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ПРОбЛЕМНі КРЕДИТИ В УКРАїНі: 
ЩО РОбИТИ?

Українці не повертають банкам більше 500 мільярдів 
гривень. Вирішенням цієї проблеми має зайнятися спеці-
альна санаційна компанія, яку хоче створити уряд.

Однією з головних причин кризи на банківському ринку 
України стала велика кількість неповернутих банкам креди-
тів. За даними Нацбанку України, у першому кварталі 2017 
року доля проблемних кредитів усіх банків досягла 55,1%. З 
урахуванням того, що нині увесь кредитний портфель системи 
складає 1,032 трильйона гривень, боржники не обслуговують 
позики на 568,8 мільярда гривень. Проблемними вважаються 
усі кредити, прострочка по виплаті яких перевищила 90 днів.

Неповернені борги
Більшою мірою така ситуація склалася через трикратну 

девальвацію гривні та військові дії в АТО і анексію Криму. 
«До кризи 2008 року банки досить активно кредитували на-
селення і бізнес в іноземній валюті. Це призвело до великої 
кількості неплатежів по кредитах в зв’язку з девальвацією 
гривні і падінням економіки. У 2010-2013 роках банкам вда-
лося частково стабілізувати ситуацію, але у зв’язку з кризою 
2014 року, внаслідок якої національна валюта девальвувала 
на 300%, а також у зв’язку з початком бойових дій на Сході 
України, частка проблемної заборгованості років значно зрос-
ла», - розповів в.о. начальника управління по врегулюванню 
корпоративних кредитів ОТП Банку Юрій Тітов. За даними 
Нацбанку, в Криму та зоні АТО банки втратили кредитів на 
близько 80 мільярдів гривень.

Крім того, деякі боржники просто не повертають банкам 
гроші. За даними Фонду гарантування вкладів, більша частка 
проблемних боргів неплатоспроможних банків припадає на 
600 бізнес-груп, які разом винні їм майже 180 мільярдів гри-
вень, і не обслуговують кредити.

Держава займеться проблемами
Для вирішення цієї проблеми уряд планує створити окре-

му структуру, яка розбиратиметься з непрацюючими креди-
тами банків. З такою ініціативою виступає українське мініс-
терство фінансів. «На відміну від банків, які 
мають багато обмежень, ця структура зможе 
більш ефективно працювати з проблемними 
кредитами. Банки передаватимуть їй про-
блемні активи, а вона вирішуватиме, що ро-
бити з ними далі - продавати чи повертати 
самостійно», - розповіла перша заступниця 
міністра фінансів Оксана Маркарова.

Передбачається, що така санаційна ком-
панія буде створена за участю міжнародних 
організацій і не коштуватиме державі доро-
го, бо не матиме банківської ліцензії. «Вона 
не буде великою і не потребуватиме великої 
капіталізації», - підтверджує Оксана Мар-
карова.

Держава вже має досвід роботи з проблемними актива-
ми банків, але він - негативний. Подібну функцію мав ви-
конувати націоналізований у 2009 році «Родовід Банк». Уряд 
капіталізував його на 2,35 мільярда гривень. Але це йому не 
допомогло – «Родовід Банк» не лише не зміг взяти в роботу 
проблемні активи інших банків, а й не спромігся розібратися 
з власними. Нацбанк підрахував, що 92% усіх його креди-
тів були проблемними і він потребував додаткової державної 
підтримки.

Державі не вдалося отримати доходи від роботи цього 
банку. «Протягом діяльності банку як санаційного його до-
ходи покривали лише витрати, держава не мала жодних ди-
відендів від діяльності банку», - повідомили в НБУ. Через це 
наприкінці 2016 року «Родовід Банк» було визнано неплато-
спроможним.

Банки хочуть більшого
Мінфін пропонує, щоб на першому етапі початку нова 

санаційна компанія розбиралася з проблемними кредитами 
державних банків, а потім взялася за приватні. «Така струк-
тура повинна користуватися полегшеним процесом стягнен-
ня боргів під егідою держави. До слова, Фонд гарантуван-
ня вкладів вже має портфель проблемної заборгованості на 
близько 20 мільярдів гривень. Тобто структура, що акумулю-
вала проблемні активи різних банків, вже насправді є. Чого 
немає, так це інституту щодо ефективного збору цих гро-
шей», - коментує директор по стягненню проблемних акти-
вів «Укрсоцбанку» і «Альфа-Банку Україна» Артур Атанов.

В той же час самі банкіри вважають що лише роботи такої 
структури буде недостатньо для вирішення їхніх проблем. 
«Більш корисним для банків в частині очищення балансу 
було б надання податкових преференцій при списанні про-
блемної заборгованості, а також звільнення фізичних осіб від 
податку на прибуток при прощенні частини заборгованості», 
- говорить Юрій Тітов.

Автор Олена Губар
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 НОВИНИ                                   

Україна отримала урядову ноту від Канади про завершення 
всіх внутрішніх процедур для набуття чинності Угодою про 
зону вільної торгівлі між двома країнами. Угода з 1 серпня 
скасує 98% тарифів на українські товари, які продаватимуть-
ся до Канади. Для канадських товарів одразу скасовується 
72% тарифів, а упродовж 7 років безмитний експорт вирос-
те до 98%. Угода також взаємно відкриває ринки державних 
закупівель. Окремі розділи Угоди захищають електронну 
комерцію та інтелектуальну власність. Дія Угоди про зону 
вільної торгівлі не поширюється на молочні продукти, м’ясо 
птиці та яйця. На ці товари будуть діяти квоти. Канадські 
компанії будуть експортувати нам товари з високою додат-
ковою вартістю, а Україна все більш закріплюється в статусі 
сировинного придатку для розвинених країн. Хоча україн-
ська влада дуже й не приховувала, що розраховує не стільки 
на торгівлю з Канадою, скільки надходження в нашу країну 
канадських інвестицій.

Половина українців отримує «білу зарплату». 17% співробіт-
ників отримує зарплату «в конверті». Про це свідчить дослі-
дження міжнародного кадрового порталу hh.ua, проведено-
го в липні 2017 року. З 894 опитаних майже третина (29%) 
отримує частину грошей «в конверті» і частину офіційно. 
При чому у половини співробітників «в конверті» виплачу-
ється більша частина зарплати (50-70%). 16% співробітни-
ків більшу частину гонорару отримують офіційно, і меншу 
частину їм виплачують готівкою. «У порівнянні з 2016 ро-
ком відсоток «білих» заробітних плат в Україні збільшився. 
Протягом останніх двох років на вітчизняному ринку праці 
зберігається тенденція зростання рівня виплат «білих» заро-
бітних плат», - наголошується в дослідженні.

Станом на травень 2017 року, згідно з даними Держстату Укра-
їни, заборгованість населення за газ зросла вдвічі порівняно з 
квітневими показниками і досягла позначки в 11,3 млрд. грн. 
Заборгованість за вивезення побутових відходів склала 400 
млн. грн. За звітний період борги за утримання нерухомих 
об’єктів виросли на 7,4% і склали 2,9 млрд. грн. На кінець 
травня заборгованість за електроенергію склала 3,9 млрд. грн. 
За водопостачання та водовідведення українці заборгували 
1,8 млрд. грн. За опалення і гарячу воду утворилася заборго-
ваність в розмірі 8,9 млрд. грн. Нагадаємо, що в Україні мало 
місце декілька хвиль підняття тарифів за комунальні послуги 
та електроенергію. Натомість доходи переважної більшості 
пересічних українців реально не збільшилися, що змушує їх 
значно більшу частину цих доходів спрямовувати не на при-
дбання споживчих товарів, а на оплату послуг природних мо-
нополій. Власники природних монополій мають сильне лобі в 
українському парламенті, що дозволяє їм безперешкодно під-
вищувати ціну вироблених послуг для громадян, незважаючи 
на загострення зовнішніх ризиків.

КМУ схвалив законопроект Мінфіну який дасть можливість 
уникнути відповідальності підприємцям, які не подали вчас-
но звітність через хакерську атаку. Про це заявив Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман. Законопроект дає 
можливість таким підприємцям подати звітність до 15 липня 
2017 року. Нагадаємо, 27 червня низка державних органів 
влади, фінансових установ та великих підприємств, зокрема 
і міжнародних аеропортів, піддалися масованій кібератаці. 
Поліція отримала понад 2 тисячі звернень через кібератаки. 
За даними компанії ESET, яка розробляє програмне забезпе-
чення для боротьбі зі шкідливими комп’ютерними програма-
ми на Україну припало 75% атак вірусу Petya.

Директор департаменту соцполітики Василь Семанюк за-
значив, що з травня діє нова система нарахування пільг. Зо-
крема, тепер субсидія для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг призначається виходячи із 
середньомісячного сукупного доходу, за чотири квартали, а 
субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива — виходячи з розміру доходу за 
попередній календарний рік. Під час здійснення розрахунку 
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг на наступний період у травні для домогос-
подарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, 
враховуються доходи за період з квітня попереднього року 
по березень поточного року включно. Також тепер при про-
термінованій заборгованості з оплати послуг субсидія на на-
ступний термін призначається при умові документального 
підтвердження сплати заборгованості або укладення догово-
ру про її реструктуризацію.

Українських роботодавців зобов’яжуть створювати робо-
чі місця для людей віком 45 років і старше - заявив міністр 
соцполітики Андрій Рева. Зобов’язання торкнеться підпри-
ємств, на яких працюють не менше восьми найманих пра-
цівників. «Стосовно гарантій, людям передпенсійного віку 
в законі передбачили обов’язок всіх роботодавців, які вико-
ристовують найману працю, чисельністю від 8 працівників і 
більше, обов’язково передбачати місця для людей віком від 
45 років» – сказав Рева. За його словами, механізми контр-
олю будуть прописані, а право контролю передадуть Дер-
жавній службі праці.

СКАСОВАНО ВіДПОВіДАЛЬНіСТЬ 
ЗА НЕВЧАСНУ ПОДАЧУ ЗВіТНОСТі 

бОРГИ ЗА КОМУНАЛЬНі ПОСЛУГИ 
ЗНАЧНО ВИРОСЛИ

КОЖЕН ШОСТИЙ УКРАїНЕЦЬ 
ОТРИМУЄ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТі» НОВА СИСТЕМА 

НАРАХУВАННЯ СУбСИДіЙ

бРОНЮВАННЯ РОбОЧИХ МіСЦЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПЕРЕДПЕНСіЙНОГО ВіКУ

УГОДА ПРО ЗВТ УКРАїНА-КАНАДА 
ЗАПРАЦЮЄ З 1 СЕРПНЯ
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    ВАРТО ЗНАТИ!     ПРАВО ВЛАСНОСТі 
НА ДАЧНі ТА САДОВі бУДИНКИ

Особливості оформлення права власності 
на дачні та садові будинки
На сьогоднішній день в людей не рідко постає питан-

ня: як зареєструвати право власності на садовий, дачний 
будинок, який раніше будувався на отриманих земельних 
ділянках садового (дачного) кооперативу без всіляких на 
те дозволів, а також без оформлення відповідного пакету 
документів?

Оскільки право власнос-
ті на такі об’єкти нерухомос-
ті офіційно не оформлено та 
не зареєстровано в реєстрі, 
в подальшому виникають 
проблеми при даруванні чи 
передачі у спадщину зазна-
чених об’єктів, а також їх 
продажу. Так як дана кате-
горія відноситься до само-
чинно збудованих будівель, 
державою було надано мож-
ливість власникам таких 
будинків оформити право 
власності на них, шляхом 
державної реєстрації.

Що ж розуміється під поняттям садових, дачних будинків?
Садовий будинок – це будова літнього (сезонного) ви-

користання, що в питаннях норми забудови, інженерного 
устаткування та зовнішніх конструкцій не відповідає нор-
мам житлового будинку.

Дачний будинок – будинок, який використовується про-
тягом року з метою позаміського відпочинку.

Порядок оформлення права власності як на дачний, так і 
на садовий будинок є ідентичним. З часом прийняття і удоско-
налення законодавства у сфері державної реєстрації прав на 
нерухоме майно, процес реєстрації нерухомості значно спрос-
тився. Сьогодні дана процедура регулюється Законом України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (зі змінами та допо-
вненнями) (далі – Закон) та Порядком державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№1127 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Якщо фізична особа являється членом садового чи дачно-
го кооперативу, і в неї, в складі даного кооперативу, знаходить-
ся будинок, але право власності на даний об’єкт нерухомості 
ще не зареєстровано, особа може звернутися до державного 
реєстратора з відповідним пакетом документів.

Так пунктом 42 Порядку закріплено, що для державної ре-
єстрації права власності на садові, дачні будинки, які закінчені 
будівництвом до 5 серпня 1992 р. необхідно подавати:

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна. З 2013 
року виготовлення технічних паспортів здійснюють не лише 
комунальні бюро технічної інвентаризації, а й приватні БТІ, 
а також сертифіковані державою техніки.

2) документ, що підтверджує присвоєння будинку адреси.

       Даний документ не 
пред’являється у разі, якщо 
право власності на будинок 
вже зареєстровано у Держав-
ному реєстрі прав. У даному 
випадку, особа вказує у пода-
ній заяві про відомості щодо 
кадастрового номеру земель-
ної ділянки, на якій знаходить-
ся об’єкт нерухомості.

Якщо вказані об’єкти знахо-
дяться на території відповідної 
сільської, селищної чи міської 
ради, то подаються документи 
що зазначені статтею 31 Закону 
та пунктом 43 Порядку. Даними 
нормами передбачено, що якщо 
дачні, садові будинки були за-
кінчені будівництвом до 5 серп-

ня 1992 року та знаходяться на 
території відповідної сільської, селищної чи міської ради, які 
відповідно до законодавства здійснювали ведення погоспо-
дарського обліку, то на такі об’єкти можна зареєструвати пра-
во власності за умови, що вони не були зареєстровані раніше. 
Для цього потрібно подати такі документи:

1) виписку із погосподарської книги, що видається вико-
навчим органом сільської ради (при його відсутності – сіль-
ським головою), селищної, міської ради або архівною уста-
новою;

2) документ, що посвідчує речове право на земельну ді-
лянку під таким об’єктом, крім випадку, коли таке речове 
право зареєстровано в Державному реєстрі прав. Даним до-
кументом може бути рішення відповідної ради про передачу 
(надання) земельної ділянки в користування або власність.

На сьогоднішній день в Україні діє принцип децентра-
лізації в сфері реєстрації, що містить у собі можливість 
звернутися з відповідним пакетом документів до будь-якого 
державного реєстратора чи нотаріуса України для реєстрації 
права власності, незалежно від місця розташування садового 
чи дачного будинку.

Начальник Головного територіального управління юстиції 
у Полтавській області 

Олег ТИМЧЕНКО
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НАЛОГИ

(Продолжение на стр. 7)

КАКИЕ НАЛОГИ В 2017 ГОДУ ПЛАТЯТ 
ЗАСТРОЙЩИКИ И ИНВЕСТОРЫ?

Ряд норм, регламентирующих налогообложение участ-
ников строительного рынка, есть в украинском законода-
тельстве. Какие могут быть виды инвестирования в не-
движимость, а также налоги, которые предусмотренные 
для каждого конкретного случая?

Фонды финансирования
Фонд финансирования строительства (ФФС) — это один из 

основных финансовых инструментов, благодаря которому мож-
но приобрести жилье в новостройке. Согласно закону Украины 
№978-IV от 19.06.03 «О финансово-кредитных механизмах и 
управлении имуществом при строительстве жилья и операциях 
с недвижимостью», ФФС — это не юридическое лицо, кото-
рое наделено правом создавать фонд, в обязанности которого 
входит привлечение средств юридических и физических лиц с 
целью финансирования строительства, для последующей пере-
дачи недвижимости в собственность инвесторам.

Согласно закону, после введения строительного объекта в 
эксплуатацию, имущественные права регистрируются на инвесторов.

Строительная компания, которая получила вознаграж-
дение от фонда финансирования за выполненные работы, 
выплачивает с полученной суммы налоги. В этом случае 
вознаграждение считается доходом, на который начисляется 
18% налога на прибыль и 20% НДС.

Покупка ценных бумаг
Такой тип финансирования регулируется Законом Украины 

№3480 «О ценных бумагах и фондовый рынок» и положени-
ем о порядке выпуска облигаций предприятий, утвержденным 
решением №322 Национальной комиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку (НКЦБФР). Согласно этим положениям, в 
такой форме финансирования выступают три стороны:

— хранитель беспроцентных целевых облигаций — банк 
или компания по управлению активами, которая отвечает за 
реализацию ценных бумаг путем продажи облигаций и об-
служивания эмиссий;

— эмитент — застройщик, на которого оформлен участок 
под строительство;

— номинальный держатель — это собственник целевых 
облигаций, а значит — инвестор, который приобрел ценные 
бумаги у хранителя.

Целевые облигации, в большинстве случаев, выпускают в без-
документарной форме, а единица облигации равняется определен-
ному количеству квадратных метров площади. Покупая квартиру, 
инвестор приобретает пакет ценных бумаг, общая сумма которых 
соответствует заявленной площади жилья. Имущественные права 
инвестор получает только после возмещения полной стоимости 
целевых облигаций, на которые оформлен договор.

При первичной операции по оформлению целевых обли-
гаций ценные бумаги не облагаются налогами. Но при оформ-
лении договора купли-продажи между хранителем и буду-
щим держателем — в обязательном порядке высчитывается 
налог НДС размером в 20%. Он распространяется на разни-
цу между ценой первичной покупки и последующей прода-
жи этих ценных бумаг.

Продажи через инвестиционные фонды и институты фи-
нансирования строительства не подлежат налогообложению. 
Застройщики пользуются такой схемой, чтобы избежать на-
числения налогов. Но погашение стоимости ценных бумаг и 
передача прав на недвижимость облагается НДС. При такой 
форме инвестирования застройщик, по результатам хозяй-
ственной деятельности, обязан оплатить налог на прибыль в 
размере 18%. На покупку построенного жилья от застройщи-
ка на инвестора налоги не начисляются.

Купля-продажа недвижимого имущества
После внесения изменений в Закон Украины №9024 «Об 

инвестиционной деятельности», последующее финансиро-
вание жилищного строительства с привлечением средств 
частных лиц может осуществляться только через фонды 
инвестирования (ФФС, ФОН, ИСИ) или путем продажи 
целевых облигаций. Но компании, заинтересованные в реа-
лизации жилья без привлечения третьих лиц нашли решение: 
продажа имущественных прав с последующим заключением 
форвардных контрактов и дальнейшим оформлением заклю-
чительного договора уже купли-продажи недвижимости.

По такой схеме, инвестор выкупает часть квартиры, 
тем самым гарантируя, что в будущем выплатит остаток ее 
стоимости. При этом, инвестор приобретает имуществен-
ное право, которое обязует застройщика через условленное 
время предоставить оговоренное в договоре имущество. 
Форвардный контракт составляется при совершении первой 
сделки. В нем указывается сумма, которую инвестор обязан 
внести после введения недвижимости в эксплуатацию. Эта 
сумма определяется, как стоимость получения права соб-
ственности на оговоренный объект недвижимости.

Хотя последующими оформлением и регистрацией прав 
собственности занимается инвестор, налогами облагают-
ся операции застройщика и продавца. По закону, компания 
получает прибыль от первичной продажи недвижимости, на 
что начисляются налог на прибыль в 18% и налог на добав-
ленную стоимость размером в 20%.
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Ипотека
В ипотечном кредитовании с оформлением закладных 

участвуют три стороны: застройщик, инвестор и финансо-
вая компания. При оформлении ипотеки финансовое учреж-
дение-партнер застройщика выплачивает за инвестора сто-
имость имущественных прав, а затем и стоимость права 
собственности на недвижимость. В свою очередь, инвестор 
составляет договор купли-продажи с застройщиком и дого-
вор займа с финансовой компанией. 

Согласно договору, построенная в будущем квартира 
представляет собой предмет займа и, в случае невыплаты 
кредита, финансовое учреждение может отсудить квартиру, 
чтобы погасить кредитные обязательства.

Согласно нормам, указанным в Налоговом кодексе 
Украины, передача объекта ипотечного кредита инвестору, 
как должнику считается первой поставкой жилья. Поэтому, 
у застройщика возникает обязательство по выплате НДС в 
размере 20%. 

Инвестор в таком случае выступает в роли покупате-
ля, поэтому при оформлении договора купли-продажи 
имущественных прав и договора купли-продажи собствен-
ности должен оплатить налог на доход в размере 18%.

Договор уступки прав
Такой тип инвестирования заключается в том, что квартиры 

продают инвесторы, которые вложили деньги в жилье на бо-
лее ранних этапах строительства. Переуступка — это процесс 
оформления договора, по которому владелец права требования 
объекта инвестиций переуступает другому инвестору эти права. 
Этот способ покупки жилья выбирают потому, что действующие 
инвесторы продают ранее купленные квартиры по меньшей цене, 
чем предлагает застройщик. В оформлении сделки участвуют три 
стороны — владелец инвестиций, будущий инвестор и застрой-
щик. Строительная компания дает согласие на продажу жилья и 
подтверждает, что у владельца жилья нет задолженностей. До за-
вершения оформления договора и всех выплат, новому инвестору 
переходят все права и обязанности предыдущего собственника.

Если в выбранном проекте строительства используется схе-
ма финансирования через ФФС — новому инвестору не на-
числяются дополнительные налоги. Если при покупке жилья 
необходимо переоформить предварительный договор купли-про-
дажи имущественных прав — такая форма переуступки заверяет-
ся нотариально. Поэтому новый инвестор принимает обязанность 
выплатить налог на пенсионное страхование по ставке в 1% от об-
щей стоимости жилья, когда будет заключаться основной договор. 
При оформлении переуступки налоги начисляются и первоначаль-
ному инвестору. Если цена в договоре по переуступке отличается 
от цены приобретения — новый инвестор платит налог на доходы 
физических лиц в размере 18% и военный сбор по ставке в 1,5.

Источник: minfin.com.ua

(Начало на стр. 6)

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб, 
військовим збором подарунка співробітнику

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується 
розділом IV Податкового кодексу України (ПКУ), ст. 164 яко-
го визначено базу оподаткування.

Відповідно до п. 164.1 ст. 164 ПКУ базою оподаткування 
є загальний оподатковуваний дохід з урахуванням особли-
востей, визначених розділом IV ПКУ.

Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який 
підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, нада-
ний) на користь платника податку протягом звітного подат-
кового періоду. При цьому загальний місячний оподаткову-
ваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, 
нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного 
податкового місяця.

Згідно з пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального мі-
сячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 
не включається вартість дарунків (а також призів переможцям 
та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не переви-
щує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку 
на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, 
за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Водночас пп. «є» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 встановлено, 
що до загального місячного (річного) оподатковуваного до-
ходу платника податку включається дохід, отриманий таким 
платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 
165 ПКУ), у вигляді, зокрема, вартості безоплатно отриманих 
товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної 
ціни, поняття якої наведено у пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума 
податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, 
визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ. Отже, вартість дарунка, яка 
визначена за правилами звичайної ціни, що надається платни-
ку податків, не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної 
плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звіт-
ного податкового року (у 2017 році – 800 грн.), не є базою опо-
даткування податком на доходи фізичних осіб.

У разі якщо вартість дарунка перевищує вказаний розмір, то 
сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фі-
зичних осіб як додаткове благо з урахуванням п. 164.5 ст. 164 ПКУ.

Крім того, згідно з пп. 1.2 п. 161 пр. 10 розд. XX Перехідних по-
ложень Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором (далі 
– збір) є дохід, визначений ст. 163 Кодексу, до якого включається 
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 
163.1 ст. 163 Кодексу). Нарахування, утримання та сплата (пере-
рахування) податку на доходи фізичних осіб та збору до бюджету 
здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу. При цьо-
му нормами п. 161 підрозд. XX Кодексу застосування коефіцієнта, 
визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу, не передбачено.

Водночас пп. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. XX Перехідних по-
ложень передбачено, що звільняються від оподаткування збором 
доходи, які згідно з розд.IV ПКУ не включаються до загального 
оподатковуваного доходу фізосіб (не підлягають оподаткуванню, 
оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених 
у пп. 165.1.2,165.1.18,165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

За інформацією ДФС
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 ТЕМА НОМЕРА

(Продолжение на стр. 9)

Во время досудебных и судебных споров относи-
тельно возмещения вреда, причиненного повреждением 
транспортных средств при ДТП очень часто возникает во-
прос о том — на какой именно временной момент определя-
ется размер материального ущерба, причиненного собствен-
нику или законному пользователю транспортного средства.

Наиболее часто эти споры возникают в тех случаях, ког-
да к участию в деле привлечена страховая компания, несу-
щая ответственность по условиям договора об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Попробуем максимально просто (на-
сколько удастся, конечно) разъяснить эту ситуацию.

По общим правилам, которые достаточно четко 
определены частью 2 статьи 1192 ЦК Украины, размер 
ущерба, который подлежит возмещению пострадавшему, 
определяется по реальной стоимости утраченного имуще-
ствана момент рассмотрения дела или производтва  работ, 
необходимых для восстановления поврежденной вещи. Это 
также подчеркнуто пунктом 14 Постановления Пленума 
Высшего специализированного суда Украины по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел № 4 от 1.03.2013 года «О 
некоторых вопросах применения судами законодательства 
при решении споров о возмещении вреда, причиненного ис-
точником повышенной опасности».  И, следует, между про-
чим, указать, что это правило касается не только поврежде-
ний транспортных средств во время ДТП, а любого вреда, 
если иное не предусмотрено специальными законами или 
специальными нормами законов.

То есть, если Вы после ДТП выполнили работы по ре-
монту, то Вы в СТО получаете документ, подтверждаю-
щий перечень, объем и стоимость работ, израсходованных 
материалов, и именно эти Ваши потери должны быть Вам 
возмещены. Если же при этом, другая сторона спора (ви-
новник ДТП и/или страховая компания) не соглашаются с 
предоставленным Вами документом относительно размера 
расходов по ремонту, то одна из сторон должна заказать ав-
тотовароведческое исследование для установления суммы 
материального ущерба, причиненного собственнику тран-
спортного средства. А если дело уже рассматривается в суде 
— заявить суду ходатайство о назначении  соответствующей 
судебной автотовароведческой экспертизы.

Если же Вы уже заказали такую оценку до судебного 
разбирательства, суд должен учесть ее, если иные стороны 
судебного спора не возражают. Если они все же возража-
ют против выводов оценочного исследования, то они в со-
ответствии с частью 1 статьи 60 Гражданского процессу-
ального кодекса Украины (ГПК), указывающей, что каждая 
сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основание своих требований и возражений, 
должны доказательно обосновать свои возражения. Т.е., к 
примеру, Вы, как истец, предоставили суду с иском свое до-
казательство — отчет оценщика. Другая сторона не соглаша-
ется с выводами отчета — тогда она должны предоставить 
свое доказательство, опровергающее поданное Вами. Таким 
доказательством во время судебного разбирательства должен 
быть или отчет другого оценщика, заказанный той стороной 
до начала судебного разбирательства или же эта сторона 
имеет право заявить ходатайство о назначении автотоваро-
ведческой экспертизы. При чем, такое ходатайство, по жела-
нию, может заявить и сам истец.

Конечно, при наличии двух противоречивых отчетов оцен-
щиков, уже истец должен заявлять ходатайство о назначении ав-
тотовароведческой экспертизы, если этого не делает ответчик.

Однако, указанное правило нормы части 2 статьи 1192 
ЦК Украины не является абсолютным для всех случаев. В 
частности, в соответствии с пунктом 30.1. статьи 30 Закона 
«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев наземных транспортных средств» 
(№ 1961-IV), транспортное средство считается физически 
уничтоженным, если его ремонт технически невозможен или 
является экономически необоснованным. Ремонт считается 
экономически необоснованным, если предусмотренные со-
гласно аварийному сертификату (рапорту), отчету (акту) или за-
ключению об оценке, составленному аварийным комиссаром, 
оценщиком или экспертом, расходы на восстановительный 
ремонт транспортного средства превышают стоимость тран-
спортного средства до дорожно-транспортного происшествия.

В подобных случаях этот Закон пунктом 30.2. статьи 30 
предусматривает, что если транспортное средство считается 
уничтоженным, его владельцу возмещается разница между 
стоимостью транспортного средства до и после дорожно-
транспортного происшествия, а также расходы на эвакуацию 
транспортного средства с места дорожно-транспортного 
происшествия. И ни чего иного, да и только в пределах стра-
ховой суммы, да и еще за минусом франшизы, если по дого-
вору страхования франшиза подлежит отчислению.

В данном случае, видимо, законодатель имел в виду, что 
по большей части практически при любом ДТП все же оста-
ются невредимые запасные или комплектующие части, име-
ющие хотя б какую-то рыночную стоимость. Но эта норма 
для многих случаев вносила серьезную путаницу и оставля-
ла для страховых компаний возможность маневрировать. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ДТП
Разъяснения адвоката о временном моменте 

в делах возмещения вреда при ДТП
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Наверное, поэтому пунктом 15 Постановления Пленума 
Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел № 4 от 1.03.2013 г. «О некоторых 
вопросах применения судами законодательства при решении спо-
ров о возмещении вреда, причиненного источником повышенной 
опасности», было определено, что транспортное средство по 
статье 30 Закона № 1961-IV считается уничтоженным, если его 
ремонт технически невозможен или экономически необоснован, 
а владелец транспортного средства согласен с признанием тран-
спортного средства физически уничтоженным.

Т.е., Пленум установил зависимость определения тран-
спортного средства уничтоженным от согласия на это вла-
дельца и указывает, что если владелец транспортного средства 
не согласен с признанием транспортного средства физически 
уничтоженным, именно тогда ему возмещается разница меж-
ду стоимостью транспортного средства до и после дорожно-
транспортного происшествия, а также расходы по эвакуации 
транспортного средства с места этого происшествия.

Если же владелец не возражает против признания тран-
спортного средства уничтоженным, он признается таким и 
возмещение вреда страховщиком осуществляется в размере, 
который отвечает рыночной стоимости транспортного сред-
ства до дорожно-транспортного происшествия и расходы по 
эвакуации транспортного средства с места ДТП.

Т.е., во время проведения автотовароведческого исследования 
застрахованного транспортного средства должны быть выяснены 
его рыночная стоимость на день попадания в ДТП, но до момента 
повреждения в ДТП, а также (чтобы Вы потом не имели лишних 
проблем с доказыванием и обоснованием) — еще и стоимость 
остатков автомобиля на тот же день ДТП, но уже после ДТП.

Ну и следует знать, что если страховщик (или виновник ДТП) 
все же возместил Вам всю стоимость транспортного средства на 
момент ДТП, он получает право забрать себе его остатки, но 
такое его право должно быть определено в судебном решении. 
Когда такой вопрос возникает во время судебного разбиратель-
ства, главное настаивайте на том, чтобы суд определял в решении 
такое право страховщика или виновника ДТП только после осу-
ществления ими полной денежной выплаты.

Но, однако, не забывайте, что страховая компания, как 
уже было сказано, возместит (если возместит?) Вам сумму 
материального ущерба  только в пределах суммы, предусмо-
тренной договором страхования.

Если реальный ущерб, причиненный повреждением авто-
мобиля превышает выплаченную сумму страхового возмеще-
ния, или сумму подлежащую к выплате со стороны страховой 
компании (если она еще не выплатила), остаток ущерба Вы 
имеете право просить суд взыскать с виновника ДТП.

 В такой ситуации следует разделять требования к страхо-
вой компании и к виновнику ДТП по стоимости материаль-
ного ущерба и по периоду его начисления.

Чтобы четко все можно было понять, вернемся к автото-
вароведческой экспертизе. В любом случае, при привлече-
нии к участию в деле страховой компании рекомендую в хо-
датайстве (заявлении) о назначении такой экспертизы в связи 
с ДТП, просить суд поставить на рассмотрение эксперта 
(экспертов), по меньшей мере следующие вопросы в прибли-
зительно такой формулировке:

1. Какою была рыночная стоимость поврежденного авто-
мобиля по состоянию на дату ДТП (указать дату) — до мо-
мента повреждения автомобиля во время ДТП?

2. Каким является размер материального ущерба, причи-
ненного собственнику автомобиля вследствие повреждения 
указанного автомобиля во время ДТП (указать дату) в ценах 
по состоянию на дату ДТП (указать) после повреждения ав-
томобиля вследствие ДТП?

3. Каким является размер материального ущерба в целом 
причиненного собственнику автомобиля, вследствие повреж-
дения указанного автомобиля во время ДТП (указать дату) в 
ценах, по состоянию на время проведения экспертизы?

4. Является ли экономически целесообразным восстанов-
ление поврежденного в ДТП автомобиля с соблюдением тех-
нических требований производителя?

5. Какою является рыночная стоимость автомобиля после 
повреждения в ДТП по состоянию на день ДТП (указать)?

Конечно, четвертый вопрос касается только тех случаев, когда 
транспортное средство повреждено очень сильно и у Вас есть со-
мнения, целесообразно ли, возможно ли его восстанавливать из-
за того, что стоимость ремонта превысит рыночную стоимость 
такого самого неповрежденного автомобиля, или из-за того, что 
это просто технически не реально в соответствии с требования-
ми производителя (например старый автомобиль, для которого 
уже нет в производстве и продаже надлежащих деталей).

Третий вопрос целесообразно ставить только в тех слу-
чаях, когда сумма страхового возмещения может не покрыть 
стоимость ремонта и Вы имеете намерение обращаться с ис-
ком о возмещении ущерба также и к виновнику ДТП.

К примеру, виновник ДТП застраховал свою ответствен-
ность по договору обязательного страхования на сумму 100 
тысяч грн., а вследствие ДТП Ваш автомобиль, стоивший до 
момента ДТП (по заключению оценщика иди эксперта) 200 
тысяч грн., полностью уничтожен. Пока идут выяснения, 
споры, суды, доллар, как водится, растет вместе с ценами на 
все, и рыночная стоимость автомобиля, как бы он не был по-
врежден в том ДТП, видимо тоже должна бы вырасти (хотя 
бывает и иначе).  И экспертиза дает Вам заключение, что на 
время проведения экспертизы сумма материальных убытков 
составляет уже не 200 тысяч грн., а 250 тысяч грн.

Т.е. (для примера), если бы не определенная договором стра-
хования сумма страхового возмещения в размере не более 100 
тыс. грн, страховая компания выплатила бы Вам не более, чем 
199 тыс. грн. (от 200 тыс. грн. с отчислением франшизы). А так, 
по действующему договору она выплатит Вам максимальную 
сумму только 99000 (от 100 тыс. грн., с отчислением франшизы).

Прочее имеете право просить суд взыскать с виновника 
ДТП. При этом, в иске Вы указываете, что с виновника Вы 
желаете взыскать сумму материального ущерба на время су-
дебного разбирательства, т.е. по формуле: сумма материаль-
ного ущерба на время судебного разбирательства (фактически 
— на время проведения экспертизы), от которой отчисляется 
сумма, выплаченная или которая должна быть выплачена стра-
ховой компанией. В нашем примере это выглядит следующим 
чином: 250000 грн. минус 99000 грн. равняется 151000 грн. 
Это и есть сумма исковых требований для виновника ДТП.

И еще раз напоминаю: это только пример для указан-
ной стоимости!

Адвокат Кучерявый О. П.  
ukr-advokat.org.ua
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ВАРТО ЗНАТИ!       ЛіКУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Зверніть увагу, що сьогодні в Україні все ще не створено 
механізмів впливу на діяльність посередницьких структур з 
надання медичних послуг. Міністерство охорони здоров’я 
України рекомендує громадянам України подбати про стра-
хове забезпечення процесу лікування за кордоном.

Слід пам’ятати, що правовідносини між пацієнтом і клі-
нікою та пацієнтом і посередником, що надає послуги з лі-
кування за кордоном, мають бути оформлені у формі пись-
мового договору (контракту), доповнені планом лікування. 
Необхідно залишати оригінали документів (бажано з пере-
кладом), які стосуються не лише Вашого лікування, але і ор-
ганізації виїзду і перебування за кордоном.

З метою належної організації Вашої поїздки, радимо 
ознайомитися з порадами для подорожуючих, розміщених 
на веб-сторінках закордонних дипломатичних установ Укра-
їни у розділі «Консульські питання» та на сайті Міністерства 
закордонних справ України www.mfa.gov.ua.

У разі виникнення складнощів в отриманні медичних 
послуг за кордоном радимо Вам звертатися до закордонних 
дипломатичних установ України для отримання інформації 
щодо особливостей законодавства країни перебування, а та-
кож з питань зносин з офіційними установами цієї країни з 
метою відновлення порушених прав

Додаткові рекомендації стосовно отримання медичних 
послуг в Австрії, Ізраїлі, Німеччині та Туреччині розміщені 
на сайті МЗС у відповідних інформаційних довідках про ці 
країни, в розділі «Поради подорожуючим»

За матеріалами МЗС України

           

       Вирушаючи за кордон 
з метою отримання медич-
них чи оздоровчих послуг, 
пацієнти повинні усвідом-
лювати усі ризики та пере-
ваги медичного обслугову-
вання в іноземній країні.

Обираючи іноземний за-
клад охорони здоров’я, необ-
хідно з’ясувати наявність в 
установи досвіду роботи з 
іноземними пацієнтами та 
відділів (центрів), які нада-
ють сприяння в організації 
лікування іноземних грома-
дян, спеціалізацію закладу, 
його авторитет, міжнародну 
акредитацію. З метою запо-
бігання порушення Ваших 
прав за кордоном, особливу 
увагу слід приділи отриман-
ню повної та максимально 
об’єктивної інформації про:

• можливість отримання первинної консультації на тери-
торії України (у т.ч. у іноземного лікаря), умови проходжен-
ня медичного обстеження;

• наявність акредитованих (уповноважених) посередників;
• етапи та тривалість лікування (включно з реабілітацією);
• цінову політику закладу та форми оплати за надані по-

слуги (у т.ч. з організації виїзду на лікування, залучення пе-
рекладачів);

• ризики запланованих процедур та очікувані результати;
• медичні препарати та методики, які будуть застосову-

ватися;
• лікаря та персонал, який буде залучатися у процесі лі-

кування;
• умови проживання пацієнта та супроводжуючих його 

осіб, клімат відповідної місцевості, особливості харчування 
тощо;

• інші принципові умови лікування, залежно від захво-
рювання.

Перед поїздкою рекомендується ознайомитися з інформацією 
про умови в’їзду та перебування з метою лікування на території 
іноземної держави, особливості її законодавства про захист прав 
пацієнтів (споживачів), державне регулювання у сфері надання 
медичних послуг закладами охорони здоров’я або посередниць-
кими компаніями (агентами).

Рекомендації громадянам України, 
які мають намір отримати медичні послуги за кордоном
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ПРАВИЛА ТА РЕКОМЕНДАЦії ЩОДО ВИїЗДУ і 
В’їЗДУ В УКРАїНУ ГРОМАДЯН УКРАїНИ

Батькам, які планують здійснити подорож за кордон з ди-
тиною (без другої особи з подружжя), слід подбати про отри-
мання нотаріально засвідченої згоди на це другого з батьків.

Бажано занотувати адреси та контактні телефони дипло-
матичного представництва чи консульської установи Укра-
їни в країні, де громадянин перебуватимете, а також мати 
з собою: дві фотокартки розміром 3,5Х4,5 см; ксерокопію 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон (першої, 
другої сторінки та сторінки з дійсною візою), у випадку по-
їздки з дитиною -  копію свідоцтва про її народження, що 
у разі звернення до закордонної дипломатичної установи 
України з приводу втрати закордонного паспорта значно при-
скорить оформлення необхідних документів для повернення 
в Україну.

Зроблені копії радимо зберігати окремо від оригіналів до-
кументів.

При виникненні надзвичайної ситуації за кордоном за 
участю громадянина України необхідно звернутися до най-
ближчої дипломатичної чи консульської установи України 
та повідомити про подію з метою оперативного отримання 
необхідної допомоги (більш детальна інформація з цього пи-
тання розміщена у розділі «Надзвичайні ситуації»).

У разі відсутності в країні перебування закордонної ди-
пломатичної установи України, громадянин України може 
зв’язатися особисто або через рідних/знайомих в Україні з від-
ділом оперативної роботи Департаменту консульської служ-
би МЗС за номерами телефонів: (044) 238-16-57, факс: (044) 
238-18-24 або надіслати повідомлення на адресу електронної 
пошти cons_or@mfa.gov.ua з метою уточнення місцезнахо-
дження української закордонної установи в одній із су-
сідніх з країною перебування держав, яка 
забезпечує надання співвітчизникам 
необхідної у таких випадках допо-
моги.

За інформацією МЗС України

Відповідно до Закону України «Про порядок виїзду з 
України і в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 
1994 року громадяни України мають конституційне право ви-
їхати з України (крім окремих випадків, передбачених цим 
Законом) та в’їхати в Україну.

Документами, що дають право на виїзд з України і в’їзд в 
Україну та посвідчують особу громадянина України під час 
перебування за її межами, є:

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон (гро-
мадяни України для поїздок у Російську Федерацію і Респу-
бліку  Білорусь  можуть використовувати загальногромадян-
ський паспорт);

• дипломатичний паспорт;
• службовий паспорт;
• проїзний документ дитини;
• посвідчення особи моряка.

У передбачених міжнародними договорами України ви-
падках замість зазначених документів можуть використову-
ватися для виїзду за кордон інші документи.

У разі втрати громадянином України зазначених вище 
документів, документом, що дає право на в’їзд в Україну, є 
посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається 
закордонними дипломатичними установами.

Громадянин України ні за яких підстав не може бути об-
межений у праві на повернення в Україну.

Порядок в’їзду до іноземної держави регулюється зако-
нодавством відповідної держави, а також відповідними між-
народними договорами України у сфері взаємних поїздок 
громадян.

Перетинання громадянами України державного кордону 
України здійснюється в пунктах пропуску через державний 
кордон України після пред’явлення одного із зазначених 
вище документів.

Готуючись до виїзду за кордон, громадянам бажа-
но ознайомитися з інформацією про країну 
в’їзду, зокрема: її чинним законодавством; 
умовами перебування на її території; ме-
дичним обслуговуванням (особливо пи-
танням страхування життя і здоров’я від 
нещасних випадків, що можуть статися під 
час подорожі); можливостями працевла-
штування та навчання в країні перебуван-
ня; особливостями дорожнього руху (для 
водіїв); календарем святкових та вихідних 
днів тощо.



7(84)/2017 р.липень

12

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: 
МОВЧАТИ НЕ МОЖНА ГОВОРИТИ

Коротко про головне говорив суддя Апеляційного суду Ві-
нницької області Антон Рупак. 

- Пане суддя, як часто в Апеляційному суді Вінницької 
області  розглядають справи про насильство в сім’ї?

Така категорія справ, як насильство в сім’ї, з точки зору 
криміналістики має характер подвійний. З одного боку, 
йдеться про адміністративні правопорушення, передбачені 
статтею 173-2 (Вчинення насильства в сім’ї, невиконання за-
хисного припису або непроходження корекційної програми) 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З іншого – Кримінального кодексу України. Наприклад, 
якщо насильство відбувається фізичне, то це заподіяння ті-
лесних ушкоджень (ст.ст.121, 122, 125 ККУ).

Проте, на жаль, з тієї статистики, якою оперуємо, ми мо-
жемо дати більш конкретні дані лиш по справах про адміні-
стративні правопорушення. 

Оскільки кримінальні правопорушення, зокрема, нане-
сення тілесних ушкоджень, як невеликої тяжкості, середньої 
тяжкості, так і тяжких тілесних ушкоджень – з них неможли-
во виокремити ті, які вчиняються лише в сім’ї. Фіксуються 
сутички також і між сусідами, знайомими тощо. 

Також немає окремої графи звітності щодо членів сім’ї.
Тож щодо ситуації по насильству в сім’ї у Вінницькій облас-

ті. У 2015 році в області були притягнуті до відповідальності 4 
тисяч 468 осіб, у 2016 році дещо збільшилося – 4 тисяч 619 осіб.

До слова, до апеляційної інстанції дуже рідко доходять 
справи по домашньому насильству. Так, із озвученої статис-
тики до нас, в апеляційний суд, у 2015 році дійшло лише 15 
справ, а в 2016 році – 22 справи.

- Статистика фіксування випадків домашнього насиль-
ства потроху збільшується, чи значить, що люди стали часті-
ше звертатися по допомогу?

Хотів би звернути увагу: загальна статистика включає не 
тільки звернення від постраждалих осіб. Адже люди зверта-
ються по допомогу не лише до правоохоронних органів. 

Часто, особливо в сільській місцевості, потерпілі зверта-
ються в органи місцевого самоврядування, в сільські ради. І ті, 
у свою чергу, зобов’язані відповідно реагувати, викликаючи 
правоохоронні органи, представників служби у справах сім’ї. 

Відзначу, що мало хто звертається в органи опіки сім’ї, 
які також зобов’язані надавати допомогу, якщо стається до-
машнє насильство.  Чимало людей намагаються самі владна-
ти критичну ситуацію – без звернення до держави.

Також побутує думка, що насильство в сім’ї збільшується 
через події на сході. Не згодний. Домашнє насильство вини-
кає через різні фактори: і через виховання в родині, релігійні 
особливості тощо.

- За результатами дослідження «Ла Стради», 38 % опита-
них суддів вважають, що справи по домашньому насильству 
– це приватна справа…

Суддя про домашнє насильство: «Злочин не може бути 
приватною справою»

Про домашнє насильство настав час говорити голосно і без 
цензури. У цьому переконані журналісти України із Запоріжжя, 
Донецька, Полтави, Івано-Франківська, Львова, Дніпра, Києва, 
які об’єдналися, щоб розповісти про домашнє насильство до-
ступною мовою. Так стартувала всеукраїнська інформаційна 
кампанія «Домашнє насильство: Мовчати не можна говорити».

Трохи цифр
За 2016 рік до Нацполіції надійшло майже 130 тисяч звер-

нень про домашнє насильство, більшість справ (близько 80 
тисяч) закінчується адмінпокаранням, і кривдник поверта-
ється знову в сім’ю, тільки 4 % справ має підстави для про-
ведення досудового слідства.

Також в Україні більше 10 % прокурорів, 11 % суддів, 12 
% представників поліції вважають, що в певних випадках за-
стосовувати силу або бити партнерку є… прийнятним. 

Ці дані взяті з дослідження 2017 року, яке провели правоза-
хисний центр «Ла Страда» спільно з Женевським центром демо-
кратичного контролю за сектором безпеки (DCAF) у співпраці з 
Національною школою суддів України, Академією прокуратури 
України та Національною поліцією. У дослідженні взяли участь 
388 співробітників поліції, 106 прокурорів, 169 суддів. 

Згідно з результатами дослідження, 39% респондентів та-
кож вважають, що домашнє насильство є приватною справою. 

«З опитаних нами – 77% прокурорів, 81% поліцейських, 
84% суддів вважають примирення в родині є найважливі-
шим. Не покарання кривдника, не захист постраждалих. А 
це фактично є приховуванням від суспільства проблеми. По-
мирилися – гаразд. А те, що далі буде відбуватися, – це їхня 
приватна справа. І такі речі є дуже небезпечними», – про-
коментувала директорка «Ла Стради» Катерина Левченко. 

Дослідження також показало, що реагування системи пра-
восуддя на насильство над жінками є неефективним через те, 
що жінки не повідомляють про злочин та правопорушення. 
Нерідко через те, що жінки не довіряють правоохоронним 
органам. Відповідно до даних опитування, 60% респонден-
тів вважають, що випадки, про які інформують постраждалі 
від домашнього насильства, є удаваними, неправдивими. 

«Але коли ми аналізували скарги від жінок, які телефонува-
ли нам на «гарячу лінію» – а таких ми отримали 109 скарг за 2 
місяці – потерпілі говорили «Поліція мені не вірить... У вас нема 
вбивства – ми не будемо виїжджати», – наголосила К. Левченко. 

Якщо скоюється насильство в сім’ї, держава зобов’я-
зана втрутитися

Як тільки розпочалася кампанія «Насильство: мовчати не 
можна говорити», серед перших до активістів зателефонува-
ли… з Апеляційного суду Вінницької області й запитали, як 
можуть допомогти. Як коментують координатори кампанії, 
це чи не вперше в їхній практиці, коли поговорити відверто 
про домашнє насильство наважилися представники суду. (Продовження на стор. 13)
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(Початок на стор. 12)

Я не зовсім розумію, як можна вважати якесь правопору-
шення приватною справою? 

Взагалі ж слід глобальніше дивитися на цю проблему. Так, 
Кодекс України про адміністративні правопорушення в нас діє… 
ще з 60-х років ХХ століття. Він не зазнав таких кардинальних і 
радикальних змін, як господарський, цивільний, кримінальний. 

Зокрема, стаття, яка передбачає адміністративну відпові-
дальність за вчинення насильства у сім’ї, а також невиконан-
ня припису і непроходження корекційної програми, введена 
лише… у 2003 році.

Слід також враховувати, як у нас приймаються закони: нерід-
ко за рішеннями типу польських законів, німецьких… Та не вар-
то займатися «мавпуванням» – списувати закони з чужих країн. 
На мою думку, кожна нація має свій менталітет, і, вирішуючи або 
захищаючи те чи інше порушене право, треба враховувати також 
і національні особливості того народу, де ти проживаєш.

Тож щодо тих суддів, які відповіли, що «насильство – 
приватна справа». Я би прокоментував так. Виникають де-
які труднощі при розгляді справ про домашнє насильство. 
Бо якщо чоловік щодо жінки, або дитини вчинив насильство 
психологічне чи фізичне, ця жінка, ясна річ, з метою захисту 
звернеться у правоохоронні органи, наприклад, зателефонує 
дільничному інспектору. 

На звернення дільничний оформлює заяву і доправляє її 
до суду… І дуже часті випадки, коли ця сама жінка прибігає 
і ледь не навколішках просить: «Не давайте штраф – це від 
сім’ї заберете. Арешт не давайте, бо якщо арештують на 5 
чи 10 днів,  то вдома треба комусь робити: там і воду при-
нести, і дрова нарубати…». 

Розумієте в чому проблема: це не те, що називається 
«приватна справа», це те, що дуже зав’язано на сім’ї. 

І при винесенні рішення щодо насильства в сім’ї слід вра-
ховувати ці моменти: щоб передбачені стягнення не були об-
тяжливі для самої родини, але були б досить адекватні для 
виправлення й перевиховання особи, яка вчинила насильство.

На жаль, теперішній Кодекс про адмінправопорушення 
не в змозі реагувати на сучасні випадки.

Утім, вважати, що насильство – це приватна справа ніяк 
не припустимо. Конституцією України та іншими законами 
передбачена рівноправність чоловіка і дружини, обов’язок 
батьків виховувати дітей. При порушенні цих прав, звісно, 
держава має втручатися. 

Коли кривдник відчує покарання?
У рамках закону України «Про попередження насильства 

в сім’ї» діє, зокрема, офіційне попередження про неприпус-
тимість вчинення насильства в сім’ї або захисний припис 
(якщо в діях кривдника не кваліфіковано ознаки злочину). 

У разі вчинення особою насильства в сім’ї – особу в 
обов’язковому порядку направляють до кризового центру 
для проходження корекційної програми. 

З таким захисним приписом кривднику може бути забо-
ронено також чинити певні дії щодо потерпілої. 

Наприклад, 
• отримувати інформацію про її місце перебування; 
• розшукувати її, якщо вона за власним бажанням пере-

буває у місці, що невідоме кривднику; 
• відвідувати потерпілу, якщо вона тимчасово перебуває 

не за місцем спільного проживання; 
• вести телефонні переговори з потерпілою тощо. 
Утім, на думку різних правозахисників, заходи, передба-

чені нинішнім законодавством про насильство в сім’ї, ніяк не 
захищають потерпілу від насильства. Адже… кривдник не 
відчуває покарання, часто – не з’являється на судові засідання, 
а в суспільстві домашнє насильство – не вважається злочином. 

Змінити цю ситуацію системно покликана Конвенція Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домаш-
ньому насильству та боротьбу з цими явищами (т.з. Стамбуль-
ська конвенція). Україна цей документ підписала однією з 
перших – ще в 2011 році, однак досі її не може ратифікувати.

Із ратифікацією Стамбульської конвенції Україна взяла би 
на себе зобов’язання упорядкувати національне законодавство 
до сучасного захисту потерпілих від насильства. Зокрема, і но-
вого закону про домашнє насильство, і адекватна міра покаран-
ня й низка заходів із попередження домашнього насильства.

Якщо коротко, то ратифікація Стамбульської конвенції 
потрібна для того, щоб:

- забезпечити належне розслідування на основі свідчень 
потерпілих та справедливий розгляд справи у суді;

- забезпечити повагу правоохоронних органів до потерпі-
лої особи, коли вона повідомляє про випадки травмування;

- створити національну лінію телефону довіри;
- ізолювати кривдника від потерпілої особи й гарантувати 

безпеку потерпілій особі;
- гарантувати комплексну допомогу потерпілій особі й 

ефективне покарання кривдника.
Активісти та активістки кампанії «Насильство: Мовчати 

не можна говорити» переконані, крапля камінь точить. Про-
блема домашнього насильства вирішуватиметься, якщо про 
неї говоритимуть на різних рівнях – від потерпілих до депу-
татів, від активістів до суддів.

Ірина Виртосу, Центр інформації про права людини
Матеріал підготовлено в рамках кампанії 

«Насильство: мовчати не можна говорити»

Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства, або 
стали свідками – зверніться в поліцію за номером «102».

За правовою, психологічною, юридичною консульта-
цією також звертайтеся за телефонами Національної 
гарячої лінії – 0 800 500 335, або з мобільного – 386.
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АЛИМЕНТЫ НА РЕбЁНКА: 
РАСЧЁТ СУММЫ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ

Минимальная сумма выплат на ребёнка составляет на сегод-
няшний день 30 % от общей суммы прожиточного минимума на 
содержание несовершеннолетних детей. Такие нормы введены 
специально для защиты интересов детей, в том числе и в случа-
ях, когда плательщик алиментов не имеет постоянного дохода. 
Прожиточный минимум определён на весь год, и, следователь-
но, можно рассчитать минимальный размер алиментов.

На детей возрастом до 6 лет сумма составит от 406,5 до 
447,6 грн. С 6 до 18 лет — соответственно от 506,7 до 558,0 грн. 
Верхней границы при выплате денежных средств на содержа-
ние и воспитание двоих и более детей не существует. Только 
общая сумма средств, перечисляемых на содержание ребёнка, 
не может превышать 70 % от любого вида полученного роди-
телем заработка. 

При определении суммы выплат учитываются такие 
факторы, как суммы валового дохода, получаемого регулярно 
и ежемесячно; наличие недвижимости в правах собственнос-
ти; общее число людей, которые находятся у плательщика али-
ментов на содержании (родители, супруги и прочие); уровень 
общей материальной обеспеченности детей; необходимые 
затраты на обучение или оказание медицинской помощи.

Сумма алиментов на ребёнка в Украине в 2017 году 
определяется решением суда после рассмотрения и приня-
тия во внимание всех этих факторов. Главными критериями 
удачного разрешения спора в суде с присвоением максималь-
но возможных сумм алиментов является хорошее исковое за-
явление с широкой доказательной базой. Обращение в суд 
требует от истца глубокой подготовки, которая позволит на-
глядно, с расчётами и убедительными документами подтвер-
дить потребность ребёнка в конкретной сумме.

Несмотря на введение в действие новой методики опред-
еления суммы выплат, на практике расчёт ведется по старой 
памяти и привычной практике. А вот новый законодательный 
акт, принятый Радой в первом чтении, предусматривает расчёт 
суммы алиментов на ребёнка в соответствии со шкалой про-
центов относительно фиксированных сумм оплаты труда. 

Так, для выплаты алиментов на одного ребёнка необходи-
мо 25 % от всей суммы денег, полученных от любой работы 
в этом месяце; при наличии двух детей нельзя платить на их 
содержание и воспитание меньше, чем 33 % собственного за-
работка; при необходимости платить алименты трём детям 
удельный вес алиментов остаётся не меньше 50 % от суммы 
зарплаты.

Несовершенство процентного метода состоит в том, что 
в Украине при определении конечной суммы алиментов на 
ребёнка по новому закону 2017 года получается некоторое 
удвоение: взыскание и по процентной ставке, и по фиксиро-
ванному твёрдому платежу от одного родителя. 

При этом нужно помнить, что у фиксированного «курса» на 
алименты есть свои преимущества, а у процентного — свои. 
Проект Закона № 4928 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты относительно улучшения защиты права 
ребёнка на надлежащее содержание» принят Верховной Радой 
Украины в первом чтении ещё 19.10.2016. 

Одним из главных изменений является увеличение ми-
нимального размера алиментов с 30 до 50 % прожиточного 
минимума. В таком случае минимальный размер алиментов в 
Украине в 2017 году будет выглядеть так: на детей возрастом 
до 6 лет — от 677,5 до 746 грн., а на детей от 6 до 18 лет — от 
844,5 до 930,0 грн.

Также законопроект предлагает упростить механизм 
принятия судебного решения о взыскании алиментов. Пред-
полагается установить право родителя, с которым прожи-
вает ребёнок, определять способ взыскания алиментов. Он 
может получать в порядке упрощенного судопроизводства 
алименты в размере на одного ребёнка — 1/4, на двух де-
тей — 1/3, на трёх и более детей — 1/2 заработка (дохода) 
плательщика алиментов при определении размера алимен-
тов как доли от заработка (дохода) матери, отца ребёнка, 
или в размере 50 % прожиточного минимума для ребёнка 
соответствующего возраста, если заявлено требование об 
индексации алиментов, присуждённых в твёрдой денежной 
сумме. Однако сумма алиментов не может превышать 10 
прожиточных минимумов. 

Закон предлагает определить алименты как собствен-
ность ребёнка, а также освободить истца от уплаты судеб-
ного сбора по делам о взыскании дополнительных расходов, 
пени (неустойки) за просрочку уплаты алиментов, индекса-
цию алиментов и изменение способа их взыскания.

Закон гласит, что содержание ребёнка — обязанность ро-
дителей до достижения им совершеннолетия (18 лет) и что 
выплаты обязательных сумм на содержание могут быть по 
суду назначены до исполнения детям 23 лет в случае, если 
они учатся в вузах.

Увеличение суммы выплат возможно, если появляется 
потребность в дополнительном обучении детей; при нали-
чии у детей заболеваний, которые требуют оказания платных 
медицинских услуг; в случае высокого уровня инфляции; 
при смене работы родителем, выплачивающим алименты, 
или значительном увеличении его благосостояния.

Обязательство оказывать необходимую помощь в содер-
жании детей, а также установление размера такого обязатель-
ства проистекает из норм гражданского и семейного права.

Источник: Местная газета
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПіЛЬНА МЕТА»

Координати для звернень ВГО «ПО «СПІЛЬНА МЕТА» :
електронна пошта: common_goal2004@yahoo.com Додаткова інформація на сайті: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАЦЮ
    (Дотримання законодавства про працю перевірятимуть по-новому);
◘ НОВИЙ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ СУБСИДІЙ
    (Нові правила: за що можуть забрати субсидію в українців?);
◘ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
   (Кому сколько платить, и что делать, если квитанция не пришла?).

            

ОБ’ЯВИ·ІНФОРМАЦІЯ·ОГОЛОШЕННЯ·ПОВІДОМЛЕННЯ 

     У відповідності із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» Міжнародна громадська 
організація «МИ УКРАЇНЦІ» відкриває низку гуманітарно-правових центрів (ГПЦ) по наданню 
безоплатної первинної правової допомоги всім верствам населення. Консультації надають кваліфіковані 
юристи та адвокати.

Наразі відкриті і працюють наступні центри правової допомоги:
1) м. Київ, вул. Різницька, буд. 9-А, кв. 5 (метро Печерська): вт, чт - 10.00-13.00;
2) м. Київ, вул. Л. Первомайського 5, кв. 23: ср - 14.00-18.00, пт - 09.00-16.00;
3) м. Київ, вул. Інституцька, 21/8 (ГПЦ при уповноваженому ВРУ з прав людини): 
пн-чт - 09.30-17.30, пт - 09.30-16.45;
4) м. Коломия, вул. В.Чорновола, 23;
5) м. Прилуки, вул. Київська, 185: пн - 09.00-12.00, чт - 14.00-17.00;
6) м. Севастополь, вул. Шостака, 9: пн-чт - 10.00-16.00.

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА!

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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Крылатые выражения на ЛАТЫНИ

« ПЕРЕДПЛАТА - 2017 »

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Якщо вам цікава газета «ПОРАДИ ЮРИСТА» Ви можете оформити передплату на неї  з 
будь-якого місяця у всіх поштових відділеннях України за Каталогом видань ДП «Преса». 

 

ВСЬОГО ЗА  56 грн. 40 коп. НА РІК!
1 міс - 4,70 грн;   3 міс - 14,10 грн;   6 міс - 28,20 грн. 
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Beatae plane aures, quae, non vocem foris sonsntem, sed 
intus auscultant veritatem docentem — Истинно блаженны 
уши, внимающие не голосу на площадях, но голосу, в 
тиши учащему истине

A communi observantia non est recedendum — нельзя 
пренебрегать тем, что принято всеми

Actore non probante reus absolvutur — при недоказан-
ности истцом иска ответчик освобождается

Adversus necessitatem ne dii quidem — Против необхо-
димости не властны и сами боги

Alitur vitium vivitque tegendo — укрыванием порок 
питается и поддерживается

Aequum et bonum est lex legum — справедливость и 
благо — закон законов

Actum est, ilicet! — Дело сделано, можно расходиться!

Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae 
sempterna — нам дана короткая жизнь, но память об от-
данной за благое дело жизни вечна

Bona fides semper praesumitur, nisi malam fidem adesse 
probetur — если не доказан злой умысел, всегда предпо-
лагается добросовестность

Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus — 
Счастье не в награде за доблесть, а в самой доблести

Aditum nocendi pefido praestat fides — Доверие, 
оказываемое вероломному, дает ему возможность вредить

Actori incumbit onus probandi — бремя доказывания ле-
жит на истце

Aequitas enim lucet per se — справедливость светит 
сама по себе

Amat victoria curam. — Победа любит старание


