
1 січня набрав сили Закон Украї-
ни «Про внесення змін та визна-

ння такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів України», 
який встановлює низку змін до за-
конів, які регулюють питання пен-
сійного забезпечення громадян. 

Із цього дня розміри пенсій за 
віком та вислугою років, які призна-
чаються за нормами законів України 
«Про державну службу», «Про нау-
кову і науково-технічну діяльність», 
«Про прокуратуру», «Про статус на-
родного депутата України», станов-
лять 60% заробітної плати. 

Довічне грошове утримання суд-
ді у відставці також встановлюється 
в розмірі 60% грошового утримання 
чинного судді. 

Порядок перерахунку пенсій, 
призначених народним депутатам 
України, працівникам прокуратури, 
суддям, державним службовцям, 
буде визначатися Кабінетом Міні-
стрів України. 

Закон також передбачає змі-
ну порядку обчислення додаткової 
пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, 
мінімального розміру пенсії по ін-
валідності особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, компенсаційної виплати членам 
їхніх сімей та надбавки до пенсії ді-
тям війни. Зазначені виплати при-
значаються в порядку та розмірах, 

встановлених Кабінетом Міністрів 
України. 

Зарплата для обчислення розмі-
рів пенсій за Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», починаючи з 
1 січня 2015 року, буде визначатися 
з урахуванням показника серед-
ньої заробітної плати, обчисленого 
як середній показник за 2011, 2012, 
2013 роки. 

Також із нового року скасову-
ються законодавчі норми щодо мож-
ливості призначення дострокових 
пенсій особам, звільненим із роботи 
не більше ніж за 1,5 року у зв’язку з 
ліквідацією підприємства, організа-
ції, скороченням штатів і за станом 
здоров’я. 

Під кінець минулого року Верховна 
Рада показала ударні темпи роботи, 
прийнявши низку законопроектів, 
зокрема зміни до Податкового 
кодексу: введення нових податків 
(на роздрібний продаж підакциз-
них товарів, великі пенсії, дорогі 
автомобілі, імпортні продукти і 
промтовари), розширення ді-
ючих податків (під них потрапила 
нерухомість удвічі меншої площі, 
ніж раніше) та продовження їх дії 
(військовий податок із заробіт-
ків громадян). За підрахунками 
Мінфіну, це дозволить в 2015 році 
поповнити державну скарбницю на 
17 млрд грн. Як ударять нові подат-
ки по пересічних українцях?

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ 

Оподаткування житлової неру-
хомості введено в Україні з 1 січня 
2015 року. Місцевим органам вла-
ди делеговані повноваження щодо 
встановлення ставки податку. 

Це закріплено Законом «Про 
внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких законодав-
чих актів України щодо податкової 
реформи». Так, ставка податку за 
1 кв. м загальної площі об’єктів жит-
лової та нежитлової нерухомості для 
фізичних і юридичних осіб встанов-
люється в розмірі, що не перевищує 
2% мінімальної заробітної плати на 
рік, або приблизно 24,36 грн (міні-
мальний розмір оплати праці ста-
ном на 1 січня 2015 року — 1218 грн 
на місяць). 

Закон передбачає пільги зі 
сплати податку на нерухомість для 
фізичних осіб. Зокрема, база опо-
даткування квартири зменшується 
на 60 кв. м, будинку — на 120 кв. м. 
Якщо у власності платника подат-
ків перебуває більше одного об’єкта 
житлової нерухомості одного типу, 
податок нараховується, виходячи зі 
сумарної загальної площі об’єктів, 
зменшеної на 60 кв. м для квартир і 
на 120 кв. м для будинків. 

Коли ж у власності об’єкти жит-
лової нерухомості різних видів  — 
податок нараховується, виходячи 
із сумарної загальної площі таких 

об’єктів, зменшеної на 180 кв. м. 
Місцеві ради можуть збільшу-

вати граничну межу житлової не-
рухомості, на яку зменшується база 
оподаткування, а також визначати 
пільги із податку з житлової нерухо-
мості для фізичних осіб залежно від 
рівня доходів і майнового стану. 

Пільги щодо податку для фі-
зичних осіб не надаються на об’єкт 
оподаткування, якщо його площа 
перевищує п’ятикратний розмір 
неоподатковуваної площі, затвер-
дженої рішенням органів місцевого 
самоврядування, а також на об’єкти 
оподаткування, що використову-
ються з метою отримання доходів. 

Не підлягають оподаткуванню 
будівлі дитячих будинків сімейного 
типу, гуртожитки, житлова неру-
хомість, що непридатна для про-
живання, зокрема, у зв’язку з ава-
рійним станом, а також житло, яке 

належить дітям-сиротам, дітям, по-
збавленим батьківського піклуван-
ня, дітям-інвалідам, які виховують-
ся одинокими матерями (батьками), 
але не більше одного такого об’єкта 
на дитину. 

Не є об’єктом оподаткування 
нежитлова нерухомість, що вико-
ристовується суб’єктами господарю-
вання малого та середнього бізнесу, 
які здійснюють свою діяльність у 
малих архітектурних формах (МАФ) 
і на ринках; будівлі промисловос-
ті, споруди сільськогосподарських 
товаровиробників, призначені для 
використання безпосередньо у сіль-
ськогосподарській діяльності, а та-
кож об’єкти житлової та нежитло-
вої нерухомості, що перебувають у 
власності громадських організацій 
інвалідів та їхніх підприємств. 

Нарахування суми податку з 
об’єктів нерухомості, що перебувають 

у власності фізичних осіб, проводить-
ся контролюючим органом за місцем 
реєстрації власника нерухомості. 

Нагадаємо, новий податок пе-
редбачає оподаткування лише пло-
щі, яка перевищує зазначену в зако-
ні межу. При цьому місцеві громади 
мають повноваження збільшити об-
сяг пільгової площі, яка не підлягає 
оподаткуванню. Податок стягувати-
меться раз на рік. 

ВОДІЇ АВТО 
СПЛАЧУВАТИМУТЬ ПОДАТКИ, 
В ТОЙ ЧАС ЯК ВЛАСНИКІВ 
ПРИВАТНИХ ЯХТ, ЛІТАКІВ 
УЗАГАЛІ ЗВІЛЬНИЛИ 
ВІД ОПОДАТКУВАННЯ 

З 1 січня ц. р. усі власники тран-
спортних засобів із об’ємом двигуна 
понад 3 літри зобов’язані сплатити 
транспортний податок. 

На думку голови Всеукраїнської 
асоціації автомобільних імпортерів 
і дилерів Олега Назаренка, об’єм 
двигуна автомобіля абсолютно не є 
мірилом розкоші або достатку його 
власника. «Ніде в світі не береться 
податок із об’єму двигуна. Береться 
податок із потужності, що логічно», 
— стверджує експерт. 

Усі провідні автоконцерни світу 
роблять ставку не на об’єм двигуна, 
а на турбінні двигуни. Наприклад, 
автомобіль із тритурбінним двигу-
ном об’ємом 2 л може бути навіть 
потужнішим, аніж авто зі звичай-
ним 6-літровим двигуном. 

Олег Назаренко каже, що ніде 
в світі немає так званого подвій-
ного оподаткування, яке виникає 
з уведенням транспортного подат-
ку. «Якщо людина заробила гроші, 
якщо вона сплатила з них усі подат-
ки, ніхто не має права брати другий 
раз податок. Навіщо автовласника 
переслідувати і брати з нього ще 
податок на податок? — розмірковує 
експерт. — За великим рахунком, 
вона вклала їх в економіку. Тому що 
заправляється бензином, у вартість 
якого вже закладений акциз», — 
уточнює голова асоціації. 

Щодо підвищення акцизного 
збору. «Воно нібито було ініційова-
не у зв’язку з відміною податку на 
першу реєстрацію автомобіля. На-
справді це обман. Тому що акциз на 
першу реєстрацію для машин із не-
великим об’ємом двигуна, дійсно, 
не дуже збільшився і співвідносний 
із сумою скасованого податку на 
першу реєстрацію. Але, наприклад, 
на дизельне 2,5-літрове авто збір за 
реєстрацію становив десь 200 грн, а 
акцизний збір зріс до 2 тис. євро», — 
повідомляє голова асоціації. 

Назаренко звертає увагу на та-
кий момент: податок на першу реє-
страцію сплачувався і з приватних 
літаків, яхт, вертольотів, а разом із 
тим ні літаки, ні яхти, ні вертольо-
ти не є підакцизним товаром. Акциз 
на них не збільшився, а збір зник. «І 
якщо раніше багаті люди платили 
податок на першу реєстрацію, тепер, 
виходить, їх звільнили від податків 
узагалі», — констатує голова асоці-
ації. 
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Майно за прострочені валютні кредити 
не відбиратимуть 

Тарифи на газ зростуть уже 
у першому кварталі 
Ціни на газ для споживачів буде переглянуто у бік 
збільшення уже в першому кварталі 2015 року. Про 
це йдеться в перехідних положеннях до закону про 
державний бюджет на 2015 рік. Раніше Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Кабмін 
має намір прискорити перехід тарифів на газ для 
населення до ринкового рівня у чотири рази до 
2017 року. За даними уряду, в 2014-му дефіцит 
НАК «Нафтогаз України» становив 110 млрд грн. 

Ціна бареля Brent уже 
нижче 49 доларів 
Вартість нафти сорту Brent на торгах лондонської 
біржі ICE опустилася нижче 49 доларів. Про це 
пише «Прайм». Як повідомлялося, світові ціни на 
нафту показують негативну динаміку 12 січня на 
тлі слабкого прогнозу Goldman Sachs щодо вар-
тості «чорного золота». Нагадаємо, світові ціни на 
нафту 7 січня впали нижче 50 доларів за барель 
і оновили майже шестирічний мінімум, опустив-
шись до 49,7 долара за барель марки Brent. 

86
стільки мільйонів кВт/год елек-
троенергії імпортувала Україна 
з Російської Федерації за 11 днів 
січня 2015 року. Про це повідо-
мили у прес-службі Міністер-
ства енергетики та вугільної 
промисловості. 
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Верховна Рада прийняла Закон 
«Про мораторій на стягнення 

майна громадян України, надано-
го як забезпечення кредитів в іно-
земній валюті», що забороняє за-
бирати житло в позичальників за 
прострочені валютні кредити. За-
конопроектом пропонується забо-
ронити: стягувати у безспірному 
порядку на підставі виконавчого 
напису нотаріуса нерухоме жит-
лове майно, що відповідає кри-
теріям, визначеним у цьому про-

екті закону; примусове виселення 
мешканців такого житлового май-
на у будь-якому порядку. Також 
планується заборонити стягувати 
у безспірному порядку на під-
ставі виконавчого напису нота-
ріуса інше майно, яке відповідно 
до законодавства або кредитного 
договору підлягає стягненню з 
позичальника, при недостатності 
коштів, одержаних стягувачем від 
реалізації предмета застави. 

Актуально

Нові податки: скільки цьогоріч 
платитимуть українці

Повістка 
про мобілізацію 
має бути вручена 
особисто 

Повістка про мобілізацію має 
бути вручена особисто в 

руки громадянина, якого при-
зивають. Розписатися про отри-
мання повістки повинна тільки 
та людина, якій вона признача-
лася. Про це заявив заступник 
начальника головного управлін-
ня оборонного та мобілізацій-
ного планування Генерального 
штабу Збройних сил України 
генерал-майор Володимир Та-
лалай. 

Талалай зазначив, що якщо 
на корінці розписався хтось ін-
ший або повістка була вкинута 
в поштову скриньку і т. д., то з 
цим розбиратиметься слідчий. 
Рішення про призов або відмову 
від нього виносить після медо-
гляду лікарсько-докторська ко-
місія при кожному комісаріаті. 

Залучення військовослуж-
бовців до так званої «антитеро-
ристичної операції» без уведен-
ня воєнного стану передбачене 
законодавством, зокрема зако-
ном про боротьбу із терориз-
мом. 

У західних областях 15  січня 
хмарно, мокрий сніг. Температура 
вночі 0…-2 °C, вдень +1…+3 °C. 
16  січня ясно, без опадів. Уночі 
0…-2 °C, вдень +5…+7 °C. 17 січня 
без істотних опадів. Температура 
вночі -1…+1 °C, вдень +4…+6 °C. 

У північних регіонах 15 січня 
дощ із мокрим снігом. Температу-
ра вночі -3…-1 °C, вдень +1…+3 °C. 
16  січня без опадів. Уночі -6… 

-4 °C, вдень +1…+3 °C. 17 січня не-
велика хмарність. Нічна темпера-
тура -5…-3 °C, денна 0…+2 °C. 

У Києві 15 січня обіцяють мо-
крий сніг. Уночі -3…-1 °C, удень 
+1…+3 °C. 16  січня прогнозують 

суху погоду. Вночі -4…-2 °C, вдень 
+1…+3 °C. 17  січня ясно. Вночі 
-5…-3 °C, вдень буде +1…+3 °C. 

У східних регіонах 15  січня 
без опадів. Уночі -5…-3 °C, вдень 

-1…+1 °C. 16  січня йтиме мокрий 
сніг. Уночі -8…-6 °C, вдень про-
гнозують -1…+1 °C. 17 січня ясно. 
Вночі -6…-4 °C, вдень -2…0 °C. 

У південних областях 15  січ-
ня без опадів. Уночі буде -3…-1 °C, 
вдень +2…+4 °C. 16 січня хмарно 
з проясненнями. Вночі -2…-1 °C, 
вдень +2…+4 °C. 17  січня очіку-
ється змінна хмарність. Нічна 
температура -4…-2 °C, денна ста-
новитиме +1…+3 °C. 

 ПОГОДА

З КВАРТИРИ
Податок на квартири житловою площею більше 
60 кв. м і будинки загальною площею понад 
120 кв. м у розмірі 2% мінімальної зарплати за 
кожен «зайвий» квадратний метр 
(оподатковується тільки площа, що перевищує 
зазначену). Зараз оподатковуються приміщення 
понад 120 і 250 кв. м. Приклад: власник квартири 
площею 60 кв. м, як і раніше, не платить нічого; 
той, у кого квартира 70 кв. м, сплатить у 2015-му 
243,6 грн, у кого будинок площею 250 кв. м — 
3166,8 грн.

ЗА ТОВАРИ 
Новий акцизний податок 5% із реалізації 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива 
Приклад: пляшка найдешевшої горілки (36 грн за 
0,5 л) подорожчає на 1,8 грн, пачка сигарет 
середнього класу —  на 0,8-1 грн, літр бензину 
А-95 — на 0,8-0,9 грн.

ЗА АВТО
Новий податок на легкові автомобілі не старше 5 
років (після випуску 2009 р.) із об'ємом двигуна 
3000 куб. см («Мерседес», «Ауді») у розмірі 
25 тис. грн у рік.

ЗА ПЕНСІЇ
Податок 15% на пенсії понад 3600 грн. 
Із них візьмуть 540 грн.

ЗА ІМПОРТ
Додатковий збір на імпортні проекти 
(10%) і промтовари (5%) від декларова-
ної вартості. Виняток: природний газ, 
вугілля, нафта, нафтопродукти, банкноти, 
банківські метали, дитяче харчування, 
підгузники, ліки, медобладнання. 
Наприклад, банани (20 грн\кг) 
подорожчають на 2 грн.

ІЗ ЗАРПЛАТ І ДОХОДІВ 
Підвищений прибутковий податок на 
зарплату фізосіб вище 13800 грн із 17 до 
20%. Тобто зараз стягують 2346 грн, а 
візьмуть 2700 грн, або на 154 грн більше.

ЗА ЦІННІ ПАПЕРИ 
Податок на дивіденди від цінних паперів 
(акцій підприємств) 5% за умови сплати 
податку на прибуток (18%) або 20%, якщо 
податок на прибуток не сплачено. Тобто 
додатково власникам цінних паперів 
доведеться сплатити 5 грн із кожних 100 
грн дивідендів.

Підвищений податок на пасивні доходи (з 
відсотків за депозитами, роялті, 
інвестдоходу) з 15 до 20%. Приміром, на 
внесок 10 тис. грн нараховано 25% річних, 
або 2500 грн: зараз із цієї суми беруть 
податок 375 грн, а будуть брати 500 грн.

Продовжено дію військового податку в 
розмірі 2% від зарплати. Наприклад, із
3000 грн «на армію» підуть, як і раніше, 
60 грн.

Крім того, знижена ставка єдиного податку 
на «спрощенців» (фізособи-підприємці) з 
3-5 до 2% у разі сплати ПДВ і з 5-7 до 4% 
для тих, хто не платить ПДВ.

Українці заплатять 24 грн 
за кожен зайвий 
«квадрат», майже на 
2 грн більше за алкоголь і 
не менше 60 грн на війну

10 головних 
податків 
2015 року

Пенсії тепер нараховуватимуть по-новому 


