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АТАШЕ ІНДІЇ ВІДВІДАВ 
ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД»

27 серпня 2021 року ДП 
«Красилівський агрегатний 
завод» відвідав Військово-

повітряний Аташе Республіки 
Індія в Україні пан Фелікс 

Патрік Пінто. 
Аташе в супроводі керівників 
та спеціалістів підприємства 
здійснили огляд виробничих 

потужностей державного 
підприємства «Красилівський 

агрегатний завод». 
Після знайомства з 

виробництвом відбулися 
перемовини, в яких 

взяв участь директор 
підприємства 

Олександр Процюк. 
Результатом перемовин стало 
підписання меморандуму про 

співпрацю.
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ УКРОБОРОНПРОМУ

Укроборонпром активізує співробітництво 
зі структурами НАТО

Державний концерн «Укроборон-
пром» провів онлайн-семінар, на 
якому обговорювалися питання уча-
сті представників оборонної галузі 
України в роботі Промислово-дорад-
чої групи НАТО (NIAG, NATO Industrial 
Advisory Group). Учасниками заходу, 
зокрема, стали уповноважені особи 
підприємств Концерну та ГО «Ліга 
оборонних підприємств України», 
а також керівники відповідних під-
розділів Міністерства економіки 
України та Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості 
України. 

«Україну вже кілька років поспіль 
визнають найактивнішою країною 
серед усіх інших країн – партнерів 
НАТО, які задіяні у роботі NIAG. Кон-
церн готовий і надалі надавати все-
бічну підтримку та допомогу будь-
яким вітчизняним підприємствам, 
що планують долучитися або вже 
беруть участь у дослідженнях NIAG», 
– зазначив начальник управління 
інформаційно-аналітичного забез-
печення міжнародного співробітни-
цтва Концерну та голова української 
делегації при NIAG Андрій Сивушен-
ко.

«Концерн і надалі планує погли-
блювати співпрацю зі структурами 

НАТО, а також вживати заходів щодо 
популяризації співпраці з Альянсом 
на всіх рівнях», – вказав Андрій Си-
вушенко.

Вікторія Максимова, провідний 
спеціаліст управління інформацій-
но-аналітичного забезпечення між-
народного співробітництва Укробо-
ронпрому наголосила на важливості 

зв’язків із країнами НАТО та країна-
ми–партнерами Альянсу.

«Ми також запросили представ-
ників промисловості долучитися 
в якості експертів до роботи іншої  
групи НАТО, дотичної до діяльності 
NIAG, – Групи зі зв’язків із промис-
ловістю (NIIG, NATO Industry Interface 

Group)», – повідомила Вікторія Мак-
симова.

Практичну складову участі в до-
слідженнях NIAG висвітлив началь-
ник відділу міжнародного співробіт-
ництва ТОВ «ЮА.РПА» (учасник ГС 
«Ліга оборонних підприємств Укра-
їни») Ігор Процик. Зроблено акцент 
на тому, що сторона НАТО зацікавле-

на в участі наших фахівців, оскільки 
Україна має досвід у протистоянні 
агресії з використанням сучасних 
засобів ведення бойових дій.

Надалі ДК «Укроборонпром» пла-
нує продовжувати співпрацю та 
брати активну участь у дослідниць-
ких проєктах Альянсу. Концерн на 

постійній основі залучає свої нау-
кові потужності для взаємовигід-
ного співробітництва з країнами 
Альянсу та проведення досліджень 
в рамках NIAG (Індустріальної кон-
сультативної групи НАТО) з метою  
забезпечення зв’язку із оборонними 
галузями країн НАТО, а також сти-
мулювання ефективного та еконо-
мічно вигідного співробітництва в 
галузі озброєнь країн-членів та кра-
їн – партнерів Альянсу.

NIAG є консультативно-дорадчим 
органом високого рівня, який скла-
дається з представників промисло-
вості країн-учасників та підпорядко-
вується Конференції національних 
директорів НАТО з озброєнь (CNAD).

Нагадаємо, з 2019 року в керівних 
документах Міністерства оборони 
та підприємств оборонно-промисло-
вого комплексу України передбаче-
но запровадження принципів і стан-
дартів НАТО. Окрім того, з 2019 року 
почалося практичне впровадження 
натівських технічних стандартів у 
виробництво озброєння та військо-
вої техніки в Україні. Це дасть змогу 
значно підвищити якість української 
зброї та забезпечити сумісність бо-
йових систем України та країн–парт-
нерів Альянсу.

Укроборонпром та Мінцифри розвиває сферу 
штучного інтелекту в оборонці

Міністерство цифрової трансфор-
мації України та Державний концерн 
«Укроборонпром» уклали Меморан-
дум про наміри задля розвитку циф-
рової економіки та цифрових інно-
вацій.

Меморандум підписали Ві-
це-прем’єр-міністр – Міністр цифро-
вої трансформації України Михайло 
Федоров та генеральний директор 
Державного концерну «Укроборон-
пром» Юрій Гусєв.

Серед напрямків діяльності – 
сприяння якнайшвидшому та ефек-
тивному застосуванню алгоритмів 
штучного інтелекту (ШІ) в сферах на-
ціональної безпеки та оборони, роз-
робка науково-дослідних проєктів 
та навчальних програм у цій галузі.

«Впровадження технологій штуч-
ного інтелекту в оборонній сфері 
є важливою складовою реформи 
усього ОПК та Укроборонпрому зо-
крема. Оборонні відомства провід-
них країн також вивчають можли-
вості застосування алгоритмів ШІ в 

оборонній галузі, зважаючи на дуже 
успішні результати, отримані в ци-
вільній сфері такими компаніями, 
як Google, Apple або Facebook. Це не 
просто тренд, це виклик часу і не-
обхідність. Сьогодні такі технології 
цікаві оборонці, як з точки зору за-
хисту власного кіберпростору, так і з 

точки зору інноваційних розробок та 
створення зброї і техніки нового над-
сучасного зразка. Йдеться, зокрема, 
про безпілотні системи, справжній 
потенціал яких охоплює всі середо-
вища бою – землю, море, повітря та 
космос. Це дасть нам можливість 
перемагати у війнах майбутнього», 

– зазначив генеральний директор 
Укроборонпрому Юрій Гусєв.

«Штучний інтелект стає однією 
з ключових трансформаційних тех-
нологій економіки, оборони, дер-
жавного управління. Успіх України 
багато в чому залежить від її здат-
ності використовувати та примно-
жувати наявний потенціал у сфері 
штучного інтелекту. Саме тому ми 
в Мінцифри створюємо для цього 
необхідні умови. Уряд вже прийняв 
нашу Концепцію розвитку штучного 
інтелекту та затвердив план її реа-
лізації. Тепер разом з Укроборон-
промом будемо впроваджувати ШI 
в оборонній сфері», – зазначив  Ві-
це-прем’єр-міністр – Міністр цифро-
вої трансформації України Михайло 
Федоров.

Нагадаємо, Концепцію розвитку 
штучного інтелекту в Україні схва-
лено розпорядженням КМУ у 2020 
році: її і покладено в основу май-
бутньої співпраці між Мінцифри та 
Концерном.



АГРЕГАТНИЙ № 49 вересень 2021 року 3

Нещодавно ми відсвяткували 30-річ-
чя незалежності України. 

За цей час Україна подолала над-
звичайно багато викликів. Але ми ви-
стояли й неодмінно переможемо, в 
цьому нам допоможе український дух 
та відновлена до сучасного рівня наша 
армія.

В День Незалежності України на цен-
тральній вулиці столиці відбувся свят-
ковий парад Збройних Сил України, 
що символізував силу нашої незалеж-
ності. Наповнення Збройних Сил Укра-
їни зброєю та військовою технікою 
здійснюється флагманом оборонної 
промисловості – Державним концер-
ном УКРОБОРОНПРОМ, в тому числі і 
нашим підприємством, як учасником  
Державного концерну УКРОБОРОН-
ПРОМ. Протягом усіх 30 років незалеж-
ності наше підприємство допомагало 
створювати сильну сучасну армію 
України, особливо в останні роки, роки 

агресії східного сусіда. Підприємство 
успішно виконує державні замовлен-
ня по відновленню військової авіації 
та бронетехніки. Приймає участь у ви-
готовленні протитанкового ракетного 

комплексу «Стугна-П» та виготовляє 
стрілкову зброю – автомат «Малюк». З 
метою розширення теми виготовлення 
стрілкової зброї 19 серпня цього року 
наше підприємство відвідали провідні 
спеціалісти Державного підприємства 
«Науково-технічний комплекс «Завод 

точної механіки» з міста Кам’янець-По-
дільський. 

Метою зустрічі була участь нашого 
підприємства в державній програмі з 
відновлення виробництва великокалі-

берної стрілкової зброї.
Варто нагадати, шо Державне під-

приємство Науково-технічний комп-
лекс «Завод точної механіки» (НТК 
«ЗТМ») позиціонує себе як виробник 
якісних аналогів радянських зразків 
зброї і є єдиним заводом в Україні, де 

виготовляється артилерійсько-стрі-
лецька зброя калібром до 30 мм. 
Зустріч провідних фахівців ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» та «На-
уково-технічного комплексу «Завод 
точної механіки», що входять до Дер-
жавного концерну УКРОБОРОНПРОМ, 
надасть можливість в подальшій робо-
ті консолідувати технічні та виробничі 
потужності з відновлення виробництва 
великокаліберної стрілкової зброї в 
Україні.

Головний технолог 
ДП «Красилівський агрегатний 

завод» Микола Поліщук

Зустріч провідних фахівців 
державних підприємств

Підприємство, яке не займається 
модернізацією виробничих процесів, 
впровадженням передових техноло-
гій та нових виробів – приречене на 
провал.

Тому ДП «Красилівський агрегат-
ний завод» постійно проводить робо-
ти з впровадження у виробництво но-
вої продукції. Так, у 2019 керівництвом 
підприємства було прийнято рішення 
по впровадженні на потужностях під-
приємства виробу «Перехідна балка 
для МБД3-У2Т-1», від освоєння якого 
відмовилися деякі підприємства га-
лузі. 

Конструкторським та технологіч-
ним бюро підприємства у стислі тер-
міни була розроблена документація 
на перехідну балку для МБД3-У2Т-1. 

Під час проведення робіт було при-
йняте спільне рішення з представни-
ками Військово-Повітряними Силами 
Збройних Сил України про постачан-
ня даних виробів для потреб авіації 
України. А також проведені роботи по 
затвердженню та постановці на облік 
конструкторської документації, прове-
дення метрологічної експертизи, за-
твердженням документації військови-
ми представництвами та інститутом 
авіації України.

Не легким етапом під час впрова-
дження у виробництво стало забезпе-
чення специфічними матеріалами та 
комплектуючими виробами, що було 
успішно виконано спеціалістами від-
ділу матеріально-технічного забезпе-
чення.

При виготовлені першої промисло-
вої партії виробів підприємству дове-
лося вирішувати ряд складних питань 

з підготовки виробництва, технології 
зварювання, контролю якості зварних 
швів та виробу в цілому. 

Наявність на підприємстві дільни-
ці станків з ЧПУ «HAAS» та «HYNDAI» 
дозволило з високою якістю викона-
ти механічну обробку деталей виробу. 
Досвід та майстерність операторів 
цих станків та керівника дільниці Ми-
хайла Романюка забезпечили успішне 
виконання завдання.

Обробка листового матеріалу про-
водилася на дільниці лазерної різки 
ERMAKSAN та координатно- пробив-
них пресів Finn Power, а обробка ма-

теріалу тиском відбувалася на криво-
шипних та гідравлічних пресах.  

Розуміючи важливість виготовлен-
ня партії виробів у встановлені тер-
міни, та враховуючи складність робіт 
паралельно із всіма технологічними 
процесами, керівником підприємства 
Олександром Процюком було при-
йнято рішення про створення робо-
чих груп із фахівців підприємства по 
напрямках робіт. Так, для виконання 
операцій з термічної обробки виробів, 
були проведені розрахунки, забезпе-
чено матеріалами та проведено ре-
конструкцію шахтної печі потужністю 
135 кВт, що дозволило проводити об-
робку деталей в діапазоні температур 
від 100 до 1100 градусів С, розмір яких 

у діаметрі до 700 мм та довжиною до 
3000 міліметрів.  Роботу печі забез-
печує блок електронного управління, 
контролю та фіксації заданих параме-
трів обробки.

Серйозне завдання довелося ви-
рішувати фахівцям підприємства по 
впровадженню процесу   зварюванню 
легованої сталі 30ХГСА. Виріб має сім 
кільцевих зварних швів з товщиною 
матеріалу від 8 до 20 міліметрів, які 
виконуються за три проходи. 

Для відпрацювання технології зва-
рювання, підготовки поверхонь та 
матеріалів, відпрацювання режимів 

зварювання, довелося звертатися за 
консультаціями до висококваліфіко-
ваних спеціалістів з великими прак-
тичними знаннями  в даній сфері. 
Одним із яких стало Державне Київ-
ське Конструкторського Бюро «ЛУЧ». 
На підприємстві було впроваджено 
процес зварювання, насамперед зав-
дяки великому досвіду та практич-
ним знанням  Чарториського Леоніда 
Олексійовича, за що велика подяка 
йому та Генеральному конструктору 
– генеральному директору конструк-
торського бюро Коростельову Олегу 
Петровичу.

Процес зварювання здійснюєть-
ся з застосуванням TIG зварювання 
в середовищі захисного газу аргон 

високої чистоти 99,98%. З складним 
процесом справляється молодий та 
перспективний зварювальник Юрій 
Кондратюк, який проходив навчання у 
спеціалізованій організації по даному 
типу зварювання. 

Для контролю якості зварних з’єд-
нань залучили відому українську фір-
му, яка має міжнародну акредитацію, 
усі необхідні ліцензії, та має сучасне 
потужне обладнання, яке дозволяє на 
високому рівні проводити контроль 
якості зварних з’єднань з товщиною 
металу до 48 міліметрів.

Успішно вирішується питання скла-
дання виробів, яке забезпечене комп-
лектуючими власного виробництва, 
купованими виробами та спецінстру-
ментом. Виготовлено допоміжне та 
контрольне оснащення.

Для нанесення гальванічних по-
криттів було виготовлено ванни та 
впроваджено новий технологічний 
процес.

Можна з впевненістю сказати, що 
перша промислова партія виробу 
«Перехідна балка для МБД3-У2Т-1» 
буде виготовлена у встановлені тер-
міни та відвантажена інозамовнику,а 
також виготовлено та відвантажено 
першу партію виробів для потреб Вій-
ськово-Повітряних Сил Збройних Сил 
України. А для ДП «Красилівський 
агрегатний завод» це буде ще один 
новий освоєний перспективний виріб 
для авіаційної техніки.

Провідний інженер підготовки 
виробництва ДП «Красилівський 

агрегатний завод» Анатолій Сизько

Впровадження 
нового виробу 
у виробництво 
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•	 Інженер-конструктор;
•	 інженер-програміст;
•	 оператор	верстатів	з	програмним	керуванням;
•	 фрезерувальник;
•	 токар;
•	 шліфувальник*;
•	 різьбошліфувальник*;
•	 електрозварник	на	

автоматичних	машинах;
•	 різальник	металу	на	

ножицях	і	пресах;
•	 нормувальник.
*можливість	навчання	на	виробництві

ОПЛАТА	ЗА	ДОМОВЛЕННІСТЮ

Працівники	підприємства,	які	бажають	отримати	
безкоштовно	щеплення	від	COVID-19,	просимо	звертатися	

в	медпункт	заводу.
ДП «Красилівський агрегатний завод» – одне з 

небагатьох підприємств УКРОБОРОНПРОМУ, де одними з 
перших організовано вакцинацію від COVID-19.

На сьогодні вже вакциновано 83 працівника.

В	заводському	медпункті	проводиться	прийом	працівників	
підприємства	лікарем-невропатологом	КНП	«КРАСИЛІВСЬКА	

БАГАТОПРОФІЛЬНА	ЛІКАРНЯ»
Дні	прийому:

–	ПОНЕДІЛОК:	16.00	–	18.00
–	СЕРЕДА:	16.00	–	18.00

–	П’ЯТНИЦЯ:	16.00	–	18.00

ОГОЛОШЕННЯ

Отримані ДП «КАЗ» звернення від 
правоохоронних органів  свідчать про 
існування негативної тенденції можли-
вого вчинення окремими посадовими 
особами (декларантами) нашого заво-
ду корупційних, та пов’язаних з коруп-
цією правопорушень. Таких звернень, 
щодо можливих правопорушень, на-
дійшло:

у 2019 році стосовно 3-х осіб, 
у 2020 році стосовно 6-х осіб,
у 2021 році стосовно 6-х осіб.
В переважній кількості вони стосу-

ються порушень  вимог п.1 ст.45 Зако-
ну України «Про запобігання корупції», 
щодо своєчасності подання деклара-
цій за минулий рік в зазначений термін 
– до 1 квітня.

Слід зазначити, що ці норми зако-
нодавства, відповідно до п.3 ст.3 ви-
щезгаданого Закону, поширюються на 
посадових осіб нашого підприємства, 
які постійно, або тимчасово обійма-
ють посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміні-
стративно-господарських обов’язків.  
Такі посади обіймають до 18% наших 
колег. Матеріали розслідування, щодо 
можливих правопорушень в антико-
рупційній сфері, свідчать про наступні 
основні передумови їх скоєння:

– Відкладання подання декларації 

за минулий рік до останніх термінів, 
практично до 1 квітня (хоча термін де-
кларування триває з січня по 31 берез-
ня включно), і саме в останні дні берез-
ня, внаслідок великого навантаження 
на сервери НАЗК, це здійснити дійсно 
складно;

– Хибне уявлення декларантів, 
що подання декларації це обов’язок 
уповноваженої особи підприємства з 
антикорупційної діяльності, а не їх пер-
сональний обов’язок, відповідно до 
вимог п.1,2 ст.45 Закону України «Про 
запобігання корупції»:

– Неподання декларацій за мину-
лий рік особами, що припинили від-
повідну діяльність на підприємстві 
(якщо наприклад працівник, суб’єкт 
декларування, звільнився в поточно-
му 2021 році, то зобов’язаний буде по-
дати декларацію за цей рік, в наступ-
ному 2022 році).

Ст.172*Кодексу адміністративних 
правопорушень передбачено відпо-

відальність за несвоєчасне подання 
декларацій:

– Накладенню штрафу від п’ятдеся-
ти до ста неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (що складає від 850 
до 1700 гривень)

Що ж необхідно знати і зробити, 
щоб своєчасно надати декларацію за 
поточний 2021 рік:

– Декларація подається з січня 
2022 року по квітень (до 31 березня 
включно 2022 року);

– Перевірити наявність і дійсність 
особистого електронного ключа (як 
правило він діє 2 роки);

– В разі суттєвих змін в майновому 
стані, які відбулися в поточному 2021 
році (купівля-продаж рухомого або не-
рухомого майна), мати «під рукою» від-
повідні договори, паспорта, свідоцтва 
на право власності з відповідними ка-
дастровими номерами;

– Отримати від членів родини (осіб з 
якими ви спільно проживаєте, пов’яза-
ні спільним побутом) інформацію про 
отримані ними доходи в 2021 році);

– Отримати в бухгалтерії підприєм-
ства довідку про заробітну платню в 
2021 році, включно з одноразовими 
допомогами від профспілкової органі-
зації, якщо такі виплачувалися;

– В разі отримання пенсійних ви-
плат, з’ясувати їх розмір за 2021 рік в 
установах пенсійного фонду, або в бан-
ку, через який ви отримуєте ці виплати.

Якщо ж у Вас виникають будь-які 
питання, щодо декларування доходів, 
прошу звертатися до уповноваженого 
ДП «КАЗ» з антикорупційної діяльності 
Ткачука В.О. особисто або за телефо-
ном служби: 215,  

або за номером мобільного телефо-
ну: 068 204 0672, де Ви завжди отрима-
єте необхідну методичну та консульта-
ційну допомогу з питань додержання 
законодавства, щодо запобігання ко-
рупції.

Уповноважений 
з антикорупційної діяльності 

Василь Ткачук 

Готуймося	до	
декларування		

доходів	
у	2022	роціЗапрошуються	на	роботу!

Запрошуються	на	роботу!

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ!

Підприємство має можливість 
реалізувати для працівників 
підприємства твердопаливні 

котли моделі АОТВ-16С за 
спеціальною ціною – 

9620 гривень.
– Можливе оформлення покупки 

в рахунок зарплати.
– Можливе розтермінування 

оплати на 12 місяців.

КІЛЬКІСТЬ КОТЛІВ – ОБМЕЖЕНА!!!
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                    АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

(Закінчення. Початок 
в попередньому номері)

 – Чи можна зараз оформлювати 
субсидію вже на опалювальний пе-
ріод? 

– Наразі проводиться оформлення 
субсидії на неопалювальний період. 
Але субсидії призначаються з 1 трав-
ня й до кінця наступного опалюваль-
ного періоду, тобто, до 30 квітня 2022 
року. До поданих зараз документів 
інших у жовтні чи листопаді додавати 
нічого не потрібно. Як і раніше, інфор-
мацію про доходи громадян органи со-
цзахисту населення отримуватимуть 
самостійно. Відповідні запити будуть 
опрацьовуватися у режимі автоматич-
ного обміну інформацією з Пенсійним 
фондом, фіскальною службою, фонда-
ми соціального страхування. 

– Як довго доведеться чекати при-
значення субсидії? 

– Вже скасовані комісії, які вирішу-
вали питання призначення субсидій в 
окремих випадках. Зараз призначення 
субсидії у всіх випадках призначати-

муться безпосередньо органами соці-
ального захисту населення на підставі 
поданих документів. І завдяки цьому 
термін призначення субсидії скорочу-
ється. У комісій це займало до 30 днів. 
Тепер процедура відбуватиметься у 
10-денний термін. 

– Як призначатиметься субсидія 
на понаднормову житлову площу?                                                                                                                                           
     – Норма житла, на яку признача-
ється субсидія, на домогосподарство 
з однієї особи складає майже 49 кв. 
м., і 13,65 - на кожну наступну особу. 
Тобто, на сім’ю з трьох осіб - близько 
75 кв. У минулий опалювальний пе-
ріод в Україні було близько 450 тис. 
домогосподарств, які одержували суб-
сидію на понаднормову площу. Поста-
новою, яка регламентує призначення 
житлових субсидій, визначено, що суб-
сидія на понаднормову площу розпо-
всюджується лише в одному випадку 
- якщо до складу домогосподарства 
входять непрацюючі непрацездатні 
особи (особи з інвалідністю, пенсіоне-
ри, діти). У таких випадках субсидії на 
понаднормову площу, як і в попередні 
опалювальні періоди, будуть нарахо-
вані автоматично на підставі інфор-
мації про склад домогосподарства та 
про соціальний статус його членів. 

У наданні субсидії відмовлять, якщо: 

– площа квартири перевищує 130 
кв.м, 

– площа будинку понад 230 кв. м. 
При призначенні субсидій не вра-

ховуються житлові приміщення, які 
перебувають у спільній частковій або 
сумісній власності, або розташовані 
у сільській місцевості й отримані як 
спадщина. 

– Чи існують винятки в призначенні 
субсидій власникам кількох житлових 
помешкань? 

– Виняток буде зроблено лише тим, 
хто має кілька житлових приміщень у 
сільській місцевості, з огляду на їхню 
низьку вартість і неліквідність (як пра-
вило, це успадковане майно). 

– Чи можуть претендувати на 
житлові субсидії власники індиві-
дуальних транспортних засобів?                                                                                                                                         
     – Якщо конкретний член одного 
домогосподарства має авто, випуще-
не менше п’яти років тому або два чи 
більше автомобілів віком не старше 15 
років, то субсидія в такому випадку не 
призначається. Відповідно, якщо один 
автомобіль або кілька старші за 15-річ-
ний вік, на призначення субсидії це не 
впливає.  

– Які категорії населення втратять 
право на субсидії? 

– Право на субсидії втратять ті, хто: 

ГАРЯЧІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ
Нові правила призначення і нарахування субсидій викликають багато запитань у існуючих та потенційних отримувачів. Міністер-

ство соціальної політики України відібрало питання, що найчастіше зустрічаються, і підготувало вичерпні відповіді

Пожежна безпека на 
підприємстві

Вимоги до пожежної безпеки на 
підприємстві неухильно повинен 
дотримуватися кожен працівник, а 
організаційна складова при цьому 
покладається на посадових осіб за 

відповідним рішенням керівництва 
і прописується в посадових інструк-
ціях і положеннях по структурним 
підрозділам. 

Для працівників дуже важливо 

виконання елементарних правил 
пожежної безпеки під час пере-
бування на робочому місці. Адже 
безвідповідальне ставлення до 
таких, здавалося б, дрібниць, як 
кинутий недопалок чи залишений 
без нагляду електрообігрівач, може 
спричинити пожежу. Часто займан-
ня відбувається через неправильне 
зберігання в приміщенні легкоза-
ймистих речовин, спалах електро-
проводки через перевантаження 
електромережі, неакуратне пово-
дження з вогнем у місцях приготу-
вання тощо.

Відтак варто ще раз пригадати 
правила пожежної безпеки та ре-
тельно їх дотримуватися.

У разі, якщо пожежі не вда-
лось уникнути, необхідно: 

- повідомити про виникнення 
пожежі адміністрацію та черго-
ву зміну охорони (по тел. 133);

- повідомити пожежну охоро-
ну по телефону 101, вказати при 
цьому адресу, місце виникнення 

пожежі, наявність людей, своє 
прізвище;

- організувати евакуацію лю-
дей та матеріальних цінностей;

- вимкнути, у разі необхідно-
сті, струмоприймачі;

- розпочати гасіння пожежі 
наявними первинними засоба-
ми пожежогасіння;

- організувати зустріч підроз-
ділів пожежної охорони й на-
дати їм консультаційну та іншу 
допомогу в процесі гасіння по-
жежі.

Фахівець з питань цивільного 
захисту і техногенної безпеки 

Олександр Семенюк 

– здійснив покупку квартири, зе-
мельної ділянки, транспортного за-
собу (крім мопеда або причепа), то-
варів довгострокового використання 
на суму понад 50 тисяч гривень одно-
разово протягом року, що  передує 
року звернення за субсидією; 

– має банківський депозит у сумі по-
над 100 тисяч гривень; 

– здійснив купівлю-продаж валюти 
та банківських металів протягом року 
до звернення за субсидією на суму по-
над 50 тисяч гривень; 

– декларує відсутність доходу і пе-
ребував за  кордоном понад 60 днів, 
за винятком перебування на лікуванні, 
у  відрядженні, для нагляду за  дити-
ною; 

– має заборгованість з  оплати жит-
лово-комунальних послуг та  з  оплати 
аліментів понад три місяці; 

– не повернув до бюджету незакон-
но отриману субсидію за попередній 
період; 

– має авто, якому менш ніж 5 років 
з дати випуску; 

– має два і більше автомобілів, яким 
немає 15 років з дати випуску; 

– не має доходів і при цьому ніде 
не навчався, не працював, не мав ста-
тусу безробітного.
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4  серпня 2021 року на ДП «Краси-
лівський агрегатний завод» відбулася 
17-та звітно-виборна профспілкова 
конференція. 

На конференцію було обрано 57 де-
легатів. 

Присутніх на конференції було 49 де-
легатів.

Запрошено 8 осіб. Серед запроше-
них був Олег Сковородніков – голова 
Федерації Профспілок Хмельницької 
області. 

Перед розглядом порядку денного 
конференції, за дорученням Голови 
профспілки Яреми Жугаєвича, голова 
первинної організації Микола Галиш 
вручив Грамоти і Подяки Центрально-
го Комітету профспілки авіабудівників 
України профспілковим активістам, а 
також грошові премії профспілкового 
комітету. 

Серед нагороджених:
Кордубан О.О. – голова комісії про-

фкому з питань охорони праці, інже-
нер-технолог; 

Стаховська В.І. – голова цехового ко-
мітету ЕМС, електромонтер з ремонту, 
обмоток та ізоляції електродвигунів; 

Озійчук С.Б. – голова ревізійної ко-
місії первинної організації, провідний 
бухгалтер; 

Нікітюк В.І. – голова комісії профко-
му з питань праці та зарплати, провід-
ний інженер бюро організації праці і 
зарплати цеху № 74; 

Кравчук Т.Ф. – голова комісії профко-

му з питань соціального захисту членів 
профспілки, провідний інженер цеху № 
75;

Борщинський П.Ф. – голова комісії 
профкому з питань зайнятості та пер-
соналу.

Також, за поданням Профспілкового 
комітету, Голова Федерації Профспілок 
Хмельницької області Олег Сковород-
ніков вручив Грамоти Федерації, а голо-
ва первинної організації Микола Галиш 
– грошові премії:

Сокол Р.П. – голові комісії профкому 
з питань рівності прав жінок і чолові-
ків, старшому майстру цеху № 95;

Шпіль О.М. – заступниці голови ко-
місії профкому з питань охорони праці, 
свердлувальниці цеху № 73;

Заїці О.В. – голові цехового комітету 
цеху № 73, розподілювачу робіт;

Кравчук А.В. – заступниці голови 
цехкому цеху № 85, диспетчеру;

Логвиновичу М.А. – голові цехкому 
цеху № 75, слюсарю-інструментальни-
ку.

На підставі рішення профспілкового 
комітету та подання ЦК ПАУ, вручена 
відзнака Федерації профспілок Украї-
ни «За розвиток соціального партнер-
ства» Процюку О.Ф. – директору заво-
ду.

Конференція заслухала звіт про 
роботу профспілкового комітету за 
період з 21 листопада 2015 року по 
червень 2021 року, з яким виступив го-
лова профкому М. Галиш, а також звіт 

Відбулася звітно-виборна 
профспілкова конференція
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ревізійної комісії первинної організації 
за період з 21 листопада 2015 року по 
червень 2021 року, з яким виступила 
голова ревізійної комісії С.Озійчук.

В обговоренні доповідей прийняли 
участь:

Процюк О.Ф. – директор заводу; Со-
кол А.С.– провідний інженер СОПЗіНС; 
Побережний А.В. –  головний інженер 
заводу; Абельчук А.В. – начальник 
відділу закупівель; Сквородніков О.В. 
– голова Федерації Профспілок Хмель-
ницької області. У виступах говори-
лося про роботу підприємства, його 
перспективи, освоєння і випуск нової 
техніки, стан справ з охорони праці, 
співпраця із профспілковим комітетом, 
його робота, що потрібно робити про-
фкому в майбутньому, давалась оцінка 
роботи профспілкового комітету.

Також, на конференції відзначалося, 
як у звітній доповіді, так і у виступах де-
легатів, про розвиток та налагодження 
соціального партнерства між адміні-
страцією та профспілковим комітетом.

Сковородніков О.В. у своєму виступі 
проаналізував роботу Федерації Проф-
спілок області, її основні завдання, а 
також проінформував присутніх у залі 
про роботу Ради Федерації та обласно-
го центру зайнятості з питань погашен-
ня заборгованості з виплат у зв’язку з 
епідемією КОВІД-19.

Із заключним словом виступив Га-
лиш М.І. – голова первинної організа-
ції.

Конференція одноголосно прийняла 
постанову про визнання роботи про-
фкому за звітний період – задовільною 
та затвердили звіт ревізійної комісії.

Конференція одноголосно переобра-
ла головою первинної організації Гали-
ша Миколу Івановича.

Також, конференція одноголосно під-
твердила повноваження делегованих 
до складу профспілкового комітету 
прямим делегуванням членів проф-
спілкового комітету.

До складу профспілкового комітету 
делеговано: 

Цех № 72 (ЗДУ)
Мисик Володимир Степанович – за-

Відбулася звітно-виборна 
профспілкова конференція

ступник директора з фінансів;
Борщинський Павло Феліксович – 

начальник ВДВ;
Федорчук Тетяна Василівна – еконо-

міст з планування.
Цех №73
Заїка Оксана Віталіївна – розподілю-

вач робіт;
Стафурський Вадим В’ячеславович – 

слюсар-ремонтник;
Шпіль Оксана Михайлівна – свердлу-

вальниця.
Цех №74
Нікітюк Василь Іванович – началь-

ник бюро;
Ткачук Галина Адамівна – диспетчер.
Цех №75
Гарнюк Ірина Олександрівна – про-

відний інженер технічного бюро;
Сільвеструк Олександр Миколайо-

вич – муляр-штукатур. 
Дільниця №78 (ЕМС)
Шуляк Василь Іванович – електро-

монтер.
Цех № 85
Кравчук Антоніна Василівна – дис-

петчер.
Цех №95
Валігура Зоя Миколаївна – майстер 

малярної дільниці;
Шемчук Олена Адамівна – провідний 

інженер виробничо-диспетчерського 
бюро.  

Конференція одноголосно обрала ре-
візійну комісію первинної організації в 
складі:

Озійчук С.Б. – провідний бухгалтер 
заводської бухгалтерії;

Куриленко Н.В. – економіст з плану-
вання відділу закупівель;

Розізнана О.М. – старший диспетчер 
цеху №75;

Поліщук М.П. – головний технолог;
Сокол Р.П. – старший майстер цеху 

№95.
На конференції було прийнято рішен-

ня про перейменування назви первин-
ної організації на ДП «КАЗ» з Первинної 
організації профспілки авіабудівників 
України на Первинну організацію пра-
цівників авіабудування та машинобу-
дування.
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                   АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Коли можна пускати 
газовиків до себе

Нові тарифи 
«на світло» 
запрацюють з 1 
жовтня: подробиці 
і кого стосується

Останнім часом в Україні суттєво 
збільшилася кількість скарг на пра-
цівників газових компаній. За слова-
ми споживачів, представники облга-
зів без попередження проникають 
на приватну територію, та буцімто 
проводять ремонтні роботи. Після 
чого вимагають у власників оплату 
за виконану роботу і повторне під-
ключення газопостачання.

Та чи мають працівники газових 
служб право примусово виконува-
ти опломбування труб, або ремонт 
системи? Ми вирішили знайти від-
повідь на це спірне питання.

Як виявилося, проникнення на 
приватну територію громадяни-
на без його попереднього дозволу 

можливе лише у разі екстреної ситу-
ації. Та й у цьому випадку газовикам 
необхідно слідувати певним прави-
лам.

Громадянин 
змушений буде пустити 
представника газової 

служби на свою приватну 
територію, якщо:

– сталася аварія, або існує реаль-
на небезпека її виникнення;

– необхідно виконати заміну чи 
встановлення обладнання, прове-
сти профілактичний чи технічний 
огляд, зняти контрольні показники.

Самовільно проникати на при-
ватну територію газовики можуть 
лише у випадку небезпеки життю та 
здоров’ю людей, або небезпеки зни-

щення матеріальних цінностей.

Проникнення на 
особисту територію без 
попередження можливе 

у таких випадках:
– виникла екстрена ситуація, а 

зв’язатися із власником території 
чи будинку не вдається;

– власник свідомо не пускає пра-
цівника газової служби, при цьому є 
точна інформація, що аварія стала-
ся саме на його приватній території.

Однак, у момент проникнення 
газовиків на приватну територію 
обов’язкова присутність особи, що 

представляє виконавця, працівника 
місцевого органу УМВС, членів ре-
монтної бригади та власника одного 
з будинків поблизу. 

Представник виконавця складає 
відповідний акт про несанкціонова-
не проникнення, який повинні підпи-
сати усі присутні.

Якщо ж житло власника постраж-
дає у результаті несанкціонованого 
проникнення, він має право вима-
гати від газової компанії, що його 
здійснила, виплату компенсації за 
завдані йому матеріальні збитки.

Працівники газових компаній 
закликають споживачів надавати 
допуск працівникам газового госпо-
дарства для проведення планових 
технічних оглядів, оскільки мова 
йде не просто про формальне до-
тримання норм закону, а про життя 
і здоров`я людей!

Права споживачів, про які ви могли не знати

Після довгих дискусій про підвищення тарифів на електроенергію для на-
селення, в уряді таки прийшли до рішення — ціна «на світло» зміниться з 1 
жовтня 2021 року.

Як повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з 1 жовтня домогосподар-
ства, які споживають менше 250 кВт \ год, будуть платити по 1,44 грн за кВт \ 
год. Тобто, ціну знизили — наразі вона становить 1,68 грн кВт \ год.

Для тих, хто споживає більше електроенергії, ціни залишать без змін.

Письмова форма звернення
При будь-якому зверненні особи до підприємства, установи, організації, та 

власне й до фізичної особи, необхідно пам’ятати, що звернення, заява, про-
хання, повинне подаватись в письмовому вигляді. Письмова форма звер-
нення одразу надає Вам певні привілеї, а саме:

По-перше, на письмову відповідь підприємство, установа, організація зо-
бов’язана відповісти письмово, оскільки всі запити, заяви чи звернення у 
відповідному порядку реєструється в журналі вхідної кореспонденції органу, 
до якого ви звертаєтесь;

По-друге, письмова відповідь, нехай і з відмовою, завжди буде підставою 
для оскарження 
цього рішення чи 
звернення на під-
ставі даної відпо-
віді до суду чи ви-
щестояшого органу, 
прикріпивши зазна-
чену відповідь до 
матеріалів справи;

По-третє, пра-
цівники, які безпід-

ставно в більшості випадків відмовляють громадянам на усні звернення чи 
заяви, у випадку письмового звернення повинні, мають обґрунтовувати нор-
мативно-правовими актами, оскільки відповідь також фіксується в журналі 
вихідної кореспонденції органу, до якого ви звернулись.

Отож, пам’ятайте, що письмово оформлена відповідь, 
нехай негативна для Вас, набагато цінніша, ніж усне 
„задоволення” Вашого прохання.

СЛУШНА ПОРАДА ВІД ЮРИСТІВ
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   Наше здоров’я - в наших руках
Лікарі назвали простий спосіб 

розрідження крові 
В риб’ячому жирі багато Омега-3 жирних кислот, які вважаються неймо-

вірно корисними для серця. Вони здатні знижувати рівень «поганого» холес-
терину, який створює ідеальне середовище для утворення згустків і збіль-
шує ризик закупорки артерій.

Жирні кислоти Омега-3, що містяться в риб’ячому жирі, реально розрід-
жують кров, зменшуючи її в’язкість і небажане злипання тромбоцитів, попе-
редників небезпечних згустків.

Існує багато натуральних продуктів для розрідження крові, і серед них 
риб’ячий жир довів свою ефективність. Його виписують медики в разі тром-

бозу.
Крім добавок із риб’я-

чим жиром, деякі види 
риби, такі як скумбрія, 
дуже багаті жирними кис-
лотами. У деяких випад-
ках риб’ячий жир може 
бути корисним засобом 
додаткового лікування 
або ефективним засобом 
запобігання утворенню 
тромбів, особливо, якщо є 
фактори ризику, або в раці-
оні харчування немає жир-
них кислот Омега-3.

Овоч, який нормалізує рівень цукру 
у крові, назвали простим засобом 

для довголіття 

Це знайомий овоч, який додають в улюблений багатьма борщ. Фахівці 
стверджують, що одна миска буряка містить велику кількість вітамінів і мі-
нералів, необхідних для загального здоров’я, таких як кальцій, фолієва кис-
лота, калій, магній, цинк і вітаміни А та С.

Відзначається, що буряк містить хімічні речовини, звані нітратами, які ор-
ганізм перетворює на оксид азоту. Це з’єднання дає змогу розслабити кро-
воносні судини та покращити кровообіг. Хороший кровообіг, своєю чергою, 
дає змогу знизити ризик 
серцевих захворювань, 
інфаркту й інсульту. Також 
буряк містить беталаїни — 
клас потужних антиокси-
дантів, які знижують ризик 
хронічних захворювань, 
пов’язаних із запаленням, 
таких як ожиріння та рак, 
заявляють експерти.

Оксид азоту також під-
вищує приплив крові до 
мозку, що може з часом 
поліпшити життєво важ-
ливі когнітивні функції. 
Потужні антиоксиданти у буряках, такі як вітамін А, лютеїн і каротиноїди, 
можуть допомогти уповільнити ознаки старіння. Експерти припускають, що 
омолоджуючий ефект буряка пов’язаний із тим, як антиоксиданти борють-
ся з нестабільними молекулами, які називаються вільними радикалами, що 
пов’язані з передчасним старінням.

Буряк є одним із кращих продуктів для печінки, тому що містить кальцій, 
вітаміни групи В і залізо, кажуть фахівці. Печінка виводить токсини з організ-
му, цей процес називається детоксикацією.

Крім того, хоча буряк містить цукор, він все ж може допомогти контролю-
вати рівень цукру в крові, кажуть медики. За їхніми словами, це пов’язано з 
великою кількістю клітковини в овочі, яка уповільнює всмоктування цукру.

Чи можна схуднути за допомогою 
звичайного меду?

Корисні ласощі
Мед – один з найбільш суперечливих продуктів. Багато хто побоюєть-

ся, що в ньому багато цукру, і відмовляються його їсти. Ну і даремно! На-
справді він дуже корисний, в тому числі і при проблемах із зайвою вагою.

Так, відповідно до одного із серйозних досліджень, людям, що страж-
дають ожирінням, мед допомагає знизити ризик серцево-судинних за-
хворювань і схуднути. Також він сприяє зниженню холестерину в крові і 
більш повільному підвищенню рівня глюкози.

Зараз би медку
Про користь меду відомо давно. Але, щоб підкріпити ваше бажання 

прямо зараз купити баночку натурального бджолиного продукту, давайте 
згадаємо його дивовижні цілющі властивості.

Мед забезпечує організм енергією, клітковиною, цукром. Він містить 
такі мінерали, як залізо, натрій, калій, фосфор, цинк і кальцій. Також фо-
лієву кислоту, ніацин, рибофлавін, вітаміни C і B6, корисні амінокислоти. 
Такий арсенал вражає, чи не так?

Хороший цу-
кор

Мед містить 
цукор. Але, на 
відміну від зви-
чайного цукру, 
який вважаєть-
ся джерелом 
«порожніх ка-
лорій», нату-
ральний мед 
містить ще й 
поживні речо-
вини, що спри-
яють розчинен-

ню небезпечних для фігури ласунів жирів і холестерину.
Тобто, коли ви їсте занадто багато звичайного цукру, то набираєте вагу 

не так через калорії, скільки через нестачу вітамінів і мінералів для їхньо-
го спалювання. А мед допомагає врівноважити цей ефект, адже в ньому 
багато поживних речовин, які сприяють переробці цукру. Ця властивість 
меду і допомагає в боротьбі із зайвою вагою, але, при помірному спожи-
ванні.

Чи достатньо ви п’єте води щодня?
Знай свою міру
Напевно ви чули, що необхідно випивати два літри води в день. Хоча цей стан-

дарт рекомендується службами охорони здоров’я, насправді не існує єдиної мір-
ки вживання рідини.

«Вам може знадобитися менше або більше води, ніж іншому. Буде розумно 
визначити індивідуальне споживання рідини, адже вона впливає на все, від об-
міну речовин до вашого настрою», — говорить лікар-натуропат Дрю Сінатра з 
Північної Кароліни.

Воду не пив, звідки сила
Експерт підкреслює важ-

ливість відповідного людині 
рівня гідратації. Вода — поста-
чальник корисних і поживних ре-
човин, бере участь в регулюванні 
температури тіла і відповідає за 
детоксикацію організму.

«Вода змащує суглоби, покра-
щує еластичність шкіри. Рідина необхідна для правильного функціонування всьо-
го організму«, — нагадує Дрю Сінатра.

Два способи дізнатися, чи достатньо ви п’єте щодня.
Колір сечі і частота позивів 
Візуальний аналіз сечі — це відмінний спосіб виміряти, чи достатньо в вас ріди-

ни. Сечовипускання кожні 90 хвилин — це нормально, як і колір сечі — світло-со-
лом’яного кольору. Якщо сеча темна, і ви мочитеся кожні шість годин або рідше, 
то пийте більше! Коли сеча чиста, можливо, це надлишок рідини і, швидше за все, 
вода не приносить користі.

Еластичність шкіри
Ще один спосіб отримати уявлення про рівень гідратації, особливо для дітей і 

літніх людей — це перевірити еластичність шкіри. Для цього затисніть пальцями 
шкіру на тильній стороні кисті на кілька секунд, а потім відпустіть. Якщо пружність 
шкіри швидко відновиться, ви добре гідратовані, але якщо буде потрібно час, щоб 
шкірі повернутися в нормальне положення, можливо, у вас зневоднення.
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Таємниці та чудеса світу, 
загадки історії

У мальовничому куточку Хмельниччини, 
на території НПП «Подільські Товтри», по-
руч смт Сатанів, з метою збереження попу-
ляцій тварин, порятунку з неволі та адапта-
ції їх до подальшого життя в дикій природі, 
популяризації основних видів хижаків, що 
населяють ліси України, розвитку екоосві-
ти та екотуризму, створено реабілітаційний 
центр «Парк хижаків «Арден».

В умовах, максимально подібних до 
ареалів приживання диких звірів, вико-
ристовуючи лісовий ландшафт пересічної 
місцевості змішаних лісів Лісостепу, тут за-
безпечено умови для лікування, реабіліта-
ції та подальшого проживання у природніх 
умовах ведмедів, вовків, лисиць та інших тварин.

Відвідавши «Парк хижаків «Арден» можна відчути насправді казкову, унікальну пер-
винну неповторність фауни лісів подільського краю.

Не втручаючись у життя звірів в умовах дикого лісу, відвідувачі парку можуть 
промандрувати майже кілометровим  оглядовим мостом-галереєю, що височіє над 
лісовою територією, та з п’ятиметрової висоти побачити, як граються ведмедики з 
мамою–ведмедицею, як тихо скрадаються вовки по лісових стежках; полюбувати-
ся граціозними сарнами та прудкими лисичками, спостерігати за старими ведмедя-
ми-велетнями, вовчими зграями,  поведінкою звірів у природніх умовах.

Завдяки цікавій екскурсії  відкривається можливість довідатися про види та похо-
дження звірів, їхні звички, особливості харчування та пізнати багато таємниць Сата-
нівського лісу.

Міст-галерея – наразі єдиний лісовий міст в Україні.

«Парк хижаків АРДЕН» – найбільший в Україні, сучасний і неповторний 
реабілітаційний центр для диких тварин загальною площею у 32 гектари

Неповторна краса української 
землі століттями надихала на твор-
чість, а славна історія завжди буде 
приводом для гордості. Унікальні 
звичаї, неповторна культура, пра-
цьовиті і творчі люди віками вигідно 
виділяли Україну поміж інших євро-
пейських країн.

1. В 1853 році, у той час, як весь 
світ рятувався від темряви свічка-
ми, в Україні, в місті Львів вперше у 
світі засвітила гасова лампа.

2. Неодмінний атрибут карпат-
ських пастухів трембіта — найдов-
ший народний духовий інструмент 
у світі. В сиву давнину, коли у висо-
когір’ї не було ні телефонів ні радіо, 
трембіта була єдиним способом ко-
мунікації між чабанами.

3. В місті Дніпро розташований 
один з найбільших заводів з виго-
товлення озброєння та космічної 
техніки. Саме тут було виготовлено 
перший в історії штучний супутник 
Землі, а його запуск вважається по-
чатком космічної ери.

4. Авіаконструктор І.І. Сікорський 
розробив безліч нових моделей лі-
таків, однією з його заслуг є також 

Цікаві факти про Україну
винахід гелікоптера.

5. Якщо говорити про вклад Укра-
їни в літакобудування, то не можна 
оминути увагою літак АН-225 «Мрія». 
За один політ Мрія поставила 124 
рекорди, а також це найбільший лі-
так у світі.

6. Одним з найбільш романтичних 
та унікальних місць в Україні вважа-
ється Тунель Кохання біля смт Кле-
вань Рівненської області. Ботанічне 
диво розташоване в лісовому маси-

ві на відрізку майже чотири кіломе-
три та утворене сплетінням дерев і 
кущів, які утворюють коридор у фор-
мі арки.

7. Мед — один з найбільш корис-
них натуральних продуктів, а завдя-
ки П.І. Прокоповичу, який винайшов 
рамковий вулик, його добування 
стало набагато зручнішим. Україна 
входить до п’ятірки світових вироб-
ників меду в світі.

8. Автором першої в світі консти-

туції вважається український геть-
ман Пилип Орлик. Конституція Пили-
па Орлика була написана 1710 року, 
і вона визнана, як перша в світі кон-

Тунель кохання

ституція в сучасному розумінні. До 
порівняння, конституцію США було 
прийнято лише 1787 року, Польщі та 
Франції 1791, а конституцію Канади 
взагалі через 157 років 1867-го.

9. Саме Пилип Орлик першим 
встановив стандарт демократич-
ного поділу владних повноважень 
між законодавчою, виконавчою та 
судовою гілками влади. На жаль, 
Пилип Орлик не зміг реалізувати 
проект незалежної Української дер-
жави, а його конституція, яку він 
написав у засланні, так і не набрала 
чинності.

10. Одним з перших кроків не-
залежної України була відмова від 
ядерного озброєння. Тоді в Украї-
ні був третій найбільший арсенал 
ядерної зброї у світі.

11. Українська земля завжди ви-
ділялась своєю щедрістю та плодю-
чістю. На території України знахо-
диться понад 25% світових запасів 
чорнозему, який при правильному 
поводженні дає найкращий вро-
жай. Недаремно Україну називають 
житницею Європи. За часів Другої 
Світової війни нацистська Німеччи-
на навіть намагалася вивозити наш 
чорнозем поїздами.

12. І наостанок — незаперечним 
залишається той факт, що українки 
– найгарніші.
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Вона: 
– А ти цікавий чоловік! Що поробля-

єш увечері? Може, сходимо кудись?
– Спокусливо… Але мама буде сва-

ритись, – відповідає він.
– Яка ще мама?! Тобі скільки років?
Зітхаючи:
– Мама мого сина…

Приходжу додому, а там стільки ро-
боти: диван не лежаний, телевізор не 
дивлений, Інтернет не сиджений.

Стоїть чоловік на вулиці, нікого не чі-
пає. Тут до нього підходить жінка, яка 
продає квіти і каже:

– Купіть квіти!
– Мені не треба.
– Ну то дружині купіть – зрадіє.
– Нема дружини, вона пішла від 

мене…
– Купіть – повернеться.
– Та не дай Боже!

Зустрічаються двоє чоловіків.
Один, мов чорна хмара…
– Ти чому такий похмурий?
– А ти що, не знаєш? Семен помер…
– Та ти що! Як?
– Та прийшов додому, випив, ліг на 

диван, закурив…
– І що, згорів, чи що?!
– Та ні… Він встиг вікно відчинити й 

вистрибнути…
– То що, розбився?!
– Та ні… Він перед тим, як стрибнути, 

встиг пожежників викликати, вони тент 
натягли, він спружинив невдало й зно-
ву в своє вікно влетів…

– То що, таки згорів?!
– Та ні… Він за раму зачепився й на-

зад стрибнув…
– Та скажи нарешті, він розбився таки 

чи що?!
– Та ні… Там же пожежні з тентом, 

він спружинив і на проїжджу частину, а 
там   КАМаз тентований їхав… він від-
скочив від нього й назад у вікно…

– То як же ж він таки помер?!
– Та… Пристрелили його… Задовбав 

він усіх!

– Я добуду цю погань з-під землі!..
– Та заспокойся ти.
– Що «заспокойся»? Ні, я таки дістану 
її!..
– Та ти дістав, копай бараболю мовчки!

Гороскоп на вересеньСміх 
продовжує 
життя

Овен
(21 березня – 19 квітня)

Овни вже з самого початку 
місяця буквально закрутять-
ся в самому центрі всіх подій. 
Щоб досягти своєї мети, їм не слід брати 
все з нахрапу. Скористайтеся хитрістю, і 
тоді вам вдасться швидше виконати своє 
завдання. Деякі Овни поміняють своє ба-
чення світу, навчаться розуміти сутність 
оточуючих людей. До того ж, такі вміння 
зможуть допомогти налагодити сімейні 
відносини. 

У другій половині місяця намагайтеся 
економити, так як гроші можуть ще знадо-
битися на облаштування житла. Одинакам 
набридне вибудовувати романтичні відно-
сини. Їм буде приємніше провести цей час з 
друзями. Намагайтеся не перестаратися в 
спорті. І взагалі, будьте обережні на вули-
ці, так як можливі падіння і переломи.

Телець
(20 квітня – 20 травня)

Близнюки
(21 травня – 20 червня)

Близнюки повинні присвяти-
ти цей місяць завершенню всіх 
справ, які накопичилися за літо. 
Справи, що відбуваються зараз у вашій робо-
ті, можуть викликати нервозність. Тому не 
варто зайвий раз сперечатися з керівниц-
твом, або спізнюватися на робоче місце.

В останню декаду вересня очікується ве-
ликий сплеск конфліктів у сім’ї. В особистій 
сфері потрібно знаходити спільну мову з 
оточуючими людьми. Якщо ви в цей час по-
знайомитеся з потрібною людиною, вона на-
дасть заступництво в майбутньому. У лю-
бовних авантюрах потрібна обережність: 
можливо, обранець, або обраниця хочуть з 
вашою допомогою помститися колишній 
любові. Намагайтеся рідше сидіти з теле-
фоном і монітором комп’ютера. Бережіть 
свій зір.

Рак
(21 червня – 22 липня)

Щоб здивувати оточую-
чих людей, Ракам потрібно 
просто вийти зі свого звичайного стану 
меланхолії. Їм стане приходити настіль-
ки багато цікавих ідей, що вони захочуть 
неодмінно поділитися ними з оточуючими 
людьми. Серед раків є такі, хто карди-
нально змінить своє життя переїздом в 
іншу країну. Намагайтеся не брати участь 
в конфліктах і непотрібних дебатах. Інак-
ше, витрачену вами енергію буде склад-
но відновити. До того ж не варто нічого 
підписувати, поки немає повної впевнено-
сті в людях. Ваша друга половинка може 
спантеличити і образити своєю поведін-
кою. Але це буде зроблено, скоріше, через 
недомислення, без наміру заподіяти вам 
неприємності. 

Лев
(23 липня – 22 серпня)

У вересні Левів очікують 
дрібні і досить неприємні 
завдання і клопоти. Справи будуть по-
стійно вимагати уваги. 

Левам-одинакам гороскоп радить роз-
критися і проявити всю свою роман-
тичність, щоб завоювати прихильність 
симпатичної людини. А сімейним Левам 
слід контролювати себе і виявляти біль-
ше довіри другій половинці. Безпідставні 
ревнощі ні до чого доброго не приведуть. 
Якщо у вас є діти, то їм буде потрібно 
увага в кінці вересня. Вчасно дана пора-
да зможе наставити нащадків на вірний 
шлях. Якщо ви ведете малорухливий спо-
сіб життя, то перевірте суглоби, і поч-
ніть займатися зарядкою.

Діва
(23 серпня – 22 вересня)

Для Дів перший осінній мі-
сяць виявиться вельми не-
простим часом. Найкраща тактика – це 
збереження спокою і адаптація до вини-
каючих ситуацій. На роботі не кажіть про 
свої плани і не пліткуйте. Серед ваших 
колег є той, хто передасть начальству 
про розмови в колективі.

Намагайтеся не позичати грошей дру-
зям і близьким людям, інакше згодом ви 
можете посваритися через це. Проводь-
те більше часу вдома, серед близьких лю-
дей. Менше зустрічайтеся з приятелями 
або подругами. Інакше можливі конфлікти 
з другою половинкою. Намагайтеся бути 
акуратнішими на вулиці, дивіться під 
ноги. У цьому місяці ви ризикуєте зароби-
ти перелом або вивих.

Водолій
(20 січня – 18 лютого)

Водолії у вересні вияв-
ляться в деякому вакуумі. 
Начебто життя навколо них 
сповільнить обороти. Ніяких змін долі 
Водоліїв у цьому місяці не очікується. 
Взагалі, більшість представників знака – 
вельми прагматичні особистості, тому 
їх такий стан справ буде тільки радува-
ти. Не піддавайтеся на інтриги підлабуз-
ників, інакше можете загрузнути в непри-
ємних плітках, а також втратити велику 
суму грошей.

Ті перешкоди, які сімейні Водолії зустрі-
нуть на своїй життєвій дорозі, підкорю-
вати потрібно тільки разом. Одинакам 
слід не соромитися і звертатися за до-
помогою до друзів. Намагайтеся підтри-
мувати імунітет, інакше можете засту-
дитися.

Риби
(19 лютого – 20 березня)

У більшості риб на осінь 
вже намічені ретельно обду-
мані плани. Але у вересні їх 
часто доведеться переглядати. Будуть 
втручатися сторонні фактори. Однак не 
варто прагнути до того, щоб перемогти 
неприємності. Краще зачаїтися і пере-
чекати бурі в стороні. Та й глобальних 
завдань ставити не слід, тоді вересень 
пройде для вас з невеликими втратами.

Натомість у сфері фінансів можли-
ві несподівані надходження. Це буде або 
премія, або повернення старих боргів. У 
вересні починати новий роман самотнім 
Рибам не рекомендується. Тому, що ці від-
носини швидко закінчаться, а у вас може 
початися депресія. Частіше проводьте 
час з друзями в приємних розмовах і виби-
райтеся на спільні прогулянки.

Скорпіон
(23 жовтня – 21 листопада)

А для Скорпіонів місяць 
пройде дуже навіть успіш-
но. Намагайтеся не робити необдумані 
вчинки, і вступати в авантюри. Вели-
кого достатку вони вам не принесуть, 
зате з’являться проблеми з грошима і 
законом.

Самотнім Скорпіонам належить зма-
гатися, домагаючись предмета своєї 
уваги. Тільки самі кмітливі і терплячі 
представники знака зловлять удачу 
в особистій сфері. Сім’я і побут за-
жадають уваги для вирішення деяких 
обов’язкових питань. Якщо у вас немає 
особливих навичок в ремонті, то підшу-
кайте контакти хороших сантехніків і 
електриків. 

Терези
(23 вересня – 22 жовтня)

Терези в першій половині ве-
ресня зможуть досягти підви-
щення в професійній діяльно-
сті. Але не перестарайтеся, ганяючись за 
кар’єрою. Інакше можна заробити проблеми 
з власним здоров’ям. Особливий сплеск на-
пруги для Терезів – це середина місяця. Від 
вас буде потрібна найбільша самовіддача.

Матеріальні проблеми не турбувати-
муть, тому гарною розвагою стануть про-
гулянки по магазинах у вихідні дні. Щоб не 
псувати власну репутацію, одинакам слід 
відмовитися від легковажної поведінки. Не 
потрібно заводити романи на робочому 
місці. Довгострокових відносин все одно не 
буде, але проблема з’явиться. Погана пого-
да може спровокувати у вас депресію, тому 
намагайтеся більше посміхатися і дивити-
ся смішні фільми.

Стрілець
(22 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців гороскоп 
прогнозує удачу з вирішен-
ня професійних завдань і налагодженням 
нових контактів. Але це не означає, що 
вересень виявиться повністю успішним 
місяцем для представників знака. Так, 
Фортуна обернеться до вас обличчям, 
але для цього потрібно докласти мак-
симум зусиль. Намагайтеся не братися 
за індивідуальні проекти. За прогнозами, 
цього місяця найбільшу користь принесе 
колективна робота. Будьте готові на 
поступки. Любов до хвастощів і замашки 
командира вам точно користі не прине-
суть.

Будьте обережніші з гострими прила-
дами і предметами, тому що можна от-
римати порізи і травми.

У багатьох Козерогів на са-
мому початку місяця з’явить-
ся відчуття того, що їх не 
розуміють. І вони в якійсь мірі стануть 
негативно ставитися до оточуючих. Ве-
ресень стане часом, наповненим сварками 
і розбором польотів. Така ситуація погано 
вплине на вашу працездатність і нервову 
систему. Не конфліктуйте з найменшого 
приводу і лояльніше ставтеся до інших 
людей. 

Якщо літні родичі попросять їм допо-
могти, не відмовляйте їм. Саме ваша енер-
гетика допоможе ефективно впоратися з 
їх проблемами. Козероги-одинаки повинні 
трохи почекати з новими романами. Вере-
сень не благоволить для них довгостро-
ковими відносинами. Будьте обережні з 
незнайомою їжею – великий ризик отруєнь.

Козеріг
(22 грудня – 19 січня)

Початок місяця виявиться 
вдалим для того, щоб Тельці 
змогли зробити ділові та осо-
бисті подорожі. А нові знайомства цього 
періоду дадуть можливість встановити 
прибуткове партнерство, або закінчаться 
довгоочікуваними змінами в особистій сфері. 
Найбільше удача посміхнеться тим, хто пра-
цює в сфері фінансів. 

Якщо ви в чомусь сумніваєтеся або пере-
живаєте – розкажіть про це другій половинці. 
Можливо, ви отримаєте дуже розумну реко-
мендацію саме від партнера. В кінці місяця по-
трібно приділити більшу частину часу сім’ї. 
З’являться справи, що стосуються спад-
щини, але вони принесуть більше проблем, 
ніж прибутку. Щоб не виникли неприємності 
з шлунково-кишковим трактом, пару раз в 
тиждень робіть собі розвантажувальні дні.
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