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ÏÅÐÂÛÉ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ
Окончание. Начало на стр. 1
новом центре будут работать несколько
локаций:
— волонтерский хаб для привлечения
харьковчан к общественной деятельности;
— Art Space — площадка для создания творческих и имиджевых проектов;
— образовательное пространство для проведения тренингов;
— лаборатория для реализации первых научных
инициатив;
— International Space Hub для изучения иностранных языков;
— молодежная интернет-радиостанция НRK.FM;
— студия звукозаписи.
Свои поздравления с открытием молодежного центра прислала заместитель главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в
Украине Лора Билл.

В

«ЮНИСЕФ приветствует открытие молодежного центра и поздравляет город с новым этапом
в инициативе — получением статуса кандидата на
звание громады, дружественной к детям и молодежи», — говорится в поздравлении.

ÑÒÀÐÒ ÍÎÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌ
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ № 4 ОТКРЫЛИ
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ СТАДИОН
оспитанников спортивных школ района с
открытием стадиона поздравил первый заместитель Харьковского городского головы
Игорь Терехов:
— По инициативе мэра Геннадия Кернеса разработана целая программа по открытию спортивных стадионов в учебных заведениях нашего города. Сегодня
открылась еще одна спортивная локация. Здесь будут
заниматься все жители Московского района. Откры-
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тие таких объектов дает старт
новым спортивным победам
нашего успешного Харькова.
Первый вице-мэр вручил
воспитанникам детских спортивных школ района мячи.

За этот год школа значительно преобразилась, рассказал директор Детско-юношеской спортивной школы № 4 Ярослав Ченцов:
— У нас появились новое футбольное
поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки,

поставили новые теннисные столы, обустроили локации для воркаута. Также мы поменяли ограждение, окна, отремонтировали входную группу и цоколь здания.
Праздничное открытие нового стадиона сопровождалось выступлениями воспитанников детских спортивных школ района.
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×ÀÑ ÇÀËÈØÈÒÈ ÌIÊÐÎÁIÇÍÅÑ Ó ÑÏÎÊÎI
Шановні підприємці Харківщини!
сі ви є свідками того, як чинна влада під виглядом нібито вирішення ваших проблем
створює нові. Так сталося з нав’язуванням обов’язкового застосування касових апаратів платникам єдиного податку
другої — четвертої груп. Так відбулося і
зі скасуванням паперової Книги обліку
для ФОПів, причому з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради
України.
Ви відстоювали і продовжуєте боротися за свої права на мітингах і, очевидно,
спостерігали за засіданням профільного
комітету, де розглядалися законопроєкти для підприємців. Саме засідання
комітету стало можливим завдяки вашій
активності, а також у зв’язку з численними зверненнями до влади обласних
і міських рад із проханням терміново ухвалити законопроєкти № 3853-1 і
№ 3853-2.
При цьому голова профільного
комітету («Слуга народу») намагається нав’язати своє бачення вирішення
проблеми — це прив’язка обов’язку застосування РРО платниками єдиного
податку до розміру торговельних площ.
Все це скидається на чергове окозамилювання від влади. Відмовлятися від
тотальної фіскалізації вона не планує,
більше того — вішає на ФОПів ярлик
«тіньовики».

У

Офіційна статистика щодо сплати податків підприємцями говорить, що з року в рік ця сума збільшується на кілька
мільярдів гривень. Якщо в 2017 році вони сплатили податків і зборів у розмірі
20,6 мільярда гривень, то в 2018-му —
30,6 мільярда гривень, а в 2019-му —
38,7 мільярда гривень. І я вже втомилася
пояснювати: не там шукаєте тінь, панове. Облиште мікробізнес, дайте людям
спокійно жити і працювати в Україні.
Натомість влада вже звільнила нормами, прийнятими в законі від 17 липня 2020 р. № 786, власників офшорних
компаній від сплати податку. Така собі
податкова амністія під нуль відсотків.
Мільярди, десятки мільярдів гривень,
які б могли надійти до державного бюджету, вже втрачені.
А от щодо всіх інших платників податків пропонується скасувати мораторій на проведення контролюючими
органами документальних та фактичних
перевірок, який раніше було запроваджено до кінця дії карантину. Ніби загроза епідемії (і це при сьогоднішньому добовому прирості захворювань на
COVID-19) минула або, як стало звучати від представників монобільшості, була дуже перебільшеною. А підсилюють
таке прагнення уряду ще й «громадською думкою»: СБУ вимагатиме законодавчо дозволити проведення перевірок

з метою «повернення мільярдів до бюджету». Так би мовити, інвестиційна няня, тільки в
профіль, або своїм звільнення
від сплати податків, а решті —
закон і перевірки.
Але повернімося до найбільш
болючої теми для людей, які
спромоглися на свій ризик організувати робочі місця (тобто до ФОПів). Наразі найближчими днями чекаємо на
реєстрацію законопроєкта з
позначкою «д».
Втім, чи дійде справа до розгляду в сесійний залі чи цього
«клона», чи законопроєктів,
справді потрібних підприємцям, — питання риторичне.
Адже зараз Верховна Рада
пішла на карантин і наступного разу (за винятком розгляду
бюджету на 2021 рік) збереться
аж 3 листопада. Навряд чи тоді питання, на яких наполягає мікробізнес, будуть актуальними для моновлади,
оскільки місцеві вибори вже відбудуться
і їм буде нецікаво обіцяти щось виборцям.
Ми ж у «Європейській Солідарності»
діємо не ситуативно, а послідовно (у
чому всі давно переконалися) і захист
права підприємців на працю та збере-

ÇÀÏÀÑÀÒÜÑß ÍÀ ÇÈÌÓ
ÍÅ ÍÀÄÎ
В Украине в 2020-м — урожай хуже, чем был
в прошлом году. Однако даже если цена
на отдельные группы товаров повысится,
запасаться продуктами заранее нет смысла.
аместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас
Высоцкий разъясняет:
— Есть несколько факторов. Даже при меньшей урожайности нужно помнить, что у нас исторически сложилось так, что производилось сельхозпродукции гораздо больше, чем потреблялось. У нас есть
хронические проблемы с мощностями хранения. И этого объема производства хватит для внутреннего рынка,
никакого дефицита не ожидается. Физического производства более чем достаточно, чтобы обеспечить Украину.
Он также сообщил, на какие продукты может снизиться цена.

— Нет смысла делать большие запасы каких-либо продуктов. Например, сахар. Сейчас будет идти активная
копка свеклы, и цена уменьшится. Если говорить о том,
когда ожидать минимальной цены сахара, то это середина–конец ноября. Что касается масла, то сейчас заканчивается сбор, и в конце октября будет минимальная цена. На овощи сейчас минимальная цена, но нужно смотреть, есть ли возможность для хранения.

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÏÎÄÕÂÀÒÈÒÜ
COVID-19 Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÅ
рач-инфекционист Киевской
городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский
на вопрос, можно ли таким образом
подхватить COVID-19, ответил:
— Теоретически, если больной человек наплюет на
какие-то продукты, а другой начнет их облизывать или
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сразу есть — то так можно заразиться. Но никто так не делает. Поэтому этот путь не является важным в эпидемиологическом контексте. Обычно
все заражаются при достаточно
тесном и длительном контакте.
Преимущественно это происходит в семье, закрытых коллективах, общежитиях. Или на
работе, связанной с близким общением. Например — хористы, артисты, соцработники.

Ніна ЮЖАНІНА

ÈÙÅÌ ÏÅÑÍÈ
×ÅÐÅÇ GOOGLÅ
В приложении поисковой системы
Google появилась новая функция, благодаря
которой можно найти песню, просто
напев ее.
ля того чтобы воспользоваться функцией, откройте на своем смартфоне последнюю версию приложения
Google или найдите виджет Google Search,
коснитесь значка микрофона и скажите: «Что
это за песня?» или нажмите кнопку «Искать
песню» и начните
напевать мелодию в
течение 10–15 секунд.
Когда вы напоете или
насвистите мелодию,
приложение предложит несколько вариантов песен.
В Google отмечают,
что для использования
функции не нужен абсолютный слух: когда вы
закончите напевать, алгоритм машинного обучения определит потенциальные совпадения
песен и покажет наиболее вероятные варианты, основанные на мелодии.
Сейчас функция доступна на операционных
системах iOS и Android.

Д
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Заражение COVID-19 через
поверхности, например, через
приобретенные в супермаркете
продукты, является маловероятным.

ження спрощеної системи оподаткування загалом — наші пріоритети. Тож будемо наполягати на якомога швидшому
розгляді законопроєктів у сесійній залі
і прийнятті по кожному з них рішення.
Дуже хочеться сподіватися, що ці рішення будуть на користь мікробізнесу.

