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“НІ КРЕДИТНОМУ РАБСТВУ!”

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

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²Â

Банківськими послугами скористалися мільйони українців. 
Враховуючи те, що майже  у кожного з них є сім’ї, діти, батьки, 
яких також торкнулися проблеми банківського  кредитування, 
виходить, що ці проблеми стосуються майже всього 
населення України. 
На жаль, влада в умовах кризи до сьогодні не впровадила 

жодної дієвої програми для порятунку позичальників від 
кредитного рабства, відновлення їх платоспроможності і, 
відповідно, збереження коштів вкладників. Тому проблема 
сплати кредитів є дуже болючою для кожного громадянина.
Саме тому, підтримуючи ініціативу черкаських 

правозахисних та підприємницьких громадських організацій, 
Хмельницьке об’єднання громадських організацій “Край” 
підтримало всеукраїнську акцію “НІ-
кредитному рабству!”
Одночасно з такими містами 

України, як Черкаси, Харків, Умань, 
Кременчуг, Запоріжжя, Івано-
Франківськ, Дніпродзержинськ, Біла 
Церква, Полтава, Одеса та ін., акція 
стартувала і в Хмельницькому. 1 
лютого 2010р. об 11:00 на майдані 
Незалежності відбувся позаполітич-
ний пікет на захист малих, середніх 
підприємців та простих громадян від 
свавілля банків та кредитних спілок.
Вимогами мітингуючих були: 

розподіл валютних ризиків 
між банками, державою та 
позичальниками; зменшення ставок 
по існуючих кредитах до рівня, на 
якому вони існували станом на 
01.01.2008 року; запровадження 
реальних гарантій повернення 
депозитів банків та кредитних 
спілок; максимальне зменшення 
навантаження на банківських 
позичальників з метою збереження 
платоспроможності останніх; при-
пинення фінансових махінацій в 
банках та кредитних спілках.
Співорганізаторами та учасниками акції на теренах 

Хмельницької області виступили:
- Хмельницьке об’єднання громадських об’єднань “Край”, 

Супрунюк Олександр Олексійович;
- ”Союз автоперевізників Хмельницької області”, Крутенчук 

Микола Володимирович;
- Профспілка захисту підприємництва м.Хмельницького, 

Кнець Надія Володимирівна;
- Хмельницька обласна організація громадського руху 

“Народна самооборона”, Горбачевський Олег Васильович;
- Приватне підприємство “Хмельницьке регіональне бюро 

судових експертиз”, Захаркевич Олександр;
- ”Хмельницьке об’єднання вкладників та позичальників”, 

Присяжнюк Михайло Петрович;
- Хмельницька міська організація ВГО “Антикримінальний 

вибір”, Іщук Володимир Григорович.
Символічно на площі було встановлено шибеницю з 

написами “влада” та “банки”  та було  здійснено “повішання” 
позичальника-вкладника.
Під час проведення акції протесту на майдані збиралися 

підписи приватних підприємців, представників громадських 
об’єднань, а також фізичних осіб, яких заторкнула ця проблема 
і вони є безпосередньо позичальниками або вкладниками чи 
співчувають тій чи іншій стороні. Всі підписи підуть як додаток 
до резолюції акції протесту, яка відправлена в Управління 
Національного банку м.Хмельницького, Голові обласної ради 
Хмельницької області, Національному банку, Верховній Раді 
України, Прем’єр-міністру України, Президенту України.
На підтримку своїх друзів та колег до обласного центру 

приїхали представники з різних куточків Хмельницької 
області. З деякими з них нам вдалося поспілкуватись.
Шклярук Михайло, Спілка підприємців “Наша сила” 

м.Ярмолинці: 
“Ми приїхали на підтримку наших колег “краян”, оскільки 

давно співпрацюємо з “Краєм”. Звичайно,  хотілося б, щоб 
влада звернула увагу на питання кредитів. Адже у нас в 

Ярмолинцях,  як і всюди в Україні, ситуація така ж 
- ми стали заручниками банківської системи. Хто взяв 
кредити - тепер має проблеми, а хто не брав - боїться 
брати, хоча потреба в грошах є. У нас в районі малий 
і середній бізнес на межі виживання, оскільки доходи 
населення зменшились, гривня знецінилась і люди на 
межі банкрутства. Підприємці, в яких кредити в іноземній 
валюті, щоб якось розплатитися з банками - продають 
бізнес. А це втрата робочих місць, надходжень до 
бюджету.  І якщо на це дивитися більш масштабніше, 
а не тільки в рамках нашого району, то знищується 
економіка держави”.
Голова координаційної ради ГОТП “Край” 
м. Староконтянтинова  Георгій Висоцький:
“Дивлячись на цю акцію, я бачу багато молодих людей, 

і це наштовхує мене на думку: причина наслідкових явищ 
в тому, що пріоритет нашої підприємницької діяльності 
стає вище пріоритету державницької політики, що ми 
дійсно змушуємо наших політиків звернути увагу навіть 
на такі “дрібнички”,  як вкладники. Так, як сьогодні, далі 
вже буде неможливо.

У нас в місті ряд підприємців судяться з банками. Я є 
депутатом міської ради і на сесії  декілька разів піднімав 
питання про зменшення кредитних ставок, але розгляд 
цього питання завжди переносився”.
Після пікету на майдані мітингувальники організовано 

пройшли до Управління національного банку Україні в 
Хмельницькій області. Голова правління Никифорчин 
Зіновій Дмитрович люб’язно погодився зустрітися з 
представниками від громади та обговорити питання, що 
хвилюють громадськість. Уважно вислухавши  вимоги 
делегатів, Зіновій Дмитрович зазначив, що питання, 
які піднімаються, неможливо вирішити на теренах 

Хмельницької області, оскільки тут 
немає жодного банку  - юридичної особи. 
Голова правління оприлюднив дані, 
що за час існування економічної кризи,  
починаючи з жовтня 2008 року, загальний 
обсяг депозитів  в банківській системі 
зменшився в національній валюті на 70 
млд., в іноземній - на 1млд. Це показник 
2009 року, і відтік в банківській системі 
продовжується, адже має місце і ліквідація 
деяких банків та створення тимчасових 
адміністрацій. Для Національного банку на 
даний час є проблема зберігання коштів.
Та в ході плідного діалогу пан 

Никифорчин згодився прийняти вимоги 
делегатів та направити їх до Національного 
Банку України.
Співорганізаторами та учасниками 

акції на Хмельниччині була дана прес-
конференція в “Поділля-центр” для ЗМІ, 
де були дані вичерпні  відповіді на всі 
поставлені запитання.
Всеукраїнську акцію протесту” Ні 

- кредитному рабству!”  підтримали 
підприємці славутського та 
нетішинського осередків ГО ТП “Край” 
1 лютого 2010р. у м. Нетішині біля 
“Торгового центру” зібралося близько 

150 небайдужих громадян. 
Як і в інших містах, де була проведена акція, встановили 

шибеницю, та “повісили” позичальника-вкладника.
З промовою до нетішинців звернувся секретар 

славутського осередку “Краю” І.Д. Піголь. Він оприлюднив 
резолюцію мітингу, яка буде на правлена разом з підписами 
усіх присутніх суб’єктам законодавчої ініціативи. Ігор 
Дмитрович зазначив, що організатори акції та її учасники 
вимагають лише одного: повернення депозитних вкладів 
і прозорої та розумної банківської політики. Сьогодні 
влада змагається у брехні замість того, щоб зайнятися 
реальними повсякденними проблемами людей. Вже 
сьогодні банки, наймаючи колекторські контори, вибивають 
з людей останнє, що в них залишилося. Вже зараз вони 
безпідставно намагаються переглянути ставки по 
кредитах, вимагають їх дострокового погашення. 
Ми проти такої політики!
Звернувся до людей і М.М. Стасюк. На думку пана 

Миколи, народним обранцям глибоко наплювати, в 
якому становищі знаходиться народ України. Тому 
Микола Модестович закликав підтримати рух, який 
започаткувала громадська організація “Край”, щоб 
примусити владу реагувати на проблеми вкладників 
та позичальників банків.
Зі сльозами на очах говорила в цей день 

і приватний підприємець м. Нетішина Ірина 
Степанівна. Вона розповіла про те, що взяла кредит 
в одному з місцевих банків, стабільно сплачувала 
тіло кредиту та відсотки. Після того, як в державі 
вдарила криза, й Ірина не змогла сплачувати 
кредит в повному обсязі, представники банку 
вдерлися у дім і побили її в присутності дитини, 
в якої після цього стався нервовий зрив! Банки 
позиваються до суду і вимагають негайної сплати, 
тому жінка знаходиться в повному розпачі, адже 
кредит брала у доларах, які, як відомо, з моменту 

20 лютого 2010 року о 16:00 в Будинку офіцерів 
м. Староконстянтинова відбудеться позачергове 
засідання місцевого осередку ТП “Край”.
Порядок денний:
1.Вироблення системи колективного 

самозахисту підприємців в сучасних умовах;
2.Обговорення основних проблем підприємців 

міста;
3.Різне.
В засіданні візьмуть участь активісти 

Громадської Організації “Край”м. Нетішина, 
м.Славути, м.Острога, голова “Союзу 
автоперевізників Хмельницької області” 
Крутенчук Микола Володимирович.

Координаційна Рада ГОТП “Край” 
м. Староконстянтинова.

оформлення кредитного договору зросли у ціні майже вдвічі. 
Ірина Степанівна звернулася із заявою до міліції, після чого 
банк почав погрожувати ще більше.
Після почутого та побаченого, хочеться сподіватися, 

що критична ситуація, пов’язана з банківською політикою, 
що склалася  в державі, зміниться, і кредитори разом з 
державними законотворцями повернуться, нарешті, до 
людей обличчям.

Кор. Матвійчук Наталія, Маліновська Тетяна.
Фото - Матвійчук Володимир.



Етап перший. 
Рішення про ліквідацію.
Ліквідація починається 

з прийняття рішення про 
припинення діяльності 
суб’єкта господарської 
діяльності. Фізична особа-
підприємець одноосібно ухвалює таке рішення (якщо діяльність не припинено за 
рішенням суду), яке годиться для подання до органу державної реєстрації тільки після 
того, як нотаріус засвідчить підпис заявника. 
Етап другий.
Звернення до органу реєстрації. 
Державний реєстратор повинен внести запис про дату прийняття рішення фізичної 

особи-підприємця про припинення своєї діяльності до Єдиного державного реєстру. 
Для цього заявник повинен подати нотаріально завірену заяву про закриття бізнесу і 

документ на підтвердження оплати за публікацію оголошення (а не саме оголошення!) 
про припинення підприємницької діяльності в спеціалізованому виданні. 
Папери можна подати особисто або надіслати реєстраторові рекомендованим 

листом з описом укладення. 
Того самого дня реєстратор зобов’язаний прийняти надані документи за описом 

(якщо поштою - опис додається). Копія опису в день надходження документів видається 
заявникові або відсилається йому, якщо документи надійшли поштою. 
Дата надходження документів вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. 

Якщо підстав для не розгляду заяви немає, реєстратор зобов’язаний не пізніше 
наступного робочого дня внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення 
підприємницької діяльності і передати цю інформацію органам статистики, державної 
податкової служби, Пенсійного фонду України, інших соціальних фондів. 
Етап третій. 
Звернення до податкової інспекції та у соціальні фонди 
Не пізніше ніж через 10 днів після прийняття рішення про припинення діяльності 

треба звернутися до податкової за місцем реєстрації. Фізична особа після прийняття 
рішення про ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності подає до органу державної 
податкової служби, у якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи:

- заяву про зняття з обліку платника податків за ф. № 8-ОПП;
- оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби 

платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою № 4-ОПП, інші довідки тощо) 
і підлягають поверненню до органу державної податкової служби, а також завірені 

органом державної податкової 
служби копії цих документів, якщо 
такі видавались та підлягають 
поверненню до органу державної 
податкової служби.

- копія рішення про припинення 
діяльності.

Перед тим як зняти платника податків з обліку, податківці мають право провести 
перевірку підприємства. Згідно з інструкцією про облік платників податків, органові 
податкової служби дається місяць від дня отримання форми 8-ОПП на прийняття 
рішення про проведення позапланової податкової перевірки підприємця. Перевірка, 
згідно з вимогами чинного законодавства, має тривати не більше ніж місяць. 
Крім податкової треба проробити таку саму процедуру і в Пенсійному фонді, а 

також у трьох фондах соціального страхування, якщо в підприємця були наймані 
працівники. Якщо заборгованості немає, зняття з обліку в соціальних фондах не 
завдасть особливого клопоту, тим більше якщо ліквідується підприємець, який 
працював за спрощеною системою оподаткування. 
Етап четвертий. 
Припинення діяльності СПД.
Коли названі вище органи видадуть довідки про зняття з обліку (але не раніше ніж 

за два місяці від дати публікації повідомлення про припинення діяльності суб’єкта 
господарювання), підприємець особисто або поштою надсилає державному 
реєстраторові такі документи:

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності;

-оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ;
-довідку з податкової про зняття з обліку платника податків;
-довідки з Пенсійного фонду і відповідних фондів соціального страхування про 

зняття з обліку платника страхових внесків.
Якщо документи в порядку, державний реєстратор протягом двох робочих днів 

має провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. 
У результаті заявникові видається копія свідоцтва про державну реєстрацію 

фізичної особи-підприємця зі спеціальною позначкою про державну реєстрацію 
припинення діяльності суб’єкта господарювання. 
Державний реєстратор про це повідомляє всі держоргани. 

Юридична служба ГО ТП “Край”.

КОРПУС  ВОЛОНТЕРІВ
В одному з минулих випусків нашої газети, а саме 

2(45) від 3 вересня 2009р. була опубліковано стаття 
Андрійчук Анастасії “Відродимо село” в якій йшлося 
про підписання меморандуму щодо співпраці в рамках 
реалізації проекту “Створення Корпусу Волонтерів 
для сільських громад України” між Хмельницькою 
обласною громадською організацією Фонд Сталого 
Розвитку “Стара Волинь” та ГОТП “Край”.

Продовжуючи дану тему намагатимемось і надалі 
інформувати шановних читачів про стан реалізації 
проекту та його результати.

Редакція газети “Край”.
 
Договори про реалізацію мікропроектів 

підписали в Новичах та Лозичному. 
Перші результати роботи “Корпусу Волонтерів” у 

сільських громадах
Без сільської громади немає України. А без 

ініціативних людей немає громади. Тому головним 
завданням тридцяти добровольців “Корпусу волонтерів 
для сільських громад України”, які працюють в селах 
Хмельниччини, була активізація мешканців села, 
виявлення і налагодження співпраці між його лідерами. 

Перші практичні результати роботи волонтерів - 
підготовлені до впровадження мікропроекти. Договори 
про реалізацію двох таких проектів керівництво 
“Корпусу волонтерів” підписало з ініціативними групами 
сіл Новичів та Лозичного Шепетівського району в суботу, 
30 січня 2010 року.

Новичі - за здоров’я молоді
На підписання договору про реалізацію проекту 

“Покращення здоров’я молоді та дітей громади села 
шляхом облаштування спортивної зали та майданчика” 
в Новицькій загальноосвітній школі зібралися понад 
півсотні мешканців села.

Своїми враженнями про роботу з волонтером і 
процес написання проекту ділилися сільський голова 
Валентина Михальчук та директор школи, координатор 
від громади Ніна Щербатюк.

- Метою проекту громади Новичів є створення 
передумов для переорієнтації дозвілля сільської 
молоді на здоровий спосіб життя, - розповіла волонтер 
Людмила Токмакова, - а також фізичної профілактики й 
оздоровлення дітей. 

Роботи із впровадження проекту планують 
виконувати близько двох місяців. Загальний бюджет 
його становить понад 14 тисяч гривень. З них більше 
шести тисяч (48 відсотків) - внесок громади, 52 % коштів 
вносить Фонд сталого розвитку “Стара Волинь”.

Президент фонду Наталія Гнатюк зазначила: 

“Найважливіше і найважче - це знайти “родзинку” кожної 
сільської громади, те унікальне, що дасть їй можливість 
розвиватися, визначити мету, до якої треба йти”.

Після виступів директор “Корпусу волонтерів” 
Михайло Ганаба та голова ініціативної групи села 
Валентина Огороднік підписали двосторонній договір 
про реалізацію мікропроекту.

- Впровадження проекту - це лише перший видимий 
результат, - зазначив Михайло Ганаба. - А головним 
досягненням роботи волонтерів у громадах має стати 
небайдужість людей, розуміння, що вони здатні багато 
чого здійснити самі, бажання працювати.

Михайло Дмитрович побажав присутнім мешканцям 
Новичів зберегти ініціативу і натхнення, які допомогли їм 
зробити перші кроки на шляху стратегічного розвитку.

Довідка: Перша письмова згадка про Новичі 
датується 1690 роком. У селі проживають 197 
мешканців у 93-х дворах. Територія села становить 
133,33 гектарів. Давньою архітектурною пам’яткою 
Новичів є школа, збудована у 19-му столітті. 
Раніше це був маєток польського пана Сигизмунда 
Бардецького. За місцевою легендою, на території 
школи захований панський скарб. 

Цікавою особливістю Новицької ЗОШ є своєрідна 
форма учнівського самоврядування: навчальний заклад 
- це держава зі своїм устроєм, де кожен клас - це місто. 
До речі, підписували договір про реалізацію проекту в 
місті-класі із символічною назвою “Лідер”.

Культурне дозвілля села Лозичного - реальне 
“Покращення доступу жителів громади села 

Лозичного до якісних умов культурного відпочинку 
та спортивних ігор шляхом обладнання міні-парку та 
спорудження ігрового дитячого майданчика”, 
а скорочено “Культурне дозвілля - реально” - 
такий мікропроект написала ініціативна група 
села Лозичного за допомогою волонтера 
Юрія Береговського. Загальний бюджет 
проекту - більше 17 з половиною тисяч 
гривень. З них 57 відсотків - внесок громади.

Підписували договір про реалізацію у 
приміщенні Лозичанської ЗОШ I-II ступенів. 
Окрім представників з “Корпусу волонтерів” 
були присутні начальник районного відділу 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Світлана Джус, директор товариства “Колос” 
Галина Токарєва і представник корпорації 
“Сварог Вест Груп” Микола Мугель.

Голова ініціативної групи Сергій 
Вихристюк детальніше розповів присутнім 
про мікропроект. Для цього використав 

заздалегідь підготовлений план-схему спортмайданчика 
і парку.

У жвавому обговоренні проекту і шляхів його 
впровадження взяли участь багато представників 
громади.

Своє бачення про користь від реалізації проекту 
висловила Світлана Джус: “Важливо те, що діти 
вчитимуться на прикладі дорослих, допомагатимуть 
і, таким чином, зацікавляться самі. За дітьми - 
майбутнє села, тому важливо в них цю зацікавленість 
підтримувати”.

- Ваша заслуга в тому, що ви усвідомили можливість 
вирішувати власні проблеми, - наголосив Михайло 
Ганаба, - бо ж ніхто краще за вас ваших проблем і 
потреб не знає.

В’ячеслав Сміховський, координатор волонтерів, 
зауважив, що Лозичне завжди було прикладом для 
наслідування для інших сіл, і як голова громадської 
організації “Асоціація соціально-економічного розвитку 
громади Судилкова” запевнив, що підтримуватиме 
починання лозичанців.

- У вас вже є своя “родзинка”, яку і шукати не треба, 
а лише використовувати, - зазначила президент “Старої 
Волині” Наталія Гнатюк, маючи на увазі, що мешканці 
села спеціалізуються на вирощуванні цибулі. - В таких 
громадах, як ваша, - майбутнє України.

* * *
“Корпус волонтерів для сільських громад України” 

був створений з ініціативи Фонду сталого розвитку 
“Стара Волинь” і Агентства з міжнародного розвитку 
США (USAID).

Нині триває набір другої групи добровольців Корпусу 
- людей, які готові віддати свій час і знання для роботи 
в сільських громадах. Головна задача волонтерів - 
допомогти селянам зрозуміти власну цінність, віднайти 
віру у свої сили і використати всі можливості для 
покращення життя. Бо наше село варте кращого! 

Аревік Петросян.



Украинцам запретили пить пиво 
и курить в общественных местах

В Украине вступил в силу закон № 1824-VI от 21 
января 2010 года “О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно 
ограничения употребления и продажи пива и 
слабоалкогольных напитков”. Закон опубликован 
сегодня в газете “Голос Украины”. 

Документом определяется, что слабоалкогольные 
напитки - это алкогольные напитки с содержанием 
этилового спирта от 1,2% до 8,5% объемных единиц 
и экстрактных веществ не более 14,0 грамм на 100 
кубических сантиметров, изготовленные на основе 
водно-спиртовой смеси с использованием ингредиентов, 
полуфабрикатов и консервантов, насыщенные или 
ненасыщенные диоксидом углерода. 

Пиво - это насыщенный диоксидом углерода 
пенистый напиток, полученный во время брожения 
хмельного сусла пивными дрожжами, который 
относится к товарной группе УКТ ВЭД по коду 2203. 
Пиво безалкогольное - насыщенный диоксидом 
углерода пенистый напиток, полученный во время 
брожения хмельного сусла пивными дрожжами с 
объемной доле спирта не более 0,5%, полученный 
путем диализа или прерывания главного брожения, 
или изготовления пивного сусла со сниженной долей 
сухих веществ в начальном сусле, который относится к 
товарной группе УКТ ВЭД по коду 2202. 

Закон определяет ограничения в части потребления 
пива (кроме безалкогольного), алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и табачных изделий. 
Согласно документу, запрещается употребление 
пива (кроме безалкогольного), алкогольных и 
слабоалкогольных напитков: в учреждениях 
здравоохранения, в учебных и образовательно-
воспитательных заведениях, в общественном 
транспорте (включая транспорт международного 
сообщения), на остановках транспорта, в подземных 
переходах, в заведениях культуры, в закрытых 
спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой 
таре), в лифтах и таксофонах, на детских площадках, 
на спортивных площадках, в помещениях органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, других государственных учреждений. 

Запрещается курение табачных изделий: в лифтах 
и таксофонах, в учреждениях здравоохранения, в 
учебных и образовательно-воспитательных заведениях, 
на детских площадках, на спортивных площадках, 
в подъездах жилых домов, в подземных переходах, 
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в общественном транспорте (включая транспорт 
международного сообщения). 

Запрещается, кроме специально отведенных 
для этого мест, курение табачных изделий: в 
заведениях общественного питания, в помещениях 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, других государственных учреждений, 
в помещениях заведений культуры, в помещениях 
закрытых спортивных сооружений, в помещениях 
предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности. 

В местах и заведениях, где курение запрещено, 
должна быть размещена наглядная информация, 
которая состоит из графического знака о запрете 
курения и текста такого содержания: “Курение 
запрещено!”. 

Кроме того, документом запрещается продажа 
пива (кроме безалкогольного), алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и табачных изделий: 
лицами, не достигшими 18 лет, лицам, не достигшим 18 
лет, в помещениях и на территории учебных заведений, 
учреждений здравоохранения, в помещениях 
специализированных торговых организаций, 
которые осуществляют торговлю товарами детского 
ассортимента или спортивными товарами, а также в 
соответствующих отделах (секциях) универсальных 
торговых организаций, в закрытых спортивных 
сооружениях (кроме пива в пластиковой таре), из 
торговых автоматов, на полках самообслуживания 
(кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива), поштучно (для 
табачных изделий, кроме сигар), в потребительских 
упаковках, содержащих менее 20 сигарет, из рук, в 
неопределенных для этого местах торговли. 

Запрещается также продажа товаров детского 
ассортимента, которые имитируют табачные изделия. 

Штраф за нарушение требований в части запрета 
продажи указанных товаров составляет 6800 гривен, 
при необорудовании специально отведенных для 
курения мест и неразмещении наглядной информации, 
предусмотренной законом, - 3400 гривен.

За матеріалами сайту газети
“Частный предприниматель”.

***
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2010 р. № 151-р  Київ

Про проведення перевірок на продовольчих, 
непродовольчих та змішаних ринках

1. Державним органам пожежного нагляду, 
санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної 
медицини, служби з карантину рослин та органам 
внутрішніх справ проводити перевірки (крім перевірок 
товарів тваринного або рослинного походження) в 
порядку державного нагляду (контролю) виключно тих 
суб’єктів господарювання, які здійснюють організацію 
(забезпечення) торгівлі на продовольчих, непродовольчих 
та змішаних ринках (далі - ринки).

2. Органам внутрішніх справ проводити перевірки 
суб’єктів господарювання виключно у межах здійснення 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та заходів 
забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення.

3. Державній податковій адміністрації забезпечити 
проведення планових перевірок фізичних осіб - 
підприємців із запрошенням їх до податкових органів 
за місцем реєстрації шляхом надсилання письмового 
повідомлення.

4. Органам державної податкової служби 
оформлювати направлення на проведення:

позапланових перевірок суб’єктів господарювання 
з урахуванням даних реєстрів укладених договорів 
оренди та суборенди торговельних місць, які ведуться 
адміністраціями ринків, згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 868 “Деякі 
питання організації діяльності продовольчих, 
непродовольчих та змішаних ринків” (Офіційний вісник 
України, 2009 р., № 63, ст. 2216);

перевірок відповідно до встановлених вимог 
виключно для тих суб’єктів господарювання, щодо яких 
проводяться перевірки.

5. Державному комітетові з питань технічного 
регулювання та споживчої політики проводити 
позапланові перевірки суб’єктів господарювання 
виключно за зверненнями фізичних або юридичних 
осіб про порушення суб’єктами господарювання вимог 
законодавства та на підставі направлення на проведення 
перевірки відповідного суб’єкта господарювання.

6. Органам державного нагляду (контролю) під час 
здійснення заходів контролю не перешкоджати діяльності 
суб’єктів господарювання, якщо така діяльність не 
суперечить вимогам законодавства.

7. Суб’єктам господарювання, які провадять 
підприємницьку діяльність на ринках, рекомендувати 
укладати договори страхування товару (продукції), що 
реалізується ними на ринках.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЖЕК-
ПОТРОШИТЕЛЬ

Наш маленький пересічний українець дуже 
довірливий. Дивиться телевізор, слухає радіо, читає 
газети. За допомогою засобів масової інформації 
високопоставлені дядьки - слуги народу - переконують 
його, що життя налагодилось, жити стало краще і 
веселіше, а щоб зовсім стало весело й добре, треба 
трішечки більше цим вищим синам народу платити 
грошей. Тобто не дядькам, а рідній Батьківщині. 
Мовляв, за Вітчизну треба трохи й постраждати, в тому 
числі і в фінансовому плані.

І ось, до прикладу, перший крок - це квартплата. Адже 
без нашої платіжки ніяк не можна виконати бюджет, не 
наповнити “закрома Родіни”, не вийти з кризи. А ми 
дивимось в отримані рахунки і дивуємося - а чому ж 
так різко підскочила квартплата? Ну, припустимо, газ 
подорожчав, зрозуміло, але ж в нашому місті Нетішині 
газ не використовується. Чому ж стало дорожче просте 
водовідведення, Холодна вода - вона теж в Україні 
зникає? Ні, шановні, давайте розберемося. 

Справа не в розмірі квартирної плати, а в 
необґрунтованості цього розміру!

Ось, приміром, рішеннями виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради № 249 від 5 червня 2008 
р. та № 476 від 18 грудня 2008 року, затверджено 
підвищення тарифів на послуги з утримання будинків 
та прибудинкових територій що надаються мешканцям 
міста КП НМР ЖКО м. Нетішин. В додатку до рішень є 
перелік послуг, який серед інших включає в себе таку 
послугу, як прибирання прибудинкової території.

Ми - не бідні й не жадібні, і звикли платити за все 
справжню ринкову ціну. І тільки житлово-комунальний 
комплекс залишається “останнім бастіоном соціалізму”, 
де як у пащі динозавра, все “з’їдається” (а вірніше, 
дерибаниться конкретними особами, імена яких 
добре відомі нетішинцям). Зрозуміло, що такий ринок 
дерибанщики без боротьби не здадуть. Але, як завжди, 
наша доля - тільки в наших мускулястих руках. І нині 
громадяни здатні зіграти на полі влади і обіграти її!

Але для такої боротьби треба озброїтися деякими 
знаннями, доступному кожному, хто має хоча б 
начальну освіту.

Будинок, що побудував ЖЕК?
Кожен предмет матеріального світу є чиєюсь 

власністю. Чиєюсь власністю є кожна конкретна 
квартира, кожен окремий багатоквартирний будинок, 
кожна гігакалорія тепла, кожен кіловат електроенергії, 
кожна житлово-експлуатаційна контора або кожен метр 
каналізаційних труб. Власність буває індивідуальною й 
загальною.

Згідно з ст. ст. 13, 41 Конституції України, всі 
суб’єкти права рівні перед законом, ніхто не може 
бути протиправно позбавлений права власності. Право 
приватної власності є непорушним, а використання 
власності не може завдавати шкоди правам, свободам і 
гідності громадян, інтересам суспільства.

Відповідно до ст. 317 Цивільного Кодексу України 
(далі ЦКУ), суть права власності полягає у володінні, 
користуванні й розпорядженні майном.

Згідно ст. ст. 322 й 323 ЦКУ, тягар утримання майна 
й ризик його випадкового знищення або ушкодження 
лежить на його власнику.

Відповідно до Рішення Конституційного суду 
України від 2 березня 2004 р. (п.1.1), що , як відомо, 
є остаточним, обов’язковим до виконання по всі 
території України й оскарженню не підлягає, допоміжні 
приміщення (підвали, сараї, комори, горища, колясочні 
й ін.) передаються безоплатно в загальну власність 
громадян одночасно із приватизацією ними квартир 
(кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків і 
підтвердження права на допоміжні приміщення не 
вимагає здійснення додаткових дій, зокрема, створення 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, а 
також вступу до нього. 

Конституційний суд у цьому Рішенні також 
відзначив, що виходить із правової характеристики 
спільного майна власників квартир, конкретизованої 
в Законі України “Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку”. Ст. 1 цього закону визначає 
житловий комплекс як “єдиний комплекс нерухомого 
майна, який утворений земельною ділянкою у 
встановлених межах, розташованим на ньому житловим 
багатоквартирним будинком або ж частиною будинку 
разом зі спорудженнями й інженерними мережами, які 
утворюють цілісний майновий комплекс”.

(Продовження в наступному номері)

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 

Запрошуємо до співпраці всіх 
небайдужих та свідомих громадян.
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Не секрет, що у нашій державі інвалідам доводиться 
дуже важко. Цим людям залишається або доживати 
віку наодинці зі своїми проблемами, чекаючи, коли 
про них згадають один раз на рік у День інваліда, або 
оббивати пороги всіх органів влади, стукати у двері всіх 
можновладців та спонсорів з проханням допомогти. І 
дуже рідко їм простягають руку допомоги, а, зазвичай, 
- просто поспівчувають для годиться і відвертаються. 
Тому їм залишається сподіватися лише на себе та 
Бога.
Дивує те, що ці люди зовсім по-іншому сприймають 

дійсність. Вони цінують кожен новий прожитий день, 
щиро радіючи тому, що для інших людей видається 
дрібницею. І якщо вони посміхаються, то роблять це 
щиро.
Історія життя Олени Токар, інваліда-спинальника, 

вражає кожного, хто її почує. Вона дивує воєю 
трагічністю та принаймі примушує замислитись. Олена 
Михайлівна пережила на своєму шляху стільки, що 
дивуєшся, як одна маленька, тендітна жінка змогла 
витримати все це на своїх плечах...
Олена Токар (а для знайомих вона просто Ліна) 

народилася на Закарпатті в багатодітній сім’ї. Її мама 
народила 13 дітей, 6 з яких, на жаль, померли. Тому Ліна 
залишилася єдиною дочкою. 
Після школи вона переїхала до 
Припэяті, де і вийшла заміж. У 
цей час паралізувало її маму. 
Після аварії на ЧАЕС у 1986 
році Олену Токар з чоловіком 
та двома доньками евакуювали 
до Нетішина. Після цього 
вибуху доньки почали хворіти. 
Жінка все робила заради 
їх лікування, тому на своє 
здоров’я зовсім не звертала 
уваги (а у неї вже тоді почала 
відмовляти нога).
Не зважаючи на всі старання, 

дітей все-таки не вдалося 
врятувати: у 1993 році пішла з 
життя середня дочка, а у 1995 
- старша. Цей страшний удар 
позначився на здоров`ї і самої 
Ліни - її паралізувало. До того ж 
вона розійшлася з чоловіком.
Другий чоловік Олени 

Михайлівни, від якого вона 
народила дочку Оксану, теж 
помер. Ліна залишилася удвох 
з дочкою. Здається, життя 
вже стільки послало на їх 
долю випробувань, що більше 
витримати вже не можливо. Та біда не примусила себе 
довго чекати. Оксана відвідувала школу, і в 5-му класі у 
неї виявили ту ж саму хворобу, що і в мами - енцефаліт 
(вірусне ураження кори головного мозку). Хочеться 
відмітити, що на той час не було належного лікування, 
і просто не можливо було дістати потрібні ліки. Проте 
лікарям все-таки вдалося заповільнити процес розвитку 
хвороби у дівчинки.
З того часу Олена Токар забуває про свою хворобу, 

про те, що вона сама в інвалідному візку, і всі зусилля 
направляє на порятунок дочки. Щороку Оксані потрібно 
пройти 4-5 курсів лікування, кожен з яких коштує 
близько 10 000 гривень. До того ж щомісячно необхідно 
800-1500 грн на щоденне лікування. Є такі ліки, котрих 
в Україні просто немає, тому їх доводиться шукати в 
Росії.
Задля здоров’я дочки Олена змушена була обміняти 

3-кімнатну квартиру на 2-кімнатну, продати автомобіль, 
всі меблі та речі, що були в квартирі. Вона дякує Богові, 
що є дуже багато людей, які допомагають їм з Оксаною. 
Каже, що без них у неї просто опустилися б руки. Тому 
Ліні, за її словами, стає дуже страшно при думці, що 
можуть настати часи, коли не буде до кого звернутися.
Допомагають і спонсори, і прості люди, які приносять і 

меблі, і техніку, інші речі. Сама Ліна говорить, що дуже 
соромно просити щось у людей, але вона дуже боїться 
залишитись один на один із хворобою. Іноді навіть 
буають такі ситуації, коли лікарі дають власні гроші на 
ліки, яких не вистачає (до речі, деякі з них коштують 
кілька тисяч гривень).
Єдина, хто відвертається від цих обездолених людей, 

- це влада. “Таке враження, - говорить Ліна, - що міська 

ПАНДУС
рада та управління соціального захисту ведуть війну з 
інвалідами, вони нас ненавидять! А сам мер кричав, що 
я йому стою, як кістка поперек горла...” 
Тричі Олену Токар виклакали на сесію міськради 

на розгляд її прохання обміняти квартиру на 5-му 
поверсі на квартиру 1-го поверху. Не було результату, 
поки цю ситуацію не висвітлило телебачення. Скільки 
раз вона зверталася до міського голови з проханням 
обладнати пандус, адже інвалідам-спинальникам дуже 
важко пересуватися за межами квартир. У відповідь 
- лише відмови, обгрунтовані відсутністю грошей. 
Дійшло до того, що мер Нетішина на сесії, дивлячись 
Олені в очі (!), відмовляв у розгляді її документів, 
абсурдно заявляючи, що вона відсутня в залі!.. Після 
того, як Олена Михайлівна вже просила просто дозвіл 
на будівництво пандуса, в її квартиру увірвалися 
О.Є.Смишляєв з С.А.Карнаущенком та начальником 
управління соціального захисту С.Я.Коваленко зі 
скандалом, вимагаючи надати інформацію, хто буде 
будувати пандус і за які кошти. Ці “звірі” ( як називає 
їх Ліна) довели її до мікроінсульту. Лягати в лікарню 
не можна було, тому що не було на кого лишити хвору 
дочку. Після цього в Олени дуже погіршилася мова.
Видачу дозволу та розробку проекту на будівництво 

пандуса затягнули аж на 4 місяці. Весь час мер 
допитувався та дивувався, хто ж допомагає жінці.
А допомогу Олені Михайлівні надали підприємці, які 

зібрали кошти. Ліна вдячна кожному з них особисто: 
це “краяни” О.Супрунюк, П. Гук, О.Кузнецов, О.Гізун, 
В.Шевчук, Н.Матюшок, О.Собко, О.Нечипоренко, 
О.Єфімчук, В.Дацьків, Г.Остапчук, С.Анісімов, 
Н.Савицька, З.Ліснічук, Н.Соколець, Г.Якимчук, 
Р.Коломійчук, В.Мідяківська, Л.Швець, Г.Черенкова, а 
також підприємці О.Ситнік, О.Бацан, В.Преподобний. 
Адже саме завдяки їм практично за тиждень було 
збудовано пандус, утеплено балкон та проведено інші 
облицювальні роботи. Люди працювали в холодну 
погоду, під дощем зі снігом, не зважаючи ні на що та не 
шкодуючи сил.
Для Олени це дійсно подія, адже стільки терпіння, 

здоров’я було на це витрачено. Вона також дуже 
вдячна за моральну підтримку та допомогу Т.Онісімчук 
та О.Гізун, які намагаються бути поряд з нею та дочкою 
Оксаною.
Олена Михайлівна 30 січня відсвяткувала свій 50-

річний ювілей. У цей святковий день редакція газети 
“Край” та всі “краяни” вітають іменинницю із життєвою 
датою і бажають одного: здоров’я, адже воно так 
потрібно цим двом жінкам! Нехай Вас Бог оберігає і 
дарує довгих років життя. Нехай Ваша невичерпна 
енергія та сили ніколи не покидають Вас у боротьбі 
за життя. І нехай завжди доля дарує Вам людей, які 
підтримуватимуть та допомагатимуть. Терпіння Вам та 
віри!

Т.Маліновська

19 січня 2010 року біля “Сангушкової криниці” за 
підтримки Славутської ГОТП “Край” відбулося свято 
Святого Водохреща.
Приватні підприємці - В.Соколовський, Г.Таратуто, 

І.Терентьєв, А.Казіміров та інші - надали організаційно-
матеріальну допомогу прихожанам УПЦ КП та УГКЦ міста.
Після святкової літургії та освячення водойми “Саджалка” 

всечесними отцями, всі охочі славутчани мали можливість 
омитися цілющою водою і набратися здоров’я на увесь рік.
Координаційна Рада Славутської ГОТП “Край” висловлює 

щиру вдячність згаданим членам організації за активну 
життеву позицію.

Координаційна Рада 
Славутської ГОТП “Край”

***
За період Новорічних та Різдвяних свят ГОТП “Край” 

нетішинського осередку неодноразово надавав благодійну 
допомогу тим, хто особливо її потребує. Не залишились 
осторонь і 29 мешканців Старокривинського будинку- 
інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.
З солодкими подарункам та щирими серцями члени 

координаційної ради: Володимир Михальчук, який охоче 
згодився надати свій транспорт всім бажаючим прийняти 
участь в акції, Роман Веремій, Раїса Коломійчук, Наталія 
Матвійчук , Ольга Гізун та Володимир Матвійчук привітали 
всіх мешканців будинку.
В спілкуванні з представниками “Краю” директор будинку-

інтернату Лариса Борисівна Попчук з особливою турботою 
розповідала про свої “підопічних”, з яких 50% лежачих, 
троє сліпих людей. Але всі вони не обділені увагою. 22 
працівники обслуговуючого персоналу, працюючи по 
змінах, намагаються максимально створити в будинку-
інтернаті затишну атмосферу. 
Пані Лариса щиро подякувала “краянам” за їхній приїзд.

БЛАГОДІЙНІСТЬ


