
Славутич: события и Факты
Підтримка держави буде

Про зустріч в міськвиконкомі з президентом України 
Леонідом Кучмою 7.11.97р.

Міський голова, Володимир Удовичен к о :
- Ми планували з Вами давно, щоб хоча б 
на кілька хвилин зустрітися з Президен
том, Прем'єр-міністром, розповісти про 
проблеми і свій погляд на їх вирішення, 
але те, що сьогодні відбувається, воно са
мо за себе говорить.
П резидент  України Л еонід К учм а:
- Ви бачите, що ми вперше в цей регіон 
приїхали разом з Прем’єр-міністром, бага
тьма міністрами. Цим ми хотіли підкресли
ти наскільки важлива для нас майбутня до
ля ЧАЕС і Славутича. Станція буде працю- 
ваги до тих пір, поки ми не розв’яжемо всі 
проблеми, включаючи соціальні. Сьогодні  
Урядом прийняті рішення по ремонту 
ІІІ  блоку, виділено 20 млн.грн. Тепер сло
во за вами. Блок треба запускати якомога 
швидше. Ми відчуваємо в цьому регіоні не
долік енергії. Якщо мова буде про скоро
чення, то жодна людина не повинна зали
шатися поза увагою, а тим більше, що це 
процес довготривалий. Механічного скоро-  
чення не повинно бути. Найближчим часом  
необхідно прийняти закон про вільну еко- 
номічну зону в Славутичі (аплодисменти).
А в цей край, де кваліфіковані люди, де чу
дові умови, піде інвестор, як наш власний, 
так і іноземний. Не треба вам кидатись в 
розпач. Ми вас один на один з вашими про
блемами не залишимо. Це моє слово і сло
во Уряду (аплодисменти).

20 листопада я буду приймати участь в 
конференції країн-донорів у Нью-Йорку, 
учасниками якої будуть 50 країн. Ми звер
нулися до світового співтовариства, щоб 
скоріше допомогли вирішити питання “Ук
риття“ . А це робочі місця. Це робота не на 
один рік. За 7 років необхідно освоїти бі- , 
ля 800 мли. доларів.

Депут ат  міської ради  
Валент ин М ельник:

-Закриваючи ЧАЕС, що Україна матиме від 
цього?
П резидент  України:

- З технічної точки зору всі блоки РБМК 
не досконалі. Випадково в Росії знайшли 
ще один їх недолік. Трубопроводи, які є 
там, мають дефекти. Так що ми будемо че
кати, щоб ще щось сталося? Таку станцію,

закривати треба. Ми не під тиском Заходу будемо відновлюва
ти роботу III енергоблоку. Я сьогодні однозначно сказав: поки 
не будуть введені блоки на Рівненській і Хмельницькій АЕС, 
поки не будуть вирішені проблеми фінансування, ні про яке 
закриття мови йти не буде.

М ініст р екобезпеки України Ю рій Кост енко:
- В усьому світі рано чи пізно атомні станції виводяться. В Чо
рнобильській вона буде працювати, як ядерний об’єкт, бо є 
" Укриття”. Майбутнє зони - високотехнологічне підприємство 
по переробці радіоактивних відходів. Ви будете працювати в 
цьому напрямку, тільки на інших робочих місцях.

П р ем 'єр-міністр В алерій П уст овойт енко:
- Уряд перш за все буде розглядати соціальні питання вашого 
міста. Ми вирішимо фінансування школи та багатоповерхового 
будинку.

Д епут ат  міської ради С ергій  Д ворніков:
- В тому, що станція буде закрита, сумніву немає. Але потріб
но, щоб технічні питання закриття йшли вслід, а не попереду 
соціальних питань.

П резидент  У країни:
- Я з вами згоден. У нас одна думка з Урядом. Ваші всі проб
леми будуть розглянуті на спеціальному засіданні Кабінету 
Міністрів.

 М іський голова В олодим ир У довиченко:

 Я розумію, що ті рішення, які відпрацьовані, вони бу
дуть реалізовуватись в певних об’єктивних умовах, які 
сьогодні є. Вони не легкі. І нам потрібно крок за кро
ком іти до нормальних вирішень проблем.

центр інформації та з в ’язків з  громадськістю при міській раді. 

(Фото  -  Оксани Недільниченко).



Згідно Порядку оправлення збору на обов’язкове соці
альне страхування на випадок безробіття платниками 
збору е:
1. Суб ’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм 
власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші ус
танови та організації, об ’єднання громадян та інші юридич
ні особи, а також фізичні особи, а також фізичні особи -су
б ’єкти підприємницької діяльності, які використовують пра
цю найманих працівників.
2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників 
збору, зазначених вище, що не мають статусу юридичної 
особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, 
територіальної громади.
3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які 
не використовують працю найманих працівників, а також 
адвокати, приватні нотаріуси.
4. Фізичні особи, які працюють на умовах трудового дого
вору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботу 
(послуги) згідно з цивільноправовими договорами, у тому 
числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є чле
нами творчих спілок тощо.

Порядок реєстрації та обліку платників збору.

- Платники, перелічені вище забов’язані зареєс
труватись в органах Державної служби зайнятості в 
районах (містах) за місцезнаходженням.
- Новостворені підприємства забов’язані зареєструва
тись у 10-денний строк з дня одержання свідоцтва 
про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 
діяльності чи прийняття рішення про створення уста
нови, організації.
- Для реєстрації в органах державної служби зайнято
сті платники, зазначені в п.1 и 2, заповнюють відомос 
ті про реєстрацію.
- Платники, зазначені в п.З, подають завірену копію 
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприє
мницької діяльності (посвідчення підприємця, що про
водить свою діяльність без створення юридичної осо
би).

До Славутицького центру зайнятості звертатись: 
Понеділок-четверг 9-13 та 14-18 годин.

П'ятниця 9-13 та 13-17 годин.
(Автовокзал, 2-й поверх).

Молодь України: проблема зайнятості
Молодь є не лише найбільш енергійною, обдарованою 

і пристосованою до ринкових умов соціально-демографіч
ною групою населення. Це - майбутнє нації, і в новій гене
рації можуть формуватися тенденції, які переважатимуть 
у суспільному житті через 10-15 років, що значною мірою 
стосується і ринку праці.

Молодь віком 15-28 років нині, за даними міністерства 
статистики України, становить близько 9,98 млн. чол.
( 19,5% усього населення). Водночас її частка в структурі 
населення України постійно зменшується: в 1979 р. - 23,8%, 
в 1989 р. - 21,1%, в 1992 р. - 20,8%. У складі працездатного 
населення України молодь займає 35%, тоді як працездат
не населення старшого віку - 65%.

Проте, офіційна вітчизняна статистика не в змозі відби
ти реальну картину зайнятості молоді. Офіційно встановле
ний показник рівня безробіття серед молоді в країні знахо
диться в межах 1% і не відбиває напруженого становища 
молоді на ринку праці. Тож добрим джерелом інформації 
тут можуть бути результати соціологічних опитувань. За 
даними всеукраїнського опитування, проведеного Центром 
“Соціальний моніторінг” наприкінці 1996 року, загальна 
структура зайнятості молоді України має такі параметри: 
41% працює в народному господарстві, 36% навчаються на 
очних відділеннях різних загальноосвітних і професійних 
навчальних закладів, 6% становлять жінки, які знаходять
ся у відпустці для догляду за дітьми, 10% - безробітні з чи
сла молоді, яка хоче працювати, але не може реалізувати 
свого бажання й конституційного права на працю, 7% ста
новить молодь, яка не навчається, не працює і не прагне 
до цього.

Таким чином, 17% або кожен шостий із загальної чисе
льності молоді України, не зайнятий нині взагалі. Розра
хунок частки незайнятої молоді не від загальної чисельнос
ті, а від чисельності тих, хто реально міг би працювати 
(за вийнятком учнів), ще більш невтішний. В Україні 32%, 
або кожна третя молода людина віком 15-28 років, - не за
йнята навчанням, не має роботи!

Таким чином, держава не в змозі серйозно допомогти 
молодим людям у працевлаштуванні. Тому все більш пито
мої ваги набирає неформальна, вторинна зайнятість серед 
молоді. Скористаймося даними соціологічного дослідження. 
Його результати засвідчують, що серед молоді значно по
ширена неформальна зайнятість. На сезонних роботах пра-

цює 3% молоді, стількі ж має власну справу;
8 % працює на випадкових роботах у приватних осіб; 
2% вирощує сільськогосподарську продукцію на про
даж; 4% займається приватною комерцією. Загальна 
частка тих, хто неформально зайнятий, серед моло
дих людей становить 20%. Серед молоді, яка не пра
цює (не має основного місця роботи) та не навчаєть
ся, відсоток неформально зайнятих у 2,5раза вищий 
(42%). Найбільше неформально зайнятих у віковій 
групі від 25 до 28 років - 50%.

Наведені вище дані дозволяють зробити деякі вис
новки. По-перше, наша молодь досить-таки успішно 
адаптувалася до все більшого скорочення ринку зай
нятості в офіційному секторі економіки: тут частка мо
лодих безробітних, за визнанням президента України, 
становить 40% усього безробітного населення. Воче
видь, що держава все більше втрачає молодих праці
вників, які йдуть не тільки у приватний сектор, а й у 
“тіньову” економіку (за визнанням президента України, 
40% молодих людей піднімають “тіньову” економіку). 
Таким чином виховується ціла генерація, яка не хво
ріє вже на патерналізм і соціальне утриманство, а ба
жає покладатися на власні сили, шукати джерела до
ходів поза державною економікою.

По-друге, фактор величезної кількості незайнятої 
молоді зумовлює ряд соціальних проблем, спричиняє 
пияцтво, наркоманію, проституцію і злочинність у 
молодіжному середовищі.

По-третє, завдяки тому, що все значніша частка 
нового покоління не працює, а значить і не оволодіває 
суспільно значущими професіями. До цього додамо, 
що все менша частка молодих людей спроможна отри
мати якісну освіту, тому стає можливою тенденція до 
різкого зниження якості робочої сили на Україні вже 
в недалекому майбутньому, коли нинішня нова генера
ція замінить стару, кваліфікація якої є вищою,бо скла
далася ще з часів соціалізму. Це не стосується, зві
сно сфери торгівлі, посередницьких послуг, менедж
менту та ін. Це стосується більш значущих для суспі
льства сфер матеріального виробництва, освіти и на
уки.

За матеріалами української преси.

Славутицький міський центр зайнятості повідомляє



Справка для работников, подлежащих сокращению
Работникам, трудовой договор с которыми был 

расторгнут по инициативе предприятия, в том 
числе ликвидацией, реорганизацией, сокращени
ем штатов и военнослужащим, уволенным со слу
жбы без права на пенсию, при условии их регист
рации в службе занятости не п о здн ее чем  за  
10 кален дарн ы х дн ей  до окончания  
т р ехм еся чн о го  срока  гарантируется:
- право на получение пособия по безработице в 

размере 75% средней заработной платы на после
днем месте работы на протяжении следующих 3-х 
месяцев и 50% - на протяжении следующих 6-ти 
месяцев, но не больше средней зарплаты по об
ласти, и не ниже установленной законодательс
твом минимальной зарплаты.
- право на досрочный выход нй пенсию за полто

ра года до установленного законодательством сро

ка для лиц предпенсионного возраста, которые 
имеют общий трудовой стаж (в том числе на 
льготных условиях).

В случае, когда работник без уважительных 
причин не зарегистрировался в государствен
ной службе занятости, как ищущий работу, 
или отказался от двух предложений подходя
щей работы, он теряет льготы, предусмотрен
ные этой статьей.

Перечисленные гарантии распространяются 
также на лиц, потерявших работу в следствии 
несчастного случая на производстве или полу
ченного профессионального заболевания.



Если вы решили торговать на рынке
информ ация от налоговой адм инист рации г.Славут ича

Д ля того, чтобы спокойно торго
вать на рынке разрешенными товара
ми, надо выкупить одноразовый па- 
тент - документ, дающий право тор
говать на рынке. Чтобы выкупить од
норазовый патент, граждане Украи
ны, иностранные граждане и лица 
без гражданства как имеющие, так и 
не имеющие постоянного места жи
тельства в Украине (при условии, 
что они не зарегистрированы как су
бъекты предпринимательской деяте
льности без образования юридическо
го лица и осуществляют несистемати
ческую, т.е. не более 4 -х  раз в году 
продажу выработанных, переработан- 
ных и приобретенных товаров) дол
жны обратиться в районную государ
ственную налоговую администрацию 
по месту жительства, а иностранные 
и иногородние граждане - но месту 
торговли. В налоговой администра
ции они заполняют по установлен
ной форме декларацию, где указыва
ется суммарная стоимость товаров, 
которые они хотят продать по дейс
твующим рыночным ценам. Исходя 
из этой суммарной стоимости, нало- 
говой администрацией насчитывает
ся налог на промысел, то есть налог, 
который следует уплатить за получе
ние одноразового патента.

Если вы хотите оформить однора
зовый патент сроком до 3 -х  календар 
ных дней (т.е. вы планируете торго
вать 3  дня) - применяется ставка на
лога напромысел 10% , но не менее 
одного необлагаемого минимума дохо

дов граждан в месяц, а при условии, 
что вы будете торговать до 7 дней -при 
меняется ставка налога в размере 20%  
от суммарной стоимости товаров, ука
занных в декларации. Далее гражданин 
идет в ближайшую от места приобрете
ния патента сберкассу и платит в бюд
жет рассчитанную сумму налога на про
мысел.

При этом гражданам надо знать, что 
не облагается налогом и не декларируе
тся продажа выращенных в личном по
дсобном хозяйстве, на приусадебном, 
дачном, садовом и огородном участках 
продукция растениеводства, скот, кро
ли, нутрия, пища (как в живом виде, 
так й после убоя, после первичной пе
реработки и сырье), продукция собс
твенного пчеловодства, а также; личные 
вещи, бывшие в употреблении (обувь, 
одежда и т .д .), Если установлено, что 
эти вещи не приобретены специально 
для перепродажи.

С квитанцией, полученной в сберкас
се и свидетельствующей об уплате на
лога на промысел, гражданин приходит 
в налоговую администрацию, где ему 
выписывают одноразовый патент на 
право торговли. Сумма уплаченного на
лога на промысел за неиспользованный 
одноразовый патент из бюджета не воз
вращается.

На граждан, продающих товары без 
одноразового патента или с; нарушением 
срока действия, или если они осущест
вляют продажу товаров, не указанных 
в декларации и патенте, работниками 
государственной налоговой администра

ции и органов внутренних дел сос
тавляются протоколы об админис
тративном нарушении с наложени
ем на виновных лиц администра
тивных штрафов в размере от 1-го 
до 10-ти необлагаемых минимумов 
доходов граждан, а за то же дейс
твия, совершенные повторно в те
чении года после наложения пер
вого административного штрафа - 
от 10-ти до 20-ти необлагаемых 
минимумов доходов граждан.

Граждане, которые продают то
вары, обязаны предъявлять одно
разовые патенты но требованию 
должностных лиц налоговой адми
нистрации и органов внутренних
дел.При осуществлении продажи то
варов гражданами более 4-х  раз в 
календарном году такая деятель
ность уже считается систематичес
кой и поэтому эти граждане обяза
ны зарегистрироваться в соответс
твии с действующим законодательс
твом в качестве субъектов предпри
нимательской деятельности в орга
нах местного самоуправления.

В настоящее время необлагае
мый налогом минимум доходов гра
ждан составляет 17 гривень.

Адрес налоговой администрации 
в г.Славутиче, где вы можете вы 
купить одноразовый патент на пра
во торговли:

г .Славутич, Пр.Дружбы Народов, 
17-а, 2-й этаж, к .1 6 .

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) вызы
вается спе цифическим вирусом. Этот вирус попадает в кровь 
и повреждает определенный тип белых кровяных телец (лим
фоцитов), являющихся важным эвеном защитной (иммунной) 
системы организма. В результате зараженный человек стано
вится "беззащитным" перед микробами и опухолями. Заболева
ние развивается медленно, в течении нескольких лет единс
твенным признаком болезни может быть увеличение несколь
ких лимфатических узлов. Затем начинается повышение тем
пературы, длительные расстройства кишечника, потливость, 
потеря веса. В дальнейшем возникает воспаление легких, гной
ничковые и герпетические поражения кожи, сепсис (зараже
ние крови), злокачественные опухоли (преимущественно кожи). 
Все это приводит к смерти больного.

Диагноз СПИД можно установить только в лечебном учре
ждении и только врачем.

Как можно заразиться СПИДом?
Вирус СПИДА передается:

- при половом контакте с больным, чаще при половых извра
щениях;
- в результате использования нестерильных шприцов для инъе
кции (в основном наркоманами);
- путем введения крови и ее препаратов, содержащих вирус 
(например, при переливании крови от зараженного человека);
- от беременной женщины, зараженной СПИДом, новорожден
ному.

Вирус СПИДа не передается:
- но воздуху - при разговоре, кашле, чихании;
- через пищу;
- при пользовании предметами домашнего обихода - общей по
судой, постельным бельем, санузлом, ванной, плавательным 
бассейном;

- через предметы - деньги, дверные ручки, спортивные сна
ряды, игрушки И Т.Д.

При проникновении вируса в организм возникает ответ
ная реакция - образуются антитела. Эту реакцию можно вы
явить специальными методами, исследуя кровь.

Как можно предохранить себя от заражения СПИДом?
- избегать случайных половых связей, а также половых кон
тактов с гомосексуалистами, наркоманами и лицами, веду
щими беспорядочную половую жизнь. Чем больше вы име
ете половых партнеров, тем выше риск заражения. Приме
нение презервативов уменьшает шансы заразиться;
- не пользуйтесь нестерильными, случайными шприцами 
для инъекций;
- при любых возникших у вас подозрениях обращайтесь к 
врачу.

Факты свидетельствуют о том, что Украина занимает в 
странах СНГ третье место (после России и Белоруссии) по 
количеству инфицированных ВИЧ-инфекцией. Впервые на 
Украине был выявлен такой больной в 1987 году. На сегод

ня инфицированные СПИДом зарегистрированы в 18 облас
тях Украины, в республике Крым, Киеве и Севастополе. Бо
лее 2/3 зарегистрированных носителей ВИЧ живут в Киеве 
и Одессе. Более 70% - лица в возрасте от 20 до 39 лет. 
Около 20 человек были заражены при проведении меди
цинских манипуляций.

М атериал подготовлен
врачем санологом Л учицких М .В .


