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С М У Г А   П Е Р ЕШ К О Д
 

ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧИ ДІЙНА 
КОРОВА?
ñê³ëüêè øê³ð ìîæíà çäåðòè ç ï³äïðèºìöÿ?

ЕЛЕКТРОРОЗЕТКА
÷è çíàºìî ìè, ùî öå òàêå?

ЧУМА ХХІ СТОЛІТТЯ
÷è âèë³êîâíà êîðóïö³ÿ?

ПРИВІТАННЯ
З НАГОДИ ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ

- Анатолію Васильовичу, чи змінилась ситуація у 
бізнес в нашому місті у зв’язку з кризою?

- Як і всі міста в Україні. Славута зазнала відчутного 
кризового удару. В першу чергу постраждав великий 
бізнес. Підприємства скорочують свої витрати на 
модернізацію виробництва, ремонт, скорочують 
штат працівників, а відповідно страждають малий та 
середні й бізнес. Невеликі фірми якраз виконували 
всі ці будівельні та ремонтні роботи, а також 
здійснювали поставку будівельних матеріалів. 
Крім цього, зменшилась купівельна спроможність 
населення, адже зарплати скорочуються, а якщо й 
залишаються на попередньому рівні, то їх “з’їдає” 
інфляція.

- Багато розмов точиться навколо змін 
у пенсійному законодавстві, податковому 
реформуванні. Як Ви оцінюєте такі дії влади, 
чи згодні з тим, що малий бізнес зараз просто 
виживає?

- Малий бізнес у нас в країні і так знаходився 
у стані виживання. А державні нововведення 
взагалі “перекривають йому кисень”. Хотілося би 
подивитися на те, щоб наш можновладц хоча б на 
кілька днів пересіли з своїх шикарних владних крісел 
у торгові палатки на ринку. Мабуть, тоді ситуація в 
пенсійному та податковому законодавстві змінилася 
б докорінно. 

- Нам відомо, що обласна ГО “Край” має витоки 
саме з славутського осередку. У нас такі активні 
підприємці?

- Стикаючись з проблемами у бізнесі, починаєш 
шукати однодумців для вирішення злободенних 
питань. Це стало поштовхом для об’єднання 
підприємців з метою відстоювання своїх прав та 
свобод. Спочатку ця ідея об’єднала навколо себе 
4-ох чоловік у нашому місті. Згодом долучились 
інші. Зрозуміло, що лише разом можемо боротися 
та протистояти “державній машині насильства” (авт.: 
сміється).

- Чи отримуєте ви, як голова кординаційної ради 
товариства, зарплатню, чи працюєте на простому 
ентузіазмі?

- Наше товариство створене, щоб боротися з 
несправедливістю та порушеннями з боку органів 
влади,  ніхто з наших членів не отримує зарплатні.

- Часто серед славутчан можна почути такий 
вислів, що тепер у Славуті побудувати серйозний 
бізнес нереально, буцімто всі ніші уже зайняті. 

Ваша думка з цього приводу?
- Місто живе, розвивається, якщо виникає 

потреба у певній послузі, знаходиться людина, 
яка здатна і має бажання таку послугу надавати. 
Так створюються нові фірми та підприємства. 
Дійсно, у нас багато людей займаються приватним 
підприємництвом, тому ми маємо широку мережу 
бізнесових об’єктів. Але своє “місце під сонцем” 
може знайти кожен, адже не всі сегменти ринку у 
нашому місті заповнені.  Так, сфери, які потребують 
покращення якості - послуги та сервіс. Це, зокрема, 
станції  технічного обслуговування автомобілів. 
Відчутна потреба у електриках-професіоналах.

- Які перешкоди стоять на шляху у підприємців-
початківців? Чи можливо розпочати власну справу, 
не маючи знайомих, а також владних кумів, сватів  
т.д.?

- Бізнес - справа дуже важка, в ній виживає 
сильний. Людина повинна з самого початку розуміти, 
що доведеться докласти неймовірно багато зусиль, 
щоб справа зрушила з місця і почала приносити 
плоди. У нашій державі все побудовано таким чином, 
що стати приватним підприємцем легко, але чомусь 
складється таке враження, що Україна - острівна 
країна, відірвана від Європи. В інших країнах влада 
робить все для розвитку бізнесу, а у нас - навпаки: 
бізнес працює на владу. Тому перешкоди доводиться 
долати постійно.

- Чи можливо боротися з хабарництвом, яким 
чином? Чи, правильніше, якою ціною?

- У нашій державі закони створені таким чином, 
що кожен трактує ї х по-своєму. Цим  користуються 
можновладці. Скажу одне: боротися з хабарництвом 
потрібно, тому що само по собі воно не зникне. 
Якщо дасиш відсіч, не заплатиш раз, то наступного 
разу ніхто до тебе не прийде з вимогою платити. А 
якщо вважаєш це нормою, то даватимеш хабарі  все 
життя. Звичайно ж, потрібно знати досконало наші 
закони. 

- Кому важче в бізнес - жінкам чи чоловікам?
- Як я вже говорив, важко всім. Головне, щоб 

людина була наділена певними якостями, мала 
здібності до підприємництва. Але жінці в цій ситуації  
потрібно бути ще й хорошою дружиною, мамою 
та господинею, тобто поєднувати власну справу з 
домашнім господарством. При тому, що чоловікові 
достатньо забезпечувати сім’ю фінансово.

- Вас знають у Славуті як успішного підприємця, 
активного громадського діяча. Поділіться 
секретами свого успіху.

- В першу чергу, я думаю про дітей. Їм також 
доведеться жити та працювати в Україні,  стикатися 
з тими ж проблемами, що зустрічаються на нашому 
шляху. Тому дуже хочеться змінити щось, щоб тих 
проблем було якомога менше. Я думаю, така ж сама 
позиція у кожного батька, тому що діти - найдорожче 
у нашому житті, саме від нас залежить, яким буде 
їхнє майбутнє.

- Для цього, мабуть, треба багато сил та 
енергії. Звідки черпаєте натхнення?

- Теперішня ситуація в нашій державі примушує 
знаходити ту енергію. Саме через безлад у країні в 
мене сформувалась така життєва позиція.

- Що побажаєте своїм колегам напередодні Дня 
підприємця?

- Найперше - здоров’я! А також злагоди у ваших 
родинах, адже, якщо людина має щасливу сім’ю, 
яка завжди підтримує її у всіх починаннях, тоді 
завжди будуть сили здійснити всі професійні задуми. 
Найголовніше - займайте завжди активну громадську 
позицію. Лише об’єднавши свої сили, ми разом 
зможемо змінити щось у нашій державі на краще!

Т. Біла-Маліновська

Підприємець - це не професія, а стиль життя. Незабаром всі представники бізнесу нашої країни святкуватимуть 
День підприємця, отож нам випала можливість поспілкуватися з успішним бізнесменом нашого міста, головою 
кординаційної ради славутського осередку ГО ТП “Край” Анатолієм Васильовичем Казіміровим.

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. 

Пропозиції 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

Інтерв’ю з успішним
підприємцем

Шановні підприємці!
Нагадуємо Вам, що законодавство забороняє 

продаж алкогольних та тютюнових виробів особам, 
які не досягли 18-ти літнього віку.

У випадку, якщо вік особи викликає у Вас сумнів, 
обов’язково перевірте документи. Якщо документів 
при немає, бажано алкогольні та тютюнові вироби 
даній особі не продавати взагалі.

Будьте обережні!
Останнім часом неодноразово в м.Нетішин 

зі сторони правоохоронних органів навмисне 
пропонується неповнолітнім особам, які візуально 
виглядють старшими за свій вік, придбати 
алкогольні та тютюнові вироби в торгових точках з 
метою провокації правопорушень у сфері продажу 
алкогольних та тютюнових виробів.

КР Нетішинського осередку ГО ТП “Край”.

Шановні підприємці!
Відновились випадки незаконних первірок 

представників правоохоронних органів. Останні 
представляються “економічною міліцією”, не 
надаючи при цьому жодного документу. Тому 
нагадуємо вам, що у випадку відсутності 
відповідних документів на право перевірки ви 
можете відмовити у допуску до первірки.

З метою уникнення непорозумінь з між вами 
та представниками контролюючих органів радимо 
невідкладно викликати мобільну групу ГО ТП “Край”.
(Про ваші права під час перевірки читайте в газеті 
“Край” №1/44 в статті  “Тактика “глухого захисту”).

Від імені КР ГО ТП “КРАЙ” прийміть щирі 
вітання з нагоди професійного свята - Дня 
підприємця.
Вміння задіяти увечь свій людський потенціал 
та менеджерський талант, ефективно працювати 
в умовах ринку - це ті риси, які є визначальними 
для підприємців. Розвиток підприємництва 
дає можливість вирішувати найактуальніші 
соціально-економічні проблеми, передбачає 
зміцнення економіки, надає їй гнучкості. Саме 
завдяки розвитку підприємництва кожна родина 
має стати заможною, а країна - процвітаючою.
Висловлюємо Вам подяку за наполегливу 
працю та, найголовніше, активну громадянську 
позицію, високий професіоналізм та 
ініціативність. Щиро бажаємо Вам, Вашим 
родинам міцного здоров’я, щастя, щедрої долі й 
вагомих здобутків задля підвищення добробуту 
насамперед своїх сімей і всього нашого народу. 
Будьмо!



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМЦІВ “КРАЙ”

Президентові України 
Ющенку Віктору Андрійовичу, 

Секретаріат Президента України, вул. Банкова, 11, 
м. Київ, 01220

Копія: Голові правління інституту підтримки 
регуляторної реформи в Україні Дорошеві В.І.

а/с-132, м. Київ- 150, 03150

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! 
Ми, приватні підприємці Славути та Нетішина 

Хмельницької області, звертаємося до Вас із 
проханням скасувати постанову Кабінету Міністрів 
України від 14.04.2009 року №366 “Про сплату 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування фізичними особами - суб’єктами 
підприємницької діяльності, які обрали особливий 
спосіб оподаткування”.

Зазначена постанова не тільки подвоює обов’язкові 
платежі для підприємців, чим фактично створює чергові 
перешкоди на шляху розвитку малого та середнього 
бізнесу в ці складні кризові часи, але й була ухвалена 
з суттєвими порушеннями статей 6-10 Закону України 
“Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”. Крім того, ця постанова 
фактично вносить зміни до Указу Президента України 
від 28.06.99 р. №746/99 “Про внесення змін до Указу 
Президента України від 3 липня 1998 року №727 “Про 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва”, що є перевищенням 
повноважень Кабінетом Міністрів України.

Якщо цю постанову негайно не скасувати, то вона 
призведе до припинення діяльності значної частини 
суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та 
масової тінізації малого та середнього бізнесу.

Переконані, що подібні рішення мають 
ухвалюватись не в авральному “ручному режимі”, а 
за активного громадського обговорення та врахування 
зауважень і пропозицій підприємницьких кіл усієї 
України.

 Підприємці Славути та Нетішина (70 підписів).

В час, коли політична еліта завзято стала ділити 
країну по своїх кишенях,простому люду, щоб не 
заважав, була кинута кістка - займіться там чим-небудь 
самі. Так, з барського плеча та в умовах тотального 
закриття підприємств і масового скорочення робочих 
місць, виникло таке явище, як підприємництво. Хто ж 
такі підприємці? Це пенсіонери, які отримують мізерну 
пенсію, це молодь, батьки якої пнулися з останніх сил 
дати вищу освіту і яка сьогодні нікому не потрібна, це 
люди з вищою освітою, яких викинули на вулицю, не 
давши доробити до пенсії, це матері-одиначки, це вдови 
та інваліди. Це - люди, які створили для себе та інших 
робочі місця. Тобто мова йде про малий та середній 
бізнес, який суттєво поповнює місцеві та державний 
бюджети, а не про олігархів та можновладців, які з 
цього ж бюджету вигрібають останнє.
Як сьогодні працюється малому та середньому 

бізнесу? Він на межі знищення! Щоб наповнити свою 
годівничку, влада знаходить все нові і нові засоби 
викачування грошей. За що і 
скільки сплачує підриємець, 
щоб розрахуватись з держа-
вою за конституційне право 
на працю?
Щоб було зрозуміло, 

хочеться показати це 
на прикладі невеликого 
стаціонарного торгового 
закладу. Треба зразу 
обумовити, що підприємець 
обіймає 11 посад одразу. Він: 
завідуючий, зав.кадрами, 
юрист, бухгалтер, касир, 
товарознавець, вантажник, 
комірник, прибиральник, 
двірник, продавець. Робочий 
день триває по 16-17 годин 
на добу, а часом і більше. 
Без вихідних та відпусток. 
То ж скільки коштує 
це “задоволення” для 
підприємця?
За дозвіл здійснювати 

торгівельну діяльність 
(торг.патент) - 120 грн щомісячно;
Ліцензія на дозвіл реалізації алкогольних та 

тютюнових виробів - 834 грн щомісячно;
На розвиток хмелярства та садівництва - не менше 

50 грн щомісячно; 
Авансові платежі по прибутковому податку - 150 грн 

щомісячно; 
До пенсійного фонду страхові платежі за підприємця 

33,2 % (як мінімум) - 208 грн щомісячно;
За електроенергію по 0,70 коп. за квт. (для населення 

0.13 коп.за 1 квт) - 1200грн щомісячно;
За комунальні послуги - 160 грн щомісячно;
На господарські потреби -100 грн щомісячно;
3/пл. найманим працівникам 3 х 625 грн.= 1875 грн 

щомісячно;
За медогляд працівника 170 грн.
За обслуговування пожежної сигналізації та касового 

апарату 80 грн.- щомісячно 4 947 грн.
Окрім того нарахування на фонд з/пл. щомісячно до 

п/ф - 208 грн;
До фонду по безробіттю - 10 грн; до фонду соц.страху 

- 8.75грн; страхування від нещ.випадків - 3.75 грн.
230 грн х 3 працівника= 690 грн.
Отже, щонайменше 5637 грн. чистого доходу 

щомісячно треба заробити на утримання закладу. При 
середньому місячному товарообігу в 60-70 тис.грн 
та торговій надбавці в 15% чистий дохід становить 
в середньому до 10 000 грн. Порахуйте самі скільки 
залишається підприємцю. Тому не дивно, що газети 
наповнені оголошеннями про здачу в оренду торгових 
площ. Та це ще не все.
Кошти, за винятком з/пл та комунальних послуг, 

перераховуються до місцевого та державного 
бюджетів. Це багато чи мало в умовах великої 
конкуренції та перенасиченості торгових закладів на 
території міста? Для підприємця це занадто. Бо все 
це позначається на роздрібних цінах, а відповідно, і на 
населенню. Проте для “політичних імпотентів” цього 
замало. Замість того, щоб налагоджувати економіку, 
навіть добре розуміючи, що рубають гілку,  на якій 
сидять, вони викачують з малого бізнесу останнє, 
ставлячи його на межу знищення законними,  а частіше 
незаконними методами. Звісно, щорічні вибори і 
утримання народних обранців (а простіше - дармоїдів, 

Дев’ятого липня відбулося засідання Окружного 
адміністратівного суду м. Києва про оскарження 
постанови № 366, де як позивач виступає 20 
предприємців та дві громадські організації 
підприємців, а як відповідач - Кабмін. Розгледівши 
матеріали справи, суд вирішив:

- закінчити підготовче виробництво і передати 
справу для судового розгляду;

- розгляд справи № 2а-4456/09/2670 призначити 
на 28.09.2009 р. в 10:00 за адресою: м. Київ, вул. 
Десятинна, 4/6, зал судового засідання № 3;

- викликати для участі в справі як третю сторону на 
стороні відповідача Пенсійний фонд України.

Ми ж і далі інформуватимемо читачів про хід 
кампанії і судових засідань.

Редакція газети “Частный предприниматель” 
№226 від 14 липня 2009року.

- Україна є сусідами з Беніном і Малаві по рівню
корупції і займає 118 місце. За 10-бальною шкалою 
Україна має 2.7 пункту. Якнайкраще положення у 
Фінляндії - 9.4 пункту.

- Україна в рейтингу Усесвітнього банку по складності 
ведення бізнесу (Doing Business 2009) зайняла 145 
місце, опустившись на один пункт в порівнянні з минулим 
роком.

- На сплату податків в Україні потрібно 848 хвилин, 
в той час як в Об’єднаних Арабських Еміратах - 12 
хвилин.

- В Україні почати бізнес займає 27 днів, для чого 
потрібно пройти 10 процедур. По складності почати 
бізнес Україна зайняла 128 місце (з 181), по складності 
слідувати інструкціям і правилам - 179 місце. По 
складності найму працівників - 100. Реєстрація майна 
- 140 місце в рейтингу. По складності здобуття кредиту 
- 28. По законодавчому захисту інвестицій - 142. Оплата 
податків - 180. Проблеми, пов’язані з імпортом/експортом 
- 131 місце. Підписання контрактів - 49 місце. І закриття 
бізнесу - 143 місце.

- Кажуть, що коли годувати бездомних тварин, то 
через деякий час їх стане все більше і більше. Навіть 
якщо їх проганяти. Загадка, якщо годувати хабарями 
чиновника, що від цього вийде?

- На чому їздять наші чиновники. Для порівняння: на 
всіх посадовців у Фінляндії разом з главою держави є 50 
службових авто. У нас лише податкова має більше 2000 
авто.

саботажників, прогульників, злодіїв, а часто і бандитів 
і т.ін.), яких на своїх плечах тягне малий та середній 
бізнес та населення, дорого обходяться бюджету, який 
вигрібається швидше, ніж наповнюється (зауважте, що 
не на освіту,медицину чи покращення життя простого 
люду). Отож і викручують руки підприємцю, вимагаючи 
в добровільно-примусовому порядку наперед сплатити 
податки (вже сплочені на рік наперед, що далі?). 
Виникає питання, чому підприємці сплочують страхові 
платежі до пенсійного фонду 33,2 % від доходу, в той 
час як державний службовець - 2%.Чому за те, що ти 
створив для людини робоче місце, перераховуєш 33,2 
% до пенсійного фонду, що становить третину з/пл. 
робітника. Чому за ще не спожиту електроенергію 
наперед мусить платити по 0,70 коп/квт (для населення 
- 0,13 коп). Чому підприємці не користуються 
пільгами 30 км.зони. І таких “чому” до нескінченності. 
Піднялись майже вдвічі комунальні платежі та оренда 
комунального майна. Втричі піднялась оренда землі. 

Причому, якщо підприємець
хоче відмовитись від
надлишку землі, в типовий
договір закладено пункт,
згідно якого треба сплатити
за землю на рік наперед.
Сплачені кошти після
відмови не повертаються.
А це дуже великі кошти.
Хочеться ще звернути 

увагу на таку форму
державного рекету, як 
система штрафів. До
підприємця йдуть з
перевірками, завідомо
вважаючи його злочинцем,
намагаючись знайти
існуючі чи неіснуючі
порушення, що в умовах
законодавчого безладдя
та хаосу в державі,
можливо. Для рядових
працівників контролюючих
органів (які в умовах
тотального безробіття  

бояться втратити роботу), зверху спускаються 
заплановані суми, які треба вибити під час перевірок. 
І вибивають, порушуючи закон, часом просячи 
підприємця добровільно сплатити певну суму 
штрафу, або вишукуючи неіснуючі порушення в надії 
на те, що підприємець не піде оскаржувати до суду. 
Вимагають сплатити збір на розвиток виноградарства 
і хмелярства не менше 200 грн. Забороняють брати 
найманих працівників на неповний робочий день чи на 
1/2 окладу, хоч закон дозволяє. І все це в усній формі, 
бо знають, що чинять протизаконно. І як важель впливу 
на підприємця - не приймають звіти.
Влада діє поза Законом, частіше підміняючи його 

листами-інструкціями чи постановами, які обов’язкові 
до виконання підприємцями, проте не державними 
органами, які контролюють господарську діяльність 
підприємця. Останнє славнозвісне ноу-хау Юлі 
- Постанова КМУ № 366 про страхові внески до 
пенсійного фонду для підприємців-спрощенців  - 
призвела до того, що підприємці змушені написати 
заяви про тимчасове призупинення підприємницької 
діяльності, або зняття з реєстрації взагалі. Малий 
бізнес практично загоняють в тінь. Хто ж тоді буде 
наповнювати державний бюджет? Ясно, що не великий 
бізнес, який фактично переклав свої проблеми на 
малий бізнес та населення. Всім відомо, що стан 
бізнесу напряму залежить від сплатоспроможності 
споживача, проте і споживач є заручником від такого 
шаленого тиску на малого підприємця.
А хотілось би працювати спокійно, не ховаючись, 

не порушуючи закощпокращуючи свій бізнес. Бо 
ми сьогодні працюємо не на збагачення, а як і весь 
простий люд - на виживання.
Тому так і хочеться крикнути нашим хитромудрим 

правителям: “Наше терпіння не безмежне! Не 
перегинайте палку, щоб не луснула і не дала вам по 
рукам та безмозглим головам. Бо вже заворушився 
малий бізнес знизу, створюючи спілки та громадські 
організації підприємців по всій Україні, для захисту 
своїх законних прав та інтересів.
Та задумайтесь над риторичним запитанням 

сатирика Михайла Задорнова: “Почему мы считаем 
скот головами,а правительство - членами?”

О.Березанська.

ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧИ ДІЙНА КОРОВА?336 - СУД ЙДЕ...

БУЛО БИ СМІШНО...
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 Який вислів ми вживаємо так само часто, як вислів 
“доброго ранку”? Вірно. “Корупція”. Ми так звикли 
до цього поняття, що більше не усвідомлюємо усієї 
небезпеки цього явища, сприймаємо його як природне. 
Проте, саме корупція породжує оплатну “безкоштовну” 
медицину, оплатну “безкоштовну” освіту, невільний вибір 
виду підприємницької діяльності тощо. І як не прикро це 
визнавати, але саме ми з Вами, пересічні громадяни, 
а не службовці, посадовці, начальники і директори, 
є причиною поширення цієї чуми. Треба віддати нам 
належне: ми робимо “подарунки” лікарям, вчителям, 
податківцям, пожежникам, посадовим особам різних 
органів (звичайно, не всі перелічені їх приймають), не 
замислюючись над тим, що цим самим погіршуємо життя 
і собі, і своїм нащадкам, і “обдарованим”. Мотивація 
такої поведінки проста: легше дати хабара (а саме хабар 
є найпоширенішим проявом корупції), ніж дотримуватись 
літери закону. Воно й зрозуміло. Візьмемо, для прикладу, 
процедуру отримання дозвільного документа на будь-
який вид підприємницької діяльності. Приносите пакет 
необхідних документів у відповідний дозвільний орган. 
Через певний час останній повідомляє вас, що не вистачає 
ще якогось папірця. Приносите і його. Виявляється, 
що він не такими літерами написаний. Переробляєте. 
Приносите. А в цей час працівник дозвільного органу 
пішов у відпустку (на лікарняний, в декретну відпустку, 
у відпустку за свій рахунок, відпросився на півдня, у 
нього сьогодні неприйомний день - оберіть ваш варіант). 
Подібна ситуація у всіх сферах - освітянській, медичній, 
соціальній. І тоді наш терпець увірвався - приймаємо 
рішення зробити працівнику дозвільного органу “презент”   
- так-бо буде швидше. І з цього моменту починаємо, 
власними силами руйнувати правову систему, 
демократичні здобутки, відношення між собою і владою, 
показуємо негативний приклад оточуючим, вчимо наших 
дітей чинити так само. Зупинімося! Якщо ми “знизу” це не 
припинимо, то “зверху” нам ніхто не допоможе.

Наша біда у незнанні або недостатньому знанні 
закону. Звичайно, знати всі закони неможливо, та й не 
завжди вистачає часу їх вивчати. Тому дозвольте дати 
кілька порад (на прикладі порядку отримання дозволів на 
здійснення підприємницької діяльності), які можуть стати 
вам у пригоді і заощадити ваші кошти та час. Отож:

1. Дозвільний орган (орган місцевого самоврядування, 
пожежна служба, СЕС тощо) зобов’язаний надати вам 
вичерпну інформацію про порядок одержання документа 
дозвільного характеру (дозволу, висновку, погодження і 

т.п.) та необхідний перелік документів. Тому не соромтесь 
запитувати, вимагати відповіді та отримувати необхідну 
вам інформацію.

2. Весь пакет документів, який ви надаєте 
дозвільному органу, передавайте із супровідним листом-
описом (в ньому перелічіть усі документи, що надаються). 
Не забувайте ставити відмітку про його отримання на 
вашому примірнику документа.

3. Уточніть строки, протягом яких дозвільний орган 
зобов’язаний видати вам дозвільний документ. Такі 
строки чітко регламентуються законодавством України.

4. Жодний дозвільний орган не має права вимагати 

Розвиток української незалежної держави передбачає 
зміну орієнтирів у формуванні державної політики, а 
надто - в аграрній сфері. Внаслідок масової урбанізації, 
технічного прогресу, а з ними навіть і зміни ментальності 
українського народу село занепало і втратило своє 
важливе значення. А саме воно з його могутніми родючими 
земельними, мінеральними  та іншими ресурсами має бути 
першою сходинкою у розвитку вільної, дійсно незалежної, 
впевненої у собі, гідної політичної учасниці на міжнародній 
арені та сильної держави - України. Тому Хмельницька 
обласна громадська організація Фонд Сталого Розвитку 
“Стара Волинь” виявила ініціативу створити так званий 
“Корпус Волонтерів для сільських громад України” задля 
підвищення рівня 
життя (як морального 
так і матеріального) 
як сільської громади, 
так і підвищення 
статусу самого села на 
державному рівні, яке 
буде забезпечуватися 
шляхом активізації 
громадськості, форму-
ванням команди 
місцевих добровольців, 
створенням інформацій-
ного центру з можливістю 
користування Інтерне-
том та іншими засобами 
зв’язку, підготовкою 
лідерів громади до 
розробки та реалізації 
соціально та економічно 
значущих для розвитку громади проектів, що буде сприяти 
відродженню села. Звісно, що і громадська організація 
ТП “Край” не залишилася байдужою. Тому, усвідомлюючи 
необхідність формування якісно нової моделі українського 
суспільства на засадах відкритості, демократичності, 
рівних можливостей та верховенства суспільних інтересів 
як основи для консолідації української нації, враховуючи 
спільність цілей та ідеологічних переконань, розуміючи, 
що об’єднання та координація зусиль дозволить ефективно 
та результативно реалізувати ініціативу, “Стара Волинь” 
та “Край” підписали меморандум про співпрацю в рамках 

від вас документи, які не передбачені законом. Тому не 
спішіть виконувати усі “забаганки” “дозвільників”.

5. Не удавайтесь до зайвого “листування” із 
дозвільними органами: протягом визначеного терміну 
вам зобов’язані видати дозвільний документ або 
відмовити у його видачі, але з обов’язковим поясненням 
причин відмови. Якщо ж ви не отримали нічого подібного, 
можете сміливо скаржитись на бездіяльність дозвільного 
органу.

Зупинити корупцію в наших силах. Та й держава 
робить певні кроки (хоча й не зовсім чіткі) на шляху до 
подолання цього явища. Зокрема, 11 червня 2009 року 
було прийнято Закон України “Про засади запобігання 
та протидії корупції”, який вступить в силу з 1 січня 2010 
року. Серед “найцікавіших” норм цьому владного витвору 
наступне.

 1. Фізичним та юридичним особам забороняється 
здійснювати фінансування органів державної влади 
чи органів місцевого самоврядування, у тому числі 
надавати їм матеріальну та/або  нематеріальну 
допомогу, безоплатно виконувати роботи, надавати  
послуги, передавати кошти та інше майно, крім випадків,  
передбачених законами та чинними міжнародними 
договорами України, укладеними в установленому 
законом порядку;

 2. Особам, зазначеним у пунктах 1-2 частини першої 
статті 2 цього Закону (державні службовці, посадові особи 
органів місцевого самоврядування, судді, працівники 
прокуратури, аудитори, нотаріуси та багато інших - прим. 
авт.), у зв’язку з виконанням ними функцій держави 
або органів місцевого самоврядування забороняється 
приймати подарунки, за винятком випадків, передбачених 
цим Законом та іншими законами;

 3. Особи, зазначені в пунктах 1-2 частини першої 
статті 2 цього Закону, можуть приймати особисті 
подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням 
про гостинність, за умови, що вартість одного подарунка 
не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги 
(для довідки: розмір податкової соціальної пільги у 2009 
році становить від 302 грн. до 605 грн. в залежності 
від категорії платника податку) - про кількість таких 
подарунків закон замовчує:

4. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, 
пов’язаних з виконанням функцій держави або органів 
місцевого самоврядування, проводиться спеціальна 
перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих 
особисто. 

Організація проведення спеціальної перевірки 
покладається на керівника органу державної влади, 
органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в 
якому претендує особа. 

Таких цікавинок в згаданому законі більш ніж 
достатньо.

Також вступлять в силу з 1 січня 2010 року ЗУ “Про 
відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних 
правопорушень” та ЗУ “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення”.

Сьогодні ж в Україні діє, серед основних, закон “Про 
боротьбу з корупцією”, який містить визначення поняття 
корупції, межі відповідальності за вчинення корупційних 
діянь. На жаль, норми цього закону якщо й працюють, то 
в мінімальних обсягах. 

Кримінальна відповідальність за отримання або 
провокацію хабара (нагадаємо, що хабар - це прояв 
корупції) передбачена статтями 368, 370 Кримінального 
кодексу України. 

І не забуваймо, що законом передбачена 
відповідальність не тільки за отримання хабара, а й за 
його давання.

ЧУМА 
ХХІ СТОЛІТТЯ

чи виліковна корупція?
(за даними юридичного відділу ГО ТП “КРАЙ”)

ВІДРОДИМО СЕЛО!
Андрійчук Анастасія

реалізації проекту “Створення Корпусу Волонтерів для 
сільських громад України”.

В рамках меморандуму, сторони домовились про 
наступне:

1. Спільно реалізовувати проект “Створення корпусу 
Волонтерів для сільських громад України”;

2. Консолідувати свої інформаційні, матеріальні та 
інші ресурси з метою підвищення ефективності реалізації 
проекту;

3. Сприяти поширенню інформації про стан 
реалізації проекту та його результати.

Отже, маючи хорошу репутацію серед громадських, 
бізнесових, владних 
та інших кіл, належно 
працюючих працівників 
та самих підприємців, 
ГО ТП “Край” буде 
плідно співпрацювати, 
допомагати та всіляко 
сприяти Фонду Сталого 
розвитку “Стара Волинь” 
у реалізації проекту.

В результаті ж 
реалізації проекту будуть 
створені передумови 
для розвитку села та 
діяльності волонтерів, 
які працюють з 
сільськими громадами, 
а саме - нормативно 
(підготовлено комплекс-
ний законопроект, який 
буде максимально 

сприяти регулюванню можливих правовідносин у сфері 
Держава - сільська громада -  Волонтер), матеріально-
технічне, організаційне, технологічне, кадрове і, частково, 
навчально-методичне забезпечення, що будуть сприяти  
реалізації проектів, направлених на відродження села та 
заохочення громадян України працювати задля розквіту 
та підняття на належний рівень сільської громади - основи 
майбутнього сталого розвитку України.

Отже, відродимо  сільські громади - розбудуємо гідну 
державу!

КАНІБАЛІЗМ
Це гостра інфекційна хвороба, що виникає після 

спілкування з хворою людиною, зараженою “канібалізмом”. 
Хвороба протікає з сильним ураженням нервової системи і 
зазвичай закінчується моральною деградацією та знищенням 
загальнолюдських принципів.

Збудником захворювання є вірус. Джерела інфекції - хворі 
на канібалізм люди. Джерелами цієї інфекції для 60% хворих 
людей служать спілкування з державними службовцями, для 
24% хворих людей - спілкування з людьми, принцип яких “моя 
хата з краю, я нічого не знаю”, 10% - з байдужими людьми. 

Ознаки захворювання: незрозуміла і неадекватна 
поведінка людей - наприклад, вони просять додаткову 
винагороду за те, за що вже отримують зарплатню (хабарі, 
шоколадки, коньяк), періодично роблять всілякі наскоки в 
населені пункти, де живуть нормальні (поки що не заражені) 
люди, штрафуючи їх для того, щоб отримати додаткові 
дивіденди, так зване почуття влади, залякуючи просте 
населення і в більшості неправомірними діями. 

УВАГА! Це завжди повинно викликати побоювання, 
чи не хвора людина, тому що така поведінка невластива 
нормальним людям. Зараження людини канібалізмом 
відбувається при спілкуванні з хворим цим захворюванням. 
Вірус цієї хвороби передається через побачене та почуте, 
чим оперують хворі на канібалізм люди. Особливу небезпеку 
представляють довготривалі відносини з цими людьми. 
Більшість осіб, що захворіли після контакту з хворою 
людиною, не роблять нічого для користі людства.

Інкубаційний період захворювання триває мінімум 10 
днів, а максимум може тривати більше 1 року (в середньому 
- 1-2 місяці). Тривалість інкубаційного періоду залежить від 
кількості життєвих принципів, що потрапили в голову після 
спілкування з зараженими особами.

Хвороба починається з появи байдужості до оточуючих 
людей, принцип “моя хата з краю я нічого не знаю” стає 
основним принципом загального нездужання, зниження 
трудових показників, постійне розчарування, скарги на 
погане життя, постійно не вистачає грошей (так звана 
гонитва за грошима), також може виникнути байдужість 
навіть до власних дітей. Хворий замкнутий, пригнічений, у 
нього порушується сон, його мучать жахливі сновидіння, він 
відчуває почуття туги і безпричинно страх.

Хвора людина стає буйною і агресивною. У неї 
розвиваються байдужість, і порушується свідомість. 

Якщо у людини, яка раніше спілкувалась з хворою на 
канібалізм людиною, з’явилися ознаки нездужання, потрібно 
негайно зайнятись волонтерством тобто зробити щось на 
користь людей безкорисливо.

Приміщення, де знаходилася хвора на канібалізм людина, 
необхідно освятити. Людям, які спілкувались з хворою на 
канібалізм людиною, потрібно пройти волонтерський курс 
проти цього захворювання.

Андрій Савицький
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МЕБЛЕВА МАЙСТЕРНЯ

м.Славута, вул.Церковна, 45 (ОТС), оф.57
тел.: 8 (03842) 2-33-25

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ
на індивідуальне замовлення

ШТУЧНИЙ КАМІНЬ БАТІК ВІТРАЖІ
послуги дизайнера доставка безкоштовна

- будівництво під ключ - будівництво під ключ 

- 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
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ò. (067) 950-37-87

Електричні розетки. Не зважаєш на них доти, допоки не 
постане питання вибору. Які ж вони? Розетки з захисними 
шторками, для приміщень з підвищеною вологістю, розетка 
з виштовхувачем вилки й інші види.

Але для початку розберемося в основних принципах 
вибору. 

По-перше, треба знати, що не так давно в наших 
звичайних розеток розмір отворів був менший, ніж у 
євророзеток, адже стрижні вітчизняної вилки мають діаметр 
4 мм, а іноземної - 4,8 мм, та й відстань між стрижнями у 
наших - трішки більша. 

По-друге, вітчизняна розетка була розрахована на силу 
струму 6,3-10 А, а іноземна на 10-16 А. Ці цифри потрібні 
для того, щоб вирахувати, яку кількість приладів одночасно 
можна підключити до цієї розетки. За розрахунками: до 
нашої розетки можна було підключити прилади загальною 
потужністю 1,3-2,0 кВт, а до імпортної -2,0-3,2 кВт. Тому 
зараз в УкраЇні і випускають “євророзетки” та “євровилки”.

І життєво важливе - наявність у євророзеток 
заземлюючого контакту. Він є у всіх імпортних розетках. 
На відміну від нашої електричної мережі із двох проводів, 
іноземна має ще й третій заземлюючий. Для того, щоб 
максимально забезпечити безпеку своєму дорогоцінному 
здоров’ю та життю. Адже в будинку існує купа приладів, 
заземлення яких життєво необхідно. Це, по-перше, 
усі нагрівальні прилади (у них велика потужність). По-
друге, усі прилади, пов’язані з водою (вода - чудовий 

провідник струму). І, по-третє, всі складні електроприлади 
з мікросхемами, наприклад, комп’ютер (вони страшно 
бояться статичної електрики). Саме заземлюючий контакт 
і відводить статичну електрику в землю, не дозволяючи їй 
вдарити нас або вивести з ладу нашу техніку. 

У нас побутові розетки довгий час випускалися тільки 
для двох контактів. Масове ж виробництво розеток із 
заземлюючим контактом почалося після ввозу в країну 
величезної кількості імпортної техніки з вилками, що 
відрізняються від наших. 

Але така розетка із заземлюючим контактом,  зауважте, 
дозволить вмикати прилади без перехідника, але 
заземлення вона не дасть. Аби мати безпечну проводку, 
необхідно прокласти третій заземлюючий провід. 

Чи є яка-небудь гарантія того, що розетка, яку ви 
купуєте, не розплавиться і не займеться? І взагалі, на 
що звернути увагу при її виборі? При покупці розеток 
насамперед необхідно звернути увагу на маркування! 
На задньому боці розетки повинні бути вказані: позначки 
струму і напруги, на які розрахована розетка, товарний знак 
виробника або назва фірми. І ще, купуючи електророзетку 
в магазині, й особливо, на ринку, вимагайте сертифікат 
відповідності стандартам. Тільки він може гарантувати 
нормальну роботу та якість розеток. 

Усі електророзетки (і вітчизняні, й імпортні) проходять 
випробовування на відповідність держстандартам. Чого 
тільки з ними не роблять і на що тільки не перевіряють: 

- вилка електроприладу повинна входити і виходити з 
розетки з визначеним зусиллям, але досить легко. Саме 
на це зусилля розетки і перевіряються. Називається це 
випробування визначенням зусилля рознімання вилки з 
розеткою; 

- щоб визначити міцність корпуса розеток, їх перевіряють 
на стійкість до ударів та стискують з визначеним 
зусиллям; 

- для того щоб перевірити, чи не змінять з часом 
своїх властивостей матеріали, з яких зібрана розетка, 
її поміщають у спеціальну камеру і витримують при 
температурі 70-80°С сім діб. 

Корпус розетки не повинен деформуватися з часом від 
постійного нагрівання. Для цього проводять випробування 
високою температурою (200°С, 3 години), також їх 
випробують низькою температурою (-150°С, 24 години); 

- для визначення стійкості до підвищеної вологості 
проводять наступне випробування: розетки поміщають у 
камеру з гарячою парою на 24 години, а потім їх випробують 
на пробій (подачею напруги в 2000 В на корпус); 

- матеріал, що оточує всі металеві частини розетки, 
може горіти тільки в відкритому вогні чи не повинен горіти 
взагалі. Для цього розетку випробовують розпеченим 
дротом: горить чи не горить. 

Тільки після цих випробувань розеткам дозволяють вихід 
у світ до споживача - надають сертифікат відповідності. 

(Далі буде)

Молодість - золота пора. Саме в цей час в людини 
зароджуються прогресивні  ідеї та задуми,  є   маса 
енергії, щоб  їх втілювати в життя. Що ж цікавить 
сучасну молодь, до чого прагне та чим живе тепер 
їхнє  покоління, - про це ми мали змогу дізнатись на 
громадській акції, що була проведена за  ініціативою 
ГО товариства підприємців “ Край” 18 серпня 2009 
року в приміщенні  ОТС.

Захід такого плану було проведено у Славуті  
вперше. У ньому взяли участь представники різних 
громадських організацій та об’єднань зі  Славути, 
Нетішина та Рівного. Дуже цікаво було слухати 
виступ учасника всеукраїнського телеконкурсу 
“Україна має  талант” Яна Соколовського,  котрий 
займається досить новим  в Україні  видом спорту 
- велотріалом (трюки та стрибки на велосипеді). 
Він розповів, що щорічно у  другу суботу вересня 
(цього року 12 вересня) у Рівному на площі біля 
облдержадміністрації проходить Всеукраїнський 
чемпіонат з велотріалу. Цей вид спорту дійшов і до 
Славути, але знаходиться поки що на початковому 
рівні.

Був на зустрічі представник Міжнародного руху 
козаків Заяць Олег, який повідав про особливості 
роботи нетішинського осередку. Всіх зацікавила 
розповідь Веремія Романа про любительський клуб з  

страйкболу (м. Нетішин). Страйкбол відрізняється від 
пінболу тим, що стріляють не кольоровою фарбою, а 
пластмасовими кульками, до того ж страйкболівську 
зброю майже не відризниш від справжньої.

Присутніми були також організатори громадської  
організації “Територія життя” Ільїн Артьом та 
Лихобаба Оксана. Це волонтери, як  проводять акції   
та уроки за здоровий спосіб життя, проти ВІЛу та 
СНІДу. Також вони є  представниками руху “Чужих 
дітей не буває“, проводять благодійні  акції   на Різдво 
та Великдень “Допоможи ближньому”.

Прозвучали також виступи представників 
аматорського народного театру “Маски” з м. Нетішина, 
представниками якого були Дорохова Галина та 
Міхнян Михайло, клубу любителів активного способу 
життя “Швендя”, “Старої  Волині“ (м. Славута), Церкви 
баптистів.

Учасники зустрічі  ділилися   своїми  ідеями. 
Представник інформаційного центру “F1” 
запропонував безкоштовні  курси для всіх 
бажаючих по роботі  з 3D-графікою; про створення 
молодіжної  школи бізнесу говорили предствники 
“Краю”. Поступили пропозиції   й щодо створення  
інформаційного молодіжного сайту або порталу, 
молодіжного центру (О.О.Супрунюк навіть говорив 
про виділення безкоштовного приміщення в стінах 
ОТС). Ще “краяни” озвучили, що готові  підтримати 
нові   ідеї  молоді, якщо вони будуть вартими уваги та 
актуальні  у наш час.

  Такі  акції   заплановано проводити   надалі, дещо 
збільшивши  їх масштабність.

Наступна планується у м.Нетішин.

Не хочу називати себе та оприлюднювати свою 
проблему, бо сьогодні в багатьох родинах вистачає 
своєї біди. Проте хочу подякувати Богу, що Він 
послав на моїй дорозі таких щирих та надійних 
друзів, як члени ГОТП ”Край” Нетішина та Славути. 
Після інтерв’ю на телеканалі про акції протесту 
в м. Києві один з наших представників сказав:
”Найприємнішим було те, що протягом усієї розмови 
відчував у себе за спиною надійну підтримку та 

захист колективу”. В повній мірі це розумієш, коли 
воно стосується тебе.
Дякую членам ГОТП “Край” за допомогу. Бажаю 

згуртованому колективу однодумців здоров’я, 
наснаги, удачі, безхмарного неба. Нехай і на 
вашому шляху трапляються  тільки чуйні та надійні 
друзі.Нехай Господь благословляє вас та ваші 
родини.

CЛОВА ВДЯЧНОСТІ


