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ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÓ
Äâ³ ñòîðîíè
îäíîãî ðèíêó

ДВІ СТОРОНИ ОДНОГО РИНКУ

За лаштунками

Запрошуємо вас:
9:00 до 17:00, у суботу до 16:00, у неділю до 15:00

Понеділок  - вихідний
м.Славута, вул.Шевченка (Червона Площа), 8

моб. +380 67 983 61 06 

 

- роздрібна торгівля 
  ювелірними виробами;
- виготовлення ексклюзивних 
  ювелірних виробів на 
  замовлення, ручної роботи з 
  використанням дорогоцінного 
  каміння;
- всі види ремонту 
  ювелірних виробів;

ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН  
“АВГУСТ”
Надає послуги:

тел/факс (03842) 2-20-43

- будівництво під ключ - будівництво під ключ 
- утеплення фасадів - утеплення фасадів 
- реконструкція приміщень - реконструкція приміщень 
- ремонтні роботи - ремонтні роботи 
- монолітно-каркасне будівництво - монолітно-каркасне будівництво 
- товарний бетон - товарний бетон 
- покрівельні роботи- покрівельні роботи 

УКРІНКОМБУД
приватне підприємство

Славута, вул.Церковна, 45
тел. (03842) 7-29-90, 7-30-03

(067) 382-23-74

- будівництво під ключ
- утеплення фасадів 
- реконструкція приміщень
- ремонтні роботи
- монолітно-каркасне будівництво
- товарний бетон
- покрівельні роботи 

ПРИГОДИ ПОРУЧ!
“ÊÐÀÉ” òóðèñòè÷íèé

ВОНИ ЗДАТНІ ЗАХИЩАТИСЯ?
Íàðîä ïðîòè âëàäè. ßê çàâæäè...Ринкова площа - центр міста Славути, і скільки б 

не будувалося тут нових крутих супермаркетів та 
торгових центрів, наші люди ринку не зраджують. 
Це факт! На ринок ходять не лише, щоб придбати 
необхідні товари й витратити гроші, а й просто 
побачити знайомих та попліткувати. Тому вже стала 
традиційною прогулянка по базару щовихідних. Такий 
собі “ринковий вікенд”, який через тисняву в натовпі із 
кравчучками та велосипедами в руках перетворюється 
на “ходіння по муках”. Проте, як відомо, українці своїм 
традиціям не зраджують.

Наш ринок поділяється на 2 частини: КП “Ринок” 
(вик. директор О.Пилипчук) та “Універсалінвестцентр” 
(вик. директор С.Юр’єв), між якими є природній 
кордон - величезна калюжа, яка з роками не зникає, 
і яку доводиться згадувати щоразу кожному, хто 
намагається її подолати в період дощів. Тема ринку для 
нашої газети є актуальною, адже частина підприємців, 
що тут працюють, є членами товариства “Край”. А 
оскільки наше товариство ніколи не було байдужим 
до проблем краян (зокрема, “Край” успішно відстоював 
збереження робочих місць у молочному павільйоні), нам 
стало цікаво, чим живе сучасний підприємець на ринку.

Для цього ми вирішили поспілкуватися з людиною, 
підприємницький стаж якої нараховує більше 15 років, 
і яка знає всю специфіку цієї роботи, - Олександром 
Степанюком.

- Які на даний час існують проблеми на ринку?
- Хочу в першу чергу відмітити те, що на нас, як і на 

всьому малому бізнесі, позначилася економічна криза 
в нашій державі. Оскільки майже всі підприємці мають 
банківські кредити, і їх потрібно щомісяця сплачувати, а 
на даний це є проблематичним. Адже продажі на ринку 
скоротилися приблизно в 4 рази, курс долара виріс майже 
вдвічі, ще й відсоткові ставки по кредитах збільшилися. 
І тепер нам необхідно думати в першу чергу про те, як 
вижити й прогодувати свої родини. Крім того, постійні 
перевірки на ринку контролюючими органами проводяться 
не менше 4 разів на місяць. Дуже заважає те, що для них 
обираються саме вихідні дні, коли покупців найбільше. 

Така перевірка триває в середньому півгодини, і за цей 
час ми втрачаємо покупців.

- А які існують соціальні пільги та гарантії в 
підприємців?

- Підприємці, що сплачують єдиний податок, мають 
соціальні гарантії, як кожна юридична особа. А ті, що 
на фіксованому, не мають ніяких. Тобто, якщо людина 
захворіла, вона (не маючи лікарняного) окрім власного 
здоров’я, втрачає увесь заробіток.

- Серед людей існує така думка, що, як би погано 
не було на ринку, але чомусь підприємці звідси не 
втікають. Значить, дуже гарно заробляють?

- Я знаю людей, які, маючи дві вищих освіти, змушені 
торгувати на ринку. Повірте, вони мріють працювати 
за спеціальністю, сидіти в теплих кабінетах зимою та з 
кондиціонерами літом чи на підприємствах, при цьому 
насолоджуватись вихідними днями й відпустками. Але, 

на жаль, такої можливості в них немає. На ринку хоч 
існує вихідний у понеділок, але в цей час основна 
маса підприємців їде за товаром. До речі, продавець 
на ринку поєднує в собі кілька спеціальностей: і 
бухгалтер, і водій, і вантажник, і економіст, і психолог. 
І молодь, що приходить торгувати на базар, надовго 
не затримується, - не витримують навантаження. Адже 
потрібно працювати на вулиці і в спеку, і в дощ, і в холод, 
і у вітер, і в мороз.

- Ви озвучили проблеми, які існують у підприємців 
усіх ринків. А які є локальні проблеми, саме на 
нашому базарі?

- Існують проблеми з відсутністю світла та води, 
дошкуляє відсутність безкоштовних туалетів. Адже 
підприємець, що торгує, особливо в холодну пору року, 
змушений щодня сплачувати 3-4 грн. за відвідування 

туалету. За місяць ця сума набігає в середньому до 100 
грн. До того ж ринок не зачиняється і не охороняється.

- Ваша думка на рахунок постанови уряду щодо 
відміни ринкового збору?

- Я вважаю, що наша державна влада рівняє малий 
бізнес по собі. Не секрет, що кожен політик Верховної 
Ради має бізнес, розміри і доходи якого не можна 
рівняти до наших. Таке враження, що це лише бажання 
перекрити кисень малому бізнесу.

Вислухавши позицію підприємців, ми вирішили 
дізнатися й коментар керівництва двох ринків. Хочу 
відмітити, що директор КП “Ринок” О.Пилипчук 
відмовився з нами розмовляти і відповідати на будь-
які запитання. Проте С.Юр’єв з легкістю пішов на 
діалог.

- Чи прислухаєтесь Ви до проблем підприємців, 
які існують на даний час на славутському ринку?

- Безумовно. Проблеми існують, і ми намагаємось 
разом їх вирішувати. Двері мого кабінету завжди 
для цього відчинені. Звичайно, усі підприємці хочуть 
кращого торгового місця, а саме ближче до центральних 
проходів. Але ж зрозуміло, що всіх забезпечити такими 
місцями нереально. На рахунок туалетів скажу відразу: 
вони належать КП “Ринок”. Якби вони нам їх продали, 
ми зробили би їх безкоштовними чи хоча б наполовину 
дешевшими. Адже, з іншого боку, враховуючи культуру 
поведінки частини нашого населення, робити туалети 
безкоштовними - значить занедбати їх зовсім, так вони 
збережуться ненадовго. Повинен бути за ними й догляд, 
і прибирання. 

(Закінчення на стор.2)

Шановні підприємці!
Нагадуємо вам, що 15 грудня 2009-го року, 
спливає термін подання заяв на спрощену 
систему оподаткування на 2010 рік. До 

податкових органів подається лише заява та 
квитанція про сплату. 

Координаційна Рада ТП “Край”

Пропонує:
- Будівельні матеріали і суміші;
 - Лако-фарбова продукція;
  - Щіткові вироби;
   - Пластмаса;
     - Електроінструменти
       - Сантехніка 
         -Шурупи

МАГАЗИН “НОВОБУД”

Прод
авці 

вислу
хают

ь 

та  п
орад

ять!

Знижка від 2000,00 грн.
Ціни найнижчі у місті.
 Працюємо: 8:00 - 20:00

без обіду
м.Нетішин 

пр. Курчатова 2-А 
 Тел. 3-36-31
 факс 3-32-99



ПРИГОДИ  ПОРУЧ !

НА УПРОЩЕНКЕ
ОСТАНУТСЯ
ЕДИНИЦЫ?

(Закінчення. Початок на стор.1)
Оскільки ринок у нас не закритий і знаходиться до 

того ж у центрі міста, вночі п’яна молодь, шукаючи на 
свою голову пригод, намагається все, що попаде під руку, 
поламати й потрощити. У цих та решті питань стараємося 
знайти компроміс із підприємцями.

- Що думаєте на рахунок ініціативи уряду по відміні 
ринкового збору?

- По-перше, я її ще не бачив, і ніхто не бачив, навіть 
Верховна Рада. А коментувати її можна буде лише тоді, 
коли вона буде оприлюднена. На мою думку, це лише 
популізм. Цим кроком влада звільнить підприємців 
від сплати ринкового збору і перекладе фінансову 
відповідальність на плечі власників ринків.

- Що вдалося, і що планується зробити для 
покращення функціонування ринку?

- За 3 роки нашої роботи збільшилася кількість торгових 
місць за рахунок реконструкцій, ведеться будівництво 
нових торгівельних комплексів. Без збільшення тарифів 
вдалося збільшити обсяг ринкового збору з 12-13 тис. 
до 25-26 тис. Проведено ремонт та розбудову одного 
із секторів ринку (5 рядів), а наступного року плануємо 
провести такі ж роботи і в другому секторі. Чим швидше 
покращиться економічна ситуація в державі, тим швидше 
це буде виконано. Зараз вкладаємо тротуарну плитку на 
території ринку по вул. Я.Мудрого. У подальшому буде 
виконана розбудова сільськогосподарського ринку, що 
в народі зветься “кінним”. Там буде зведено великий 
павільйон.

На официальном сайте Госкомпредпринимательства 
(dkrp.gov.ua) в разделе “Проекты нормативно-правовых актов” 
27 октября размещен проект Закона Украины “Об упрощенной 
системе налогообложения, учета и отчетности”. К сожалению, 
данным документом вновь предлагается существенно 
ограничить виды деятельности, которые можно осуществлять 
по упрощенной системе налогообложения. Заложены в нем 
и другие очень неприятные нормы. Впрочем, обо всем по 
порядку.
Виды деятельности
Кого же не хотят видеть разработчики законопроекта в рядах 

упрощенцев? Упрощенная система не распространяется на 
деятельность, подлежащую патентованию (кроме той, на 
которую приобретается льготный торговый патент и патент 
на бытовые услуги). Напомним, что перечень товаров, при 
торговле которыми приобретается льготный патент, приведен в 
ст. 3 Закона Украины от 23.03.96 г. № 98/96-ВР “О патентовании 
некоторых видов предпринимательской деятельности”; он 
невелик. В этой же статье содержится и перечень товаров, 
которыми можно торговать без патента, в него входят 
некоторые продовольственные товары отечественного 
производства. Как правило, ассортимент продукции, которой 
торгуют предприниматели, гораздо шире.
Таким образом, не смогут работать по единому налогу 

большая часть предпринимателей, осуществляющих торговлю 
за наличный расчет, и предприниматели, предоставляющие 
услуги в сфере общепита. При этом разрешили быть 
упрощенцами предпринимателям, работающим в МАФах 
(киоски, палатки, лотки и т. п.).
Запретят быть единщиками рынкам и торговым центрам.
Но и это еще не все. Не смогут стать единщиками 

предприниматели, осуществляющие лицензируемые виды 
деятельности. Исключение сделали только для туристической 
деятельности, услуг по автоперевозкам, розничной торговли 
лекарствами и ветпрепаратами, ветеринарной практики. 
Медики могут применять единый налог, если они не 
предоставляют услуги в сфере косметологии, водолечения, 
гелиотерапии, стоматологии.
Объем выручки
Количество наемных работников для упрощенцев оставили 

прежним - 10 человек. А вот предельный объем выручки 
предлагают ограничить 750 размерами заработной платы, 
установленной на 1 января отчетного года. Например, если 
по состоянию на 1 января 2010 года размер минимальной 
зарплаты будет равен 869 грн., то предельный размер выручки 
составит 651 750 грн. То есть существенного увеличения 
объема выручки, о котором так много говорится, не произойдет. 
При этом изменение размера минимальной зарплаты в 
течение года не будет влиять на размер предельного объема 
выручки.
Ставки налога и взносов
Ставку единого налога для предпринимателей, как и ранее, 

будет определять местный совет в зависимости от вида 
деятельности. Но предел таких ставок тоже предлагается 
исчислять в зависимости от размера минимальной зарплаты, 
установленной на 1 января (от 4% до 15%). То есть при 
зарплате в 869 грн. ставка налога должна быть установлена 
не выше 130,35 грн. Но радоваться этому не стоит. Теперь 
из состава единого налога не предусмотрено отчислений 
в Пенсионный фонд, и фонды социального страхования. 
Взносы в фонды предпринимателю придется уплачивать 
самостоятельно. Размеры таких взносов также установлены 
в процентах от размера минимальной зарплаты на 1 января 
отчетного года. Самостоятельно для себя предприниматели 
будут обязаны уплачивать за каждое лицо:

- 13% минимальной зарплаты в Пенсионный фонд;
- 1% минимальной зарплаты в Фонд занятости;
- 3% минимальной зарплаты в Фонд по временной потере 

трудоспособности.
От уплаты взносов предлагается освободить только 

“пенсионеров по возрасту или инвалидов и которые не 
используют труд наемных работников”. К чему относится 
“которые не используют труд наемных работников”, пока 
непонятно - к пенсионерам, инвалидам, тем и другим 
или вообще ко всем предпринимателям. Ведь отдельным 
пунктом данного законопроекта установлено, что за наемных 
работников все страховые взносы предприниматели должны 
уплачивать в общем порядке.
Предпринимателям-единщикам разрешили в добровольном 

порядке регистрироваться в качестве плательщиков НДС. 
А вот о возможности работы без кассовых аппаратов в 
законопроекте нет ни слова.
Фиксированный налог отменяется
Заключительными положениями законопроекта 

предполагается отменить все положения Декрета КМУ “О 
подоходном налоге с граждан”, которыми регулировалась 
уплата фиксированного налога. Таким образом, всем 
предпринимателям, торгующим на рынках, придется 
переходить либо на единый налог, либо на общую систему 
налогообложения.
Взамен им обещают отменить рыночный сбор. Но разве 

это равноценно? Отметим, что по отмене рыночного 
сбора существует и другой законопроект, который уже 
зарегистрирован в Верховной Раде Украины, в нем об отмене 
фиксированного налога речь не идет.

За матеріалами газети 
“Частный предприниматель”

 №21(233) за листопад 2009р.

Не хочеться обіцяти голослівно, але по мірі 
можливостей будемо прикладати зусилля задля 
благоустрою ринку та покращення роботи підприємців.

Т.Маліновська.

Що таке туризм, і хто такий турист, є мабуть безліч 
тлумачень цього слова, але неодмінно складовою 
обовязково буде подорож.

Всього 15-20 років тому 99 відсотків наших 
співвітчизників подорожували світом лише в один 
спосіб: в переповнених автобусах, поїздами витягуючи 
руки непідйомними торбами,в синю та червону 
клітинку. Екстремальні ночівлі в неймовірних місцях та 
позах, на вокзалах Варшави, Будапештута, Стамбулу 
- романтика перших зароблених конвертованих 
грошей. На щастя, минулись ті дні (стукаю по дереву). 
Якось помаленьку наші люди почали їздити світом та 
не лише з комерційним інтересом. Багатьом стали 
доступні Прага, Відень, Париж та Шарм-ель-Шейх.

Але чи обов’язково так сильно крутити глобус, щоб 
пізнати смак подорожі? Чи все ми знаємо і бачили у 
своїй країні? Як говориться: “під самісіньким носом”.

Саме з такого запитання, декілька років тому 
розпочався перший похід нашого туристичного 
братства “Швендя”. То був сплав по річці Случ від       
м. Мирополь до м. Новоград-Волинський. На власних 
та позичених рибальських човнах різних типів та 

плавучості. Три доби ми боролися 
з зустрічним вітром та бурхливими 
порогами.

Ефект був вражаючий: страшенна 
кріпатура на всіх без виключення 
м’язах від непомірних навантажень. 
Величезна купа вражень від тих 
картинок, які зосталися у нас в 
памяті, і на фото; ледь не надірвана 
мембрана від незкінченного реготу 
над всілякими комічними ситуаціями 
та розіграшами, та ще новеньке 
почуття від вигляду тоненької 
“зміючки”, яка поєднує старт та фініш 
на карті маршруту.

Далі декілька спусків по                      
р. Горинь, спроба гірської р. Свічі та 
велосипедні тури України та Польщі. 
Безліч дайвінгових занурень на 
водоймах району. 

Після того ми ще два рази 
ходили Случем, правда, вже як 

досвідченні водники, на туристичних байдарках - в 
нашому арсеналі ми маємо 4шт. байдарок та багато 
іншого туристичного скарбу на групу з 10 чоловік: хоч в 
літній, хоч в зимовий похід. Є також катери, водні лижі, 
вінсерфінги. 

Минулої зими сконструювали та побудували 
пересувну баню-парилку, яку влітку успішно 
випробовували на р.Утці, Стриганських озерах. Ось 
вам і новий вид туризму - “Банний”. Ставиш собі 
завдання “обпарити” всі водойми району, і майже на 5 
років вихідні забиті.

Ще є УАЗ (мікроавтобус), який перероблений для 
кочівного способу життя, трохколісний мотороллер з 
надпрохідністю по бездоріжжю і добре обладнаний 
гараж, якого між собою ми звемо “лабораторією”, 
- звідки в любий час і день може з’явитись “щось” 
новеньке плавуче, або їздяче, а той літаюче.

Та головне не в тому. Головне, що непройдених 
маршрутів завжди лишається більше (бо ж хочеться 
скрізь побувати), а годин в добі і днів у році, на жаль 
так мало... 

В.Соколовський.

3 грудня 2009-го року відбулися загальні збори 
Славутського осередку ГОТП “Край”.

Серед запрошених почесних гостей на заході 
побували представники Союзу автоперевізників 
Хмельницької області М.Крутенчук, П.Стецюк, 
члени новоствореної громадської організації міста 
Старокостянтинова, а також члени координаційної 
ради нетішинського осередку.

В ході роботи збори прийняли до складу 
славутської організації нових членів, затвердили звіт 
про діяльність Координаційної Ради та прослухали 
інформацію щодо створеного Хмельницького 

Обласного Громадського Обєднання “Край” від його 
голови О. О. Супрунюка. 

Представник ГО м. Староконстянтинова 
Дорохов В.І. окреслив реальні проблеми розвитку 
підприємницької діяльності в місті.

Наостанок всі присутні мали можливість 
ознайомитись із програмами кандидатів на посаду 
президента України С. Тігіпка, А. Гриценка та  
А. Яценюка. Спікерами в той вечір виступали 
уповноважені особи цих кандидатів, краяни-
активісти - О.Миклуш, Л. Соколовський та В. Кедрун 
відповідно.
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