заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на веб-порталі електронних послуг: 
https://portal.pfu.gov.ua/. При цьому слід заповнити всі необхідні онлайн форми.

ЯК ВИПЛАЧУЮТЬ ПЕНСІЇ ПІСЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ?
Нарахування пенсій та соцвиплат українцям, які проживають на захоплених Росією під час повномасштабного вторгнення 

територій, не припинялися. У деокупованих населених пунктах люди отримують виплати одразу ж, як там починають працю-
вати банки та «Укрпошта». Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, держава намагається проводити всі виплати, які були призначені людям, зокрема на територіях, які ще оку-
повані.

«Ми все одно намагаємося виплачувати у різний спосіб, щоб люди змогли вижити під час окупації, відчували підтримку 
держави. Усі пенсії, які виплачували людям за цей проміжок часу, — вони були на їхніх карткових рахунках. Просто не завжди 
кожна людина могла скористатися цими рахунками», — пояснила міністерка.

Жолнович додала, що так само справи з соціальною допомогою: вона залишалася на карткових рахунках людей.
«Залишалося лише питання з тими, що доставлялися поштою. Ми знайшли вихід: відправляли такі виплати до “Ощадбан-

ку”, як переказ грошовий. Якщо місяць він там пробув, і ми розуміли, що людина не може зняти гроші, то шукали всі можливі 
картки, які є. І відправляли туди соціальну допомогу, щоб дати людині можливість скористатися хоч якоюсь картою», — ска-
зала вона.

Очільниця Мінсоцполітики наголосила, що банки дуже швидко відновлюють роботу на деокупованих територіях: вста-
новлюють термінали, відкривають відділення. Тому всі виплати, які були нараховані, по суті відразу стають доступними 
громадянам. Відновлює роботу й «Укрпошта». І кожна людина може подати заяву, щоб отримувати виплати найзручнішим 
способом, через банк чи через пошту.
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»

сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ВОлОнТерсТВО В укрАїні
    (Волонтерство в Україні: як потрапити у відповідний Реєстр і що це дає?);
◘ ПОділ біЗнесу між кОлишнім ПОдружжям
    (Особливості та судова практика);
◘ рОЗмінуВАння ТериТОрій В укрАїні
   (Що потрібно знати про етапи розмінування звільнених територій)
            

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 - 2023
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

З початку російської військової агресії мільйони українців стали біженцями, а найбільші 
міста країни перетворилися на зону активних бойових дій. У ситуації, що склалася, безліч 
сімей виявилися розділеними, люди часто втрачають зв’язок зі своїми найближчими родичами.

Колектив журналістів та співробітників ЗМІ, зокрема ІА «Інтерфакс-Україна» створив проект з пошуку зниклих людей 
«Знайди близьких».

Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв’язок, надсилати нам всю інформацію.
Рекомендуємо використовувати 
таку форму звернення:
    - ПІБ зниклої людини;
    - Ваші контактні дані;
    - Фото зниклого, опис особливих прикмет;
    - Приблизне місце останнього перебування 
      зниклого.

електронна пошта 
для надсилання матеріалів: 
porady_urista@ukr.net

Інформація буде публікуватися на Інформаційно-
правовому порталі «ПОРАДИ ЮРИСТА»

(https://porady.org.ua/)

ЗНАЙДИ БЛИЗЬКИХ


