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А отже шановні читачі на-
шої газети можуть провести 
підписку газети «Бюлетень Ви-
ноградівської універсальної 
товарної біржі» на 2014 рік. 
Підписний індекс Бюлетеня 
Виноградівської універсальної 
товарної біржі 89591. Вартість 
підписки на 1 місяць – 8 грн. 
60 копійок. За рік – 103 грн. 20 
копійок + 3 грн. 90 копійок по-
слуги пошти за підписку. 

Бюлетень Виноградівської 
універсальної товарної бір-
жі – газета, у якій Ви можете 
розмістити свої оголошення і 
рекламу, а також дізнатися про 
новини законодавства і юри-
дичної  практики; прочитати 
юридичні консультації і ко-
рисні поради з різних питань. 
Наша газета виходить раз на 
тиждень. У ній шановні читачі 
можуть розміщувати оголо-
шення, повідомлення і рекламу. 
Це єдина у місті Виноградові і 
Виноградівському районі газета, 
яка розповсюджується не лише 
по місту Виноградову, але й по 
всій Закарпатській області. Крім 
того, оголошення, розміщені у 
цій газеті, паралельно розміщу-
ються на сайті Виноградівської 
універсальної товарної біржі, 
що значно пришвидшує пошук 

потрібних для договірних від-
носин осіб.  Крім того,  у нашій 
газеті читачі можуть прочита-
ти не лише оголошення, але і 
юридичні консультації з різних 
питань, які їх турбують, а та-
кож ознайомитися з новинами 
чинного законодавства України 
та судової практики його за-
стосування. 

   Вартість оголошення ста-
новить 25,00 гривень за одно-
разове її розміщення (від 1 до 
7 днів),  які можна сплатити як 
готівкою, так і по безготівко-
вому перерахунку на рахунок 
біржі: р/р 26009321959 у АТ 
«Райффайзенбанк «Аваль», 
МФО 380805, ід. № 37290863. 
Отримувач платежу: Виногра-
дівська універсальна товарна 
біржа. Обов`язково вказати, за 
що проведена оплата. У вартість 
25,00 гривень входить одночас-
не паралельне розміщення ого-
лошення на інтернет-сайті бір-
жі, який читає вже вся Україна. 

Купон безоплатного ого-
лошення і саме оголошення 
слід відправляти по пошті за 
адресою: Виноградівська уні-
версальна товарна біржа, м. 
Виноградів, вул. Борканюка, 50 
Закарпатської області. П/і 90300. 
Абонентська скринька у Вино-

градівському поштовому відді-
ленні № 73. Електронна адреса: 
qwertyuiop.7575@mail.ru. 

На Виноградівській універ-
сальній товарній біржі можна 
продавати рухоме майно, тва-
рин, риб, птахів, рослини,  твори 
мистецтва, старовинні речі, ме-
блі, апаратуру, обладнання, уро-
жай, мед, сільськогосподарську 
і промислову продукцію тощо 
шляхом проведення аукціону з 
купівлі-продажу. 

Для проведення аукціону 
потрібно подати заявку про 
проведення аукціону, на підставі 
якої біржа має право оголосити 
про місце і дату проведення 
аукціону. Для участі в аукціоні 
потрібно подати заявку про 
участь у аукціоні, яка подається 
після оголошення дати аукці-
ону. У разі потреби, біржа має 
право витребувати додаткові 
підтверджуючі документи, які 
свідчать про: вартість об’єкту 
аукціону, яка стає стартовою 
ціною;  що об’єкт аукціону не 
є  предметом застави, оренди і 
законно належить заявнику на 
праві власності; документ про 
сплату біржового аукціонного 
збору. Договір купівлі-продажу 
речі на аукціоні укладається, 
посвідчується та реєструється  

на біржі і вже не потребує нота-
ріального посвідчення. 

Звертатися за адресою: Ви-
ноградівська універсальна то-
варна біржа, м. Виноградів, 
вул. Борканюка, 50 Закарпат-
ської області. П/і 90300. Тел. 
0503729657, 0931892473, 2-75-
66.    

Виноградівська універсаль-
на товарна біржа з викорис-
танням своїх юридичних і еко-
номічних можливостей може 
надавати реальну допомогу у 
створенні і налагодженні мере-
жевого маркетингу з продажу 
різних товарів і продукції. 

 Звертатися за адресою: 
Виноградівська універсальна 
товарна біржа, м. Виноградів, 
вул. Борканюка, 50 Закарпат-
ської області. П/і 90300. Тел. 
0503729657, 0931892473, 2-75-
66.    

На Виноградівській універ-
сальній товарній біржі можна 
проводити тендери по закупівлі 
робіт, послуг, товарів. Звертати-
ся за адресою: Виноградівська 
універсальна товарна біржа, м. 
Виноградів, вул. Борканюка, 50 
Закарпатської області. П/і 90300. 
Тел. 0503729657, 0931892473, 
2-75-66.   

РОЗПОЧАВСЯ  СЕЗОН  ПІДПИСКИ
   НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ! 

У місті Виноградові 
по вулиці Борканюка, 50 

діє 
магазин, 

у якому можна придбати обладнання 
для газопостачання та внутрібудинкових 

мереж, - водопостачання, каналізація, 
опалення і запасні частини до них хоро-

шої якості за помірними цінами. 

Тел. 0683470131. 



2 стор. http://vinogradiv-vytb.ucoz.ua/

Зараз найбільш обговорюваною темою є 
вступ або не вступ України до Європейсько-
го або до Митного Союзів. Лунають також 
пропозиції для України зайняти нейтральну 
позицію між цими двома політико-економіч-
ними міждержавними об`єднаннями.  

Оскільки біржа є по суті суб’єктом еко-
номічних відносин у суспільстві, а відтак 
не може бути осторонь суспільних проблем. 
Засновник Виноградівської універсальної 
товарної біржі і голова постійно діючого тре-
тейського суду Вашкеба Борис Йосипович 
з дозволу читачів спробує проаналізувати 
всі три варіанти для України:  вступ до 
Євросоюзу; вступ до Митного союзу;  по-
заблоковий (нейтральний) статус України 
з точки зору політики,  соціології, еконо-
міки, релігії і юриспруденції, і з точки 
зору економічної доцільності і юридичної 
відповідності чинному законодавству 
України. Отже почнемо:

З юридичної точки  зору 
 Згідно ст. 18 Конституції України, 

зовнішньополітична діяльність України 
спрямована на забезпечення її національних 
інтересів і безпеки шляхом підтримання 
мирного і взаємовигідного співробітництва 
з членами міжнародного співтовариства за 
загальновизнаними принципами і нормами 
міжнародного права. Тобто, вона має бути 
вигідною не певним політичним силам, а 
Україні, як державі в цілому. Причому таке 
співробітництво має бути з усіма державами, 
в тому числі й і з Росією та країнами ЄС. А 
якщо постає питання вибору, - пріорите-
тами мають бути не ЄС, не МС, не Росія і 
не США, а виключно національні інтереси 
України.   

Згідно ст. 5 Конституції України Україна 
є республікою, а найвищим носієм влади 
в Україні є український народ. Не партія 
влади і не опозиційні партії, а виключно 
народ України.  Що собою являє народ 
України?  Частина 1 розділу ІІ Декларації 
про державний суверенітет України дає 
таке визначення: «Громадяни Республіки 
всіх  національностей  становлять  народ 
України». Тобто народ України становлять: 
українці, росіяни, білоруси, угорці, румуни 
та інші національності, представники яких 
проживають на території України. 

Відповідно до ст. 11 Закону України 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої по-
літики»,  Україна   як   європейська  позабло-
кова  держава  здійснює відкриту  зовнішню  
політику  і  прагне  співробітництва  з  усіма 
заінтересованими   партнерами,  уникаю-
чи  залежності  від  окремих держав, груп 
держав чи міжнародних структур. Тобто, 
Україна, як держава, саме європейська але 
позаблокова. 

Отже, яким чином, суто юридичним 
шляхом згідно Конституції і законів Укра-
їни має бути врегульовано порядок вступу 
України до міждержавних об`єднань, з 
максимальним врахуванням волі народу 
України?  Верховна Рада України, як найви-
щий представницький орган  народу Укра-
їни і єдиний законодавчий орган України 
керуючись ст. 85 Конституції України має 
право прийняти відповідний закон щодо 
приєднання України до певних міждержав-
них об`єднань. Але, як показав історичний 
досвід, у випадку такого приєднання будь-
яка держава — член такого об`єднання, і 
Україна не є винятком, зобов’язана дотри-
муватися вимог і стандартів цього міждер-
жавного об`єднання, які далеко не завжди 

можуть бути вигідними для національних 
інтересів України. Оскільки згідно статті 9 
Конституції України  чинні міжнародні до-

говори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною наці-
онального законодавства України і укладен-
ня міжнародних договорів, які суперечать 
Конституції України, можливе лише після 
внесення відповідних змін до Конституції 
України. Навіть невигідний для України або 
народу України міжнародний договір має 
Україною виконуватися. Історичний досвід 
показує, було би доцільно спитати не Вер-
ховну Раду України, а саме народ України 
згоду на укладення такого договору, тим 
більше, якщо це договір передбачає вступ 
України до міждержавного об`єднання, або 
вихід з нього.  

Згадаймо історію  здобуття Україною 
державної незалежності. Чому вона від-
булася мирно і без війни, коли тогочасний 
СРСР міг її знищити за лічені дні силою мо-
гутньої Радянської армії, КДБ і МВС СРСР? 
А тому, що не політика, а юриспруденція 
була поставлена наперед. Все робилося по-
ступово, — перш за все грамотно юридично, 
що забезпечило перемогу політичну.  Спо-
чатку це  була декларація про державний 
суверенітет України від 16.07.1990 року 
(ще існує СРСР). Потім це був акт проголо-
шення незалежності України від 24.08.1991 
року (ще існує СРСР). Потім 01.12.1991 
року був здійснений неперевершений по 
юридичній і політичній грамотності Всеу-
країнський референдум щодо проголошення 
незалежності України. Саме, опираючись на 
цей неоціненний з юридичної точки зору 
референдум, тодішній президент України 
Л. М. Кравчук у Біловезькій Пущі не посмів 
підписати новий союзний договір, а підпи-
сав договір лише про СНД, що призвело до 
розпаду СРСР і юридично обгрунтований 
вихід України з СРСР.  Дякуючи цьому 
референдуму, стало можливим 06.12.1991 
року створити Збройні сили України. І саме, 
дякуючи цьому референдуму, останній пре-
зидент СРСР  Горбачов М. С. разом зі своїми 
генералами не смів наважитися на окупацію 
України, бо був 90% результат всенародного 
референдуму про підтримку народом Украї-
ни її незалежності. КДБ і МВС СРСР також 
виявилися безсильними проти волі цілого 
50 мільйонного народу, який проживає на 
величезній території.

Давайте згадаймо цей не лише історич-
ний і політичний, а перш за все неоціненний 
юридичний урок нашої незалежності, щоб 
не допустити внутрідержавного протисто-
яння на сучасному етапі і у майбутньому. 
Попри всю ненависть сучасного українця 
до Комуністичної партії України, будьмо 
справедливими, бо мусимо визнати, що саме 
юристи КПУ виявилися у плані вибору зо-

внішньо-політичного і зовнішньо-економіч-
ного вектору України найбільш юридично 
грамотними у порівнянні з юристами пар-
тій влади і партій опозиції. Доцільно було 
би прислухатися до пропозиції Компартії 
України і оголосити Всеукраїнський рефе-
рендум щодо приєднання України до угоди 
з Європейським союзом, Митним союзом, 
або взагалі про неприєднання до жодного 
з цих або інших союзів, або виходу з СНД 
чи інших міждержавних об`єднань, членом 
яких є Україна зараз.  

А у нас на жаль, як завжди, поставили 
політику попереду, а юриспруденцію по-
заду. Питанням проведення всенародного 
референдуму бездумно знехтували; питали 
всіх, — Євросоюз, Митний союз, США, 
Росію, тільки власний народ ніхто не удосто-
ївся спитати; президент України самочинно 
оголосив курс на Євросоюз; уряд всупереч 
Конституції оголосив про припинення руху 
в Євросоюз; парламент розколовся у визна-
ченні зовнішньо-економічного і зовнішньо- 
політичного векторів України; опозиція 
підтримує протести своїх прихильників; 
суспільство розкололося, влаштовуючи 
майдани за євроінтеграцію, акції громадян-
ської непокори тощо. Ось таку дорогу ціну 
за нехтування думкою народу і постановку 
політики попереду юриспруденції (закону) 
заплатила держава України і її народ. 

А тому, щоби припинити будь-які: 
громадянські протистояння на майданах; 
політичні спекуляції у парламенті;  будь-
який внутрішній і зовнішній економічний 
шантаж з боку як Росії, так і Євросоюзу і 
США і юридичні колізії у судах, потрібно 
повернути ситуацію з вибором зовнішньо 
економічного і зовнішньо політичного 
вектору України у правове русло шляхом 
проведення всеукраїнського референдуму 
з питань: приєднання до Європейського со-
юзу; приєднання до Митного союзу;

 неприєднання до жодних міждержав-
них об`єднань, або вихід із міждержавних 
об`єднань, членами яких Україна є зараз.                                          
Тобто повернути все на свої місця, - поста-
вити юриспруденцію попереду проблеми, а 
політику позаду, де її заслужене місце, щоб 
у країні нашій був мир, а не протистояння.  

З точки зору законодавчого забезпечення 
суспільного життя в Україні.  Однозначно, 
що нейтралітет України і тим більше вступ 
України до Митного союзу не зможе забез-
печити на належному рівні законодавчу 
базу держави. Україні і її народу потрібні 
закони, які зроблять неможливим корупцію, 
бюрократизм, хабарництво, фальшування 
виборів, вибіркове правосуддя, рейдер-
ство, фабрикування кримінальних справ 
«на замовлення» або «по команді зверху», 
безвідповідальність влади перед народом, 
безпідставне припинення підприємницької 
діяльності  тощо.  Тут однозначна перевага 
на боці європейської інтеграції України. 

З точки зору розвитку науки і освіти, 
втілення в життя новітніх технологій                                                                                                                  
Очевидно, що самотужки Україна не в змозі 
забезпечити належний розвиток науки і тим 
більше впровадження новітніх технологій по 
причині їх мізерного фінансування. Так само 
і стабільно падаючий рівень освіти, в якій 
все більше стало хабарів. Здобуття освіти 
у Росії також мало чим відрізняється від не 
набагато вищої за якістю радянської. А тому 
впровадження європейських стандартів в 
українській освіті, науці і інновації є одно-
значно потрібним. 

АКТУАЛЬНА 
ТЕМА               
ЄС — ЗА І ПРОТИ
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З точки зору охорони здоров`я  
  Самотужки Україна не може забезпечи-

ти належне надання медичної допомоги по 
причині хронічного бюджетного дефіциту. 
Не набагато кращим є рівень надання ме-
дичної допомоги Росії і країнах СНД. Отже, 
і тут очевидною є доцільність євроінтеграції 
України. 

З точки зору забезпечення належного 
рівня пенсійного і соціального забез-
печення 

 Мабуть, кожен українець погодиться з 
тим, що в Україні рівень пенсійного забез-
печення і соціального захисту нижче ніж 
в Росії, дещо вище ніж у деяких країнах 
СНД (Молдавія, Таджикістан, Киргизія, 
Вірменія), але в кілька разів нижче ніж у 
країнах Євросоюзу. Очевидно, що будь-який 
українець у цьому випадку віддасть пере-
вагу євроінтеграції України. 

З точки зору бюджетної політики і 
оподаткування 

Бюджетна система України побудована 
за російським зразком із суворо централі-
зованим збором податків і централізова-
ними видатками. Тобто, органи місцевого 
самоврядування не є самостійними у роз-
порядженні зібраних ними ж податками.  
Податкова система в Україні так само як і 
російська відрізняється складністю адміні-
стрування. Податкову інспекцію, як у Росії, 
так і у нас в Україні, підприємці нерідко 
називають «податковою інквізицією» з ви-
бірковим оподаткуванням.  Маємо визнати, 
що у цьому плані в Україні проводиться 
податкова реформа, покликана спростити 
систему оподаткування, але на це знову 
таки немає у бюджеті грошей. І тому тут 
переваги податкової і бюджетної системи 
країн Євросоюзу очевидні.       

З точки зору безпеки життя людини і 
безпеки підприємництва  

         Гадаю, що дуже мало громадян в 
Україні можуть упевнено відповісти, що 
вони і їх сім`ї почувають себе у безпеці. Ще 
менше підприємців можуть таке сказати. 
У Росії  криміногенна обстановка  і рівень 
безпеки підприємницької діяльності ще 
гірші. Сучасний досвід України показав, 
що без докорінних змін на законодавчому 
рівні і докорінних змін у структурі і роботи 
судової і правоохоронної систем України, 
українському народу самотужки не здолати 
корупцію, хабарництво, організовану зло-
чинність, проституцію, наркоманію тощо.  
Отже і тут Україна змушена приєднуватися 
до Євроспільноти. 

Нещодавно, сам президент України ви-
знав, що якщо ЄС і МВФ не дасть Україні 
кредит, вона потрапить до списку дефол-
то-небезпечних країн. Отже, займаючи 
нейтральне положення, Україна вряд чи 
зможе самотужки впоратися з боргами. Чи 
може нам Росія дати кредит? Теоретично 
може, але тоді на відстрочку не погодяться 
інші кредитори, і дефолт України наступить 
раніше можливого очікування.   Отже, якщо 
слідувати логіці керівництва України, Євро-
інтеграція нашої країни є конче необхідна. 

З точки зору експортних операцій зо-
внішньої торгівлі і недержавного боргу 
підприємств України  

Маємо визнати, що у цьому плані упо-
вільнення темпів Євроінтеграції України є 
обумовлені об’єктивними причинами. Біль-
ше частина українського експорту припадає 
на Росію і країни СНД. Так само, українські 
підприємства мають значно більші борги пе-
ред російськими бізнес-структурами, а отже 
загострення економічних і торговельних від-
носин з Росією може мати вкрай негативні 
наслідки. І тут уряд України зайняв цілком 
логічну вичікувальну позицію, щоб за час 
паузи провести диверсифікацію ринків 
збуту продукції, щоб не дратувати Росію. 

З точки зору імпортних операцій 
У структурі імпорту сировини і комп-

лектуючих частин, більша частка припадає 
на Росію і країни СНД, бо наша економіка у 
більшості своїй працює ще за радянськими 
технічними стандартами і технологічними 
умовами. І тут було би дуже неправильно 
сваритися з Росією, без наявності інших 
альтернативних джерел постачання сирови-
ни. У структурі імпорту товарів, безперечно 
більша частка припадає на країни Європи 
і США. І якщо ми зараз різко відкриємо 
вітчизняний ринок без перебудови осно-
вних фондів українських підприємств за 
євростандартами, це призведе до масового 
банкрутства українських заводів і фабрик, 
бо наша надто дорога за собівартістю і до-
сить низька за якістю продукція не зможе 
конкурувати  з менш затратною і більш 
якісною європейською. Отже, щоб запобігти 
цим збиткам, ми також маємо витримати 
паузу для переходу наших підприємств 
на міжнародні стандарти. Бо інакше може 
статися так, як вже було у 2008 році, коли 
Україна вступила до Всесвітньої організації 
торгівлі. На наш ринок, проти незахищено-
го українського товаровиробника, який не 
перевів свої основні фонди на міжнародні 
стандарти і технологічні умови, хвилею 
хлинула імпортна більш дешева і якісна про-
дукція. І як наслідок ми отримали фінансову 
кризу 2008-2009 років. 

З точки зору інвестицій. 
У попередніх 9-му і 10-му пунктах було 

вказано, що для переходу на європейські 
і світові стандарти українській економіці 
конче потрібні інвестиції, яких у нас на-
разі катастрофічно не вистачає. На жаль, за 
останні три роки в Україні спостерігається 
не притік, а відтік іноземних інвестицій вна-
слідок неправильної внутрішньої економіч-
ної і податкової політики в Україні. Левова 
частка інвестицій в українську економіку 
припадає якраз на країни Євросоюзу і США. 
І для того, щоб інвестиції не йшли з Україну, 
а йшли до України, інвесторам потрібен 
чіткий сигнал України:

- вступ до Євросоюзу і намір бажання на 
ділі, а не на словах перебудувати економіку 
України за європейськими і світовими стан-
дартами, бо інакше, як можна давати гроші 
на перебудову, якої не прагнуть; 

- невтручання держави в економічні 
процеси, а лише державний контроль і 
повсюдний, а не вибірковий за якістю про-
дукції, робіт і послуг; 

- чітке і неухильне дотримання анти-
монопольного законодавства і добросовісна 
конкуренція без преференції для вибраних 
монополістів. Неприпустимість неправомір-
ного з витіснення суб’єктів господарювання 
з ринків робіт, послуг тощо; 

- недоторканість права власності. Не-
прийнятність рейдерських захоплень, 
протиправного вимагання передачі права 
власності на бізнес іншим особам. 

 В іншому  випадку, відтік інвестицій з 
України загрожує масовими банкрутствами 
і масовим безробіттям. За таких умов втрати 
від загострення відносин з Росією будуть 
легким подихом на фоні масового відтоку 
інвестицій з України і дефолт України за 
таких умов буде неминуче швидким.  

Якби Україна могла самостійно інвес-
тувати кошти у вітчизняну економіку, було 
би дуже добре, але оскільки ми таких мож-
ливостей, на превеликий жаль, не маємо, а 
Росія не може забезпечити рівень інвесту-
вання в українську економіку навіть на рівні 
нагальних потреб, альтернативи підписання 
угоди з Євросоюзом Україна немає. 

З точки зору культури, релігії і моралі, 
шоу-бізнесу 

Тут однозначно і беззаперечно Укра-
їні у Євросоюзі шукати немає чого. Наш 
християнський  менталітет, обумовлений 
домінуючими в Україні православною, 
греко-католицькою і римо-католицькою 
церквами,  цілком природно не сприймає 

таких вкрай негативних нововведень як: 
гомосексуалізм, ювенальна юстиція, атеїзм, 
сатанізм, неформальні об’єднання; нерідкі 
випадки закриття християнських храмів і 
навіть переслідування християн за їх пере-
конання; масова мусульманізація Європи; 
тотальний контроль за людиною (повсюдна 
відео зйомка, відбитки пальців і рогівки ока, 
різні бази даних  тощо). Наш шоу-бізнес, 
кіномистецтво, художня культура не будуть 
сприйняті європейцями, бо їх культура і 
мораль інша. Іншими словами, вступ до 
Європи нам може дати багатства матері-
альні, але ми станемо духовно убогими. 
Український народ може отримати у Євро-
союзі блага матеріальні, але втратить свою 
християнську душу, християнську мораль 
і християнську культуру, прищеплену нам 
предками і церквою.  А це вкрай небезпечно. 
Зближення з Росією і Митним союзом більш 
прийнятне  для України  з очки зору моралі 
і культури. Але, у Росії зараз величезна 
проблема з алкоголізмом і наркоманією, осо-
бливо серед молоді, а російська православна 
церква обов’язково спробує встановити 
свою монополію в Україні.  А тому, у даному 
випадку для України більш прийнятним є її 
нейтральний позаблоковий статус. 

 З точки зору політики і військової 
співпраці 

Для Євросоюзу і НАТО Україна вигідна, 
як новий член, щоб у зв’язку з переходом 
на нові стандарти переозброїти українську 
армію за стандартами НАТО, чим самим 
за гроші українських платників податків 
отримати додаткове фінансування військо-
во-промислового комплексу США і країн 
Європи. Натомість вітчизняний Військово-
промисловий комплекс буде змушений або 
перебудуватися за стандартами НАТО, для 
чого потрібні додаткові мільярдні інвести-
ції, або зникнути взагалі. У разі зближення 
з Росією нас чекає те саме, бо Росія одно-
значно зацікавлена у беззахисній Україні 
і зробить все, як робила раніше і робить 
зараз, щоб знищити військовий і військо-
во-промисловий потенціал України, або в 
крайньому випадку, прибрати його до своїх 
рук. Отже тут оптимальний варіант один – 
позаблоковий (нейтральний) статус України. 

  З точки зору міграції населення 
У даному випадку більше людей з Укра-

їни мігрують до Європи і США ніж до Росії. 
Це заробітчани, хворі на лікування, родичі 
і туристи. Отже тут очевидною є перевага 
поглибленої співпраці з Євросоюзом. 

Отже, як бачимо, у співпраці з Євро-
союзом є не лише очевидні переваги, яких 
значно більше, але й вкрай негативні на-
слідки для України, не звертати увагу на 
які ми не маємо права. У деяких сферах 
суспільного життя, є явні переваги поза-
блокового (нейтрального) статусу України. 
І тому, щоб врахувати всі, як позитивні, 
так і негативні моменти внаслідок вступу 
України до Євроспільноти, ми не маємо 
приймати поспішних рішень, а спробувати 
всі негативні наслідки, якщо не уникнути, 
то бодай мінімізувати. 

 Якщо вже й укладати угоду з Єврос-
пільнотою, то тут обов’язково потрібно не 
беззаперечно підписувати поданий євро-
пейцями варіант, а внести зміни і умови, 
які є прийнятні для України і її народу, або 
подати свій український альтернативний ва-
ріант угоди з Євросоюзом, як цього вимагає 
Конституція і закони України. 

 І щоб зняти суспільну напругу, яка що-
дня завдає величезних непоправних збитків 
українській економіці і бюджету, мусимо 
цю негативну ситуацію вирішити законним 
(юридичним) шляхом. Тобто обов’язково 
маємо спитати не політиків, а народ про 
його думку, шляхом проведення всенарод-
ного референдуму в Україні. 
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Особливості праці неповнолітніх ре-
гулюються Кодексом законів про працю 
України, Законами України «Про відпуст-
ки», «Про охорону праці», «Про охорону 
дитинства», «Про зайнятість населення», 
нормативними актами Кабінету Міністрів 
України та профільних міністерств. Непо-
внолітні у трудових правовідносинах 
прирівнюються у правах до повнолітніх, 
а в галузі охорони праці, робочого часу, 
відпусток та деяких інших умов праці 
користуються пільгами, встановленими 
законодавством України. Чинне законо-
давство України, нормативні акти, що 
стосуються праці дітей, спрямовані на 
вилучення тих видів робіт, які справ-
ляють шкідливий вплив на здоров’я та 
розвиток дитини, створення умов для 
всебічного розвитку дітей, зокрема роз-
виток творчих здібностей, формування 
позитивних настанов на суспільно 
корисну трудову діяльність, створення 
умов для реалізації трудової активності 
дітей і підлітків у належних санітарно-
гігієнічних умовах, які сприяють розви-
тку дитини. Особливості охорони праці 
неповнолітніх спрямовані на реальне 
здійснення права на працю, підвищення 
кваліфікації, поєднання роботи з навчанням 
тощо. Особлива охорона праці неповноліт-
ніх - система спеціальних норм, які надають 
неповнолітнім трудові пільги. Охорона праці 
неповнолітніх включає такі заходи:

- заборона (обмеження) застосування 
праці неповнолітніх (заборона застосуван-
ня праці неповнолітніх на важких роботах 
і роботах зі шкідливими і небезпечними 
умовами праці та на підземних роботах, 
також інших роботах, які можуть заподі-
яти шкоду їхньому професійному розвитку; 
встановлені граничні норми підіймання і 
переміщення важких речей неповнолітніми; 
забороняється залучати неповнолітніх до 
робіт вахтовим методом);

- залучення неповнолітніх до праці з 
певними обмеженнями (встановлення віку 
прийняття на роботу; медичні огляди; на-
дання першого робочого місця; броня для 
прийняття на роботу; квота робочих місць; 
професійне навчання на виробництві; на-
дання пільг щодо умов праці; обмеження 
звільнення з ініціативи роботодавця);

          - обмеження трудового наванта-
ження неповнолітніх (скорочена тривалість 
робочого часу; подовжена щорічна основна  
оплачувана  відпустка; заборона направлен-
ня в службові відрядження, притягнення до 
надурочної роботи, роботи в нічний час, у 
вихідні, святкові та неробочі дні; зниження 
норми виробітку; пільги для працівників, які 
поєднують роботу з навчанням; обмеження 
щодо укладання договору про повну інди-
відуальну матеріальну відповідальність).

На кожному підприємстві, в установі, 
організації повинні вести спеціальний облік 
працівників, які не досягли вісімнадцяти 
років, із зазначенням дати їх народження. 

        Не допускається прийняття на 
роботу осіб, молодших шістнадцяти років. 
Як виняток, можуть прийматись на роботу 
особи, які досягли п’ятнадцяти років, за 
згодою одного з батьків або особи, що його 
замінює. Допускається прийняття на роботу 
учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-
технічних і середніх спеціальних навчальних 

закладів для виконання легкої роботи, що не 
завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу 
навчання, у вільний від навчання час по до-
сягненні ними чотирнадцятирічного віку за 
згодою одного з батьків або особи, що його 
замінює. На важких роботах і на роботах 
зі шкідливими або небезпечними умовами 

праці, а також на підземних роботах заборо-
няється застосування праці осіб, молодших 
від вісімнадцяти років. Забороняється також 
залучати осіб, молодших  вісімнадцяти 
років, до підіймання і переміщення речей, 
маса яких перевищує встановлені для них 
граничні норми. Перелік важких робіт і ро-
біт зі шкідливими і небезпечними умовами 
праці, а також граничні норми підіймання і 
переміщення важких речей особами, молод-
шими вісімнадцяти років, затверджуються 
Міністерством охорони здоров’я України за 
погодженням із Державним комітетом Укра-
їни із нагляду за охороною праці. Усі особи, 
молодші вісімнадцяти років, приймаються 
на роботу лише після попереднього медич-
ного огляду і надалі, до досягнення 21 року, 
щороку підлягають обов’язковому медично-
му оглядові. При укладанні трудового дого-
вору з неповнолітнім для всіх підприємств і 
організацій встановлюється броня щодо при-
йняття на роботу і професійне навчання на 
виробництві молоді, яка закінчила загально-
освітні школи та професійні навчально-ви-
ховні заклади, а також інших осіб, молодших 
від вісімнадцяти років. Органи місцевого 
самоврядування затверджують програми  
влаштування на роботу випускників загаль-
ноосвітніх шкіл, квоти робочих місць для 
працевлаштування молоді та забезпечують 
їх виконання всіма підприємствами, уста-
новами, організаціями. Відмова у прийнятті 
на роботу і професійне навчання на вироб-
ництві зазначеним особам, направленим в 
рахунок броні, забороняється. Така відмова 
може бути оскаржена ними до суду. У разі 
порушення трудових прав неповнолітніх 
при розірванні трудового договору з ініці-
ативи роботодавця звільнення працівників, 
молодших вісімнадцяти років, з ініціативи 
роботодавця допускається, крім додержання 
загального порядку звільнення, тільки за 
згодою районної (міської) служби в справах 
неповнолітніх. При цьому звільнення з під-
став, зазначених у пп. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП, 
провадиться лише у виняткових випадках 
і не допускається без працевлаштування. 
Коли продовження чинності трудового до-

говору загрожує здоров’ю неповнолітнього 
або порушує його законні інтереси, батьки, 
усиновителі і піклувальники неповноліт-
нього, а також державні органи та службові 
особи, на яких покладено нагляд і контроль 
за додержанням законодавства про працю, 
мають право вимагати розірвання трудового 

договору з неповнолітнім, у тому числі 
й строкового. Працівників, молодших 
вісімнадцяти років, забороняється за-
лучати до нічних, надурочних робіт і 
робіт у вихідні дні. Щорічні відпустки 
працівникам віком до вісімнадцяти 
років надаються у зручний для них час. 
Щорічні відпустки повної тривалості 
працівникам віком до вісімнадцяти 
років у перший рік роботи надаються за 
їх заявою до настання шестимісячного 
строку безперервної роботи на даному 
підприємстві, в установі, організації. 
Особам віком до вісімнадцяти років 
надається щорічна основна відпустка 
тривалістю 31 календарний день.

Заробітна плата працівникам, мо-
лодшим вісімнадцяти років, при ско-
роченій тривалості щоденної роботи, 
виплачується в такому самому розмірі, 

як працівникам відповідних категорій при 
повній тривалості щоденної роботи. Праця 
працівників, молодших вісімнадцяти років, 
допущених до відрядних робіт, оплачується 
за відрядними розцінками, встановленими 
для дорослих працівників, з доплатою за 
тарифною ставкою за час, на який тривалість 
їх щоденної роботи скорочується порівняно 
з тривалістю щоденної роботи дорослих 
працівників. Оплата праці учнів загально-
освітніх шкіл, професійно-технічних і се-
редніх спеціальних навчальних закладів, які 
працюють у вільний від навчання час, про-
вадиться пропорційно відпрацьованому часу 
або залежно від виробітку. Підприємства 
можуть встановлювати учням доплати до 
заробітної плати. Для неповнолітніх можуть 
затверджуватися знижені норми виробітку. 
Ці норми затверджуються роботодавцем за 
погодженням з первинною профспілковою 
організацією. Не зважаючи на те, що в Укра-
їні діє трудове законодавство, в якому чітко 
обумовлено всі умови працевлаштування 
неповнолітніх, ратифіковані дві Конвенції 
міжнародної організації праці № 138 та 
№182, існує Закон «Про охорону дитинства», 
передбачена кримінальна відповідальність 
за експлуатацію дітей, є роботодавці, які 
порушують трудові права неповнолітніх.

Перевірками встановлено, що робото-
давцями окремих суб’єктів  господарювання 
були порушені вимоги чинного законодав-
ства відносно працюючих неповнолітніх, 
а саме: в порушення  ст. 189 КЗпП України 
не  вівся  спеціальний  облік  працівників,  
які  не  досягли  18 річного  віку,  ст. 191  
КЗпП України  - при  прийнятті  на  роботу  
неповнолітні не  пройшли  попереднього  
медичного  огляду. Основною проблемою 
у використанні дитячої праці та здійснення 
контролю є нелегальне працевлаштування, 
через яке більшість неповнолітніх зали-
шаються безправними, а отже, і соціально 
незахищеними. Таким чином, притягнути 
за порушення трудового законодавства до 
відповідальності несумлінних роботодавців 
можливо, як правило, за умови звернення 
батьків неповнолітніх або підлітків.

ЮРИДИЧНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПРО ПРАЦЮ НЕПОВНОЛІТНІХ   
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Прізвище _________________________________________
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______________________ 
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_____________________
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_____________________________________________________________
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Купівля-продаж рухомого майна

1. Продається житловий будинок площею 9 х 12 м. з прибудо-
ваною літньою кухнею площею 6 х 12 м.,  а також з надвірними 
спорудами, - хлівами та іншими господарськими спорудами. у с. 
Імстичево Іршавського району Закарпатської області. Будинок, 
літня кухня і допоміжні споруди розташовані на земельній ді-
лянці площею 0,96 га на схилі гори. Підведені електропостачан-
ня і газопостачання. Опалення здійснюється природним газом 
через конвектор. Є сад з фруктовими деревами, - груші, яблуні, 
черешні, абрикоси. З під лісу тече постійне джерело питної 
води із значним дебетом води, що дозволяє створити ставок. Є 
свідоцтво про право власності на нерухоме майно і державний 
акт на землю. Пропонована вартість за будинок, будівлі, споруди 
разом з приватизованою землею 25 000 ум. одиниць. Телефон. 
0933653357.

10. Продається нерухоме майно,- господарський комплекс у 
селі Імстичево Іршавського району Закарпатської області роз-
ташований на земельній ділянці  5,5 га. Пропонована вартість 
4 000 000,00 грн. Є свідоцтво про право власності на майно і на 
землю. Є підведена електрика. Можлива здача вищевказаного 
нерухомого майна із земельною ділянкою в у тимчасове корис-
тування, або в оренду з правом викупу; або для використання 
у спільній  комерційній діяльності, - кооперація чи створення 
спільного підприємства. тел. 0636844101.

Продається земельна ділянка під забудову у місті Виноградів 
по вул. Гірській, 26 Закарпатської області. Ділянка приватизова-
на, площею 0,1642 га. Розташована біля мальовничого, вкритого 
лісами  схилу Чорної гори, що робить її привабливою для по-
будови дачі або заміського будинку для відпочинку. По вулиці 
проведено газопровід і водопровід та електрику. Ціна договірна. 
Звертатися за телефоном +38-050-884-65-61. 

Продається земельна ділянка площею 0,25 га у селі Пийтер-
фолво по вулиці Петефі, б/н Виноградівського району Закарпат-
ської області, для індивідуального будівництва. Є біля неї лінія 
електропостачання, газопровід і асфальтована дорога. Ділянка 
межує з дамбою річки Тиса, парком атракціонів, через дорогу 
ділянка із свердловиною термальної води і ресторан «Чарда». 
Є державний акт про право власності на землю. Ціна договірна. 
Звертатися за телефоном: +380673122526. 

       5.  Продається земельна ділянка під забудову площею 
0,25  га у селі Фанчиково по вул. Притисянській б/н Виногра-
дівського району Закарпатської області. Ціна по домовленості. 
Тел. 0503729657. 

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК
по вул. Чехова,15 у Виноградові.  Є всі комунікації і 11 соток 

землі.  Тел 2-76-35, моб. 0665772545 . Катерина.

1. Підприємство у стані ліквідації продає автомобіль марки 
ВАЗ 210700-20 у робочому стані. Пропонована ціна 20 971,00 
гривень. Тел. 0990287721.

2. Продається комбайн німецький марки «Форшріт»  у ро-
бочому стані. Ціна 8 000, ум. од. Тел. 0509442489.

 3. Продається трактор Т-150 К з дисковою бороною і плугом, 
випуску 1989 року. Ціна по домовленості. Телефон 0673122526.

       ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН

Кількість  (літри) Ціна (гривні) за 1 літр
1-10 300,00
10-100 290,00
100-500 280,00

500-1000 270,00
1000-3000 260,00
3000-5000 250,00
Від 5000 240,00

ТзОВ «Біо-Нат Україна» 
ПРОПОНУЄ ДЛЯ ПРОДАЖУ

бактеріальне біодобриво «Мікровітал», яке під-
силює корисну мікрофлору ґрунту, запобігає ерозії 
грунтів і підвищує урожайність і стійкість рослин 
до хвороб.               Тел. +380502795594

Відповідно до статті 43 Конституції України кожна людина має 
право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя пра-
цею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Сьогодні 
випускники часто скаржаться на труднощі, які виникають під час по-
шуку роботи по завершенні вишу: то досвіду немає для відповідної 
посади і роботодавець віддає перевагу досвідченішому претендентові, 
то працевлаштовують, але не офіційно — без зарахування періоду 
роботи на підприємстві до трудової книжки і відповідно до трудового 
стажу особи. У цій статті ми розглянемо, які ж переваги та недоліки 
як офіційного, так і неофіційного працевлаштування. Аналізуючи 
законодавство про працю, варто зупинитися на основних моментах. 
Насамперед офіційне працевлаштування — це певна гарантія робото-
давця соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника.

1. Економічні й соціальні гарантії. Це означає, що після укладання 
трудового договору та реєстрації його в Державному центрі зайнятості 
працівник користується такими правами, як право на гарантований 
розмір заробітної плати (у тому числі доплати, надбавки й заохочу-
вальні виплати); право на відпустку, у тому числі додаткову й без 
збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; 
право на оплату лікарняного; право на достроковий вихід на пенсію 
через шкідливі умови праці; право на скорочений робочий день, 
тиждень через шкідливі умови праці; право не працювати у вихідний 
і святковий день; право не залучатися до понаднормових робіт без 
бажання працівника; право на допомогу в зв’язку з безробіттям; право 
на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й 
професійних захворювань; право на зарахування виробничого стажу; 
право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування 
в старості; право на гарантії за колективним договором.

2. Трудові гарантії. Укладення трудового договору та запис у 
трудовій книжці захищають найманого працівника відповідно до 
чинного трудового законодавства у разі порушення його прав, а саме: 
якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати; відмовляється 
оплатити виконану роботу; не додержується інших своїх зобов’язань.

Відсутність офіційно оформлених трудових відносин між ро-
ботодавцем і працівником означає, що працівник не має всіх вище 
перелічених гарантій. Негативним же в наших реаліях є те, що за 
офіційного працевлаштування працівник у більшості випадків отри-
мує низьку заробітну плату. Це зумовлено тим, що із заробітної плати 
відраховують значну суму єдиного соціального внеску до Пенсійного 
фонду, а також податок на доходи фізичних осіб. Єдиним позитивним 
моментом неофіційного працевлаштування як для працівника, так і 
роботодавця в більшості випадків є вища заробітна плата порівняно 
з офіційним працевлаштуванням, оскільки в такій ситуації не здій-
снюються відрахування із заробітної плати, її виплачують і отримують 
«в конвертах». Однак у такому разі держава не отримує відрахувань 
з доходу особи, а сама особа позбавлена названих вище прав. Варто 
зазначити, що законодавством заборонено платити працівнику менше 
за мінімальну заробітну плату. Тому багато людей отримує офіційно 
мінімальну платню, і з неї здійснюють відповідні відрахування. А 
решта суми заробітної плати за домовленістю між працівником і 
роботодавцем сплачується неофіційно «в конверті».

М.О.ЦІНИК, головний державний інспектор праці ТДІзПП у  
Закарпатській області

 ПРО ЛЕГАЛЬНЕ І НЕЛЕГАЛЬНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Купівля-продаж  нерухомого майна
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90300, Закарпатська обл.,
м. Виноградів, вул. Борканюка,50 
e-mail: qwertyuiop.7575@mail.ru
сайт: vinogradiv-vytb.ucoz.ua
тел: (050)372-96-57, (093)189-24-73, 2-75-66

Банківські реквізити:
р/р: 26009321959
МФО: 380805
Банк: АТ  «РБ Аваль»
Ідентифікаційний номер: 37290863

Бюлетень.
Реєстр.свідоцтво серії
ЗТ №537/12 Р
від 25. 05. 2011 року
Друк: 500 шт.

 У місті Виноградові 
по вулиці Північній, 19 

є у наявності тротуарна плитка різних кольо-
рів (сіра, червона, коричнева, жовта) марок 
«Старе місто», «Старий Рим, «Цегла». 
Ціна договірна. 
Тел.  0984501178, 0501329637. 
ФОП М. Довжанин.

ОГОЛОШЕННЯ
для студентів вищих і середніх спеціальних 

учбових закладів.
Розпочався новий навчальний рік.
Виноградівська універсальна товарна біржа 

готова взяти безоплатно на практику студентів се-
редніх спеціальних і вищих учбових закладів із за-
рахуванням до кадрового резерву (для можливого 
майбутнього прийняття на роботу): економістів, 
програмістів, журналістів, лінгвістів-переклада-
чів, менеджерів, бухгалтерів, юристів.  
 Тел. 0503729657, 0931892473, роб. тел. 03143- 2-75-66.

ГРАНИТ

Тел 050 63 38 231.

Ціна – 300 грн. кв.м. 
товщина 20 міліметрівГРАНИТ Ціна – 300 грн. кв.м. 
товщина 20 міліметрів

Тел 050 63 38 231.

Ціна 
по домовленості. 

Фарба художника.
Тел. 0997333918. 

РОЗФАРБОВУЮ 
СТІНИ 

І  ДИТЯЧІ 
КІМНАТИ. 

ВИГОТОВЛЕННЯ 
ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ,

 Агенція нерухомості 
«Компроміс» 

м. Ужгород, вул. Швабська, 68 
каб. 203, тел. 050540-08-01 

надає всі види ріелторських послуг 
з нерухомим майном:

- безкоштовно здамо нерухомість;
- приймемо об`єкти для продажу. 

друк газет, 
журналів, 
буклетів, 

в тому числі й 
на глянцевому 

папері. 

Тел. 0681408669.


