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ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÓ

ÂÑÅ ÏÐÎ «ÊÐÀÉ»

Ó ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅÐ²:

ÃÎ ÒÏ «Êðàé» - Ñëàâóòñüêèé îñåðåäîê.

     ²íòåðâ’þ ç ãîëîâîþ ÊÐ Êàç³ì³ðîâèì À.Â.

Ï³äïðèºìåöü ÷è ä³éíà êîðîâà?

Õàáàðíèöòâî - çàêîíîäàâ÷à áàçà.

Êàí³áàë³çì ÿê åï³äåì³ÿ â Óêðà¿í³.

À Âè âì³ºòå ïðàâèëüíî âèáðàòè ðîçåòêó?

9 липня 2009року за ініциативою ГОТП «Край» 
відбулася регіональна конференція на тему: «Шляхи 
консолідації підприємницького руху в Україні».

Учасниками конференції стали представники 
підприємницьких громадськіх організацій Ярмоли-
нецького, Березнівського, Острозького, Славутського 
районів, міст Києва, Хмельницького, Тернополя 
та Нетішина, очільники політичної Партії малого і 
середнього бізнесу. В ході жвавої дискусії підприємці 
окреслили коло першочергових завдань, щодо 
консолідації зусиль громадськіх організацій та 
політичних партій, в світлі загальної боротьби за права 
малого і середнього бізнесу. Олександр СУПРУНЮК 
зауважив: «Я переконаний, що в бізнесі необов’язково 
конкурувати, а можна разом реалізовувати 
перспективні ідеї чи знаходити вирішення проблем. 
Необхідно спростити податкову систему та зробити 
її більш прозорою, що дасть можливість кожному 
підприємливому українцю започаткувати власну 
справу».

3 липня в Запоріжжі підприємці оголосили 
безстрокове голодування, протестуючи проти політики 
уряду стосовно малого бізнесу. На мітингу протесту 
були присутні представники Чернігівщини, Одещини, 
Києва, Черкас, Криму, Івано-Франківська, Сум, Львова, 
Кіровограду. 

Учасники мітингу висловили свою думку щодо 
ситуації, яка склалася в країні внаслідок злочинної 
бездіяльності влади, котра підмінила закон політичною 
доцільністю і байдужістю до народу.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

- Скільки часу існує Громадська Організація «Край»? Хто 
може бути членом товариства? 

- З 24 лютого 2005 року «Краю» вдається відстоювати 
права підприємців. Назву, думаю, розшифровувати немає 
сенсу, але на сьогоднішній день більше всього підходить 
«дістали, довели до краю».

Членами Товариства можуть бути підприємці та 
підприємства, які здійсню підприємницьку діяльність в Україні, 
а також громадяни України, які виявили добровільне бажання 
вступити до Товариства. Серед нас є і офіцери-афганці, 
люди, нагороджені багатьма нагородами, в тому числі і за 
підприємницьку діяльність, та і просто люди, які годують свої 
сімї, торгуючи на базарі. Є серед нас і одинокі матері з трьома 
маленькими дітьми на руках, один з яких - інвалід. На наші 
кошти існують декілька спортивних клубів. Ми систематично 
даємо спонсорську підтримку особливо нужденним жителям 
міст, де є наші осередки.

- Олександре Олексійовичу, а на яких принципах 
заснований «Край»? Його створення не було спонтанним 
рішенням однієї людини?

- Звичайно ж, що ні. «Край» 
створений на принципах 
колегіальності. Справи 
не вирішує одна людина 
суб’єктивно. На місцях 
створена координаційна рада, 
якій підзвітна виконавча колегія. 
Остання проводить засідання 
щотижня, тому нагальні 
проблеми не залишаються не 
розглянутими.

- Бути зорганізованим 
на одному місці важко. Чи 
існує осередкова система 
громадської організації?

- Так, звичайно. Маємо 
два осередки у м. Славута 
та м. Нетішин. У планах 
- острозький осередок. Крім 
того, є асоційовані члени 
«Краю». Це обласна Спілка 
перевізників Хмельницької 
області, Ярмолинецька 
громадська організація «Нова 
сила» та Спілка підприємців    
м. Віньковець.

- Скажіть, ви ставили 
перед собою конкретну мету, 
коли розпочинали роботу 
громадської організації? 
Ця мета координує ваші дії 
сьогодні?

- Наша державна влада 
стоїть на тому, що процвітає 
рекет та тотальна корупція. Урядові структури зацікавлені в 
тому, щоб приватний підприємець порушив закон і дав хабар. 
За часи роботи нової влади 100% представників малого 
бізнесу давали хабарі у різні інстанції. Про це заявила в ефірі 
телеканалу «Тоніс» голова Ради підприємців при Кабміні 
Ксенія Ляпіна. За її словами, про це свідчать результати 
опитувань Ради. Протистояти цьому самотужки неможливо, 
тому і об’єднуємося.

Ми, підприємці, хочемо працювати за законом і від влади 
вимагаємо того ж. Платити податки для утримання тих, хто не 
розуміє свого місця - абсурд.

- Як безпосередньо ви стикаєтесь з проблемами, які 
пов’язані з урядовими структурами?

Найчастіше стикаємось із цим під час перевірок. Буває так, 
що до підприємця іде перевірка і вже наперед знає, скільки 
він повинен заплатити штрафу. Виходить так, що злочинці і 
нахаби керують державою.

- Як «Краю» вдається перешкоджати неправомірності 
таких «наїздів»?

- Створена мобільна група, до складу якої входять юристи, 
кореспонденти, активісти нашої громадської організації. Ми 
домовились, що в випадку перевірки «потерпілий» викликає 
групу підтримки і вона, звичайно ж, не перешкоджаючи ходу 
перевірки, перевіряє її законність. Якщо виявленні порушення, 
то ми звертаємось до суду. Хоча і тут не легко. Як бути, коли 
сама прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко говорить, що 
рішення суду на користь підприємця - це вже корупція?

- Мета завжди передбачає реалізацію певних завдань. Що 
ж було зроблено «Краєм» за останній рік?

- Ми активно брали участь у мітингах-протестах, 
демонстраціях місцевого, обласного та всеукраїнського 
масштабу. Нетішин, Хмельницький, Черкаси, Біла Церква, 
Київ - всюди вдалось зустрітися із тими, хто прагне 
справедливості в бізнесі.

Нетішинські підприємці, за активної підтримки ГО ТП 
«Край», відстояли свої робочі місця на «Зеленому ринку» 
та в КП «Торговий Центр» супроти дій місцевої влади. При 

цьому збереглось близько 600 робочих місць, хоча до 
цього часу зацікавленість влади м. Нетішина до цих місць 
здійснення підприємницької діяльності не припинилась. 
Біда об’єднує, і коли починаєш разом працювати, яскраво 
бачиш позитивні якості людини. Саме в цьому напрямку хочу 
підкреслити роботу ГО ТП «Край» м. Нетішин та підприємців 
Преподобного Валерія і Ситника Олександра. (Хочу 
наголосити, що існує Громадська Організація Товариство 
підприємців «Край» і мережа магазинів «Наш Край». Ці назви 
співзвучні, тому їх в м. Нетішин часто путають, замінюючи 
одну назву іншою - прим. автора.) Валерій та Олександр 
також працювали з нами по питаннях КП «Торговий центр» 
та відставці міського голови, хоча вони не є членами нашої 
організації. Ми і надалі спільно вирішуємо деякі питання і для 
консолідації підприємницького руху, Нетішинський осередок 
ГО ТП «Край» має новий офіс за адресою: вул. Незалежності 
12а, тел.4-09-09. 

Нещодавно, 9 липня, було проведено регіональну 
конференцію на тему «Шляхи консолідації підприємницького 

руху в Україні». Учасниками
онференції стали  представники 
ідприємницьких громадських
рганізацій Ярмолинецького, 

Березнівського, Острозького, 
Славутського районів, міст 

иєва, Хмельницького, Рівного, 
ернополя та Нетішина, 
чільники політичної партії 

малого і середнього бізнесу. В 
оді жвавої дискусії підприємці
креслили коло першочергових 
авдань щодо консолідації 
усиль громадських організацій 
а політичних партій, в світлі 
агальної боротьби за права 

малого і середнього бізнесу.
Також створено коорди-

аційну раду Західного регіону, 
уди входять міста Тернопіль, 

Рівне, Хмельницький. На цьому 
івні «Краю» вдається бути 
аодно із Спілкою сиріт України,

Спілкою офіцерів Рівненщини 
ощо.

Не обходиться, звичайно ж, 
без звернень та пропозицій 

щодо змін в законодавстві.
- А вам персонально 

оводилось впливати на 
ішення всеукраїнських 
рядових структур?

- Так, був присутній на 
асіданні Кабінету Міністрів 

України з питань перевезень. 
На щастя, вдалось перешкодити тому, що на дорогах, крім
інспекторів Державної автомобільної інспекції, повинні 
стояти представники міністерства транспорту при КМ.

- Очевидно, що співпрацювати з владою доводиться. Але 
не завжди ж погляди підприємців і чиновників розходяться. 
Чи не так?

- Так, влада не іде на зустріч, але увагу на нас все ж 
таки звертають. Тісно і плідно ми співпрацюємо із Шпак М. 
(Народна партія), Ляпіною К.М. (Наша Україна), заступником 
голови Держкомпідприємництва Свіщовою С.І., головою ради 
Спілки підприємців при Кабінеті Міністрів України та багатьма 
іншими.

- Чи має «Край» інші важелі вплину на хід політичних 
перепетій?

- Станом на сьогодні прийнято рішення про створення 
осередків партій малого і середнього бізнесу за підтримки 
громадської організації товариства підприємців «Край». Так 
нам буде простіше досягти своєї мети - створити цивілізовані 
умови для існування бізнесу.

- Олександре Олексійовичу, що побажаєте підприємцям, 
як досвідченим, так і початківцям? Можливо, ви маєте 
власне золоте правило успіху?

- Скажу усім: економічно вигідніше працювати чесно 
і не обдурювати. Потрібно, щоб підприємці, та й взагалі 
громадяни України, перестали боятись, тоді почнуть боятись 
їх. Сила влади в нашій роз’єднаності. Ми завжди повинні 
пам’ятати, що бізнес повинен бути соціально відповідальним 
перед суспільством, і потрібно перебороти егоїзм як власний 
так і колективний. Ми повинні пам’ятати, що ми лише частина 
народу, а не весь народ.

Хотілося б, щоб ми перейшли від голослівних закликів 
про об’єднання до обговорення конкретних кроків. Робота ця 
досить складна, займе більше часу, ніж ми хотіли б, але чим 
раніше ми почнемо, тим швидше зробимо.

-  Дякую, шановний пане Олександре. Хай дорога, по якій 
ви йдете, не буде тернистою. Успіхів.

  Кореспондент Білоконенко Лілія.

ВСЕ ПРО «КРАЙ»
 Шалений темп сучасного життя, роками заангажована 
свідомість українського населення, спонтанні дії тих, хто 
«над нами» не можуть не залишитись непоміченими. 

Як не крути, а завжди будуть такі, хто спокійно за цим 
всім спостерігатиме і щоразу віддасть з власного гаманця 
«чужому дяді». Та не обійдеться і без активних, свідомих 
того, за що вони борються, людей. 

Такими є члени громадської організації товариства 
підприємців «Край». Якось вдалось почути, що зуміли 
захистити одного із приватників від незаконних дій влади. 

На перший погляд здається, що ті, кого ми обираємо, 
виступають за нас. Та не стається, як гадається. От 
і цікаво стало поспілкуватись із людиною, яка зуміла 
об’єднати приватних підприємців задля того, щоб всі вони 
гуртом відстоювали свої державою дані права. 

Голова Хмельницької обласної громадської організації 
товариства підприємців Олександр Олексійович Супрунюк 
знайшов вільну хвилинку для того, щоб розповісти 
журналістам про ГО ТП «Край».

З ДНЕМ ТОРГІВЛІ!
Торгівля - одна із найважливіших сфер економічної 

діяльності, від якої значною мірою залежить якість життя 
людини, розвиток економіки та її конкурентоспроможність 
у глобалізованому світі. На сьогодні сфера торговельного 
обслуговування займає важливе місце в економіці міста, 
області та держави. Близько 75 відсотків матеріальних благ 
надходить населенню через роздрібну торгову мережу та 
мережу ресторанного господарства. Торгівля забезпечує 
надходження до бюджету значної частини коштів (понад 
30 відсотків) та є необхідної умовою подальшого розвитку 
виробництва. 

Відповідно до Указу Президента України від 05.06.1995 
року № 427/95 щорічно в останню неділю липня 
відзначається професійне свято - День працівника торгівлі. 

Шановні працівники газулі!
З нагоди професійного свята дозвольте Вам побажати 

впевненості у кращому майбутньому, здоров’я і життєвої 
наснаги, благополуччя і достатку, родинного тепла, посмішок 
покупців, економічної стабільності та процвітання.

Нехай і надалі ваші зусилля будуть спрямовані на 
забезпечення високих темпів розвитку торговельної мережі, 
удосконалення її інфраструктури, підтримку вітчизняного 
товаровиробника, поліпшення якості сервісу.

З повагою
громадська організація

товариство підприємців “КРАЙ”

Інтерв’ю з головою КР ТП 
«КРАЙ» О.Супрунуком

КОНСОЛІДАЦІЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РУХУ- 
МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ
ìàòåð³àëè íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿

ВЕСІЛЬНА СУКНЯ
íþàíñè âèáîðó

ЧИ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ
НЕЗАКОННІ УГОДИ?
àáî ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â



Начальнику ВБНОН УМВСУ
в Хмельницькій області, пров.Військоматський, З,

м.Хмельницький, 29000
копії:

Прокурору Хмельницької області
вул.Проскурівська, 63, м.Хмельницький

29000

Держкомпідприємництва України
вул.Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011

Засобам масової інформації

ЗАЯВА
з приводу незаконних дії працівників 

Управління МВС України Хмельницької області

9.07.09 року, близько 14.30. до магазину «Будмаг», 
розміщеного за адресою м.Славута, вул. Я.Мудрого 
5, зайшли четверо осіб (три чоловіки та одна жінка), 
у цивільній формі одягу. Один із чоловіків попросив 
показати йому зразки всіх розчинників, що на той 
час були в наявності в магазині. Продавець Нетикша 
Світлана Ростиславівна надала лише один зразок 
розчинника, а саме «Розчинник-647», без вмісту 
прекурсорів. Залишившись незадоволеним, чоловік 
представився співробітником ВБНОН УМВСУ в 
Хмельницькій області (не пред’явивши при цьому 
жодних документів), та повідомив продавця про те, що 
начебто 3.07.09 року працівниками даного відділу було 
проведено перевірку магазину «Будмаг» на предмет 
відпуску прекурсорів. За його словами, в ході перевірки 
було встановлено, що продавець здійснювала 
продаж «Розчинника-646» з вмістом прекурсорів, і 
що подібна торгівля заборонена законодавством. 
Піднята з лікарняного ліжка та викликана на вимогу 
перевіряючих власниця магазину Заяць Людмила 
Ростиславівна  підтвердила слова пр одавця про те, 
що вона ніколи не проводила відпуск розчинників із 
вмістом наркотичних засобів, і що 3.07.09 року ніякої 
перевірки в їхньому магазині не було.

Заєць Л.Р. ще раз попросила візитерів пред’явити 
будь-які документи, що могли б засвідчити їхні 
особи та право здійснювати відповідну перевірку 
підприємницької діяльності останньої. Не пред’явивши 
жодного папірця та пригрозивши підприємцю 
розправою, представники Управління МВС України 
Хмельницької області залишили приміщення 
магазину.

Зважаючи на вищевикладене, ГОТП «Край» 
вимагає:

1. Призначити службове розслідування за фактом 
незаконних дій працівників ВБНОН УМВС України 
в Хмельницькій області по відношенню до ПП              
Заяць Л.Р., та покарати винних.

2. Результати розслідування довести до відома 
Громадської організації Товариства підприємців 
«Край» та особисто до ПП Заяць Л.Р.

В разі подальшого переслідування ПП Заяць Л.Р., 
ГО ТП «Край» залишає за собою право вдатися до 
активних дій громадського спротиву, в межах чинного 
законодавства України. ГО ТП «Край» переконана, 
що в сьогоднішніх реаліях працівники ВБНОН УМВС 
України в Хмельницькій області повинні займатися 
реальною боротьбою з незаконним обігом наркотиків, 
а не з’ясовувати дрібні стосунки з беззахисними 
підприємцями, сподіваючись на певну «винагороду».

КР ТП «КРАЙ»

ДЕННІ
МЕТЕЛИКИ

Конференція - продовження зустрічей в багатьох 
містах, Києві, Черкасах, Білій Церкві, Хмельницькому, 
Тернополі, де є координаційна рада західного регіону. 

В підприємницькому середовищі проходять болючі 
процеси пошуку виходу з кризи, що охопила всі сфери 
українського життя, йде намагання знайти лідера, знайти 
партію чи політичний рух, але гіркий досвід 2004-2009 
року показав, що віра в «доброго царя» призвела до 
плачевних наслідків.

Ми бачимо, що так звана політична еліта, яка є не чим 
іншим, як прямим нащадком Радянської системи влади, 
лише адаптованим до сьогодення, з усіма негативними 
явищами, що процвітали в останні роки в СРСР, корупція, 
телефонне право, диктат  чиновництва, подвійна мораль, 
недоторканість членів КПРС, нездатна ефективно 
керувати країною, наносить непоправну шкоду народу 
України.

В суспільстві зараз назріла необхідність якісно нових 
сил, що базувалися б не на принципах клановості, а на 
державницьких принципах. Сьогодні влада належить 
великому капіталу та чиновництву, які між собою 
зрослись і переплелись в окремі клани, які з однієї 
сторони паразитують на народові, а з іншого боку ведуть 
непримиренну війну один з одним за владу. В той же час 
ведеться робота по планомірному знищенню малого та 
середнього бізнесу, який вже набрав сили і є конкурентом 
для великого капіталу в економіці та несе загрозу для 
кланів в цілому як майбутній 
політичний конкурент. Адже 
малий та середній бізнес має 
всі можливості , щоб при умові 
консолідації навколо спільних 
ідей привести до влади нову 
політичну силу. 

На  жаль, підприємницький  
рух є недостатньо 
організований, дезорієн-
тований. Влада всіляко 
намагається розколоти 
та розділити народ та 
підприємців зокрема. Постійно 
нав’язується думка про те, 
що йти у владу - то є ганебно 
для порядної людини, тому 
достойні люди бояться 
влади як чорт ладану, зате 
пройдисвіти приходять до 
влади. Нав’язується думка, - 
хай вже ці злодії нахапали, то 
вже  більше красти не будуть, 
а нові будуть більше красти. 
Але треба розуміти, що той, хто вже неодноразово 
дурив народ, буде дурити його й далі. Нам постійно 
підкидаються різні проблеми, які є надуманими, лише 
б відволікти увагу народу від злободенних питань 
(НАТО, НЕНАТО, мова, віра, національність, схід-захід, 
конституційна реформа,пільги тощо). Нам постійно 
нав’язується думка, що громадські організації не повинні 
ставити питань політичних, а випрошувати у влади 
різних послаблень. Зараз боремося проти постанови про 
відрахування в пенсійний фонд, але поки ми це питання 
вирішимо, влада підкине нам новий подарунок. 

Виборча система в Україні фактично відсторонила 
народ від безпосереднього права на вибір, ввівши 
партійну систему. Підприємці, які наївно намагаються 
самостійно прийти в депутатський корпус з благородними 
намірами, потрапляють в пастку партійної хунти і 
виявляються лише грошовими мішками на вибори. 
Можуть лише вирішувати власні бізнес-інтереси (і то не 
завжди). Крім того, є багато прикладів, коли депутатські 
мандати продаються людям, які не просто випадкові, а 
яких просто небезпечно допускати до влади. 

У нас є всі атрибути громадянського суспільства, 
є численні громадські організації, політичні партії, 
задекларовані права й свободи, але самого 
громадянського суспільства ще нема. На жаль, якщо 
проаналізувати підприємницькі організації, то їх 
можна умовно поділити на кілька видів: кишенькові 
- ті, з якими влада завжди «радиться» і за допомогою 
яких створюється ілюзія демократії, та «грантоїди» - 
організації, які проїдають гроші міжнародних організацій, 
створюючи видимість бурхливої діяльності, проводячи 
різні семінари, симпозіуми, випускаючи періодичні 
видання. Ефективність таких організацій дорівнює 
нулю, хоча є достатньо виключень, коли такі організації 
проводять і конкретну роботу.

Маючи такі трампліни і розвинувши бурхливу діяльність, 
яка зводиться в основному до критикантства, окремі 
громадські діячі рвуться у владу, після чого про інтереси 
громади новоспечені депутати забувають і починають 
ділити владного пирога нарівні з тими, кого ще вчора так 
запекло критикували. Є ще організації адвокатські - під 
виглядом громадських організацій фактично надаються 
юридичні послуги для платників внесків. Іншої роботи 
практично не ведеться.

На жаль, неефективність таких об’єднань, а зачасту 
й шкода, яку нанесли окремі так звані громадські діячі, 
призвела до недовіри з боку пересічного громадянина до 
самих об’єднань.

Класичні (колективні) громадські організації, що 
засновані за прямим призначенням, в Україні не стали 
ще масовими і є розрізненими. 

В той же час необхідність в об’єднанні підприємців 
(і не тільки підприємців) в громадські організації зараз 
надзвичайно актуальна.

В умовах, коли влада всіх рівнів займається 
мародерством, коли не працюють закони, коли суди, 
прокуратура, інші правоохоронні органи не захищають 
підприємця (так само як і простого українця), коли 
чиновники бачать в особі підприємця лише засіб для 
наживи, єдиний ефективний засіб для захисту своїх прав 
- це об’єднання в громадські організації, які сформовані 
за принципом взаємодопомоги та взаємовиручки. Ці 
формування повинні діяти на постійній основі, виконавчі 
структури повинні жити на внески кожного члена 
громадського об’єднання. Для уникнення вождізму 
керівництво громадською організацією здійснюється 
колегіально координаційною радою з представників 
підприємців, а секретар виконує рішення координаційної 
ради та звітує щотижня про виконану роботу. Крім 
того наявність потужного активу та колегіальність 
в прийняті рішень дає змогу «пом’якшити» тиск з 

боку влади на окремих 
активістів. Координаційна 
рада обирається на зборах 
і періодично проводиться 
ротація. В той же час кожен 
член громадської організації 
має право бути присутнім на 
засіданнях та давати свої 
пропозиції. 

Досить ефективно 
проявили себе мобільні 
групи, в які входять 
активісти громадської 
організації з залученням 
депутатів та журналістів, 
мета цих мобільних груп 
- запобігати безпідставним 
та незаконним перевіркам з 
боку контролюючих органів 
та присутність при планових 
перевірках з метою 
контролю за дотриманням 
процедури та букви закону 
перевіряючими. 

Кожен член громадського формування повинен 
розуміти, що від його активної життєвої позиції залежить 
ефективність роботи громадської організації. Якщо 
людина заплатила внески, але продовжує давати хабарі 
перевіряючим, коли вона нічого не робить для свого 
захисту (навіть боїться написати письмову заяву про 
порушення своїх прав), то ніяка громадська організація 
її права не захистить. Принцип роботи громадської 
організації: якщо ти хочеш, щоб захистили тебе - захисти 
свого сусіда. 

Особливо необхідно наголосити на тому, що громадська 
організація повинна захищати права підприємців 
що намагаються працювати в правовому полі, які не 
дискредитують своїми діями громадську організацію. Від 
цього залежить імідж організації, її майбутнє. 

Щодо засад, на яких повинен ґрунтуватися 
підприємницький рух.

1.Громадська організація повинна об’єднати кращих 
представників підприємництва.

2.Громадська організація не повинна діяти в інтересах 
окремих бізнес-угруповань.

3.Громадський рух повинен бути самостійною силою, 
не повинен бути придатком будь-якої політичної чи 
адміністративної сили чи структури. 

4.Необхідно розбудувати розгалужену систему 
громадських організацій, що сповідують єдині принципи 
на місцях, з координаційними центрами в регіонах та 
єдиним координаційним центром.

5. Система повинна ґрунтуватися на принципах 
максимальної самостійності осередків на місцях та їх 
рівноправності та дотримання членами кодексу честі.

6. Принцип асоційованого членства (взаємодопомога 
між організаціями та окремими членами.)

7.Ми завжди повинні пам’ятати, що бізнес повинен бути 
соціально відповідальним перед суспільством, і потрібно 
перебороти егоїзм як власний, так і колективний.

Хотілося б, щоб ми перейшли від голослівних закликів 
про об’єднання до обговорення конкретних кроків. Робота 
ця досить складна, займе більше часу, ніж ми хотіли б, 
але чим раніше ми почнемо, тим швидше зробимо.

Голова Хмельницької обласної громадської організації 
Товариство підприємців «Край» О. Супрунюк

КОНСОЛІДАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РУХУ - 
МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

(виступ на конференції 9 липня 2009 р.)

«Nomen est omen» -

Ім’я говорить саме за себе (лат.)



На адресу Нетішинського міського товариства 
захисту прав споживачів надходять численні звернення 
мешканців нашого міста з приводу підвищення тарифів 
на послуги ЖКО. 

В зв’язку з цим повідомляємо, що рішеннями 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 249 
від 5 червня 2008 р. та № 476 від 18 грудня 2008 року, 
затверджено підвищення тарифів на послуги з утримання 
будинків та прибудинкових територій, що надаються 
мешканцям міста КП НМР ЖКО м. Нетішин.

При цьому, як це вбачається з додатку до рішень, 
визначення розміру тарифів проведено не по кожному 
будинку окремо, як це передбачено Порядком 
формування тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій (затв. пост. КМ 
України від 12.07.05 р. № 560), а по серіям будинків.

Не зважаючи на те, що будинки однієї серії є 
однаковими, прибудинкова територія будинків є різною. 
Її розмір залежить від наявності (відсутності) спортивного 
та дитячого майданчику, автомобільної стоянки і так далі.

Тому на думку товариства, стягнення з мешканців 
будинків коштів за обслуговування прибудинкової 
території «в середньому», без врахування точного розміру 
площі не відповідає вимогам чинного законодавства.

Крім того, в перелік статей послуг мешканцям 
квартир безпідставно включено витрати на утримання 
транспортних засобів, що не передбачено Типовим 
переліком послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій (додаток до Порядку затв. пост. 
КМ України від 12.07.05 р. № 560).

В зв’язку з цим, товариство «КонтрАкт» в лютому 2009 
року, в інтересах мешканців міста - отримувачів послуг 
ЖКО, звернулось до міського суду з позовом про визнання 
нечинними рішень виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради № 249 від 5 червня 2008 р. та № 476 від 18 
грудня 2008 року.

На жаль, до цього часу справи судом не розглянуті. 
В своїх зверненнях мешканці міста запитують, чи 

зобов’язані вони оплачувати послуги ЖКО за новими 
тарифами?

На це слід зауважити, що Правовідносини, що 
виникають між виконавцями і споживачами у процесі 
створення, надання та споживання житлово-комунальних 
послуг, є предметом регулювання Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги».

Споживач та виконавець є учасниками відносин у сфері 
житлово-комунальних послуг. Відносини між учасниками 
договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг 
здійснюються виключно на договірних засадах (ст.19 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Згідно ст.16 Закону, «Порядок надання житлово-
комунальних послуг має відповідати умовам договору та 
вимогам законодавства».

Пункт 3 ч.2 ст.21 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» передбачає, що: «Виконавець 
зобов’язаний: підготувати та укласти із споживачем 
договір на надання житлово-комунальних послуг з 
визначенням відповідальності за дотримання умов його 
виконання згідно з типовим договором».

Згідно п.1 ч.3 ст. 20 зазначеного Закону: «Споживач 
зобов’язаний укласти договір на надання житлово-
комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі 
типового Договору».

ЧИ ПІДЛЯГАЮТЬ
ВИКОНАННЮ
НЕЗАКОННІ 

УГОДИ

Згідно Постанови КМ України від 12 липня 2005 
р. № 560 «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій і типового договору про надання 
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій» в галузі надання житлово-комунальних послуг 
передбачено укладення двостороннього письмового 
типового договору.

Обов’язок споживача укладати договір, який суперечить 
та містить істотні розбіжності з типовим договором, 
чинним законодавством не передбачено.

Через невідповідність запропонованих ЖКО                      
м. Нетішин населенню міста договорів про надання 
житлово-комунальних послуг вимогам типового договору, 
рішеннями Хмельницького відділення Антимонопольного 
комітету України на протязі 2008-2009 років до ЖКО            
м. Нетішин тричі застосовувались фінансові санкції - 
штраф на загальну суму 5000 грн.

Варто зауважити, що 20 травня 2009 р. Кабінет Міністрів 
України прийняв Постанову № 529 від 20 травня 2009 р. 
«Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій і Типового договору про надання послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» 
якою Постанова № 560 від визнана такою, що втратила 
чинність. 

Згідно нової постанови Тарифи (нормативні витрати, 
пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових 
територій) розраховуються окремо за кожним будинком 
залежно від запланованих кількісних показників 
фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення 
належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, 
технічного стану будинків і споруд та прибудинкових 
територій з урахуванням типового переліку послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 
згідно з додатком (далі - типовий перелік). 

Виконавець доводить розрахунок тарифів до відома 
власників житлових будинків (гуртожитків), власників 
квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників 
нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) 
та інших споживачів послуг шляхом проведення щодо 
кожного будинку громадських слухань. 

За результатами громадських слухань перелік послуг 
за кожним будинком може бути зменшено виконавцем 
порівняно з типовим переліком за умови одержання у 
строк до 30 днів з дати проведення громадських слухань 
оформленого письмово в установленому законодавством 
порядку рішення власників житлових будинків 
(гуртожитків), власників квартир житлових приміщень 
у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у 
житлових будинках (гуртожитках) про забезпечення 
надання послуг, запропонований виконавцем перелік 
яких зменшено. 

У разі, коли перелік послуг зменшується, виконавець 
перераховує тарифи і подає новий розрахунок тарифів 
відповідному органові місцевого самоврядування, що 
приймає рішення про його затвердження (погодження).

Отже, кожен власник квартири в будинку має право 
зробити свій вибір щодо кількості необхідних йому 
послуг. 

При цьому нагадуємо читачам, що з питань порушення 
прав споживачів, слід звертатись до міського товариства 
«КонтрАкт», що знаходиться за адресою пр-кт 
Незалежності 12 А, 3-й поверх. 

Голова товариства захисту прав споживачів  
Л. Юрчук. 

Особливу увагу підприємцю треба акцентувати на 
тому, як його підлеглі повинні діяти в стресовій ситуації,  
пов’язаній із «свавіллям», що нерідко зустрічається 
серед працівників контролюючих (правоохоронних) 
органів.

Практика доводить, що в стресовій ситуації людина 
втрачає самоконтроль, відповідає на вдало поставлені, 
з неоднозначним тлумаченням запитання, а також 
підписує документи, між рядків дає відомості, що згодом 
використовуються проти неї. Застосуванням же «глухого 
захисту» людина, принаймні, не може собі зашкодити.

Правила «глухого захисту»
Вимагати у перевіряючих пред’явити їх службові 

посвідчення та переписати на окремий аркуш паперу 
їх дані від початку і до кінця. Аркуш із переписаними 
даними покласти до столу (в кишеню одягу). Без 
пред’явлення службових посвідчень спілкування з 
відвідувачами виключене.

Варіанти розвитку подій:
А)Якщо посвідчення НЕ пред’явлені, відмовитись від 

спілкування з представниками контролюючого органу і 
чекати на керівника

Б)Якщо посвідчення пред’явлені та відразу сховані, 
вимагати надати можливість переписати дані службових 
посвідчень. Якщо така можливість не надана, сказати, 
що у такому випадку маєте право на виклик наряду 
міліції. Далі - чекати на власника.

На всі запитання перевіряючих ваш найнятий 
працівник може відповідати єдиною фразою: «За 
розголошення комерційної таємниці мене може бути 
притягнуто до кримінальної відповідальності. На всі Ваші 
запитання відповість власник».

На вашому підприємстві повинна регулярно 
проводитися профілактична робота з персоналом 
(періодичний інструктаж на випадок прибуття працівників 
контролюючих (правоохоронних) органів, нагадування 
про метод «глухого захисту»). Співробітники повинні 
бути суворо проінструктовані, твердо пам’ятати і знати - 
на всі питання будь-яких візитерів відповідає тільки одна 
людина - власник.

Вони ж мають право (а в деяких випадку - 
зобов’язані) мовчати. Власнику потрібно розуміти, що 
в «різноголосому хорі» співробітників завжди можна 
знайти протиріччя.

Якщо співробітники почнуть говорити - створять 
неприємності для будь-якого керівника, причому не 
навмисно, а через необізнаність.

Працівник підприємства, керуючись правилами 
тактики «глухого захисту», повинен пам’ятати, що 
самостійне прийняття рішень виключене. Всі рішення 
приймає тільки власник підприємства, і перебуваючи 
на робочому місці, співробітник підприємства 
підпорядковується тільки йому, а не працівникам 
контролюючих (правоохоронних) органів.

Практика доводить - дії в стані стресу в 99 % випадків 
неадекватні, невірні та тільки погіршують становище.

Необхідно пам’ятати: на підприємстві накази та 
розпорядження віддає тільки його власник, співробітники 
підприємства підпорядковуються тільки його наказам 
та розпорядженням, а не командам представників 
контролюючих (правоохоронних) органів (якщо мова 
не йде про слідчі дії, що проводяться після порушення 
кримінальної справи).

Юридична служба ГО ТП «КРАЙ»

Колонка юриста

ТАКТИКА «ГЛУХОГО ЗАХИСТУ»
Пам’ятка найнятого працівника

Шановні підприємці!
З метою більш ефективної та продуктивної співпраці, 

висвітлення питань, що цікавлять саме Вас,чекаємо від 
вас пропозицій з темами на майбутні випуски газети. 

Пропозициї можете надсилати на e-mail:
tpkrai@ukr.net або tpkrain@mail.ru.
Юридичні консультації надаються :

м.Нетішин вул. Незалежності 12а, офіс ГО ТП «Край» 
щосуботи з 12:00 до 17:00

м. Славута вул.Церковна 45, офіс 59
понеділок, п’ятниця з 9:00 до 15:00
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На сьогоднішній день майже кожний підприємець, який 
знаходиться на спрощеній системі оподаткування, ставить 
перед собою питання щодо доплати внесків до Пенсійного 
фонду. Щоб пролити промінь світла на наболіле, 23 червня 
в м.Київ за ініціативи ради підприємців при КМУ був 

проведений круглий стіл за 
участю замісника Голови
Пенсійного фонду Віктора 
Колбуна, замміністра праці 
та соціальної політики Олени 
Горячої, замісника голови
Держк омп ідприємництва 
Миколи Приступи, представ-
ників громадських організацій і 
асоціацій малого і середнього 
бізнесу всіх регіонів України.

На превеликий жаль, 
конструктивного діалогу не 
вийшло.

Підприємці намагалися 
розтлумачити чиновникам,

«ПЛАТИТИ ЧИ НЕ ПЛАТИТИ?» 
- ОСЬ В ЧОМУ ПИТАННЯ

що на сьогодні, коли прибутки зменшуються, 200 грн. - це 
гроші для кожного. Присутні підприємці просили ввести хоча 
б мораторій на доплату пенсійних внесків, а то й взагалі 
відмінити постанову, оскільки вона прийнята з грубими 
порушеннями чинного законодавства. Хоча підприємці не 
відмовляються платити до Пенсійного фонду, але надалі 
подібні рішення мають спочатку обговорюватися з тими ж 
підприємцями. Адже, як відповідь на постанову КМУ № 366 від 
14.04.2009р., кількість платників єдиного і фіксованого податків 
зменшується. В результаті не тільки Пенсійний фонд, а й 
місцеві бюджети не будуть отримувати надходжень - більшість 
підприємців підуть «в тінь».

Було видно, що представники влади не чекали такої 
реакції, хоча в своїх словах вони намагалися йти назустріч 
підприємцям. Так, В. Колбун заявив, що Пенсійний фонд 
готовий на протязі року не застосовувати штрафних санкцій до 

підприємців, які є на спрощеній системі оподаткування, якщо 
вони по поважній причині не зможуть сплачувати внески.

Представник Пенсійного фонду наполягав на тому, що 
постанова №366 відповідає нормам Закону про обов’язкове 
державне пенсійне страхування від 01.01.2004р.

Олена Горяча розповіла, що КМУ хотів ввести обов’язкову 
плату пенсійних внесків законом. Та  оскільки закон не був 
прийнятий, довелось прийняти постанову. І хоча пані Олена 
розповідала, з яким тяжким серцем це приймалося, підприємці 
не розчулилися.

Розмова між учасниками круглого столу була схожа на 
спілкування іноземців без перекладача: всі говорять, але ніхто 
нікого не розуміє. На всі питання підприємців чиновники не 
дали жодної конкретної відповіді.

Отож, стоїть питання:бути чи не бути малому та середньому 
бізнесу в тих рамках, куди його заганяє влада? Що робити 
підприємцю, який сьогодні намагається вижити, а про заробити 
мова вже не ведеться, коли його з усіх сторін «душать»? 

Ситуація вимагає роз’яснення, і наша газета обов’язково 
буде Вас інформувати про подальші події стосовно цього 
питання.



Â Å Ñ ² Ë Ü Í À   Ñ Ó Ê Í ß
Âåñ³ëëÿ - äèâîâèæíà ïîä³ÿ. 

Ìîæëèâî, îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ ó 

æèòò³ æ³íêè. Äåÿê³ ä³â÷àòà çàäîâãî 

äî âåñ³ëëÿ ìàëþþòü â óÿâ³ ñâîþ 

âåñ³ëüíó ñóêíþ, ìð³þòü ïðî 

íåçàáóòíº âåñ³ëëÿ, ùî çíàìåíóº 

íàðîäæåííÿ íîâî¿ ñ³ì’¿. ßê îáðàòè 

âåñ³ëüíå ïëàòòÿ ñâîº¿ ìð³¿? 

Âàð³àíò³â âåñ³ëüíîãî âáðàííÿ 

ìîæå áóòè âåëèêà ê³ëüê³ñòü 

- âåñ³ëüí³ ïëàòòÿ ç øëåéôàìè, 

ñêðîìí³ âóçüê³ âåñ³ëüí³ ñóêí³, 

ïèøí³ ïëàòòÿ ç áåçë³÷÷þ ñï³äíèöü, 

äîâã³ ïëàòòÿ ³ êîðîòê³, á³ë³ àáî æ 

êîëüîðîâ³ ñóêí³ íà âåñ³ëëÿ.

Êîæíèé ç íàðÿä³â â³äïîâ³äàº 

ì³ñöþ ïðîâåäåííÿ âåñ³ëëÿ, 

âåñ³ëüíèì òðàäèö³ÿì ñ³ìåé 

ìàéáóòíüî¿ íàðå÷åíî¿ ³ æåíèõà, 

îñîáèñòèì ïðèñòðàñòÿì.

ßê æå îáðàòè ÑÂÎª âåñ³ëüíå 

ïëàòòÿ?

Âèáåð³òü äåê³ëüêà âåñ³ëüíèõ 

ñàëîí³â, ùîá â³äâ³äàòè ¿õ ³ 

ïðèì³ðÿòè âïîäîáàí³ ïëàòòÿ.  

Ìîæëèâî, ÿêèéñü ñàëîí âàì 

ïîðåêîìåíäóþòü â³äâ³äàòè çíà-

éîì³, äóìö³ ÿêèõ âè äîâ³ðÿºòå. 

ßêèéñü âåñ³ëüíèé ñàëîí âè âèáðàëè ñàì³. 

Îòæå, âè âèáðàëè äåê³ëüêà âåñ³ëüíèõ ñàëîí³â ³ ãîòîâ³ 

â³äâ³äàòè ¿õ. Íåïîãàíî, ÿêùî âè âèä³ëèòå äëÿ öüîãî 

ö³ëèé äåíü. Â³çüì³òü ç ñîáîþ ñâî¿ âåñ³ëüí³ òóôë³ àáî æ 

áóäü-ÿê³ ³íø³ òóôë³ ç êàáëó÷êàìè òàêî¿ æ âèñîòè. Âîíè 

ïðèãîäÿòüñÿ, ÿêùî âèáðàíå âàìè âåñ³ëüíå ïëàòòÿ áóäå 

âàì äîâãå ³ éîãî äîâåäåòüñÿ ï³äøèâàòè.

Íå ñë³ä ïëàíóâàòè ïîêóïêó âåñ³ëüíîãî ïëàòòÿ òîãî äíÿ, 

êîëè âè ó ïîãàíîìó íàñòðî¿ àáî âòîìèëèñÿ - íàâ³òü, ÿêùî 

âè ï³äáåðåòå ñîá³ íàðÿä â òàêèé äåíü, ïîêóïêà âåñ³ëüíîãî 

ïëàòòÿ íå äîñòàâèòü âàì ðàäîñò³, à âåñ³ëëÿ - öå, ïåðø çà 

âñå, ñâÿòî, ÿêå ìè ñàì³ ñîá³ ñòâîðþºìî.

Íàïåðåä ïîäçâîí³òü â ñàëîí ³ ä³çíàéòåñÿ, ïëàòí³ àáî 

áåçêîøòîâí³ ïðèì³ðêè âåñ³ëüíèõ ïëàòò³â â öüîìó ñàëîí³. 

Ñê³ëüêè ïëàòò³â çìîæóòü ïðèì³ðÿòè âàì ïðîäàâö³-

êîíñóëüòàíòè, ÿêùî âè íå ãîòîâ³ êóïèòè ïëàòòÿ ñüîãîäí³. 

Ùîá óíèêíóòè íåïðèºìíèõ ñèòóàö³é, êðàùå â³äðàçó 

ïîïåðåäèòè ïðîäàâö³â, ùî âè íå ìàºòå íàì³ðó êóïóâàòè 

ïëàòòÿ â³äðàçó æ. ßêùî ïðè öüîìó ïðîäàâö³ âòðàòÿòü 

âñÿêèé ³íòåðåñ äî âàñ - íå âàðòî çàòðèìóâàòèñÿ â òàêîìó 

ñàëîí³. Ïðè õîðîøîìó îáñëóãîâóâàíí³ âè ìîæåòå ³ 

ïåðåäóìàòè, ïîáà÷èâøè ñàìå òå ïëàòòÿ, ïðî ÿêå ìð³ÿëè, 

³ êóïèòè éîãî.

Ñë³ä çíàòè, ùî âàñ ìîæóòü ïîïðîñèòè ñòåðòè ãóáíó 

ïîìàäó. Òîìó êðàùå öüîãî äíÿ îá³éòèñÿ ì³í³ìóìîì 

ìàê³ÿæó.

×óäîâî, ÿêùî âè ïîïåðåäèòå ïðîäàâö³â, ÿêó ñóìó âè 

ãîòîâ³ âèòðàòèòè íà âåñ³ëüíå ïëàòòÿ, ³ ÿêó íà âåñ³ëüí³ 

àêñåñóàðè. Ó îäíîìó ñàëîí³ ìîæóòü áóòè ïðåäñòàâëåí³ 

ïëàòòÿ ð³çíèõ âèðîáíèê³â ³ çà ð³çíèìè ö³íàìè. À ïðîäàâö³ 

äîïîìîæóòü ï³ä³áðàòè òå ïëàòòÿ, ö³íà ÿêîãî âàñ âëàøòóº. 

Êîìó öå ïîòð³áíî? ² âàì, ³ ïðîäàâöÿì ñàëîíó. Ïî-ïåðøå, 

ã³äíà ïîøàíè ëþäèíà, ÿêà çíàº, ùî ¿é ïîòð³áíî ³ ñê³ëüêè 

â³í ãîòîâèé çà öå çàïëàòèòè. Íàé÷àñò³øå ôðàçó «Íàì 

íå âàæëèâî, ñê³ëüêè öå êîøòóº, ëèøå á áóëî êðàñèâî» 

ãîâîðÿòü ò³ ëþäè, ó ÿêèõ ãðîøåé áàãàòî íå áóâàº. 

Ïðîäàâöþ âåñ³ëüíîãî ñàëîíó ëåãøå áóäå çðîçóì³òè, 

ÿê³ ïëàòòÿ âàì çàïðîïîíóâàòè, àäæå íå ìîæíà îá³éíÿòè 

íåîñÿæíå. ßêùî âàì äåìîíñòðóâàòèìóòü âåñü àñîðòèìåíò 

ñàëîíó, òî âàøîãî òåðï³ííÿ ìîæå ³ íå âèñòà÷èòè, ³ 

«âàøå» ïëàòòÿ òàê ³ çàëèøèòüñÿ íå ïîáà÷åíèì âàìè. 

Ìîæëèâî, ùî âàì ñïîäîáàºòüñÿ ïëàòòÿ çà äóæå âèñîêîþ 

äëÿ âàñ ö³íîþ. Í³ íà ÿê³ ³íø³ ïëàòòÿ âàì íå çàõî÷åòüñÿ 

äèâèòèñÿ, âè øóêàòèìåòå â ³íøèõ ñàëîíàõ äåøåâå òå, 

ùî êîøòóº äîðîãî, íå çíàéäåòå àáî çíàéäåòå ïîä³áí³ñòü 

òàêîãî âåñ³ëüíîãî ïëàòòÿ. Ó ñåðö³ çàëèøèòüñÿ ñìóòîê ³ 

íåçàäîâîëåí³ñòü, à öå íå íàøà ìåòà. Ìè ñòâîðþºìî ñîá³ 

ñâÿòî, ÿêå íàçèâàºòüñÿ, - âåñ³ëëÿ, ³ íåãàòèâí³ åìîö³¿ íàì 

íå ïîòð³áí³.

Ùîá âàø íàñòð³é çàëèøàâñÿ ïðåêðàñíèì ïðîòÿãîì 

âñüîãî öüîãî äíÿ, â³çüì³òü ç ñîáîþ â ïîðàäíèêè ò³ëüêè 

òó ëþäèíó, ÿê³é âè äîâ³ðÿºòå, ÿê ñàì³é ñîá³, õòî âàì 

íå çàçäðèòü ³ õòî ìîæå âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó, íå 

ïðèãí³÷óþ÷è âàøó. Òàêîþ áëèçüêîþ ëþäèíîþ ìîæå 

áóòè ìàìà, ñåñòðà, áðàò, äðóã àáî ïîäðóãà. Êðàùèé 

ïîðàäíèê, çâè÷àéíî æ, æåíèõ, àëå çà ñëîâ’ÿíñüêîþ 

òðàäèö³ºþ æåíèõ íå ïîâèíåí áà÷èòè íàðå÷åíó äî âåñ³ëëÿ 

â ¿¿ âåñ³ëüíîìó ïëàòò³.

ßê âèáðàòè âåñ³ëüíó ñóêíþ?

Ïåðø, í³æ â³äïðàâëÿòèñÿ íà ïîøóêè ñóêí³ ñâîº¿ ìð³¿, 

íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ðîçì³ð âåñ³ëüíîãî áþäæåòó é 

ñóìó, ùî Âè ïëàíóºòå âèòðàòèòè íà âåñ³ëüíå ïëàòòÿ. 

Ïðè â³äâ³äóâàíí³ âåñ³ëüíîãî ñàëîíó âèáèðàéòå ò³ëüêè ò³ 

ïëàòòÿ, ÿê³ âïèñóþòüñÿ ó Âàø³ ïåðåäáà÷óâàí³ âèòðàòè. 

Òàê Âè çìîæåòå çàîùàäèòè ÷àñ, ñèëè, à ãîëîâíå - 

çìîæåòå óíèêíóòè çàéâèõ ðîç÷àðóâàíü.

Ïåðåä â³äâ³äóâàííÿì ñàëîí³â áàæàíî ïåðåãëÿíóòè 

âåñ³ëüí³ êàòàëîãè, æóðíàëè àáî ²íòåðíåò ñàéòè. 

Îçíàéîìòåñÿ ç îñíîâíèìè êîëåêö³ÿìè âåñ³ëüíèõ ñóêîíü 

³ âèáåð³òü äåê³ëüêà ñòèë³â, ÿê³ 

íàéá³ëüøå âàì ñïîäîáàëèñü. Ïðè 

öüîìó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè 

ïîðó ðîêó, êîëè áóäå â³äáóâàòèñü 

âåñ³ëëÿ. Â³ä öüîãî çàëåæèòü âèá³ð 

òêàíèíè, äîâæèíà ðóêàâà ñóêí³ 

é ãëèáèíà äåêîëüòå. Âðàõóéòå 

é ñòóï³íü îô³ö³éíîñò³ ñâÿòà. Äëÿ 

êîæíîãî ïðèéîìó ³ñíóþòü ïðàâèëà 

åòèêåòó, ùî ïðîïîíóþòü ïåâíó 

ôîðìó îäÿãó é íîðìè ïîâåä³íêè. À 

òàêîæ íàðå÷åí³é âàðòî çãàäàòè ïðî 

îñîáëèâîñò³ ñâîº¿ ô³ãóðè. Äîáðå 

ï³ä³áðàíå ïëàòòÿ ìîæå âèã³äíî 

ï³äêðåñëèòè ¿¿ äîñòî¿íñòâà, ³ âì³ëî 

ñõîâàòè íåäîë³êè.

Çàïàì’ÿòàéòå ê³ëüêà ðåêîìåíäà-

ö³é, ÿê³ áóäóòü Âàì êîðèñí³.

- Çàíèæåíà òàë³ÿ äîïîìîæå 

â³çóàëüíî çìåíøèòè ð³ñò âèñîêèì ³ 

õóäîðëÿâèì. Ïèøí³ ðóêàâè, ðþø³ é 

çá³ðêè òåæ áóäóòü äîðå÷í³. ×óäîâî 

ï³ä³éäóòü äëÿ òàêèõ íàðå÷åíèõ 

ìîäåë³, ùî îãîëþþòü ïëå÷³. 

- Íàðå÷åíèì ñåðåäíüîãî ðîñòó 

é íîðìàëüíî¿ êîìïëåêö³¿ ï³ä³éäå 

áóêâàëüíî âñå, â³ä òðàäèö³éíèõ 

ïèøíèõ ôàñîí³â äî ñó÷àñíèõ ì³í³.

- Ñòàòíèì ä³â÷àòàì äëÿ âåñ³ëüíîãî ïëàòòÿ 

ïðîïîíóþòüñÿ ïðîñò³ ì’ÿê³ ë³í³¿ ë³ôà é ïðÿìà ñï³äíèöÿ. 

Àëå íå âàðòî ïåðåâàíòàæóâàòè ïëàòòÿ õâèëÿìè, 

áàíòèêàìè é ðþøå÷êàìè.

- Íåâèñîêèì ä³â÷àòàì ï³ä³éäóòü ïëàòòÿ çàâóæåíîãî 

ñèëóåòó, ìîäåë³ ³ç çàâèùåíîþ òàë³ºþ â ñòèë³ «àìï³ð», 

ôàòà äî ï³äëîãè àáî øëåéô, äîâã³ ðóêàâè÷êè (ÿêùî â 

ïëàòòÿ êîðîòêèé ðóêàâ) - âñå öå âèãëÿäàº äóæå æ³íî÷íî 

é â³çóàëüíî çá³ëüøóº ð³ñò. Â³ä ôàñîí³â ³ç øèðîêèìè 

ñï³äíèöÿìè êðàùå â³äìîâèòèñÿ.

- Äëÿ ì³í³àòþðíèõ íàðå÷åíèõ áóêâàëüíî ñòâîðåíå 

âóçüêå âåñ³ëüíå ïëàòòÿ. Äîïîâí³òü ñóêíþ òóôëÿìè íà 

âèñîêîìó êàáëóö³, ³ Âè áóäåòå âðàæåí³, ïîáà÷èâøè 

ñåáå â äçåðêàë³ - ÿê³ Âè âèñîê³ é âèòîí÷åí³. Â ñóêíÿõ ç 

ïèøíèìè òþëåâèìè ñï³äíèöÿìè àáî êàñêàäíèõ ïëàòòÿõ ç 

ìåòðîâèìè øëåéôàìè Âàøà ì³í³àòþðíà ô³ãóðêà ïðîñòî 

çàãóáèòüñÿ. ² âñå-òàêè, ÿêùî Âè íå â çìîç³ â³äìîâèòèñÿ 

â³ä ïèøíîãî ôàñîíó, òî ïëàòòÿ ç âóçüêî¿, à ïîâåðõ íüîãî  

øèðîêî¿ ïðîçîðî¿ ñï³äíèöå³, áóäå âèãëÿäàòè äóæå 

âèãðàøíî.

- Äëÿ áàæàþ÷èõ ïðîäåìîíñòðóâàòè çàãîñòðåíó ô³ãóðêó 

êðàùèé âàð³àíò - ïëàòòÿ, ùî îáëÿãàº, äîâãå é çàêðèòå. 

Àáî ìàëåíüêå ïëàòòÿ ç ë³ôîì, ùî îáëÿãàº, íà ÿêå 

íàä³âàºòüñÿ ïèøíà ñï³äíèöÿ.

- Ïîâíåíüêèì íàðå÷åíèì íå âàðòî õîâàòèñÿ çà 

îá’ºìíèìè ïà÷êàìè ç òàôòè. Âàì ïðåêðàñíî ï³ä³éäå  

ïëàòòÿ ç âåðõîì, ùî îáëÿãàº, ³ â ì³ðó øèðîêîþ 

ñï³äíèöåþ. Àáî â³ääàéòå ïåðåâàãó ìîäåë³ ç â³ëüíèì 

ç íàïóñêîì ë³ôîì, ç ïðÿìîþ àáî ëåäâå ïðèç³áðàíîþ 

ñï³äíèöåþ é âóçüêèìè ðóêàâàìè. Âèð³ç ÷îâíèêîì àáî 

âèñîêèì êîì³ðöåì òåæ áóäóòü íåïîãàíî âèãëÿäàòè.

- Íàðå÷åíèì â «ö³êàâîìó ïîëîæåíí³» (íó ùî æ, â æèòò³ 

âñÿêå áóâàº). Ðåêîìåíäóþ âàì ïëàòòÿ ç «³ìïåðñüêîþ» 

ë³í³ºþ òàë³¿ (ï³ä ãðóäüìè).

Âèáèðàþ÷è âåñ³ëüíå âáðàííÿ, êåðóéòåñÿ ò³ëüêè 

âëàñíèì ñìàêîì. Ãàíÿþ÷èñü çà ìîäîþ - ìîæíà íå 

âëîâèòè ¿¿ ì³íëèâîãî íàñòðîþ é ó ï³äñóìêó âèãëÿäàòè 

äîñèòü áåçãëóçäî. Íàìàãàþ÷èñü äîòðèìóâàòèñü 

òðàäèö³é ³ ïðèñëóõàþ÷èñü äî áàáóñèíèõ òà ò³ò÷èíèõ 

ïîðàä, ìîæíà ïîòðàïèòè â ³íøó êðàéí³ñòü ³ â³ä÷óòè 

ñåáå «÷óæîþ íà öüîìó ñâÿò³ æèòòÿ». Ñüîãîäí³ ñóñï³ëüíà 

äóìêà àäàïòóâàëàñÿ é äî ì³í³-ïëàòòü, ùî îáëÿãàþòü, ³ äî 

áðþ÷íèõ êîñòþì³â, ³ äî ñóïåðíàðÿäíèõ, ÿñêðàâèõ âå÷³ðí³õ 

òóàëåò³â. 

² âñå-òàêè âåñ³ëüíå ïëàòòÿ Âàøî¿ ìð³¿. ßêå âîíî? ² 

îòóò, ìàáóòü, ñë³ä ñë³äóâàòè ëèøå îäíîìó ïðàâèëó: 

Âàøå âáðàííÿ ïîâèííî âèáèðàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî âèäó 

âåñ³ëëÿ, îáñòàíîâêè, ó ÿê³é áóäå â³äáóâàòèñÿ ñâÿòî ³ 

ãîëîâíå, Âàøîãî íàñòðîþ. Îäíà ñïðàâà - òðàäèö³éíèé 

ðåñòîðàííèé áàíêåò, à îðèã³íàëüíà ðåºñòðàö³ÿ âèñîêî ó 

ãîðàõ  - äåùî ³íøå, ùî âèìàãàº îñîáëèâîãî âåñ³ëüíîãî 

ñïîðÿäæåííÿ. Òîìó, ïåðø í³æ çóïèíèòèñÿ íà ÷îìóñü 

êîíêðåòíîìó, íåïîãàíî á îçíàéîìèòèñÿ ç íàéá³ëüø 

ïîïóëÿðíèìè ñòèëÿìè òà êðîºì âåñ³ëüíèõ ñóêîíü.

Áóäü-ÿêå ïëàòòÿ, íàâ³òü âåñ³ëüíå, ïîâèííå áóòè 

çðó÷íèì, ³íàêøå ñâÿòî ïåðåòâîðèòüñÿ ó âèòîí÷åíå 

êàòóâàííÿ. ßêùî Âè í³ÿêîâî, íåçàòèøíî ïî÷óâàºòå ñåáå 

â ïëàòò³, ùî îáòÿãàº Âàøå ò³ëî, à êîðñåò  íå äîçâîëÿòü 

ñïîê³éíî âäèõíóòè-âèäèõíóòè, äîâîäèòü äî íåïðèòîìíîãî 

ñòàíó, ìàáóòü, ùî öå íå Âàø ôàñîí÷èê.

×è áðàòè íà ïîøóêè â³í÷àëüíîãî ïëàòòÿ íàðå÷åíîãî 

- âèð³øóâàòè Âàì. Íàïåâíî, íå âàðòî. Êðàùå çàëèø³òü 

ñâîþ íàéäîðîæ÷ó ïîëîâèíó â íåâ³äàíí³. Ñïðàâà íàâ³òü 

íå â ïîãàí³é ïðèêìåò³. Çðîá³òü óëþáëåíîìó ñþðïðèç. 

Êîëè Âè ç’ÿâèòåñÿ â êàçêîâîìó, ðîçê³øíîìó ïëàòò³, â³í 

âêîòðå çðîçóì³º, ÿêà êðàñóíÿ ä³ñòàëàñÿ éîìó â äðóæèíè. 

Íå ïîçáàâëÿéòå éîãî öüîãî çàäîâîëåííÿ!

- Øèðîêèé àñîðòèìåíò æ³íî÷î¿ á³ëèçíè; 
- Á³ëèçíà â³ò÷èçíÿíèõ òà çàêîðäîííèõ âèðîáíèê³â;
- Ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íà-ÿê³ñòü;
- ²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî êë³ºíòà;
- Äîñòóïí³ ö³íè;
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- утеплення фасадів - утеплення фасадів 

- реконструкція приміщень - реконструкція приміщень 

- ремонтні роботи - ремонтні роботи 

УКРІНКОМБУД

Славута, вул.Церковна, 45 

тел. (03842) 7-29-90, 7-30-03

- будівництво під ключ 

- утеплення фасадів 

- реконструкція приміщень 

- ремонтні роботи 

 

DELUXEDELUXEDELUXE
Cалон меблів

Вишукані меблі з Італії, 

Голландії, Німеччини.

Спальні, м’які меблі, столові

м.Нетішин, вул.Лісова, 1 б

тел. (03848) 4-12-12

м.Славута , вул. Церковна, 45, тел. (03842) 7-29-91

ÀÀ
ÍÍ
ÍÍ
ÀÀ Å Ë Å Ê Ò Ð Î Ò Î Â À Ð ÈÅ Ë Å Ê Ò Ð Î Ò Î Â À Ð È

ì.Ñëàâóòà
âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 16
ò. (03842) 7-18-64
ò. (067) 950-37-87

“Íàòàë³”


