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Об исчезновении из гаража мотоцикла «Вайпер» в полицию со-
общил 40-летний житель села Новая Гусаровка.

Во время проведения первоочередных розыскных действий, со-
вместными усилиями инспекторов патрульной полиции и работни-
ков уголовного розыска, подозреваемый был задержан. Злоумыш-
ленником оказался безработный 19-летний односельчанин заяви-
теля.
Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.
 Старший инспектор ювенальной превенции Оксана Курило расска-

зала, что парень воспитывался в неполной семье. Не желал учить-
ся, прогуливал обучение и постоянно попадал в плохие компании. 
С детства он состоит на учете полиции за совершение имуществен-
ных преступлений.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (не-
законное завладение транспортным средством) Уголовного кодек-
са Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лише-
ния свободы.
Источник: Официальный сайт Национальной полиции  

     05.09.2018 года жители нашего города увидели очередное про-
явление халатности нашей нынешней власти района. А именно, рух-
нула ретрансляционная антенна радио «Промінь» чуть - чуть не вы-
бив окна в гостинице «Юбилейная».
  
   Согласно ст.32 Закона Украины «О регулировании градострои-

тельной деятельности» от 17.02.2011 №3038-VI (с изменениями и 
дополнениями) большие гостиницы и общежития относятся к зда-
ниям и сооружениям класса СС2.

    Для установки антенн на таких зданиях необходим проект и со-
гласование с Государственной архитектурно строительной инспек-
цией, но этого сделано не было.

    К сожалению власти района, в лице коммунального предприя-
тия «Ориана», не считают нужным соблюдать законодательные ак-
ты и простейшую технику безопасности.

    Следует отметить, что сессией Балаклейского районного совета 
в 2018 году дополнительно выделены бюджетные средства в раз-
мере практически 1,5 миллиона гривен для нужд ТРК «Ориана», в 
том числе на установку и монтаж радио антенны. 

   Вместо этого тратят бюджетные средства, то есть наши с вами 
деньги, на установку непонятного оборудования и рекламу радио. 
Кто финансирует рекламную компанию не известно. Откуда выде-

ляются деньги на оплату билбордов, рекламную продукцию, так-
же большой вопрос. 
 
   Хотелось бы спросить у главы Балаклейской районной админи-

страции, кто понесет за это происшествие ответственность? Или как 
всегда…..
 
      Настало время переименовать «Говорить Балаклія – 90,5» в «Ра-

дио Тяп-ляп – 90,5», перерезать красную ленточку и поаплодиро-
вать районной администрации.

Берегите себя и своих близких.
Редакция «Дани-инфо». 

Радио Тяп-ляп ФМ – 90.5

В Балаклейском районе задер-
жан парень за кражу мотоцикла

Харьковский апелляционный админсуд оставил в силе решение 
суда первой инстанции о восстановлении в должности начальни-
ка хранения 65-го арсенала 1-го разряда (в/ч А1352) Сергея Крав-
ченко.

«Решение Харьковского окружного админсуда от 1 марта 2018 
года по делу №820/2771/17 оставить без изменений», — гово-
рится в постановлении.

Кроме того, Кравченко будет выплачена зарплата с премиями и 
надбавками за время его отстранения от службы.

Постановление вступает в силу с момента принятия (24 сентября) 
и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 
дней со дня составления полного судебного решения.

В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных 
складов воинской части А1352 в городе Балаклея в Харьковской 
области начался пожар, в результате которого взорвалось значи-
тельное количество снарядов. 22 мая того же года приказом Ми-
нобороны начальник хранения в/ч А1352 был уволен «по служеб-
ному несоответствию».
Источник: facenews

Суд восстановил в должности на-
чальника хранения арсенала...
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12.10.2018 року о 17:00, біля Балаклійської загаль-
ноосвітньої школи №6 селища Нафтовиків, «Націо-
нальний Корпус» розпочав безстрокову акцію про-
ти місцевої влади.

Їх основні вимоги:
1.Відновити ремонтні роботи, які були обіцяні мож-

новладцями та закінчити їх належним чином. Жо-
ден будинок не був якісно відновлено після вибухів 
складів.

2.Відставка Балаклійського голови адміністрації Сте-
пана Масельського.

3.Знайти та покарати винних у минулорічній трагедії. 
Злочинці мають бути посаджені у тюрму.
Джерело: www.facebook.com/NKKharkiv/

С начала месячника в местный отдел полиции граждане принесли 4 охотни-
чьих гладкоствольных ружья с последующей их регистрацией, 31 боеприпас, 2 
снаряда и 1 мину времен Второй мировой войны для уничтожения.

Четверо местных жителей сдали в Балаклейский отдел полиции ранее незаре-
гистрированные охотничьи гладкоствольные ружья. Всем оружие досталась от 
умерших родственников.

Теперь они намерены официально зарегистрировать оружие, чтобы в дальней-
шем использовать на охоте.
 
35-летний житель районного центра добровольно сдал боеприпасы времен Вто-

рой мировой войны для уничтожения. Мужчина сообщил, что нашел патроны в 
лесу, когда собирал грибы.

Напоминаем, что незаконное владение и хранение оружия влечет за собой уго-
ловную ответственность по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми 
припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция 
статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
 
Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и 

взрывчатые материалы освобождаются от уголовной и административной от-
ветственности. Также оружие может быть зарегистрировано на граждан в за-
конном порядке.

Источник: Официальный сайт Национальной полиции

Эхо войны...

Благодарность

Балаклія підтримало акцію «Бойкот цін на пальне»

До відома 
мешканців району

Жительница г. Балаклеи, Иванова Маргарита Петровна, выражает искреннюю благодар-
ность депутату Харьковского областного совета Немыкиной Людмиле Петровне за ока-
занную помощь в изготовлении и приобретении ортопедической обуви. 
С 2009 года Маргарита Ивановна терпит страшные боли при ходьбе из-за отсутствия 

специальной обуви. С ее слов, она обращалась ко многим депутатам и руководителям, 
но реальную помощь ей оказала лишь Немыкина Л.П.  
«Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра 

станут безграничными.» - Фазиль Искандер.

11.10.2018 року о дев’ятій годині ранку навпроти Балаклійської адміністрації зібрало-
ся до 15 автомобілів, а інші автомобілісти підтримали акцію шляхом зупинки свого ав-
то на годину.

Вказана акція проти подорожчання палива, пройшла у всіх містах України та показала, 
що велика кількість українців занепокоєна непомірним зростанням цін на пальне, що від-
повідно зумовлює зростання вартості в цілому на інші товари.

Редакція газети «Дані-інфо».
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   Редакция газеты «Дани-инфо» поздравляет 
всех автомобилистов и любителей с професси-
ональным праздником! Желаем гладкой доро-
ги, правильной разметки, всегда зеленый свет 
и полный бак! Пусть ваши питомцы всегда сы-
то урчат, заводятся с пол оборота и радуют ли-
хой ездой своих владельцев! 
   Ни гвоздя, ни жезла!

День автомобилиста в Украине...
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Умови конкурсу дуже прості. 
Участь можуть узяти всі охочі. 
Ви присилаєте на номер телефо-
ну 066-285-7777 (viber, sms) або 
електронну пошту (dani285777@
gmail.com) свої варіанти слоганів 
до 30.10.2018 року. 

Це може бути короткий вірш, 
проза чи аудіо ролик. Після голо-
сування в соціальних мережах і 
на сайті визначаються 10 лідерів. 
З 10-ти найкращих, творчий ко-

лектив обирає переможця. Пе-
реможець отримає приз від на-

шого спонсора, а саме сертифікат 
на 50 % знижку на навчання в ав-
тошколі «Автостарт». 
Оголошення переможця відбу-

деться 02.11.2018 року. 
Будьте активні, креативні та 

станьте переможцем. 

Увага!!! Конкурс на кращий слоган - позивний 
для радіо Дані FM 99.3 
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Наконецто купил фит-
нес-браслет! Теперь 
знаю, что до пивного 

ларька 236 шагов!
***

В детском садике.
Нянечка тратит 10 ми-

нут, надевая на девочку 
колготки.

- А это не мои колготки! 
- говорит девочка. Ня-

ня, тихо матерясь, тра-
тит столько же времени, 

чтобы их снять.
- Это моего братика, 

но мама иногда их на-
девает на меня!

***

Первый ребенок - 
все стирают, гладят, 

кипятят.
Второй ребенок - сти-
рают, иногда гладят, 

смотрят, чтобы не ел из 
миски кота.

Третий ребенок - если 
ребенок поел из миски 
кота, то это проблемы 

кота!
***

- Фуу, жара, гадость!
- Ну и хорошо, лето же!
- А теперь холодно, фу!
- Так здорово, не жар-

ко!
- Бее, понедельник, на 

работу опять!
- Отлично! Денег зара-

ботаешь!
- Утопите кто-нибудь эту 
жизнерадосную тварь!

- Ура! Ура! Мы идем 
нырять!!!

 Отдохни
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Назва цього популярного в народі свята го-
ворить сама за себе. Захист своєї Вітчизни 
від зазіхань з боку тих, хто час від часу на-
магається загрожувати державним засадам 
будь-якої країни — свята справа. Вона ви-
магає від людей сміливості, честі та відва-
ги, дуже часто величезної самопожертви і 
колосальної самовіддачі.

Як свято, цей День прийшов на зміну не 
менш популярного колись всенародного 
Дня Червоної Армії. Радянська держава не 
«балувала» свій народ великою кількістю 
всіляких свят і пам’ятних дат. За великим ра-
хунком керівництво намагалося обмежити-
ся тільки специфічними святами, які ретель-
но намагалися пофарбувати в строгі політич-
ні відтінки правлячої партії. Так було і з Днем 
Червоної Армії.

Характер загального народного свята, за 
даними проекту DilovaMova.com, цей День 
придбав, як День Народження Червоної Ар-
мії. Історично цьому передували події, що 
розгорнулися у палаючій бурі Першої Світо-
вої війни і революційних змін, які захлесну-
ли відмираючу Російську Імперію. «Соціалі-
стична вітчизна в небезпеці» — так було 
сформульовано опублікований 23-го люто-
го 1918-го року заклик Ради Народних Комі-
сарів, датований 21-м лютого цього ж року. 
І дійсно, 18-го лютого 1918-го року турець-
кі та австро-німецькі війська, віроломно по-
рушивши перемир’я, яке було укладено 15-
го грудня 1917-го року з новою, тоді ще не 
цілком сприйманої всерйоз радянською 
владою, поспішили вторгнуться в Країну 
Рад. Була зроблена жорстка спроба окупа-
ції України, Прибалтики й Білорусії. Вже 21-
го лютого німецькі війська, що складалися 
з 39-ти добре озброєних дивізій захопили 
Мінськ.

Без Армії, широкої народної підтримки і 
продуманої координації всіх зусиль було 
просто не можливо зберегти ні свої тери-
торії, ні саму, нову соціалістичну державу. 

Захист Вітчизни — свята справа. Виснаже-
ний війнами і кривавим хаосом народ під-
нявся, знайшов у собі сили і встав на захист 
своєї Батьківщини. Супротивник був відки-
нутий.

Починаючи з 23-го лютого 1923-го за нака-
зом чинної Реввійськради юної радянської 
держави щорічно стало проводитися свя-
то Дня Червоної Армії. Після Другої Світо-
вої війни, в 1946-му році свято набуло нову 
назву — «День Радянської Армії і Військо-
во-Морського Флоту».

Це був один з найулюбленіших і шанова-
них у народі свят. Народна самосвідомість 
завжди прагнула до підтримки добрих іні-
ціатив, та вшанування захисників Вітчизни 
для народу стало однією з гарних славних 
традицій. Навіть нові реалії і розпад Могут-
ньї Радянської держави не перекреслили 
цих традицій.

В наші дні День захисника Вітчизни зберіг-
ся в Росії, Киргизії і Придністров’ї, в Україні 
та Білорусії. У Російській Федерації цей День 
був закріплений у відповідності з новим за-
конодавством, починаючи з 1995-го року. 
За рішенням Державної Думи Росії з 2002-
го року це свято стало неробочим днем. З 
2011-го року в Трудовий кодекс Російської 
Федерації були офіційно внесені відповідні 
зміни і навіть попередній робочий день 22-
е лютого став на годину коротше. В Україні 
День захисників Вітчизни закріплений на 
підставі Указу Президента незалежної Украї-
ни № 202/99 від 23-го лютого 1999-го року в 
переліку пам’ятних дат і професійних свят.

Однак останні події початку 2014-го року і 
неоголошена війна Росії проти України зму-
сили переглянути багато поглядів українсь-
кого суспільства. Відповідно до Указу Прези-
дента України № 806/2014 від 14-го жовтня 
2014-го року в Україні, з метою вшанування 
мужності і героїзму захисників незалежності 
і територіальної цілісності України, військо-

вих традицій та перемог українського наро-
ду, сприяння подальшому зміцненню па-
тріотичного духу в суспільстві і на підтримку 
ініціативи громадськості, встановлено нове 
свято — «День захисника України», яке те-
пер відзначається щорічно 14-го жовтня, в 
день одного з великих православних свят 
запорізьких козаків — «Козацька Покрова» 
(«Покров Пресвятої Богородиці»). Цим же 
Указом визнається таким, що втратив чин-
ність попередній Указ Президента України 
від 23-го лютого 1999-го №202.

З 5-го березня 2015-го року День захисника 
України став неробочим днем. За відповідні 
зміни до статті 73 Кодексу законів про працю 
України №2187 в цілому проголосували 244 
народних депутата Верховної Ради України.

У цей День ми приєднуємося до привітань 
на адресу всіх захисників нашої Вітчизни! 
Бажаємо їм благополуччя і сил, здоров’я і 
щастя! Мирного неба і смачного хліба! Зі 
святом Вас дорогі наші захисники!
З Повагою редакція «Дані-Інфо»

14 жовтня — День захисника України!!!
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Всем известно, что в каждой семье существуют разноречи-
вости, с которыми не все могут бороться. Практически лю-
бой конфликт может перерасти в большую ссору и к разры-
ву отношений. Что нужно делать чтобы между супругами не 
было разногласий? И вообще, возможно ли это?

Если оба супруга приложат усилия к предотвращению кон-
фликтов, то конечно возможно. Предлагаю Вам статью с со-
ветами, которые помогут прийти к пониманию и сохранить 
семейные отношения.

 Первое, и самое главное хочу отметить доверие. Если в ва-
шей семье присутствует этот фактор, то хорошо, если же нет, 
постарайтесь стать друзьями с супругом: поговорить на инте-
ресные темы, ибо если между вами нет доверия — это дает 
второй половинке повод, который вызывает ссору.

Второе — научитесь уступать друг другу. Часто бывает на-
много лучше уступить и пожертвовать чем-то ради любимо-
го человека, чем спровоцировать конфликт. Попробуйте из-
виниться, даже если правы именно Вы. Таким поступком Вы 
не только расположите близкого человека к себе, но и пока-
жете, что заслуживаете уважения в глазах Вашей половинки.

Третье, не менее важное: не вспоминайте старые ошибки. 
Это ни к чему хорошему не приведет.Научитесь прощать всё 
прошлое, любимого человека, забыть всё плохое что прои-
зошло. Это одна из самых важных составляющих отношений. 
Простить не только в какой-то ситуации, а в общем всё пло-

хое, что человек натворил.

Если соблюдать эти простые советы, то Вы и Ваша половин-
ка перестанете конфликтовать, будете счастливы как в пер-
вые дни знакомства. Любви и радости Вам!
Автор: Nellie Cooper

Как избежать конфликтов в семье? Практические советы
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Напередодні старту опалювального сезо-
ну найгарячішою темою для обговорення є 
субсидії. Чи може відмова в такій держав-
ній допомозі бути незаконною, як розра-
ховують її розмір і чи впливають на випла-
ту лотереї, праця за кордоном та покупки 
зятя – читайте в добірці «СК». 

Коли відмова незаконна
Одне із запитань, з якими українці най-

частіше звертаються на урядову гарячу лінію 
1545, стосується відмови у призначенні дер-
жавної допомоги –точніше, чи можуть про 
неї повідомити усно.
У Міністерстві соціальної політики України 

відповідають, що така відмова працівника 
управління соціального захисту населення 
– незаконна. Адже, згідно із Законом «Про 
звернення громадян» і Положенням про по-
рядок призначення житлових субсидій, ор-
ган соцзахисту зобов’язаний оформити за-
яву та декларацію і лише після їх розгляду 
офіційно (письмово) повідомити заявника – 
призначено чи не призначено йому субси-
дію з обґрунтуванням такого рішення.
Також у Міністерстві нагадали, що на до-

помогу від держави можуть розраховувати 
ті українські родини, чиї доходи не дозво-
ляють у повному обсязі сплачувати житло-
во-комунальні послуги. Для оформлення 
субсидії необхідно звернутися в найближ-
че управління соціального захисту населен-
ня винятково із заявою і декларацією про 
доходи.
Неправомірною в Міністерстві також нази-

вають і відмову в субсидії тим громадянам, 
чиї доходи менші за мінімальну зарплату. 
За словами міністра соціальної політики Ан-
дрія Реви, такі особи мають змогу звернути-
ся до комісії з питань призначення житло-
вих субсидій.
Якщо ЄСВ сплачується в повному обсязі, 

комісія в дохід порахує три або навіть один 
прожитковий мінімум, залежно від соціаль-
ного стану людини, і розрахує розмір суб-
сидії.
А от якщо внесок не сплачується з вини ро-

ботодавця, субсидію громадяни мають змо-
гу оформити на загальних умовах, без роз-
гляду справи комісією. Субсидію в таких 
випадках розраховують на основі реально 
отриманих доходів, тобто з урахуванням 
мінімальної заробітної плати.

Декларації та «колишні»
Поширений міф про субсидії стосується до-

ходів розлученого подружжя – мовляв, їх не-
обхідно декларувати. У профільному міні-
стерстві цю думку спростовують, адже як-
що подружжя розлучене й у них немає не-
повнолітніх дітей, то ні чоловік, ні дружина 
не повинні відображати в декларації своїх 
«колишніх», які зареєстровані та прожива-
ють окремо.
Однак, якщо сім’я розлучена, але є не-

повнолітні діти, то в декларації потрібно ві-
добразити маму чи тата дитини (залежно від 
того, з ким проживає дитина).
Після цього людина має звернутися до 

комісії з питань призначення житлових суб-
сидій, щоб доходи того з батьків, що не за-
реєстрований та не проживає разом з ди-

тиною, не включалися до сукупного дохо-
ду домогосподарства. Разом із заявою не-
обхідно надати також документ (довідка з 
ЖЕКу, сільської/селищної ради), що дитина 
проживає із заявником.
А що з працюючими пенсіонерами?
Часто пенсіонерів вводять в оману, коли 

кажуть, що субсидію заберуть, якщо вони 
працевлаштуються, кажуть у Міністерстві 
та спростовують цей міф, адже єдиний кри-
терій для розрахунку розміру субсидії – це 
дохід людини. Тому працюючі пенсіонери 
мають право на субсидію на основі пенсії та 
заробітної плати. Тим, хто перестав працю-
вати, беруть до уваги розмір місячної пен-
сії за місяць, що передує зверненню за суб-
сидією.
Також у відомстві нагадують: якщо пенсіо-

нер перестав працювати чи вийшов на пен-
сію, йому потрібно протягом місяця зверну-
тися з декларацією в управління соцзахисту, 
і допомогу перерахують з урахуванням ли-
ше одного доходу – пенсії.

Які документи необхідні
Окрім вищезгаданих запитань, субси-

діантів часто цікавить, чи потрібно для 
оформлення субсидії додавати різноманітні 
довідки. Міністр соціальної політики Украї-
ни стверджує, що в загальному випадку для 
оформлення субсидії потрібні лише заява та 
декларація про доходи.
Довідки потрібні, якщо громадяни бажають 

оформити субсидію не на всіх зареєстрова-
них, а лише на фактично проживаючих у по-
мешканні осіб. Тоді до справи додаються до-
кументи з місця роботи в іншому місті, про 
навчання в іншому місті, про перебування 
на лікуванні, про постійне місце проживан-
ня з ЖЕКу, сільської чи селищної ради.
Також Андрій Рева нагадує, що субсидію 

призначають на рік – від травня до трав-
ня наступного року. Її розмір розраховують 
окремо – на літній період і окремо – на зимо-
вий винятково на основі доходів зареєстро-
ваних і фактично проживаючих у помешкан-
ні осіб.
Якщо допомогу вже призначено на новий 

рік (2018–2019 роки), у жовтні її розмір на 
опалювальний сезон розрахують автома-
тично, без повторного звернення.

Чи врахують доходи зятя?
Багатьох цікавить питання, чи зберігається 

право оформити субсидію не на всіх пропи-
саних, а лише на фактично проживаючих, у 
тещі, якщо її зять купив машину?

За словами Андрія Реви, якщо теща подає 
документи в комісію з питань призначення 
житлових субсидій з проханням надати їй 
допомогу не всім зареєстрованим, а лише 
тим, хто фактично проживає, то комісії при 
райдержадміністраціях і виконкомах місь-
ких рад повинні справедливо підходити до 
справи. Тобто, якщо зять фактично вже ба-
гато років проживає далеко від тещі, а во-
на потребує допомоги у сплаті житлово-ко-
мунальних послуг, то, безумовно, субсидію 
їй повинні призначити без урахування до-
ходів її зятя.

Що сплачують безробітні?
А от на запитання, чи потрібно безробітно-

му щомісяця сплачувати ЄСВ після призна-
чення субсидії, Андрій Рева каже, що для її 
призначення такі особи мають сплатити ли-
ше за три місяці періоду, за яких беруться 
доходи для розрахунку розміру державної 
допомоги.
Тобто для «зимової» субсидії соціальний 

внесок має бути сплаченим за будь-які три 
місяці 1–2 квартали 2018 року до моменту 
подачі документів в управління соцзахисту.
Якщо ж людину змушують підписати річний 

договір на сплату ЄСВ, міністр радить поси-
латися на статтю 10 Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування». Во-
на гарантує право на одноразову сплату ЄСВ.
Після подачі заяви про добровільну участь 

у системі загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування орган доходів і 
зборів у строк не пізніше ніж 30 календар-
них днів з дня її отримання зобов’язаний 
укласти договір про добровільну участь від-
повідно до типового договору.
Сплата ЄСВ відображається в базі даних 

Пенсійного фонду, і цей період зараховуєть-
ся громадянам до страхового стажу.

Лотерея – це дохід
Не поодинокими є запитання, чи впливає 

кешбек від банку на субсидію, додають у 
Міністерстві та повідомляють, що ні депо-
зити в банку, ні відсотки від них, ні кешбек 
не впливають на розрахунок розміру дер-
жавної допомоги.
А от виграш у лотереї чи переказ з-за кордо-

ну, що перевищує 50 тисяч гривень, – так, ад-
же трактуватиметься органами соціального 
захисту населення як дохід і братиметься до 
уваги під час розрахунку розміру субсидії.

Субсидія для заробітчан
Окрім цього, часто українців цікавить, чи 

зберігається право на субсидію в осіб, що пе-
ребували за кордоном більш ніж 60 днів. За 
словами міністра соціальної політики, сам 
факт перебування за кордоном не є підста-
вою відмовляти в субсидії, якщо людина от-
римує в Україні пенсію чи інші офіційні дохо-
ди, такі як стипендія, допомога при народ-
женні дитини, а також перебуває на лікуван-
ні, навчанні чи у відрядженні та декларує в 
Україні доходи і сплачує ЄСВ.
До останнього випадку належать заробіт-

чани, які вправі задекларувати в Україні свої 
заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього от-
римати субсидію.
Також є випадки, коли громадяни України 

працюють за кордоном офіційно і сплачують 
там ЄСВ. Тому такий громадянин має пра-
во отримати субсидію на загальних умовах.
 Джерело: slk.kh.ua

ТОП-8 фактів про субсидію.
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05.10.2018 р - дата «відмашки» для комплексних перевірок за 
найтрендовішими питаннями - неоформлені трудові, зарплати «в 
конвертах»! Очевидно, що головну роль в цьому процесі відігра-
ватиме Держпраці разом з ДФС, в зв’язку з чим саме на захист від 
їхніх претензій варто вибудовувати власний захисний алгоритм
 Одним из таких элементов является НЕДОПУСК к контролиру-

ющим мероприятиям! Но, поскольку стоимость такого решения, 
мягко говоря, немалая (372 тыс. грн), то делать это необходимо 
предельно аккуратно и взвешенно! Набор оснований для такого 
ответственного шага мы и предложим в данном посте!
 
1. «Заплановані комплексні заходи» = разбираем внимательно 

+ извлекаем пользу
1.1. Распоряжение КМУ от 05.09.2018 г. №649-р не предусматрива-

ет положений относительно специального порядка и условий про-
ведения контролирующих мероприятий.
1.2. Речь в распоряжении идет о «запланованих комплексних захо-

дах». А значит, плановые мероприятия осуществляются только со-
гласно годовых планов (абз. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ №877) каждого госорга-
на (в т.ч. Гоструда) + план комплексных мероприятий утверждается 
ГРСУ до 15.11 (абз. 11 ч. 1 ст. 5 ЗУ №877) – на 2018 год это приказ 
ГРСУ № 139 от 16.11.2017 г.
Соответственно, если вы не запланированы в любом из «планов», 

то это повод для размышлений!
1.3. При плановом мероприятии д.б. вручено уведомление за 10 

дней до начала мероприятия (ч. 4 ст. 5 ЗУ №877)
Однако, очевидно, что в таком случае теряется всякий смысл в про-

верке вопросов «неоформленных трудовых», суть которой заклю-
чается именно в неожиданности прихода!
Поэтому скорее всего данные «посещения» будут носить внепла-

новый характер – к примеру, по жалобе (см. п.2).
 
2. Не показывают жалобу = недопуск
Как известно, самым трендовым основанием для проверок/по-

сещений по «неоформленным трудовым» и «зарплатам в конвер-
тах» является жалоба (бывшего/действующего/неоформленного 
сотрудника, конкурента…!
Проблема состоит в следующем – Гоструда (как и ГФС) считает, что 

они не обязаны предъявлять саму жалобу или ее копию субъекту 
проверки! И предприятию или ФЛП зачастую только в суде удает-
ся увидеть документ!
Однако, внимательное изучение положений ЗУ №877 говорит об 

ошибочности такой позиции! Поэтому – под видео фиксируем от-
каз в предоставлении возможности ознакомиться с жалобой и сра-
зу же недопуск!
 

3. Нет направления на проверку = нет и проверки
Бытует мнение, что единым документом, подтверждающим пол-

номочия инспектора Гоструда при осуществлении контролирующих 
функций, является служебное удостоверение (СУ).
Однако, абсолютно закономерным видится наличие и направле-

ния на контролирующее мероприятие (как проверку, так и инспек-
ционное посещение) хотя бы потому, что СУ не содержит полно-
мочий на совершение конкретного мероприятия, даты начала и 
окончания, типа и формы, а также оснований и предмета + о не-
обходимости наличия направления говорит и системный анализ 
действующего законодательства + см. судебную практику (дело 
№2040/5285/18)
 
4. Отсутствие директора/ФЛП/представителя по доверенности ≠ 

«перешкода перевірки» и тоже помогает
Иногда бывает, что лиц, ответственных за допуск к проверке/посе-

щению, нет на месте и инспектора квалифицируют такую ситуацию 
как недопуск или же создание препятствий в ее проведении! Но в 
суде затем представители госоргана почему-то затрудняются пояс-
нить, в чем именно состоит «осознанность создания препятствий 
для проведения инспекционного посещения» одноразовым отсут-
ствием ФОПа (см. дело № 804/3170/18).
 
5. Проверка ≠ «інспекційне відвідування»? так даже лучше!
Если Гоструда к Вам пришла именно с инспекционным посещени-

ем, то помните о следующем моменте – зачастую они занимают 
позицию, что инспектирование не является аналогом проверок, а 
значит, руководствуются исключительно Порядком №295. К слову, 
положения Закона №877 (а именно ч. 3 ст. 7) также считают, что это 
разные формы госконтроля (надзора).
Но сама суть здесь кроется в другом – буквальное изучение ст. 265 

КЗоТ говорит о том, что самый большой штраф в 372 тыс. грн. ка-
сается недопуска (создания препятствий) именно к ПРОВЕРКАМ!
 
6. Недопуск дешевле самой проверки (иногда)
Штраф за 1 неоформленного сотрудника составляет около 111 тыс. 

грн. Т.о. фиксация проверяющими 4х неоформленных уже будет 
стоить вам дороже + не забывайте о ст. 372, ст. 375 УК + ст. 41 КУоАП.
Поэтому, если на предприятии отсутствуют дорогостоящие активы, 

ТМ, лицензии и другие разрешительные документы, обязательства 
перед контрагентами (в т.ч. иностранными), то недопуск и регистра-
ция новой компании может значительно сэкономить ваши деньги!
 
7. Отсутствие документов иногда спасает
П. 16 + п. 18 Порядка №295 = приостановка инспектирования + вре-

мя на восстановление документов
Пример см. в решении суда по делу № 804/3170/18.
И не стоит забывать о положениях п. 44.5 ст. 44 НКУ.
Источник: https://news.dtkt.ua

Недопуск Держпраці до перевір-
ки/відвідування: 7 лайфхаків 
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В редакцію газети звернулася жінка, яка надала нам 
свої вірші. Та повідомила, що це її «крик душі», і нам 
вирішувати публікувати їх чи ні. 
Ми вирішили в кожному випуску в оригіналі пу-

блікувати ці вірші.   

«Субсидія»
Реве та стогне Дніпро широкий

Колись Шевченко написав
Тепер реве вся Україна,

бо Рева - рішення прийняв.
Чи голова його варила

чи був при пам’яті міністр,
але хіба його турбує,

що прийде люта зима,
а в нас субсидії нема.

Тарифи вже як у Європі,
а ціни Господи прости,
забули любі депутати,

що гривню хочете нам дати
податки в “євро” в нас забрати.
Оце б устроїти дебати як би ви

теж отак жили.
Та марно мріяти нам люди, бо

ви накрали стільки вже,
що хвате навіть внукам вашим

тому ми всі отак  живем.
Як в Гондурасі вся країна,

от тільки є різниця та,
що в них зими то і нема.

Народ свій треба поважати та
рішення такі приймати,

щоб років так за два за три
було б не соромно тобі.

Хіба народу то вина,
що крадіїв в нас як лайна

Щоб целюліт мозків лічити
вам треба як народ ваш жити!

Автор : Псевдонім «Сова».

Творчість нашого міста...
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Рано или поздно каждый из нас мечтает 
стать родителем и услышать заветное «ма-
ма» или «папа». Но, к сожалению, по тем 
или иным причинам до двадцати процен-
тов пар испытывают проблемы с зачатием. 
И когда годы лечения не дают результатов, 
люди хотят поверить в чудо и обращают-
ся к Богу, посещая «сильные» святые ме-
ста, которые по поверьям помогают забе-
ременеть.

Святые места люди посещают, чтобы за-
рядиться сильной положительной энерге-
тикой, оздоровиться и помолиться с прось-
бой подарить им радость родительства. Та-
кие места есть на всех континентах. Есть они 
у нас в Украине.

Свято-Успенская Почаевская Лавра (Тер-
нопольская область)
В Почаевской Лавре вы найдете четыре 

значимых места, где можно помолиться и 
попросить Бога о ребенке:
• мощи преподобных Иова Почаев-

ского и Амфилохия Почаевского;
• чудотворная икона Богородицы, 

перед которой произошло множество чу-
десных исцелений;
• камень, на котором оставила след 

своей стопы сама Богородица, источающий 
святую целебную воду, исцеляющую все не-
дуги, в том числе, и бесплодие;
• источник Святой Анны в Медо-

борах, находящийся недалеко от Лавры. В 
нем купаются очень многие независимо от 

времени года, так как верят в целительные 
свойства этого источника, особенно для ско-
рейшего зачатия малыша.

       Киево-Печерская Лавра (г. Киев)
В Киево-Печерской Лавре также можно по-

просить о даровании ребенка. Там можно 
помолиться:
• святому мученику младенцу Ио-

анну (его мощи в Ближних Пещерах);
• перед иконой святых и праведных 

Богоотцов Иоакима и Иоанны (Дальние Пе-
щеры в Анно-зачатьевском храме).
       Храм в честь Иверской иконы Божией 

Матери (г. Днепр)
Этот храм уникален в своем роде. Так, мно-

гие иконы для него специально написаны 
на горе Афон.
Среди них – и икона святого Праведного 

семейства, известная далеко за пределами 
Украины. Семьи, которые очень хотят стать 
родителями, посылают записочки с прось-
бой о благословении и молении о рожде-

нии долгожданного малыша.
        Свято-Введенский мужской монастырь 

(г Киев)
В Свято-Введенском мужском монастыре 

находится Чудотворная икона Божией ма-
тери «Призри на смирение». Эта икона по-
могает во врачевании, есть истории о чудес-
ном исцелении тяжело больных. Также из-
вестно много случаев, когда, помолившись 
Божьей матери, бесплодные, по мнению 
врачей, женщины вскоре узнавали о своей 
беременности.
       Яйцо-писанка (остров Хортица)
Этот, популярный среди молодоженов, по-

стамент высотой в 1 метр установлен в 2007-
м году в канун для Казачества на острове 
Хортица (Запорожье). По поверью, яйцо мо-
жет исполнить только одну заветную мечту 
женщины. А та, которая потрет писанку, в 
течении года обретет счастье материнства.
Источник: https://kolobok.ua/

Святые места Украины, помогающие забеременеть: 
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ОВЕН 
(21.03-20.04)
Можно начинать поиски лю-
бимого дела. Нет сомне-

ний, оно будет найдено! Перестань-
те предъявлять к людям слишком вы-
сокие требования, иначе около вас 
никого не останется. В этот период 
надо отдавать, а не брать.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Хорошая новость для тех 
Тельцов, кто ждал перемен 

в своей жизни, – они непременно на-
ступят. Для большинства представите-
лей этого знака перемены окажутся 
благоприятными. Самое время стро-
ить планы на будущее и думать о том, 
как их воплотить в жизнь. Будьте осо-
бенно аккуратны с бытовыми прибо-
рами.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Близнецам в на этой неде-
ле представится возмож-

ность реализовать свои давние за-
думки. Только не спешите просить 
на стороне помощи в решении фи-
нансовых вопросов: вас могут обма-
нуть. Лучше обратитесь за поддерж-
кой к родным или друзьям. Они вам 
не откажут.

РАК 
(22.06-22.07)
Пока чувствуете себя на 
гребне волны, постарай-

тесь сделать все по максимуму – это 
будет вашим «вложением» в благопо-
лучное будущее. В дальнейшем жиз-
ненная ситуация будет быстро ме-
няться, то создавая вам проблемы, то 
помогая с ними справиться без осо-
бых трудностей. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Все ваше время и внима-
ние будут посвящены лич-

ной жизни. Бурлящие и кипящие 
страсти – вот, что вас ждет. Обо всем 
остальном придется забыть. Важно 
отбросить все чувства при решении 
важных вопросов. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Если хотите продвинуться 
вверх по карьерной лест-

нице, займитесь этим вопросом сей-
час. Начальство настроено по отно-
шению к вам благосклонно. Домаш-
ние дела на время придется забро-
сить. Остается надеяться, что близкие 
отнесутся к этому с пониманием. 
Объясните им все.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
На работе перед вами по-
ставят сложные задачи. Бе-

ритесь за их решение с холодной го-
ловой и без фанатизма, иначе удачи 
не видать. Сейчас в вашей жизни мо-
гут происходить странные вещи. Нау-
читесь видеть в них знаки.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
На этой неделе вам пона-
добится стрессоустойчи-

вость. Ситуаций, в которых ваши не-
рвы будут на пределе, окажется пре-
достаточно! Позаботьтесь о том, что-
бы хотя бы дома вас ждали тишина, 
уют и любимые люди. Будьте осторож-
ны, период травмоопасен для тех, кто 
будет безрассуден.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Не время грустить! Безус-
ловно, забот сейчас хвата-
ет: работа, семья, быт. Но 

если не возьмете себя в руки, прео-
долевать трудности будет в несколько 
раз сложнее. После долгого дня ста-
райтесь отдыхать и высыпаться, тогда 
сил хватит на все – и с большим за-
пасом.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Финансовые вопросы бу-
дут решаться не так легко, 

как вам хотелось бы. Если денег ста-
нет не хватать, умерьте гордость и по-
просите в долг. В конце недели вас 
ожидает дальняя поездка. Постарай-
тесь взять с собой своию семью. При-
думайте, как провести время с радо-
стью и пользой.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Лишних трат в этот период 

вам не избежать. И хоть они 
и поднимут настроение, но уменьшат 
бюджет. Придется затянуть пояса. В 
личной жизни вас ожидают одни лишь 
радости. Любимый будет рядом, гото-
вый выполнять все ваши прихоти. 

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Готовьтесь к тому, что вас 
ждет много контактов. Об-

щения будет столько, что дома с близ-
кими разговаривать уже и не захочет-
ся. На работе могут возникнуть спор-
ные ситуации. Ради своего же блага 
оставайтесь в стороне. А если вам 
будут поступать советы – прислуши-
вайтесь!

Куплю в рассрочку 2х 
комнатную квартиру 
или сниму с правом 
выкупа
066-817-51-36

***
Продам 2х комнатную 
квартиру в кирпичном 
доме, в центре горо-
да Балаклея, комнаты 
раздельные, газовая 
колонка, санузел раз-
дельный.
050-662-59-28

***
Продам земельный 
участок 7 соток по             
ул.Заводская.
095-73-915-45

***
Продам 2х комнатную 
квартиру в центре Ба-
лаклеи.
Общая площадь - 51,4 
кв. м.
095-739-15-45

Ремонт и обслужива-
ние котлов, газовых ко-
лонок, бойлеров.
Импортного и отече-
ственного производ-
ства.
066-280-57-80

ООО «Змиев-транс» 
приглашает на работу 
сварщиков, слесарей и 
маляров. 
Компания занимается 
изготовлением прице-
пов и полуприцепов(-
самосвальных и бор-
товых)
Рабочих можем за-
брать от ЖД вокзала
099-562-80-19

***
Требуется сварщик на 
постоянную работу в г. 
Балаклея
066-413-43-78 

Требуются грузчики 
дров. Работа в Чугуев-
ском и Шевченковском 
р-нах. Жилье предо-
ставляется.
з/п каждую неделю.
099-00-600-48
Виталий.

***
Подбор вакансий,
помощь в официаль-
ном трудоустройстве в 
Чехии, Словакии, Эсто-
нии, Литве
066-786-14-58
050-400-91-63
г. Балаклея, пл. Казми-
рука, 11а (возле маг. 
Бэби Бумс)

***
Самый большой дет-
ский магазин города 
- «Бэби-Бумс» готов к 
инновационным пере-
менам!
Если Ты целеустрем-
ленный, коммуника-
тивный, знающий ба-
зу соц. сетей (уме-
ние пользоваться 
Instagram, Facebook, 
Chrome) и твой возраст 
от 23 до 35 лет, пригла-
шаем тебя именно к 
нам!
Мы на рынке 10 лет и 
мы движемся вперед 
- мы расширяемся! В 
связи с этим открыта 
вакансия «помошник 
руководителя»
Преимущества:
- увеличение вашего 
дохода (премия зави-
сит только от вас)
-    возможность карьер-
ного роста
-  постоянное обучение 
персонала
-   развитие коммуника-
ционных навыков
-  забота о досуге со-
трудника
Мы в авангарде - вы бу-
дете с нами!
Звоните!
066-038-34-33
Оксана

Гороскоп на неделюОбъявления

Недвижимость

Услуги

Работа

Ремонт 
стиральных машин

холодильников
морозильных камер.

ГРАРНТИЯ
095-332-91-70

Работа

Сборка
корпусной

мебели

095-127-24-80
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Не секрет для всіх нас, що бізнес-оточення 
Порошенка та олігархи зацікавлені у про-
довженні курсу нинішньої влади. А це схе-
ма «Ротердам +», що дозволила підняти ці-
ни на вугілля на 30-40% та заробити чималі 
кошти. Це повний контроль за «хлопчика-
ми» з Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, яка безпосеред-
ньо визначає ціни на комунальні послуги та 
електроенергію. Це оборудки «Нафтогаза 
України», керівництво якого дозволяє собі 
виписувати мільйонні премії за недоведені 
до кінця справи. 

Вдумайтесь в ці цифри: співробітникам 
«Нафтогазу» виплатили премії у розмірі 20,7 
млн. доларів США за перемогу у Стокгольм-
ському суді у спорі з «Газпромом». Причо-
му, керівник цієї контори Коболєв отримав 
207 млн. грн (майже 8 млн. доларів), значну 
частину яких він зі свого рахунку відправив 
родичам. Тільки одне маленьке уточнення. 
Премії очільники собі повиписували, тільки 
відсуджених грошей від «Газпрому» ми так 
ще не отримали, оскільки судова тяганина 
продовжується. 

І найцікавіше. Оточення Порошенка та 
керівництво «Нафтогазу» планує «дембель-
ський акорд», як влучно сказала на своїй 
прес-конференції лідер опозиції Юлія Ти-
мошенко. 

Справа в тому, що Коболєв ініціював де-
рибан української газотранспортної систе-
ми (ГТС), а саме продати її половину неві-
домим інвесторам за 7 млрд. доларів, що за 
підрахунками експертів щонайменше у 20 
раз дешевше, аніж вона реально коштує. 
Чому продати? Бо «Північний потік-2» запу-
стять, обсяг транзиту зменшиться і «остаточ-
не прощавай» металобрухт. Чим же труба 
буде у такому разі цікава інвесторам – тай-
на за сімома печатками? 
Однак інтерес до неї вагомий. За словами 

аналітиків газового ринку, до української 
труби давно приглядаються багато наших 
олігархів та акул міжнародного капіталу. Чо-
му б перед виборами їм не зробити такий 
щедрий барський жест, а вони за це відпла-
тять Порошенко підтримкою, наприклад?  

Дивіться самі: українська труба зараз при-
носить бюджету 3 млрд. доларів прибутку 
щорічно. І найголовніше, про що і наголоси-
ла Тимошенко, її можна далі використовува-
ти для транспортування вітчизняного газу. 

За останні роки «Нафтогаз» та його дочір-
ні структури нічого не зробили для зростан-
ня видобутку українського газу, адже не 
так давно в Україні його добували понад 60 
млрд кубометрів. Цей газ може йти як на по-
треби громадян, так і вітчизняної промисло-
вості. Але ж ні, зараз ми видобуваємо лише 
20 млрд. кубометрів. А уряд думає-гадає чи 
підвищувати ціни на газ для пересічних гро-
мадян чи якось пронесе. 

За словами Тимошенко, газ має не дорож-
чати, а дешевшати. Саме за рахунок наро-
щення обсягів видобутку вітчизняного га-
зу та припинення оборудок в «Нафтогазі». 
І найкраща для цього можливість – ліквіду-
вати цю установу взагалі, бо вона виконує 
функції спекулятивного посередника, що 
продає українцям український же газ за за-
вищеними цінами. 

За словами самих урядовців, «Нафтогаз» 
витрачає на своє утримання майже 1,8 млрд 
гривень на рік. Але це ще не айсберг в до-
ларовому океані. «Нафтогаз» заробляє ша-
лені кошти на перепродажу газу від своєї же 
дочірньої компанії «Укргазвидобування» 
самому собі. Це приблизно один мільярд 
на рік. Як ви думаєте, чи не завелика роз-
кіш утримувати таку установу, яка просто па-
разитує на українцях? 
Після термінової прес-конференції лідера 

«Батьківщини» Юлії Тимошенко, на якій во-

на оприлюднила плани продажу українсь-
кої ГТС та ліквідації «Нафтогазу», вчинився 
справжній ґвалт. 

По-перше, заворушилось корупційне гніз-
до в самому «Нафтогазі». Комерційний ди-
ректор «Нафтогазу» Ю. Вітренко перевів 
свою дорогоцінну та вистраждану премію 
на рахунки дружини до Ліхтенштейну. Якісь 
бідні родичі всі у наших можновладців? І чо-
го це вони роблять закордоном, поки їх діти 
та чоловіки працюють на благо Вітчизни, не 
досипаючи та не доїдаючи? 

По-друге, оточення Порошенко кинулось 
звинувачувати Тимошенко у тому, що як-
що ліквідувати «Нафтогаз», то свій борг 
«Газпром» не виплатить. Юлія Тимошен-
ко запевнила, що «Росія і «Газпром» запла-
тять все до останньої копійки… І всі отримані 
гроші підуть не на мільйонні премії керівни-
цтва «Нафтогазу» та не в кишені корумпова-
ної влади. Ці гроші – для людей». 

Зекономлені на утриманні «Нафтогазу» 
та виграні у судах ресурси могли б піти на 
зниження тарифів для громадян, державні 
програми розширення видобутку українсь-
кого газу тощо. При цьому, важливо зупи-
нити процес продажу української ГТС. Фрак-
ція «Батьківщини» вже давно зареєструва-
ла відповідний законопроект, що унемож-
ливлює оборудки з українською трубою і 
сподіваємось, ця афера буде зупинена.    

Олег Постернак, 
Голова Центру політичної розвідки 
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