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2009 - ПІДСУМКИ - 2010

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

Володимир Михальчук, член координаційної ради 
Нетішинського осередку “Краю”, власник кафе “Лора”.

- Чи відчутною була 
підтримка “Краю” у цьому 
році для вас особисто?

- Я відчуваю присутність 
СП “Край” не лише у Нетішині 
вцілому, а й у своєму 
бізнесі. Ця громадська 
організація надає не лише 
інформаційну та юридичну 
підтримку. Особисто в 
мене нещодавно виникла 

ситуація, пов’язана з пожежами, через яку постраждав 
бізнес. І мені дуже приємно, що “краяни”, окрім моральної, 
надали мені і матеріальну допомогу. Тому хочеться 
подякувати за це всій громаді та особисто А.Казімірову, 
О.Супрунюку, П.Гуку, В.Соколовському.

- Як ви оцінюєте державну політику розвитку малого 
та середнього бізнесу?

- У мене склалося таке враження, що держава має 
намір “роздягнути” підприємців. Але, з іншого боку, 
наш народ отримує і живе за такими законами, на які 
заслуговує. Тому ми об’єднуємося з тими, хто не згоден 
з цією ситуацією, і саме через такі організації, як “Край”, 
добиваємося змін на краще. Тому влада почала з нами 
рахуватися і прислухатися до думок підприємців.

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

МАГАЗИН “НОВОБУД”

Продавці 

вислухають 

та  порадять!

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

- Чого побажаєте усім “краянам” у Новому році?
- Бажаю, щоб рік Тигра приніс усім підприємцям 

сприятливу ситуацію в бізнесі, натхнення та бажання 
працювати та, звичайно ж, здоров’я. А ще - невичерпного 
оптимізму та ентузіазму в боротьбі за власні права!

* * *
Павло Гук, член координаційної ради 

Нетішинського осередку “Краю”, підприємець.
- Наскільки плідним був для вас рік, що минає, 

порівняно з минулим?
- Звичайно, криза торкнулася кожного з нас, але я 

намагаюся за будь-яких обставин працювати, як би 
важко не було. А праця завжди приносить плоди.

- Останнім часом досить активним є розвиток ГО 
ТП “Край”. У цьому році укріпився Нетішинський та 
з’явився Старокостянтинівський осередок. Що, на 
вашу думку, посприяло цьому?

- Найперше - це політика держави! Адже в нас 
кількість контролюючих органів більша, ніж кількість 
усіх підприємців. До речі, саме діяльність цих органів 
і потрібно контролювати. Така ситуація, мабуть, існує 
скрізь в Україні, тому і з’являються нові громадські 
об’єднання у різних містах.

- Ваші побажання підприємцям перед Новим роком?
- У першу чергу, я бажаю всім здоров’я! Якщо 

буде здоров’я, буде і заробіток, а разом з тим і 
достаток у родині. Окрім цього, у мене є надія, що у 
нас з’явиться нормальна влада, яка просто не буде 
заважати підприємцям працювати (я вже не говорю 
“допомагати”)... Бажаю, щоб у наступному році було 
краще, ніж тепер!

* * *
Оксана Артєм’єва, підприємець, співвласник 

газети “Остріг на долоні”.
- Чи результативною 

для вашого бізнесу є 
співпраця з ГО “Край”?

- Так, найперше 
хочеться відмітити, що 
”Край” має дуже сильну 
та дієву юридичну 
службу, надає дуже 
необхідну інформаційну 
підтримку, адже саме так 
ми дізнаємося про нові 
державні документи, 
що виходять у світ, про 
перевірки органами 

влади. Окрім цього, тут я знайшла багатьох однодумців.
- Що приніс вам рік, що підходить до завершення?
- По-перше, нове коло спілкування, нові корисні 

зв’язки, адже відомо, що без цього в нашій справі 
приходиться досить важко. По-друге, з’явилося більше 
часу на бізнес, що приніс у цьому році відчутні успіхи.

- Ваші побажання усім підприємцям на наступний 
рік?

- Як співає В.Висоцький: ”Попереду нас чекають 
зміни...”, які пов’язані з майбутніми президентськими 
виборами. Тож я бажаю, щоб зустрічаючи ці зміни, ми 
не втратили здорового оптимізму, який притаманний 
членам “Краю”, а також міцного усім здоров’я!

* * *
Роман Веремій, власник перукарні у м. Нетішині, 

ВО голови Координаційної ради Нетішинського 
осередку ГО ТП “Край”.

- В яких громадських 
акціях, організованих ТП 
“Край”, ви брали участь?

- Я брав участь 
практично у всіх акціях, що 
відбувалися у Нетішині, 
зокрема відстоював разом 
з іншими “краянами” 
“Торговий центр”.

З питань вступу до ГОТП “Край “ звертайтесь: 
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: 

м. Хмельницький, вул.Проскурівська 40 кінотеатр ім. Шевченка (тильна сторона), тел.(0382) 777-105 
ОСЕРЕДКИ: 

м. Славута , вул. Церковна , 45, ОТС, 5 поверх, офіс 59 , тел.(03842) 7-32-22 
м. Нетішин , вул. Незалежності , 12 а , тел.(03848) 4-09-09 
м. Староконстянтинів , вул. Есенська 2 , тел. 067 974 52 35 

Запршуємо до співпраці всіх не байдужих та свідомих громадян.

Шановні краяни!
Наступає новий 2010 рік. 
В переддень кожного свята ми, як правило, один одному 

бажаємо банальних, але таких необхідних для кожної 
людини та родини речей як здоровя, щастя та злагоди. А я 
хотів би ще побажати кожному з нас мудрості. Хотів би, щоб 
кожен з нас, перестав вірити брехунам і пройдисвітам. Щоб 
ми судили про людину лише по його реальних справах, а 
не по солодких словах. Щоб ми усвідомили, що нічого 
безкоштовного в цьому світі не буває. Якщо ви отримали 
щось безкоштовно, то за це заплатив хтось із заробленого 
своєю працею, (часто несправедливо оціненою) у вигляді 
податків, адже не чиновник з власної кишені дає нам 
безкоштовну освіту чи медицину, безкоштовний проїзд 
чи іншу пільгу (хоча й ці речі з кожним роком стають все 
символічнішими).

Хотів би, щоб ми не чекали від держави подачок, а 
мали можливість і бажання заробити на достойне життя, 
щоб не було бажання продатися за 50 чи 100 гривень 
бандитам від політики.

Щоб ми усвідомили нарешті, що все в кінцевому 
рахунку залежить від нас, що коли ми перестанемо смітити 
біля свого підїзду, коли ми навчимося переходити дорогу в 
дозволеному місці і не будемо їздити за кермом під “газом”-
це буде крок до порядку в країні. Якщо ми усвідомимо, що 
красти на підприємстві, в державі, чи брати хабара на будь-
якій роботі такий самий гріх, як украсти у сусіда з двору. 
Адже в кінцевому результаті ми крадемо в самих себе. 

Хотів би, щоб з Нового року ми перестали боятися. 
Бо ми не злочинці. Хотів би, щоб боялися саме злочинці. 
Боялися справедливого покарання. По закону. Незалежно 
від розміру гаманця чи посади. 

Хотів би, побажати, щоб кожен добропорядний 
громадянин України був готовий допомогти своєму 
ближньому захиститися від несправедливості, незалежно 
від кого вона виходить. Тоді у нас буде громадянське 
суспільство.

Наостанок хотів би побажати, щоб ми поважали 
один одного. Щоб ми не ділили людей за професіями 
чи національністю, віросповіданням тощо. Щоб ми 
усвідомили, що в кожному селі чи місті, в колективі є люди, 
якими можна пишатися і є, на жаль, пройдисвіти. Щоб 
для нас еталоном стало не кількість грошей чи посада, а 
порядність людини!

Сподіваюсь, що ми в наступному році станемо 
кращими, і тоді у нас з’являться кращі політики та краща 
влада. Наостанок пам’ятайте,що влада змінюється, а 
ми лишаємось, і незважаючи ні на що живемо, кохаємо, 
народжуємо і виховуємо дітей, будуємо, працюємо, - бо 
нам тут жити. 

Я живу на своїй Богом даній землі. І ви теж. З чим я вас 
і вітаю. 

О. Супрунюк. Голова ХО ОГО “Край”.



- Чого очікуєте в наступному році?
- Хоча і хочеться сподіватися на краще, але, чесно 

кажучи, нічого хорошого не очікую. Сподіваюся лише 
на власні сили, адже чекати допомоги від когось, а, тим 
більше, від влади - марна справа!

- Ваші побажання підприємцям напередодні зимових 
свят?

- Я бажаю усім процвітання в бізнесі, збільшення 
кількості клієнтів та сімейного благополуччя!

* * *
В’ячеслав Соколовський, власник меблевого цеху 

“Молоток”, член координаційної ради Славутського 
осередку, засновник газети “Край”.

- Що поєднує членів 
товариства “Край”, окрім 
бізнесу?

- Якраз бізнес нас і не 
поєднує, адже спільного 
бізнесу ми не маємо і в 
цьому випадку виступаємо 
радше як конкуренти. 
А об’єднав нас захист 
спільних інтересів. Окрім 
цього, ми організували 
спортклуб, проводимо 
разом відпочинок.

- В яких громадських 
акціях, організованих “Краєм”, ви брали участь?

- Майже у всіх. Зокрема в автопробігах на День 
незалежності, пікетах в Ярмолинцях, Нетішині, Славуті, 
Києві та інших.

- Що хотілося би побажати у переддень Нового року?
- Побажання одне: завжди триматися купи!

* * *
Оксана Бершеда, підприємець на ринку м. Славути.

- Чи відчутною була для 
вас підтримка “Краю” у 
цьому році?

- Так, відчутна. Я 
зверталася до керівництва 
нашої громадської 
організації з особистим 
проханням, і “Край” мені 
дійсно допоміг у розв’язанні 
проблеми.

- Чи вплинула на ваш 
бізнес криза?

- Вплинула, і досить 
відчутно, адже впав 

товарообіг, зменшився попит у споживачів, оскільки на 
них теж подіяла економічна криза...

- Чого побажаєте підприємцям та, зокрема, “краянам” 
у 2010 році?

- Я бажаю ГО ТП “Край” лише процвітання, а усім 
підприємцям - успіху в бізнесі, кращих змін у діях влади, 
здоров’я та всього найкращого!

* * *
Віктор Григорук, підприємець, співзасновник 

“Славута-Автоконтроль”.
-Що, на вашу думку, є 

найбільш позитивним у 
роботі “Краю”?

- Позитивним є те, що це 
- незалежна організація, яка 
не підпорядкована жодній 
з політичних сил, і дійсно 
захищає права підприємців.

- Як ви оцінюєте державну 
політику розвитку малого та 
середнього бізнесу, і чи взагалі 
реально зараз розпочати 
власний бізнес з нуля?

- На мою думку, ситуація склалася таким чином, що 
простому підприємцю розпочати власний бізнес просто 
нереально. Адже немає абсолютно ніякої підтримки з 
боку держави. Я вважаю, що повинні бути безкоштовні, чи 
хоча б з найнижчими відсотками, кредити для бізнесменів-
початківців. А цього немає...

- Ваші побажання всім підприємцям?
- Головне - міцного здоров’я! А також згуртованості та 

єднання!
* * *

Наталя Опанасюк, підприємець з ринку м. Славути.
- Чи в багатьох громадських акціях “Краю” ви брали 

участь і за які кошти?
- Я досить активний 

підприємець, тому була 
присутньою на всіх мітингах, 
зокрема в Нетішині, акції 
протесту в Києві. Часто мені 
доводиться висвітлювати 
проблеми підприємців 
ринку на міських сесіях та 
засіданнях, зборах. До того 
ж беру участь у благодійних 
акціях “Краю”.

 Абсолютно ніяких коштів 
для того, щоб зробити щось для покращення життя 

людей, нам не виділяють. Все організовуємо за власний 
рахунок. Прикро, що державі це не потрібно, а потрібно 
лише людям!

- Чого очікуєте від майбутнього року?
- Чекаю і сподіваюся лише на найкраще, а що буде 

- побачимо!
- Що побажаєте у майбутньому році ?
- Здоров’я та взаємоповаги! І хоч би як важко не було, 

хочеться побажати, щоб між людьми з’явилася довіра 
один до одного!

 * * *
У “Краї” працюють люди, що знають всю 

діяльність товариства з середини. Вони знаходяться 
в епіцентрі всіх подій, що відбуваються в самій 
громадській організації та поза нею. На їх плечах 
лежить значна доля роботи. Ці люди - секретарі двох 
осередків “Краю” у містах Славута та Нетішин - Ігор 
Піголь та Ольга Гізун. Саме вони можуть узагальнити 
та підвести підсумки усієї діяльності “Краю” у 2009 
році.

 Першою ми звернулися з запитаннями про 
підсумки до Ольги Володимирівни.

-Товариством “Край” у 
м. Нетішині було подано 45 
запитів в усі контролюючі 
та виконавчі органи влади 
різних рівнів, зокрема 
в податкову інспекцію, 
прокуратуру, міліцію, 
Раду підприємців при 
Кабміні, депутатам усіх 
політичних партій, голові 
облдержадм ін і страц і ї , 
голові облради, у Верховну 
Раду та Президенту України. 

З усіх запитів ми отримали 34 відповіді. Окрім цього були 
проведені акції протестів у міськвиконкомі (близько 10) в 
м. Нетішин, а також в Києві та Хмельницькому. На протязі 
року наші лави поповнили 12 нових членів спілки. Постійна 
надається адресна благодійна допомога. Неодноразово 
було здійснено виїзд мобільної групи нашого товариства 
з контролю перевірок органами влади підприємців.

- Що плануєте зробити в 2010 році?
- Плануємо продовжувати роботу із захисту прав 

підприємців, надання пропозицій до всіх органів та 
рівнів влади з вирішенню проблем малого та середнього 
бізнесу, співпраці з діючими громадськими організаціями. 
Також плануємо круглі столи з контролюючими органами, 
семінари та іншу поточну роботу.

- Ваші побажання усім у переддень Нового року?
- Міцного здоров’я всім підприємцям та їх сім’ям, 

вдалого бізнесу, стабільності та розумної влади (якщо в 
нашій державі це ще можливо...)!

* * *
Результатами роботи Славутського осередку 

поділився з нами Ігор Дмитрович.
- В якому напрямку 

працювала Координаційна 
рада Славутського 
осередку в 2009 році?

Робота була спрямована 
головним чином на 
виконання статутних вимог, 
щодо захисту законних 
прав та інтересів членів 
організації.

Справа в тому, що з 
виникненням фінансово-
економічної кризи, різко 
ускладнились взаємовідно-

сини підприємців із представниками органів влади, 
правоохоронними та контролюючими структурами. Саме 
нестримне бажання останніх за будь-яку ціну наповнити 
бюджет дестабілізувало ситуацію та викликало захисну 
реакцію малого і середнього бізнесу. Підтвердженням 
цьому є показник кількості міських, обласних та 
загальнодержавних акцій за участю членів ГОТП “Край”. 
Включно із відстоюванням прав і свобод окремих 
платників податків. У році, що минає, таких заходів було 
проведено 107. Різного роду звернень, заяв і скарг на дії 
чи бездіяльність чиновництва спрямовано до відповідних 
органів - 44.

Втім, незважаючи на складний економічний рік та 
доволі напружену організаційну роботу, до складу 
славутського осередку вступило 12 нових членів. Не була 
зупинена і благодійна діяльність. Протягом року членами 
славутської організації було проведено 14 благодійних 
акцій. Без уваги не залишились ані діти, ані молодь, ані 
сивочолі ветерани.

- Ваші побажання підприємцям в наступному 2010 
році.

- Хотілося б побажати всім підприємцям, перш за все, 
- міцного здоров’я. 

Все решта рано чи пізно владнається. Головне - не 
втрачати оптимізму та вір у власні сили.

Форма No10
В Книге ф. No 10 у единщика не заполнена графа 

“Расходы”. Могут ли за это оштрафовать? Налоговая 
инспекция при проверке предпринимателя на едином 
налоге, торгующего неподакцизными товарами, за 
неправильное ведение Книги учета доходов и расходов 
по ф. No 10 (не заполнена графа д расходах) хочет 
применить штраф на основании п. 1 ст. 17 Закона о 
РРО. Правомерно ли это?

Приказ ГНА Украины от 29.10.99 г. No 599 “Об 
утверждении Свидетельства об уплате единого 
налога и Порядка его выдачи* (далее - Порядок 
No 599) предусматривает обязательное ведение 
предпринимателем-единщиком Книги учета доходов и 
расходов.

Форма данной книги утверждена приказом ГНИ 
Украины от 21.04.93 г. No 12 “Об утверждении Инструкции 
“О налогообложении доходов физических лиц от занятия 
предпринимательской деятельностью” и приведена в 
приложении No 10 к данной Инструкции (далее - Книга 
ф. No 10). При этом обязательному заполнению согласно 
Порядку No 599 подлежат только 4 графы: “Период учета”, 
“Расходы на производство продукции”, “Сумма выручки 
(дохода)”, “Чистый доход”. Кроме того, п. 5 постановления 
КМУ от 26.09.2001 г. No 1269 “Об утверждении Порядка 
ведения книги учета доходов и расходов” (далее - Порядок 
No 1269) также предусматривает отражение в Книге ф. No 
10. суммы расходов по факту их осуществления. С одной 
стороны, незаполнение графы “Расходы на производство 
продукции” является нарушением требования Порядка No 
599 и Порядка No 1269. С другой стороны - отсутствуют 
нормативно-правовые акты, регулирующие порядок ведения 
первичного учета расходов предпринимателями-единщиками 
и отражения сумм расходов в Книге ф. No 10, поэтому графа 
“Расходы на производство продукции” на отчетность не 
влияет, и в Порядках No 599 и No 1269 штрафные санкции за 
незаполнение этой графы не предусмотрены.

Теперь обратимся к нормам п. 1 ст. 17 Закона Украины 
от 06.07.95 г. No 265/95-ВР “О применении регистраторов 
расчетных операций в сфере торговли, общественного 
питания и услуг* в редакции Закона Украины от 
01.06.2000 г. No 1776-111 (далее - Закон о РРО). Согласно 
данному подпункту к субъектам предпринимательской 
деятельности по решению органов государственной 
налоговой службы Украины применяются финансовые 
санкции в пятикратном размере стоимости проданных 
товаров (предоставленных услуг) “мимо РРО” за такие 
нарушения, как:

- проведение расчетных операций на неполную сумму 
стоимости проданных товаров (предоставленных услуг) 
или вообще непроведение расчетных операций через 
регистраторы расчетных операций;

- нераспечатывание соответствующего расчетного 
документа, который подтверждает выполнение 
расчетной операции, или проведение такой операции без 
использования расчетной книжки.

Предприниматели-единщики согласно п. 6 ст. 9 Закона 
о РРО при продаже товаров, предоставлении услуг (кроме 
продажи подакцизных товаров, за исключением пива на 
разлив) не используют РРО, при условии ведения такими 
единщиками книг учета доходов и расходов.

Поскольку на основании п. 6 ст. 9 Закона о РРО 
предприниматель-единщик имеет право не использовать 
РРО, то он не может быть и оштрафован за непроведение 
расчетных операций через РРО.

Расчетным документом, на основании ст. 2 Закона 
о РРО, считается кассовый, товарный чек, расчетная 
квитанция или тому подобный документ, который 
подтверждает факт продажи (возврата) товаров, услуг, 
напечатанный с помощью РРО или заполненный 
вручную (в случаях, предусмотренных Законом о 
РРО). При использовании РРО предприниматель 
обязан зарегистрировать в налоговой инспекции по 
месту регистрации расчетную книжку, содержащую 
сброшюрованные расчетные квитанции, которая 
регистрируется к конкретному РРО и используется 
при отключении электроэнергии или выходе РРО из 
строя. Плательщик единого налога, не использующий 
при расчетах РРО, не имеет расчетных квитанций и 
расчетной книжки. А Книга ф. No 10 у предпринимателя-
единщика не является ни расчетным документом, ни 
расчетной книжкой. Поэтому наложение штрафа на 
предпринимателя за неправильное заполнение графы 
“Расходы на производство продукции” Книги ф. No 10 на 
основании п. 1 ст. 17 Закона о РРО является незаконным. 
Если предприниматель не согласен с решением 
налоговой о применении штрафных (финансовых) 
санкций по данной статье, он может обжаловать это 
решение в вышестоящей налоговой инспекции или в 
суде.

Александр ДРУШЛЯК, независимый консультант
За матеріалами газети “Частный предприниматель” 
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Звернення Хмельницької 
обласної громадської організації ТП “Край” 

до Генеральної прокуратури України.

19 лютого 2009 року Головним управлінням юстиції 
у Хмельницькій області було легалізовано шляхом 
повідомлення про заснування - Хмельницьку обласну 
громадську організацію Товариство підприємців 
“КРАЙ”.

13 грудня 2009року членами громадської 
організації було подану заяву з повідомленням 
до Старокостянтинівського міськвиконкому про 
легалізацію міського осередку.

17 грудня 2009 року Старокостянтинівський 
міський виконавчий комітет відмовив у легалізації 
осередку ГОТП “Край” на підставі голосування (витяг 
із рішення міськвиконкому додається). 

Вважаємо,що своїми діями,виконавчий комітет 
міста Старокостянтиніва порушив конституційні права 
людини-громадянина України. Просимо Генеральну 
прокуратуру України дати належну правову оцінку 
діям старокостянтинівських чиновників та покарати 
винних.

Відповідь просимо надати у встановлений чинним 
законодавством термін.

Голова ХОГО ТП “Край” О.О.Супрунюк

* * *
Витяг з протоколу засідання 

виконавчого комітету міської ради 
від 17 грудня 2009 року

22. Про легалізацію громадської організації 
Товариство підприємців “Край” шляхом повідомлення 
про заснування.

Слухали: Мініх І.М.
Голосували: За- 8 Проти - 0 Утрималось - З
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

Міський голова  М.Мельничук

У середу, 23 грудня в податковій інспекції м. Нетішина 
пройшов семінар із приводу змін у податковому законодавстві. 
Згадана подія відбулась за ініціативою підприємців ГОТП 
“Край”нетішинського осередку за участю  завідуючого сектору 
оподаткування фізичних осіб пана Самковського. На семінарі 
були присутні біля трьох десятків підприємців. Основна тема: 
“Порядок оподаткування торгівлі і закладів громадського 
харчування”. Особлива увага зверталась на платників єдиного 
та фіксованого податків. Розпочався семінар оптимістично - 
нового нічого нема, тільки вимоги трішки інші.  Ось про це 
“трішки” і був семінар.

1. Види діяльності. 
Особливо уважними слід бути підприємцям, що 

займаються будівництвом, продажем алкогольних напоїв, 
продажем палива, побутовою технікою. Якщо прибуток у таких 
підприємців буде більше 300 тис грн. на рік, то податковою 
будуть проводяться по них перевірки. Також непогано було 
б види діяльності, відкриті “на всякий випадок” - прибрати 
зовсім, як лишній привід до перевірки.

2. Заява на єдиний податок.
а) вид діяльності має співпадати з тим, що зареєстрований 

у державному реєстрі (у виконкомі), незареєстровані види 
діяльності будуть оподатковуватись за ставкою 15%, як 
“інші”;

б) в заяві вже необхідно (вірніше, вони так хочуть) вказувати 
місце знаходження об’єкту торгівлі,  а не місце реєстрації;

в) якщо у КВЕДі вказано, що підприємець займається 
роздрібною торгівлею, значить, має бути наймана людина 
(вони так думають). Свідоцтво про сплату єдиного податку 
видадуть тільки після обстеження на предмет наявності 
найманої людини (!);

г) необхідно правильно писати всі реквізити, бо просто 
відмовлять в єдиному податку.;

д) сплатити всі борги, бо якщо буде хоч якийсь маленький 
борг, теж відмолять.

3. Про об’єми реалізації.
Єдиний податок до 500тис грн., якщо більше, то різниця 

буде оподатковуватись за загальною системою, а підприємець 
зразу ж реєструється як платник ПДВ. 

4. Книга обліку доходів і витрат. 
Вона має бути встановленої форми і її треба вести. Бажано 

зареєструвати її в податковій, тоді відповідальність (за форму 
книги) лягає на податкову. В постанові КМУ написано, що в цій 
книзі має відображатись кожна торгова операція, але оскільки 
цю фантастичну норму нереально виконати, то ми повинні 
хоча б записувати виручку в кінці дня. Причому цих книг має 
бути кілька - по одній у кожного найманого робітника і одна 
в приватного підприємця. Найманий працівник має писати 
тільки дату і виручку. А приватний підприємець пише дату, 
виручку, витрати і чистий дохід. Останній взагалі-то нікому 
не потрібен, бо ми ж не на загальній системі оподаткування, 
де стягують 15% прибутку. Та і вирахувати його, як було 
з’ясовано на семінарі, нереально. Але писати вже ж таки 
чомусь треба. Оскільки штраф за неправильне ведення 
цієї літератури складає 51 гривню, а вести так, як вимагає 
податкове законодавство, нереально. 

5. Приходні накладні. 
Нам процитували закон РРО 265/95-ВР від 06.07.95, ст.3 

п.12 - “підприємець має вести облік товарних запасів на 
складах, або за місцем їхньої реалізації і продавати тільки 
ті товари, які відображені в тому обліку”, потім сказали, що 
книга обліку доходів і витрат це і є те місце, де ми маємо 
той облік вести. І, мотивуючи необхідністю заповнення 
книги доходів, нам повідомили, що відтепер на будь-який 
товар у нас має бути приходна накладна. У разі відсутності 
цього документу на всі товари, що є на торговій точці, буде 
стягнуто штраф у 2-кратному розмірі вартості товару (того, 
на який нема накладних. На запитання, а де брати накладну, 
якщо товар куплено в Хмельницькому чи Одесі, прозвучала 
відповідь, що якщо нема накладної, значить ми купили товар 
у незнайомої особи. А при купівлі товару в незнайомої особи 
ми виступаємо податковим агентом, і повинні стягнути із 
продавця 15% на користь держави, і потім його сплатити у 
вигляді податку, інакше нам штраф у подвійному розмірі цих 
самих 15%. До речі, нам так і не пояснили, що робити, якщо 
продавець буде чинити супротив чи тікати, або просто не 
захоче нам продавати і пошле нас, скажімо, додому. Очевидно 
таке питання не спадало на думку шановним представникам 
податкової, а даремно. Адже держава утримує податки із 
громадян по праву сильного. У неї є силові органи - міліція, 
прокуратура, армія. І, для нас так і залишилось таємницею 
як ми можемо виконати її функцію , якщо цих самих органів 
у нас немає. 

6. Мінімальна зарплата з нового року буде 869 грн.
Наведу деякі роздуми з цього приводу в якості ліричного 

відступу. Стосуються вони в основному тих наших колег, хто 
має влаштованих найманих працівників. Оскільки в ПФ ми 
змушені платити третину мінімальної з/п, то податок, який 
ми сплачуємо, прямо залежить від її величини. Таким чином, 
держава провернула з нами нескладний і водночас геніальний 
фокус. Ніхто вже давно не говорить, що “збільшено податок”, бо 
акціями протесту країну, напевно, давно б уже паралізувало. 
Кажуть куди тактовніше -”збільшено мінімальну зарплату”. Ну 
хто ж буде протестувати проти “збільшення зарплати”? Ясно, 
що тільки вороги народу. От і сидимо як мишки. А між тим, 
тільки за останній квартал (враховуючи новий розмір в 869 
грн.) нас почали доїти  приблизно на 25% інтенсивніше. А 
якщо врахувати падіння купівельної спроможності громадян 
і відповідне зменшення наших доходів, це доїння стає 
дедалі боліснішим. Прозвучало твердження, що тиск на 
підприємців, що його чинить держава з метою примусити 
реєструвати трудові відносини відбувається через обіцянку 
нинішнього президента зменшити кількість безробітних на 
5млн. Але, ми так не думаємо. Якби в держави було бажання 
працевлаштувати якомога більше робітників, то вона не 
заважала б створювати нові робочі місця.  Навпаки, держава 
допомагала б нам у цьому. Скажімо, шляхом зменшення 
податку для тих підприємців, що створили більше робочих 
місць. Або хоча б не допомагала, а якимось чином прибрала 
існуючу на даний час залежність “більше найманих - більший 

податок”. Насправді, держава не думає, скільки людей буде 
мати роботу через місяць, через рік. Вона старається урвати, 
видерти шматок хліба у її злиденних громадян, хоча б і ціною 
новостворених робочих місць, діє як “временщик” - “після 
мене хоч потоп”. Також, якби було цей тиск чинився через 
вищезгадану обіцянку, то він би зник після переобирання 
президента. Що в нас викликає ой який сумнів. 

7. Платникам ПДВ передавали великий привіт і 
повідомили, що старі накладні (листопад і т.д.) можете 
в податкову не нести, не отримаєте по ним ви нічого. 
Очевидно, ваше ПДВ знайшло собі більш надійні кишені. 
Отака у нас держава. 

А що ви думали, шановні?
Прозвучало кілька питань, зупинюсь на кількох із них. 
Питання:
 “Більшість садів та виноградників у приватних руках. 

Куди, кому і в чиї кишені йде збір “на хмелярство”. З відповіді 
стало зрозуміло, що кишень є багато.... (в залі сміх). 
“Нереально наторгувати 20 тисяч за алкогольні напої”. 

Відповідь: “Зараз здається вже більше ніж 20 (в залі сміх), 
і крім того, ми (податківці) можемо робити хронометраж. 
Сидіти кілька днів і перевіряти скільки народу купляє у вас”.

“Іде перевірка, власника немає на місці. Чи маєте ви 
право перевіряти?” 

Відповідь: “Так, бо ми перевіряємо не власника, а об’єкт 
торгівлі”. Хоча в кінці все ж таки дійшли згоди, що попередньо 
має бути лист про перевірку.

“Чи має право податкова перевіряти, чи є наймані? 
Тобто щодо виконання трудового законодавства?” 

Відповідь: “Ми просто пишемо в прокуратуру, що виявлено 
такий факт, а далі розбираються вже вони”.

“Чи піднімали ви питання в області про те, що 
підприємництво просто нищиться отаким податковим 
тиском?” 

Відповідь: “Так, на що нам сказали, що ви (місцеві 
податківці) нічого не робите, на працюєте”.

Враження від семінару двоїсті. По-перше - це вдячність 
податковій в особі шановного, толерантного і доброзичливого 
п. Самковськово. А взагалі - страх. За себе, за жінку, за дітей. 
І безліч запитань - де я візьму накладні на товар, куплений 
рік тому? Який податок з мене захочуть “здерти” через 
квартал, через рік? Де я візьму гроші щоб його сплатити? 
Невже прийдеться щось приховувати, когось обманювати, 
щоб просто вижити? Також спало на думку - треба торгувати 
якомога дешевшим товаром (щоб був менший подвійний 
штраф), мати якомога менші виручки (щоб не дай бог не 
перевели на ПДВ, яке не повертають), ні в якому разі не брати 
найману людину (щоб не нарватись на податок, який росте 
з кожним кварталом), і не пробувати відкривати нові точки 
(менша ймовірність перевірок, проблем і без того вистачає).

Також стало ясно, що ця зустріч з податковою далеко не 
остання, будуть ще. Тільки майбутні зустрічі обіцяють бути не 
такими мирними.

Іван Артеменко.

СПЛАТИВ ПОДАТОК - СПИ СПОКІЙНО?

З моменту відновлення роботи газети «Край» майже кожний 
краянин вніс свою частку в її розвиток. 

Редакція газети щиро вдячна за вашу підтримку та небайдужість 
до нашої спільної справи. Ми і надалі віримо в нашу плідну співпрацю. 
Нехай в ці святкові новорічні та різдвяні  дні в ваших сім’ях  яскраво 

засяє Віфлеємська зірка миру, щастя та злагоди.
Редакція газети «Край».

3 грудня в кінотеатрі «Мир» м. Староконстянтинова 
відбулася зустріч «двох юристів» з громадою. 
Шевченківською алюзією «Якби ви знали глядачі» - в 
азарті бою люди спостерігали за промовою кандидата 
на посаду Президента України Інни Богословської 
та міського голови м.Староконстянтинова  
М.Мельничука. Кажуть, що 3 грудня був для міста 
«чорним четвергом». Гріх не згадати причину 
наслідкових явищ, а саме: що породило в залі 
сплеск народної  творчості. А ними стали букет 
червоних троянд, якими міський голова думав 
змінити суворий погляд та енергійну ходу по сцені 
пані Інни, яку шість раз назвав «пані Герман»!  То 
зупинялись, то сперечались. Він: мовляв, набридло 
відображати реальність, час уже поспотворювати. 
Вона  на його словесний блуд, - що й по голові б`ють.  
Господар древнього міста не врахував  відоме: - 
простота інформації - страшна сила. І хто зна, чи 
то за страдницького співчуття за спотворення прізвища 
Богословська на Герман, чи наповнення української душі 
сміливістю – народ прорвало! Марні спроби міського голови 
захиститись від обурення громади були безрезультатні. 
В хвилею прокотилось: «Ганьба!.....» Кажуть, гості, які 
запізнилися зі Славути та Шепетівки, від почутого в залі 
дивувались,- чи не помилився суд містом, прийнявши 
рішення позбавлення волі на 3,5 роки мера міста Нетішина, 
а не Староконстянтинова.

ЗУСТРІЧ “ДВОХ ЮРИСТІВ”

Після почутого задав собі питання: як же боротися 
з корупцією? Якщо головним стимулом до корупції в 
місті є можливість отримати прибуток, який пов’язаний 
з використання владних повноважень, то стримуючим 
чинником-ризик викриття і покарання. Викривати покликані 
правоохоронні органи. І чи не в сотий раз наводило 
відповідь лише одного документу, який також містить чітко 
прописаний алгоритм дій із визначенням відповідальних 
осіб, якими КРУ визначило - правоохоронні органи.

Висоцький Г.М.
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Упакування. На упакуванні приладу повинні бути 
обов’язково зазначені реквізити виробника (назва компанії-
виробника, телефон, адреса), а також номер ДСТУ або ТУ.

І наостанок. Частина “старих електриків” настійно 
рекомендує своїм клієнтам купувати розетки та вимикачі 
тільки з керамічною основою. Звичайно, вибирати вам, але на 
сьогоднішній день жоден відомий світовий виробник не робить 
побутової електрофурнітури з використанням кераміки. Тільки 
дуже високоякісна і дуже дорога кераміка може пройти всі 
випробовування при сертифікації. Лідери (і ті хто намагається 
завоювати собі добре ім’я) використовують високоякісну 
термостійку пластмасу. Якщо ви бачите на прилавку вироби 
з керамікою всередині - це продукція турецько-китайського 
ширпотребу, або наша з підприємств, які не хочуть, або не 
можуть модернізувати своє виробництво. 

На щастя, у наш час аматори гарного дизайну мають 
можливість реалізації найсміливіших своїх задумів,  тому що 
на ринку електрофурнітури пропонуються не тільки класичні 
білосніжні прилади, але й усі можливі відтінки як білого так 
і інших кольорів, щедро наданих матінкою - природою. За 
наявності такого розмаїття є простір для Вашої фантазії.

P.S. Настійливо рекомендуємо Вам зі всією відповідальність 
віднестися до вибору такої “дрібнички” у вашій оселі як 
електрофурнітура. Не полінуйтесь, проконсультуйтеся в 
хорошого спеціаліста. Купуйте вимикачі та розетки тільки в 
спеціалізованих магазинах. Пам’ятайте, що Ваше життя та 
безпека залежать насамперед від Вас.

(В статті використано деякі матеріали з Інтернет 
ресурсів провідних виробників електрофурнітури)

Казіміров А.В. Магазин “Анна”
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Електрична частина у всіх розеток однієї фірми, зазвичай, 
однакова і не залежить від дизайну. Якщо ви вирішили змінити 
інтер`єр квартири, нема потреби купувати нові розетки і 
вимикачі. Досить придбати тільки зовнішню накладну частину 
і рамку, що будуть гармоніювати з новим виглядом кімнат. А 
електричну частину можна залишити без зміни. 

Електрофурнітура - продукція, що досить часто купується, 
тому багато  “фахівців з наживи” успішно заробляють на 
підробках, використовуючи бренди відомих виробників для 
низькоякісної продукції.

Крім перевірки наявності “сертифіката відповідності” (хоча 
і його перевірка не убезпечить вас від підробок) пропонуємо 
вам здійснити перевірку самостійно “на око” за такою схемою:

“Клацання”. “Клацання” вимикача має бути чітким, 
підпружиненим, вимикач повинен забезпечувати перемикання 
з одного положення в інше. 

Розетка повинна приймати електричну вилку чітко та без 
значних зусиль, але вилка не повинна хитатися в ній. Так само 
з невеликим зусиллям ви повинні витягнути вилку.

Поверхня корпуса не повинна бути шорсткою, з 
“зазублинами” і “ямками”. Наявність останніх свідчить про 
погану якість виплавки корпусу, а отже, і про “сумнівність” 
внутрішньої структури даного приладу. 

Закінчення. Початок див. у No 44-46

Матеріали для статті
надані магазином “АННА”

5-го грудня 2009 року члени ГОТП “Край” Григорук 
В.В. та Поліщук Л.В. надали благодійну допомогу 
вихованцям славутського БДТ. 

Підприємці профінансували поїздку учасників 
обласного конкурсу-фестивалю сучасного танцю “Ритми 
часу” в місто Хмельницький. Приємно відмітити, що за 
підсумками конкурсу, вихованці славутського Будинку 
дитячої творчості зайняли перше призове місце.

ГОТП “Край” вітає юних переможців та бажає нових 
творчих злетів!

НЕЗАБУТНЄ СВЯТО ВІД “КРАЮ”
15.12.2009р. Нетішинським осередком ГО ТП 

“Край” було проведено благодійну акцію для інвалідів-
спинальників.Мета акції привітати інвалідів із Новорічними 
святами та надати можливість поспілкуватись між собою. 
На акції були присутні 12 інвалідів. Члени координаційної 
ради Нетішинського осередку щиро привітали їх з 
наступаючими святами та побажали в першу чергу - 
здоров’я, сили волі, терпіння та віри. На незабутньому святі 
з концертною програмою, святковим столом та цінними 
подарунками не зникав чудовий настрій. Координаційна 
рада Нетішинського осередку ГОТП “Край” висловлює 
вдячність членам спілки за надану матеріальну допомогу, 
а саме: Кузнєцову О.Г.,Супрунюку О.О.,Гуку П.В.,Гізун 
О.В.,Шевчук В.В.,Матюшок Н.О.,Собко О.В.,Нечипоренко 
О.О,Єфімчук О.С., Дацьків В.Й.,Остапчук Г.О.,Анісімову 
С.П.,Савицькій Н.,Ліснічук З.П.,Соколець Н.В.,Якімчук 
Г.М.,Коломійчук Р.В.,Мідяківській В.І.,ШвецьЛ.О., 
Черенковій Г.В., ведучим програми Кохоцькій Н.В та 
Шестерук О.П , вихованцям Будинку дитячої творчості та 
їх керівнику Дьячній О.С,вокальному ансамблю “Камелія”, 
підприємцю Преподобному В.С, підприємцю Бацан А.В. 
за активну участь у проведенні акції.

КАЗКОВЕ ДІЙСТВО
Грудень - місяць подарунків та сюрпризів, яких ми 

чекаємо незалежно від віку. Звичайно ж, особливу 
увагу ми приділяємо дітям, намагаючись кожний рік 
перетворити ці дні на казку. Не залишились осторонь і 
підприємці-орендарі торгового залу КП “Торговий центр” , 

члени нетішинського осередку ТП “Край”. Зібравши кошти 
та делегувавши своїх представників, краян-активістів 
Наталію Обушну, Зінаїду Ліснічук, Надію Матюшок, 
підприємці організували справжнє свято для дітей, які ці 
дні перебувають на стаціонарному лікуванні в СМСЧ-4.

На святкове дійство прибули Дід Мороз та Снігуронька 
(краяни Віталій Обух та Сніжана Ярківська). Спільно 
з краянами дітей привітали і волонтери від музею м. 
Нетішина, студенти Острозької Академії з програми 
обміну “Канада. Світ. Молодь.” Альона та Конал. Насичена 
різноманітними конкурсами програма нікого не залишила 
байдужим і подарунки отримав кожний.

Отож, вкотре Нетішинський осередок ГОТП “Край” приносить 
радість та підтримку тим, хто цього особливо потребує.

Матвійчук Н.

БЛАГОДІЙНІСТЬ
Ось уже третій рік поспіль ТП “Край” Славутського 

осередку наповняє радістю маленькі серця вихованців 
дитячого садочка No6 “Золота рибка”. З нагоди Дня 
Святого Миколая дітям з особливими потребами були 
вручені солодкі подарунки.

Координаційна Рада ГОТП “Край” дякує членам 
Славутського осередку С.Юрьєву, Н.Григорьєвій та 
О.Степанюку за надану благодійну допомогу.

Продам піаніно “Беларусь”. Т.096 402 48 84, 
Володимир.

Здача площі в оренду в ТЦ “Славута”. 
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Олександр.




