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ВІДПОВІДЬ 
ГОЛОВИ УСПП

ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ПОСАДОВЦІВ

ЗУСТРІЧ КЕРІВНИКІВ УКРОБОРОНПРОМУ 
З ДИРЕКТОРАМИ ПІДПРИЄМСТВ

22-го травня відбулася загальна 
зустріч керівників Укроборонпрому 
з директорами підприємств, в якій 
взяв участь і директор ДП «Красилів-
ський агрегатний завод» Олександр 
Процюк. 

Зустріч дала змогу якнайкраще 
зрозуміти один одного та спільно 
опрацювати ті завдання, які ставить 
перед Укроборонпромом Президент 
України.

Було обговорено поточну ситуа-
цію, окреслено перспективи та ви-
значено пріоритети. Наразі таких ма-
яків чотири:

– Перший – зміцнення обороноз-
датності держави завдяки забезпе-
ченню армії озброєнням і військовою 

технікою, для чого потрібні модерні-
зація та зростання виробництва.

– Другий – збільшення присут-
ності України на глобальному ринку 
озброєнь. Ми маємо повернути собі 
місце у топ-10, а згодом увійти до топ-
5 провідних гравців.

– Третій – реформування галузі 
та трансформація Укроборонпрому 
у сучасну зброярську компанію, від-
криту до інновацій та привабливу 
для інвесторів.

– Четвертий пріоритет – розви-
ток інноваційних освітніх проєктів, 
завдяки яким Україна матиме нових 
геніальних інженерів і конструкторів, 
здатних створювати проривні техно-
логії та найсучаснішу техніку.

Це лише частина тих трансформа-
цій, які відбуваються.

Також було презентувано оновле-
ний склад Наглядової ради Концер-
ну.

Під час наради відзначено на-
городами 11 найкращих керівників 
підприємств концерну за результати, 
яких вони та їхні колективи досягли 
впродовж І-го кварталу:

На зустрічі були висловлені спо-
дівання, що у ІІ-у кварталі досягне-
мо результатів, які вражатимуть ще 
більше, а завдяки спільній роботі до-
б’ємося того, щоб перелік найкращих 
та успішних підприємств розширю-
вався і надалі.

Разом робимо Україну сильною!
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Голові Союзу промисловців і підприємців 
Хмельницької області Івану Дунцю

Народному депутату України Олені Копанчук
Голові Хмельницької обласної державної 

адміністрації Сергію Гамалію
Голові Хмельницької обласної ради 

Віолеті Лабазюк
Красилівському міському голові 

Нілі Островській

«ГОЛОВНИМ Є ТЕ, ЩО МИ ЗУМІЛИ ЗБЕРЕГТИ 
ПІДПРИЄМСТВО...» (Директор ДП «Красилівський агрегатний завод» 

Олександр Процюк)

Пандемія обійшлася економіці Німеччини у 250 мільярдів євро. За 
оцінками експертів, упродовж 2020 року оголосили про банкрутство біль-
ше 16 тисяч німецьких підприємств. Ще п’ять тисяч «зомбі-фірм» трима-
ються на плаву лише завдяки фінансовій допомозі уряду. 

А чому, може запитати читач, я раптом згадав про Німеччину? Де, мов-
ляв, Німеччина, а де ми? І то не в територіальному плані, а в економічному.

 А тому я хочу нагадати усім, що згідно з рейтингом Всесвітнього еконо-
мічного форуму США, Сінгапур та Німеччина є лідерами світової економі-
ки. Як бачите, така сильна економіка, а оголосила про банкрутство більше 
16 тисяч німецьких підприємств.

А що вже казати про Україну?
До чого це я веду? Невже хтось вважає, що в Німеччині може збанкро-

тувати 16 тисяч підприємств, а в Україні – ні?
Тому ще більше заслуговує на повагу інформація, яку я отримав, як го-

вориться, з перших вуст – від директора ДП «Красилівський агрегатний 
завод» Олександра Процюка,  і якою хочу поділитися з читачами газети. 

В Красилові знаходяться «доброзичливці», які вперто поширюють 

(Закінчення на 4-й сторінці)
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Голові Союзу промисловців і підприємців Хмельницької області 
Івану Дунцю

Народному депутату України Олені Копанчук

Голові Хмельницької обласної державної адміністрації 
Сергію Гамалію

Голові Хмельницької обласної ради Віолеті Лабазюк

Красилівському міському голові Нілі Островській

Державне підприємство «Красилівський агрегатний завод» звертається до вас з метою привернути 
увагу до реальних передумов щодо катастрофічної ситуації та загрози життєдіяльності нашого підприєм-
ства, яка виникла через стрімке збільшення цін на базові матеріали – металопродукцію (металопрокат) 
вітчизняних металургійних заводів. Для прикладу, один із основних наших необхідних для виробництва 
матеріалів – холоднокатаний лист товщиною 0,7 міліметрів у жовтні 2020 року коштував 20 гривень за 
кілограм, у листопаді 2020 року – 24,61 гривні, у лютому 2021-го – 29,88 гривень, у березні 2021-го – 35,85 
гривень, у квітні – 41 гривню. Станом на сьогодні ціна становить 48,65 гривень за кілограм. За п’ять мі-
сяців 2021 року ціни зросли на 62% і, за невтішними прогнозами трейдерів металопрокату, це ще не ос-
таточне підвищення цін. 

Собівартість матеріалів в готовій продукції становить від 40% до 60%. Тому різке збільшення цін на ме-
талосировину поставило трудовий колектив нашого підприємства в складне становище. Через стрімке 
подорожчання вартості металосировини, інших складових, ДП «Красилівський агрегатний завод» вихо-
дить на збитковий режим роботи. Ціну на готову продукцію власного виробництва підвищити неможли-
во, оскільки продукція стане неконкурентною в порівнянні з іншими виробниками (іноземними). З іншої 
сторони, зарплату працівникам підприємства підняти неможливо, оскільки весь прибуток піде на ком-
пенсацію витрат з закупівлі сировини. Через відсутність коштів вже не йде мова хоч про якусь мінімаль-
ну модернізацію. Ми змушені додатково вишуковувати варіанти зниження витрат шляхом скорочення 
чисельності працюючих, і абсолютно не маємо можливості підняти на заводі заробітну плату, що в свою 
чергу призведе до відтоку кваліфікованих працівників. В результаті знижується потенціал підприємства 
щодо строків виконання оборонного замовлення. 

З вищевикладеного стають зрозумілими тенденції. Наше підприємство в таких умовах не має можливо-
сті та достатньої кількості обігових коштів для виробництва товарів народного споживання, а замовлен-
ня товарів ОВТ на теперішній час незначні. Тому, в разі продовження тенденції до стрімкого підвищення 

цін на матеріали, сировину та комплекту-
ючі, ми змушені будемо скоротити число 
робочих місць, а також переглянути гра-
фік роботи підприємства.                    

Ми звертаємось з метою отримання 
допомоги та підтримки не тільки нашо-
му підприємству, а й усієї промисловості 
Хмельниччини в цілому. 

З повагою, директор ДП 
«Красилівський агрегатний завод» 

Олександр Процюк

ЗВЕРНЕННЯ
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Народному депутату України Олені Копанчук

Голові Хмельницької обласної адміністрації 
Сергію Гамалію

Голові Хмельницької обласної ради 
Віолеті Лабазюк

Красилівському міському голові 
Нілі Островській

Про виплату допомоги

Для подолання негативних наслідків в економіці, що 
викликані карантинними заходами, збереження кадро-
вого потенціалу роботодавців, в минулому році було 
запроваджено надання допомоги по частковому без-
робіттю на період карантину. Надання такої допомоги 
передбачено статтею 47-1 Закону України «Про зайня-
тість населення» та порядком, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 306 (із 
змінами). Під дії вказаних нормативно-правових доку-
ментів підпадає і ДП «Красилівський агрегатний завод»

Для виплати допомоги по частковому безробіттю 
на період карантину використовувались кошти Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування України на випадок безробіття, які були перед-
бачені його бюджетом за рахунок коштів Державного 
бюджету України на 2020 рік.

На поточний момент  бюджет Фонду загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття на 2021 рік ще не затверджено. У 
Державному бюджеті України на 2021 рік   кошти  для 
виплати допомоги по частковому безробіттю на період 
карантину не передбачені. Фонд загальнообов’язково-
го державного соціального страхування України на ви-
падок безробіття використовує тимчасовий кошторис 
видатків на перше півріччя 2021 року, в якому також не 
передбачені кошти для виплати допомоги по частково-
му безробіттю на період карантину.

Отримати виплати допомоги по частковому безробіт-
тю на період карантину є вкрай важливим для нашого 
підприємства, оскільки ДП «Красилівський агрегатний 
завод» надало відомості на отримання допомоги для 
працівників підприємства за грудень 2020 року – бе-
резень 2021 року на загальну суму 5,965 мільйонів гри-
вень, які на сьогоднішній день не профінансовані та не 
оплачені.

Враховуючи вищевикладене, для підтримки ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» та його працівників, про-
симо вас посприяти у вирішенні згаданої проблеми.

З повагою, директор 
ДП «Красилівський агрегатний завод» 

Олександр Процюк

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ХСПП)

29010 м. Хмельницький,  вул. Чорновола, 88                                                    
19.05.2021 р. № С-120/05-21

Директору
ДП “Красилівський  агрегатний завод”

Процюку О.Ф. 

Шановний Олександре Феодосійовичу!

Дякуємо за Вашу аналітику. Щодо питання, яке Ви 
підняли в листі № 72-09/406 від 14.05.2021 року, то 
повністю поділяємо Ваше занепокоєння збільшенням 
цін на металосировину, відповідно подальшу роботу 
підприємств. Разом з Вами, ми, як Правління, і я, як 
голова Союзу промисловців і підприємців Хмельниць-
кої області протестуємо проти свавілля щодо машино-
будівних підприємств нашої держави. Ми поставили 
до відома щодо вищевикладеного керівництво ОДА, 
облради, УСПП (Кінах А.К.), ФРУ (Олійник Д.М.). 

18.05.2021 року на засіданні тристоронньої соціаль-
но-економічної ради  за участю голови ОДА, профспі-
лок озвучили це питання з вимогою звернути увагу 
на значне погіршення умов роботи для промислових 
підприємств, і в першу чергу, машинобудівних. Вважа-
ємо, що керівництво Хмельницької області, як і інших 
областей, повинно звернутися до уряду, щоб зупинити 
ескалацію цін на метали, повернутися до попередніх 
цін, аргументуючи в тому числі і тим, що контракти 
на виготовлення продукції і ціни на продукцію наших 
підприємств були прораховані раніше, і вітчизняні та 
закордонні замовники зміну цін на продукцію наших 
підприємств не сприймуть. А це означає розірвання 
контрактів, зупинка роботи підприємств і трудових ко-
лективів. 
 Питання не знімаємо, щодня вишукуємо можли-
вості його загострити на всіх рівнях влади.              

Голова Союзу промисловців 
і підприємців – регіонального відділення 

УСПП у Хмельницькій області  І. Дунець

Відповідь 
Голови Союзу 

промисловців і 
підприємців – 
регіонального 

відділення УСПП 
у Хмельницькій 
області І. Дунця
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чутки, що, мовляв, агрегатному заводу 
– кінець.

Та невже?
То що ж насправді відбувається на ДП 

«Красилівський агрегатний завод»?
Ставлю запитання та отримую оптимі-

стичні відповіді від директора ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» Олексан-
дра Процюка.

– Олександре Феодосійовичу, то як 
живеться заводу та його працівникам 
у цей непростий для економіки країни 
час? Якісь негарні чутки ширяться Кра-
силовом... Он, і в Німеччині на грані бан-
кротства 16 тисяч підприємств… 

То як наш АГРЕГАТНИЙ?
– Я впевнений, що ми вже пережили 

самі важкі часи для нашого підприєм-
ства.  Нелегко було. Пандемія коронаві-
русу, падіння продажів продукції. По всій 
Україні припинили роботу чимало підпри-
ємств. Окрім того, різко зросла вартість 
металу.

Один із основних наших необхідних 
для виробництва матеріалів – холодно-
катаний лист товщиною 0,7 міліметрів у 
жовтні 2020 року коштував 20 гривень за 
кілограм, у листопаді 2020 року – 24,61 
гривні, у лютому 2021 року – 29,88 гри-
вень, у березні 2021 року – 35,85 гривень, 
у квітні цього ж року – 41 гривню. Станом 
на сьогодні ціна становить 50,26 гривень 
за кілограм. Як то кажуть, біда сама не 
ходить, і разом з подорожчанням металу 
подорожчали всі інші матеріали та комп-
лектуючі, а також і енергоресурси. Цього, 
я думаю, не потрібно нікому пояснювати. 
Люди відчули подорожчання вартості 
життя і на продуктах харчування, і на то-
варах першої необхідності. Окрім того, з 
1-го січня 2021 року ми підняли на 20%  
розмір заробітної плати на заводі. За та-
ких умов рентабельність продукції опус-
кається до нуля і виробляти її стає еконо-
мічно невигідно.  І якби завод протягом 
останніх шести місяців випускав товари 
народного споживання на повну потуж-
ність, то ми б вичерпали обігові кошти та 
зробили підприємство банкрутом. Тому 
ми на це не пішли і працювали переваж-
но на виготовлення продукції військово-
го призначення. А товари народного спо-
живання виготовляли виключно по 100% 
передоплаті, в тому числі і мінімальну 
кількість стелажів, і то для того, щоб не 
втратити збут продукції  у цьому сегменті 
ринку.

– Як я розумію, подорожчання металу 
вдарило, в першу чергу, по випуску това-
рів народного споживання. А як йдуть 
справи з продукцією військового при-
значення?

– За цей непростий період в житті під-

«ГОЛОВНИМ Є ТЕ, ЩО МИ ЗУМІЛИ ЗБЕРЕГТИ 
ПІДПРИЄМСТВО...» (Директор ДП «Красилівський агрегатний завод» 

Олександр Процюк)

Закінчення
Початок на 1-й сторінці

приємства постійно випускалася продук-
ція військового призначення, зокрема 
на верстатах з програмним керуванням, 
завдяки чому ми на сьогодні маємо до-
статньо виробів, щоб забезпечити вико-
нання замовлень та контрактів.

На жаль, мушу констатувати той факт, 
що у 2020 році взагалі не було  держав-
ного оборонного замовлення, а в цьому 
році ми є співвиконавцями в рамках дер-
жавного оборонного замовлення по ви-
робу «Вулкан», але ця кількість  мізерна 
і дозволить  завантажити виробництво 
максимум на місяць. По іншим нашим 
серійним виробам об’єктів військової 
техніки замовлення з боку держави від-
сутні.

– Якщо в Україні на військову продук-
цію підприємства попит відсутній, то хто 
її потребує?

– Продовжуємо виконувати замовлен-
ня закордонних партнерів. Працюємо з 
Китаєм, Індією, Індонезією, Ізраїлем та 
рядом інших країн. Товари народного 
споживання поставляються в Молдавію, 
Румунію, країни Прибалтики, Грузію та 
Білорусь, працюємо над виходом нашої 
продукції в країни ЄС.

– Як сильно під час пандемії знизилися 
продажі продукції підприємства в Укра-
їні?

– Вплив пандемії коронавірусу нега-
тивно вплинув на роботу підприємства, 
зокрема на реалізацію виготовленої про-
дукції. Через те, що були зачинені мага-
зини, різко знизилися продажі продукції 
ДП «Красилівський агрегатний завод». 
Для прикладу, якщо в березні-квітні 2019 
року було реалізовано товарів народного 
споживання на суму 20-25 мільйонів гри-
вень, то вже в 2020-2021 роках у цей же 
період надходження коштів становило 
лиш 2-3 мільйони гривень. Підприємство 
має дилерів по усій Україні, та, на жаль,  
на сьогодні вони критично мало реалізо-
вують не тільки наші товари народного 
споживання, але й аналогічну продукцію 
від інших виробників.

– Випробування пандемією – це ви-
пробування для всього світу. Але що 
нам, наприклад, до Німеччини. В них 
сильна економіка. І про людей подбають 
і економіку відновлять. А як ви захищає-
те наших людей – працівників підприєм-
ства?

– Увесь цей складний період ми не за-
бували про наших людей, особливо про 
соціальний захист працівників підприєм-
ства. На звернення усіх бажаючих вида-
валися безвідсоткові кредити. У випадку 
хвороби працівників виплачувалася ма-
теріальна допомога – усім без виключен-
ня. 

Підприємство закупило високоякісний 
кисневий концентратор, який, у випадку 
потреби, надається працівникам, що хво-
ріли та потребують реабілітації. І на сьо-
годнішній день кисневий концентратор 

перебуває у працівниці, яка 
хворіла коронавірусом.  

В заводському медпункті 
постійно працює висококва-
ліфікований лікар з КНП «Кра-
силівська багатопрофільна лі-
карня», який надає необхідну 
допомогу та консультації пра-
цівникам підприємства.

Протягом періоду пендемії 
при заводі працює буфет, де 
працівники можуть отримати 
необхідні продукти, а також 
товари першої необхідності в 
рахунок заробітної плати «під 
запис».

Працівники підприємства 
забезпечені усіма необхідни-
ми засобами захисту (маска-
ми, антисептиками тощо), які 
перешкоджають розповсю-
дженню коронавірусу на за-
воді.

Постійно дезинфікуються робочі при-
міщення за допомогою розпилювання 
дезинфікуючої суміші та кварцування.

– А як з грішми, з зарплатами? Чи буде 
виплачена допомога по частковому без-
робіттю за період карантину?

– У Красилівської філії Хмельницько-
го обласного центру зайнятості перед 
нашим підприємством існує заборгова-
ність з виплати допомоги по частковому 
безробіттю на період карантину праців-
никам у сумі 6 мільйонів 752 тисячі гри-
вень. Надання такої допомоги передба-
чено статтею 47-1 Закону України «Про 
зайнятість населення» та Порядком, 
затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.04.2020 №306 
(із змінами). Виплата допомоги по част-
ковому безробіттю на період карантину 
здійснюється виключно коштами Фон-
ду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на ви-
падок безробіття. На поточний момент 
бюджет Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
України на випадок безробіття на 2021 
рік ще не затверджено, через що і ви-
никла заборгованість. Про вказане ми 
також інформували народного депутата 
України Копанчук О. Є. (вих. № 72-09/380 
від 12.05.2021 року), голову Хмельниць-
кої ОДА (вих. № 72-09/381 від 12.05.2021 
року), голову Хмельницької обласної 
ради (вих. № 72-09/382 від 12.05.2021 
року), міського голову міста Красилова 
(вих. № 72-09/379 від 11.05.2021 року). 
Відповіді щодо порушеного питання, на 
жаль, ще не отримали.

– Які заходи вживало і вживає  керів-
ництво заводу для рестарту, перезапус-
ку виробництва? 

– Незважаючи ні на що, ми зуміли збе-
регти обігові кошти підприємства та вже 
придбали на наступних пів року всі необ-
хідні матеріали для повноцінного випус-
ку товарів народного споживання та ви-
робів військового призначення.

На сьогодні узгоджені нові ціни на 
продукцію підприємства з усіма закор-
донними та вітчизняними дилерами. 
Це ті ціни, які дозволять працювати не 
в збиток, а на прибуток. Але через подо-
рожчання металу ми не можемо ставити  
ціни з високим рівнем рентабельності та 
сподіватися на великий прибуток. Нехай 
прибуток буде мінімальним, але це доз-
волить завантажити виробничі потуж-
ності підприємства та забезпечити робо-
тою колектив.

– А що наші «вищестоящі» інстанції?
– Ми піднімаємо на ноги усіх! Б’ємо в 

усі дзвони! Стукаємо в усі двері! 
Щодо виплат допомоги звертаємося 

до високопосадовців, народних депу-
татів, про що я вже згадував, а також 
інформуємо ДК «Укроборонпром» (вих. 
№ 72-02/405 від 14.05.2021 року), на-
родного депутата України по нашому 
округу Копанчук О. Є. (вих. № 72-09/404 
від 14.05.2021 року), голову Хмельниць-
кої ОДА (вих. №72-09/401 від 14.05.2021 
року), голову Хмельницької обласної 
ради (вих. №72-09/401 від 15.05.2021 
року), міського голову міста Красилова 
(вих. № 72-09/403 від 14.05.2021 року), го-
лову Союзу промисловців і підприємців 
Хмельницької області (вих. № 72-09/406 
від 14.05.2021 року) щодо підвищення 
цін на метали. Відповідь отримано лише 
від голови Союзу промисловців і підпри-
ємців Хмельницької області.

– І які підсумки? Які успіхи в боротьбі 
за підприємство, за людей?

– Головним є те, що ми зуміли зберегти 
підприємство. Не допустили його бан-
крутства. Хоча в Німеччині, як ви наголо-
шували, збанкротувало 16 тисяч підпри-
ємств. 

А ми вистояли!
– Невже завод знову запрацює на пов-

ну потужність? Всупереч чуткам та песи-
містичним прогнозам?

– Так! Запрацює! Вже з червня почи-
наємо працювати в повну потужність, 
незважаючи на коронавірус та інші нега-
разди!

Принагідно хочу запросити на роботу 
операторів, програмістів, зварювальни-
ків, інженерів машинобудівного напрям-
ку. 

Гарантую заробітну плату від 10-ти ти-
сяч гривень і вище.

А щоб підтримати працівників заводу 
у цей скрутний час, було вирішено ви-
платити 13-ті зарплати за 2019-й та 2020 
роки. За 2019 рік 13-та зарплата буде ви-
плачена до кінця липня 2021 року, а за 
2020 рік – до кінця червня 2021 року. 

– Ну що ж, нехай щастить! Хочу по-
бажати ДП «Красилівський агрегат-
ний завод» подальшого процвітання та 
стабільності, а Вам і усім працівникам 
— доброго здоров’я, сил і завзятості 
в служінні справі. Удачі вам, чималих 
можливостей, ефективної діяльності, 
продуктивної роботи і постійних високих 
доходів.

– Дякую!

Брав інтерв’ю редактор 
газети АГРЕГАТНИЙ 
Іван Длужневський
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Перерахунок 
пенсій працюючим 

пенсіонерам

Запрошуються на роботу:
• Інженер-конструктор;
• інженер-програміст;
• оператор верстатів з програмним керуванням;
• фрезерувальник;
• токар;
• шліфувальник*;
• різьбошліфувальник*;
• електрозварник на 

автоматичних машинах;
• нормувальник.
*можливість навчання на 

виробництві

До уваги працівників підприємства!

З 1 червня 2021 року розпочинає свій сезон 
база відпочинку «Корді».

Бажаючим провести відпочинок на базі, 
звертатися в профспілковий комітет.

 
Адміністрація, профком

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 

організовано вакцинацію.
На сьогодні вже вакциновано більше 

30 працівників.

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

– ПЯТНИЦЯ: 16.00 – 18.00

ОГОЛОШЕННЯ

Адміністрація і профспілковий комітет проводять 
роботу з організації відпочинку працівників заводу у 
літньому сезоні 2021 року. Тих, хто бажає відпочити 

в пансіонаті «Гірський орел» та б/в «Мікрон» 
м.Одеса, просимо подавати заявки в профком. 

Графіки заїздів та вартість проживання 
на базах відпочинку додаються.

За інформацією звертатися в профком 
і до голів цехових комітетів.

При виникненні пожежі чи 
надзвичайних ситуацій телефонувати:
101 (4-33-80) – пожежно-рятувальна 

служба
Внутрішній № тел. 133 (4-33-97) – 

прохідна заводу
Внутрішній № тел. 101 (4-14-53) – 

секретар (приймальня)

Щороку в квітні Пенсійний фонд України перераховує пенсію працюючим 
пенсіонерам відповідно до абзацу 5 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

З 1 січня поточного року внесено зміни до порядку і термінів подання 
страхувальниками звітності про нарахування та сплату єдиного соціально-
го внеску. Відтепер вона подається щокварталу. Необхідна для проведення 
перерахунку пенсій інформація про набутий страховий стаж пенсіонера за 
січень – лютий 2021 року надійде до реєстру застрахованих осіб в травні. 
Тому Пенсійний фонд України проведе перерахунок, передбачений законо-
давством у червні, з доплатою нового розміру пенсії з квітня 2021 року.

Перерахують пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені (перера-
ховані) до квітня 2019 року. Для розрахунку розміру підвищення врахують 
страховий стаж, набутий на 1 березня цього року.

Перерахунку підлягають пенсії: 
• за віком;
• по інвалідності, в тому числі, обчислені в розмірі пенсії за віком;
• за вислугу років при умові, що станом на 01.04.2021 року особи досягли 

пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування».

Перерахунок пенсії проводиться:
• без додаткового звернення особи до органів Пенсійного фонду України;
• особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії про-

довжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу, або 
менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення (попереднього 
перерахунку) пройшло не менше двох років.
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  На домашній суботник 
                             усією сім’єю!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ 
ДОВКІЛЛЯ
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Де шукати нового постачальника газу

Сама процедура не вимагає перекладання газових труб чи заміни лічиль-
ника. Для початку потрібно обрати нового постачальника газу, яких нині по-
над три десятки.

Щоб перевірити, чи обрана компанія має право на постачання, слід зайти 
на сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та вибрати розділ «Ліцензійний 
реєстр НКРЕКП».

Якби цей розділ без проблем завантажувався (що відбувається не завж-
ди), там можна було б ознайомитися із документом, що містить повний пере-
лік ліцензіатів. Чинність ліцензії обраного постачальника слід перевірити у 
графі «Статус ліцензії».

Можна також зро-
бити запит до НКРЕКП 
щодо постачальника.

Нині в Інтернеті з’яв-
ляються сайти, які про-
понують порівняти ціни 
на паливо у різних ком-
паній-постачальників.

Коли ви визначи-
лися, слід подати за-
яву-приєднання до 
обраного постачальника. Це можна зробити онлайн, надіславши компанії 
скановане чи сфотографоване звернення на електронну скриньку, або осо-
бисто прийти до компанії та подати пакет документів.

Які документи потрібні, щоби змінити постачальника газу

До заяви-приєднання до нового постачальника слід додати наступні до-
кументи:

    – паспорт;
    – ідентифікаційний код споживача;
    – документи, якими посвідчується право власності чи право користу-

вання приміщенням;
    – документи, які може вимагати постачальник. Їхній перелік має вка-

зуватись на сайті постачальника, наприклад, останній рахунок за газ.
Заяву також може подати й довірена особа власника приміщення, проте 

вона має надати довіреність, засвідчену нотаріусом, а також копії паспорта 
власника та його індивідуального податкового номера, а також свій паспорт, 
індивідуальний податковий номер та документ, що засвідчує право власно-
сті.

Скільки часу потрібно, щоби змінити постачальника газу

Процес зміни постачальника має відбутися протягом 3 робочих тижнів. 
Контактувати зі старим постачальником не потрібно.

Через 6 тижнів ваш старий постачальник має виставити остаточний раху-
нок за спожитий газ, який треба сплатити протягом 10 днів після отримання.

Новий постачальник має надіслати вам повідомлення щодо дати, з якої 
почне надходити природний газ. Для цього відведений 20-денний термін, од-
нак деякі постачальники можуть вийти на зв’язок швидше.

Якщо подані до заяви документи потребують уточнення, постачальник 
протягом п’яти робочих днів надсилає споживачу письмовий запит.

Як змінити 
постачальника газу, 
щоб платити менше

Українці можуть обирати постачальника природного газу. Процедура 
зміни компанії не складна, але є нюанси.

З появою ринку газу українці отримали змогу змінювати постачальника, 
обираючи того, який пропонує паливо дешевше. З 1 серпня 2020 року роз-
дрібна ціна на природний газ вільно встановлюється між постачальником 
та споживачем, тобто є договірною. Пропонуємо покрокову інструкцію, як 
змінити постачальника палива для того, щоб зменшити свої витрати на ко-
муналку.

Кабінетом Міністрів Украї-
ни 29 березня 2021 року при-
йнято постанову № 277 „Про 
додаткові заходи щодо ор-
ганізації виплати і доставки 
пенсій та грошової допомоги 
за місцем фактичного прожи-
вання одержувачів у межах 
України”.

Відповідно до постанови, 
до 1 вересня 2021 року Пен-
сійний фонд України проведе  
перший конкурс  для відбору 
організацій, які здійснювати-
муть виплату і доставку пен-
сій та грошової допомоги за 
місцем фактичного прожи-
вання одержувачів у межах 
України. До його проведен-
ня виплату і доставку пенсій 
здійснюватиме АТ „Укрпош-
та”.

За місцем фактичного прожи-
вання з 1 вересня 2021 року отри-
муватимуть пенсії та грошову допо-
могу:

- люди з інвалідністю І групи;
- особи, які за висновком лікар-

сько-консультативної комісії не 
здатні до самообслуговування та 
потребують постійного стороннього 
догляду;

- особи, які досягли 80-річного 
віку;

- одержувачі державної соціаль-
ної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, та допомоги на до-
гляд.

Особи з вищезазначених катего-
рій отримуватимуть пенсії та грошо-
ву допомогу за власним вибором: 
або через організацію, відібрану на 
конкурсі, або через обраний само-
стійно банк з числа уповноважених.

Інші категорії пенсіонерів, які на 
сьогодні отримують виплати у від-
діленнях АТ «Укрпошта» або з до-
ставкою додому листоношами, до 1 
вересня 2021 року повинні  обрати 
один з уповноважених банків для 
здійснення подальшої виплати  пен-
сій з переліку: АБ “Укргазбанк”, ПАТ 
КБ “ПРИВАТБАНК”, ПАТ “Райффай-
зен Банк Аваль”, АТ “Ощадбанк”, АТ 
“АЛЬФА-БАНК” та інші за посилан-
ням: https://www.pfu.gov.ua/1906048-
perelik-bankiv-upovnovazhenyh-na-
vyplatu-pensij/.

У разі, якщо до визначеного тер-
міну громадяни не зроблять вибір, 
виплата пенсій кожному з таких 
одержувачів з 1 вересня 2021 року 
здійснюватиметься через поточний 
рахунок в АТ “Ощадбанк”, який буде  
відкритий за зверненням органу 
Пенсійного фонду України, про що 
одержувача буде проінформовано. 
Громадяни можуть будь-коли зміни-
ти уповноважений банк за власним 
бажанням.

ГУ ПФУ в Хмельницькій області

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  

ПОВІДОМЛЯЄ

                   АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЗМІНИ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИПЛАТИ І 
ДОСТАВКИ 
ПЕНСІЙ ТА 
ГРОШОВОЇ 
ДОПОМОГИ
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   Наше здоров’я - в наших руках

Старший науковий співробітник відділу фізики біологічних систем Ін-
ституту фізики НАНУ Семен Єсилевський вважає виправданою вимогу 
носити маски на вулицях.

«Справа в тому, що британський, південноафриканський та індійський 
штами набагато заразніші, ніж «дикий» минулорічний. Вони передають-
ся значно легше і навіть швидкоплинні контакти з носієм зараз набагато 
небезпечніші, ніж раніше», - вважає Єсилевський.

Він зазначив, що на пожвавленій вулиці неможливо дотримуватися ви-
моги з дистанціювання. «За пару хвилин на вас встигнуть дихнути з де-
сяток людей з досить близької відстані. Так, контакти швидкоплинні, по 

парі секунд, але 
їх багато. За такої 
фонової захворю-
ваності, як у нас 
зараз, імовірність 
бути «обдиханим» 
носієм є дуже іс-
тотною», – вважає 
він.

Також учений 
звертає увагу на 

утворення «буферних зон» біля входів у 
приміщення. Якщо маски є обов’язкови-
ми всередині приміщень і не обов’язкові 
зовні, то люди зупиняються біля дверей, 
щоб зняти або надягнути маску. В таких 
скупченнях підвищується ризик інфіку-
вання. Як приклади вчений наводить 
«передбанники» магазинів, вестибюлі 
метро, під’їзди.

«По-третє, банально набагато простіше 
виробити звичку «перед виходом за поріг квартири надягнув маску, по 
приходу додому – зняв», ніж пам’ятати, що треба заздалегідь натягнути 
її перед будь-яким скупченням людей всередині або за межами примі-
щення. Ресурс уваги людини дуже обмежений і не варто його зайвий раз 
випробовувати», – наголосив Єсилевський.

Водночас він вважає, що під час прогулянки на самоті в парку маска 
не потрібна. «Але тут ключове слово – на самоті. Для прикладу, київські 
парки у вихідні нічим не відрізняються за щільністю потоку людей від 
пожвавленої вулиці», – написав Єсилевський.

За його словами, в умовах міста вимога носити маски повсюдно за 
межами приватної квартири є цілком виправданою.

Науковець наполягає, що зараз необхідно носити 
маски на вулицях

Вчені відзначають, що для профілактики злоякісних пухлин корисні будь-
які різновиди грибів, за винятком отруйних.

Команда з Інституту раку штату Пенсільванія виявила, що вживання в 
їжу всього 18 грамів грибів в день знижує ризик розвитку раку на 45%. За 
словами дослідників, 18 грамів – це, наприклад, одна печериця середнього 
розміру в день.

Дані були отримані на основі 17 досліджень про рак, опублікованих з 1966 
по 2020 роки. «В цілому, ці результати надають важливі докази захисної дії 
грибів проти раку. Необхідні подальші дослідження, щоб точніше визначити 
залучені механізми і конкретні види раку, на які можуть впливати гриби»,  – 
заявив Джон Річі, співавтор дослідження.

Гриби відомі як повноцінне джерело білка, вітамінів, мінералів, кліткови-
ни і антиоксидантів. Вони давно використовуються в азіатських ліках, але їх 
потенційна користь для здоров’я була доведена тільки в останні десятиліття.

Особливий інтерес представляє ерготионеїн – антиоксидант природ-
ного походження, який люди не можуть синтезувати самостійно. «Гриби є 
основним харчовим джерелом ерготионеїну, який є унікальним і потужним 
антиоксидантом і захисником клітин. Поповнення запасів антиоксидантів 
в організмі може допомогти захистити від окисного стресу і знизити ризик 
раку», – розповів Джибріл М. Ба, співавтор дослідження.

Найбільша кількість ерготионеїну міститься в японському лісовому грибі 
шиітаке (Lentinula edodes), в грибі під назвою грифола кучерявенька (Grifola 
frondosa), також відомому як майтаке і в звичайній печериці, яку сьогодні 
культивують в промислових масштабах.

Всього одна печериця в день 
знижує ризик виникнення раку

Люди, які щодня вживають вівсянку на сніданок, в деяких випадках 
можуть спричиняти таким чином шкоди своєму здоров’ю. Деяким лю-
дям, як заявили експерти в області правильного харчування, не слід 
їсти вівсянку вранці.

Як зазначила Роксана Ехсані з Академії харчування та дієтології, 
головною перевагою вівсянки вважається великий вміст клітковини. 
Саме цей фактор може створювати небезпеку в деяких випадках – на-
приклад, якщо людина страждає через синдром роздратованого ки-
шечника.

«Людям з синдромом подразненого кишечника не можна їсти вів-
сянку на регулярній основі. Якщо вживати вівсянку вранці при такому 
синдромі, то з’явиться надмірне газоутворення, здуття живота і відчут-
тя дискомфорту», – сказала Ехсані.

Експерт додала, що потрібно з обережністю вживати вівсянку зі всі-
лякими добавками. Наприклад, хворим на цукровий діабет не можна 
їсти вівсянку з медом, кленовим сиропом або коричневим цукром. 

Ще гірше, якщо ви їсте вівсянку швидкого приготування, до складу 
якої входять різні барвники, цукор і його замінники, підсилювачі смаку, 
а також інші потенційно небезпечні для організму речовини. Такі про-
дукти не можна вживати щоденно, тому варто терміново переглянути 
свій раціон. 

Щоденне вживання вівсянки на 
сніданок може бути шкідливим
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Таємниці та чудеса світу, 

загадки історії

Корабель з бетону
З чого будують кораблі?
З якого матеріалу можна побудувати 

повноцінне судно? З металу – це зро-
зуміло. Хоча відомо, що, наприклад, під 
час Другої Світової війни всерйоз вивча-
лася можливість будівництва великих 
авіаносців, виготовлених з суміші тирси 
і замороженої води. Про це тоді думали 
тому, що під час війни існувала гостра 
нестача металу. А які ще матеріали мог-
ли використовуватись в суднобудуван-
ні?

Маловідомим є той факт, що під час 
Другої Світової війни в США було збудо-
вано 24 кораблі і 80 барж із залізобето-
ну.

Впродовж тисячоліть для виготовлен-
ня плавальних засобів у всьому світі 
використовувалось дерево. Це легкий і 
добре придатний для обробки матеріал, 
але дерево не надто міцне. Тому з часом 
дерево почали обшивати залізом, а в 
кінцевому підсумку кораблі стали ви-
готовляти повністю з металу. У всьому 
світі не припинявся пошук міцного і вод-
ночас недорогого матеріалу для виго-
товлення кораблів. У середині 19 століт-
тя інженер Ламбо вперше спроектував 
човен, каркас якого був виготовлений з 
дроту і обмазаний бетоном. Вважається, 
що тоді й з’явився залізобетон. Але цей 
винахід Ламбо не прижився.

Дещо пізніше, в 1867 році французь-
кий садівник Моньє запатентував інший 
винахід – арматуру, залиту бетоном. 
Саме це, по суті, й був справжній залі-
зобетон. Цей винахід почали називати 
«залізо Моньє». Сам Моньє з такого за-
лізобетону спочатку виготовляв діжки 

для квітів.
Вже через 8 років, на Всесвітній ви-

ставці в Парижі був представлений ви-
готовлений з залізобетону човен, що 
рухався за допомогою весел. Автором 
цього творіння був француз Джозеф-
Луїс Ламборт. Тільки після цього в 
Європі і в Америці почали в невеликих 
кількостях будувати човни та вітрильні 
яхти з залізобетону. А справжню рево-
люцію в цьому напрямку здійснив ін-
женер з Норвегії Ніколай Фегнер. Саме 

він в 1917 році створив 
із залізобетону самохід-
не морське судно. Після 
цього американські кон-
структори створили вели-
кий залізобетонний паро-
плав-суховантаж. А масо-
вості будівництво суден 
із залізобетону набуло під 
час Другої Світової війни, 
коли дійсно не вистачало 
металу для будівництва 
кораблів.

З’ясувалося, що залі-
зобетонні корпуси суден 
значно міцніші, аніж ме-

талеві корпуси. До того ж, в таких корпу-
сах простіше латати пробоїни. Загалом, 
зміцнений арматурою бетон набагато 
довговічніший, аніж дерево або метал. 
Також взимку залізобетон не пошко-
диться льодом. Ще одною перевагою та-
ких кораблів було те, що значну частину 
робіт з їх будівництва могли виконувати 
далекі від суднобудування некваліфіко-
вані робітники. Саме тому в часи Першої 
Світової війни велику кількість кораблів 
будували з залізобетону.

Загалом же, кораблі з залізобетон-
ними корпусами не могли повноцін-
но конкурувати з кораблями, що мали 
сталеві корпуси. В наш час залізобетон 
використовується при будівництві буро-
вих платформ і плавучих нафтосховищ. 
Дотепер в Яванському морі (поблизу 
острова Ява) для зберігання зрідженого 
газу використовується залізобетонний 
танкер, вантажопідйомністю 60 тисяч 
тонн, який був побудований в 1975 році.

Також є ентузіасти, які й тепер виго-
товляють яхти з залізобетону. До при-
кладу, в яхт-клубі міста Києва є декілька 
яхт з залізобетонними корпусами.

З архіву Казимира 
Меленчука

Історія нашого краю надзвичайно багата, цікава, а місцями й загадкова. Нещодавно 
натрапив на книгу О. О. Тимощука «Ліси Хмельниччини», де досить професійно висвітлено 

багатство лісів нашої області та їхні ресурси, зокрема і Красилівського району, а також 
окремі факти з далекого минулого, що варті уваги наших земляків. 
Окремі з них друкуватиме газета «АГРЕГАТНИЙ» мовою оригіналу.

Член Національної спілки журналістів України Казимир Меленчук

В 1860 році селянин із Великих Зозулинець знайшов на 
полі поблизу села величезний давній меч з мідною рукоят-
кою. Зброя та мала досить таки незвичну форму — клинок 
від рукоятки поступово розширювався, а на кінці був навскіс 
урізаний. До того ж клинок мав напівзігнутий вигляд по лінії 
загострення. Щасливчик не знайшов для знахідки ніякого за-
стосування і тому віддав його сільському ковалю. А той, не 
переймаючись історичним минулим меча, перекував його на 
звичайні ножі. Можливо, ще й досі хтось у селі користується 
таким давнім-предавнім ножем.

І НАРОБИВ КОВАЛЬ НОЖІВ З… МЕЧА

15 ТИСЯЧ РУБЛІВ ЗА... ПОСТРІЛ
Сьогодні вже мало хто знає, що свого часу Антоніни були відомі в усьому світі. 

Адже саме тут на шести тисячах гектарів кілька поколінь графів Потоцьких створю-
вали найбільший у Європі парк-звіринець «Пілавіна» (названий на честь родинного 
герба Потоцьких). 

К. Лясковський, котрому довелося свого часу погортати маєткову книгу Потоць-
ких, до якої вносилися записи про всіх гостей і прибулих у господарських справах, 
пригадував, що вона містила тисячі імен. Серед відвідувачів «Пілавіна» були, як зви-
чайні європейські і російські багатії, так і вчені-зоологи зі світовими іменами. І це не 
дивно, адже в Антонінах працювали справжні фахівці, які змогли поставити справу 
акліматизації різноманітних екзотичних тварин на високий науковий рівень. Та не 
тільки вчених вабив до себе парк-звіринець. Вистачало і таких відвідувачів, котрі 
мали намір влаштувати справжнє полювання на місцевих тварин. Варто відзначити, 
що Потоцькі ставилися до таких бажань не дуже прихильно. Але й категорично не 
відмовляли мисливцям у задоволенні їхніх бажань. Однак коштували такі розваги 
шалених грошей. Так, донині зберігся документ, у якому засвідчено випадок полю-
вання на зубра американця Вальтера Вінанса. За цю розвагу граф Юзеф Потоцький 
зажадав 15 тисяч рублів золотом, сподіваючись, мабуть, що така колосальна для 
кінця ХІХ століття сума охолодить забаганку заокеанського товстосума. Але він по-
милився: американець таки заплатив вказану суму і зробив влучний постріл, вкоро-
тивши віку антонінському зуброві. Сам 
Юзеф Потоцький не залишив спогадів 
про цей випадок, але, напевно, йому 
було все-таки шкода бідної тварини, бо 
після цього «золотого» полювання він 
вирішив встановити у парку пам’ятник 
зуброві. 

Очевидно, цей вчинок був таким ди-
вовижним для того часу, що у 1910 році 
навіть була випущена поштова листів-
ка із зображенням загиблої тварини.
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Чи знає хтось, чому День захисту дітей – 
саме 1 червня? Тому, що 31 травня всі школя-
рі приносять додому табель з оцінками за рік.

Дружина зустрічає свого чоловіка, який на 
світанку прийшов додому:

– Позавчора ти прийшов додому вчора. 
Вчора ти прийшов додому сьогодні. То якщо 
сьогодні ти прийдеш додому завтра, то після-
завтра я подам на розлучення!!!

Лікар-нарколог каже пацієнту:
– Говорю вам абсолютно точно: у всіх ва-

ших проблемах винен алкоголь.
– От як! Дякую, лікарю! Ось тепер я за-

крию роти всім своїм родичам, які тільки 
й кричать, що в моїх проблемах нібито ви-
нен я сам!

Кожну жінку в житті тривожать два питан-
ня:

1. Як зустріти мужчину своєї мрії?
2. Що робити з цим негідником?!

Посеред ночі хтось голосно стукає в две-
рі:

– Відчиніть, поліція!
– А навіщо ви там зачинились?!

Ображена дружина – до чоловіка:
– Ти б хоча би вибачення попросив.
– Ну вибач!
– Та йди ти до біса зі своїми вибачення-

ми!

Від Житомира до Києва – 140 кілометрів
Від Києва до Житомира – 140 кілометрів
Від першого поверху до дев’ятого – 8 по-

верхів
Від дев’ятого поверху до першого – 8 по-

верхів
Від понеділка до неділі – 6 днів
Від неділі до понеділка – 1 день
Де справедливість?!!!

– Алло, це служба надзвичайних ситуа-
цій?
– Так.
– Я застряг, допоможіть мені звідси ви-

братись!
– А де ви застрягли?
– В Інтернеті!

– І куди це ти так гарно одягнувся?
– На побачення!
– А чому без квітів?
– А у мене труси в квіточку.

– Орисю, що у нас є на вечерю?
– Їж все, що знайдеш в холодильнику.
– Ой, яка ж ти господарочка! Лід сама 

приготувала?

– В похід беремо з собою тільки найнеоб-
хідніше: горілку і лижні палиці.
– А лижні палиці навіщо?!
– Так і знав, що про горілку питань не буде.

Гороскоп на червеньСміх 
продовжує 
життя

Овен
(21 березня – 19 квітня)

Овни в червні почнуть бо-
ротьбу за успіх. У представ-
ників цього знака якості бійця – одна з 
відмінних рис. І з її допомогою вони дове-
дуть, що на багато здатні, якщо бачать 
перед собою дійсно важливі цілі. Успіх, 
який Ви заслужено отримаєте, викли-
че заздрість у оточуючих. Місяць буде 
сприятливий для оформлення і роботи з 
документами. Тому, якщо ви збираєтеся 
купувати нерухоме майно, то не втра-
чайте цю можливість. У сім’ї можуть ви-
никнути конфлікти через ревнощі, тому 
намагайтеся уникати уваги протилежної 
статі. Можливі проблеми з нервами. І як 
тільки ви це помітите, влаштуйте собі 
відпустку або хоча б знайдіть годину в 
день для розслаблення і медитації.

Телець
(20 квітня – 20 травня)

Близнюки
(21 травня – 20 червня)

Близнюків в червні чекає 
маса самих різних сюрпри-
зів. Головне – не лінуватися і 
швидко адаптуватися під різні ситуації. А 
ті, хто зайнятий творчими хобі, можуть 
швидко перевести їх в матеріальну сферу. 

В особистому житті ніяких стресо-
вих ситуацій не трапиться. А коханий/на 
завжди підставить своє плече, і допомо-
же в будь-яких починаннях. Близнюки, які 
давно планували весілля, в цьому місяці 
укладуть вдалий в усіх відношеннях союз. 
А ось самотні представники знака будуть 
вибирати, з ким їм залишитися. Але не 
варто довго тягнути з вибором, інакше 
можна перебувати на самоті ще довго. 
Особам, які мають шкідливі звички, най-
краще зайнятися їх викоріненням саме в 
червні.

Рак
(21 червня – 22 липня)

Раків очікує місяць, в якому 
буде багато цікавих зустрічей, 
знайомств і різноманітних проектів. Однак 
щодо фінансів доведеться трошки зав’яза-
ти пояс. У червні не очікується ніяких дохо-
дів крім основної заробітної плати. Але не 
варто переживати і позичати гроші в борг. 
До кінця місяця справи обіцяють налагоди-
тися. 

На роботі можливі проблеми з конкурен-
тами. Тому астрологи радять працювати 
не покладаючи рук, щоб випередити їх у 
всьому. Не забувайте ділитися своїми пе-
реживаннями в родині. Саме вдома ви отри-
маєте відпочинок, а також рекомендації, як 
краще вчинити в тій чи іншій ситуації. Раки, 
які поки не побудували свою сім’ю, пережи-
вуть в червні безліч любовних пригод. 

Лев
(23 липня – 22 серпня)

Левів очікує місяць, який 
вони проведуть в оточенні 
колег і друзів. Представники цього знака 
отримають підтримку від оточуючих. 
Усі питання, пов’язані з роботою будуть 
вирішуватися напрочуд легко і швидко. 

Щоб просунутися по кар’єрних сходах, 
потрібно додавати ініціативи в свої про-
екти. Керівники добре до вас ставлять-
ся, і приймуть всі ваші адекватні ідеї. У 
сім’ї виникнуть деякі проблеми, для вирі-
шення яких доведеться взяти відпустку 
на кілька днів. Можливо, ваші батьки по-
требуватимуть матеріальної допомоги 
та уваги. У Левів можуть виникнути про-
блеми зі шлунком через немиті фрукти 
або воду. Бережіть свій імунітет.

Діва
(23 серпня – 22 вересня)

Діви не повинні сумніва-
тися в своїх здібностях. 
Будьте впевнені в собі і рішучі. Тільки 
так ви зможете домогтися гарних ре-
зультатів в червні. Можна дозволити 
собі витратитися на речі, наприклад, 
оновити сумочку або прикупити гама-
нець, який давно подобається. Від цих 
витрат ви не розоритеся, але зроби-
те собі приємне. 

Не варто псувати відносини з влас-
ними дітьми: покарання і крики не да-
дуть належного результату. У червні 
може виникнути збій в ендокринній 
системі. Якщо ви відчули будь-які три-
вожні симптоми, не залишайте їх без 
уваги.

Водолій
(20 січня – 18 лютого)

У червні Водолії можуть 
сміливо брати відпустки і 
відпочивати від напруженої 
роботи. Так само потрібно взяти від-
пустку ще й для того, щоб привести 
в порядок свої думки. Інакше скоро поч-
неться професійне вигорання. Проводь-
те цей час з сім’єю або в колі близьких 
друзів. Не варто залишатися на самоті, в 
іншому випадку можуть здолати вельми 
тривожні думки.

У червні для Водоліїв зовсім не буде 
часу для нових зустрічей і знайомств. 
Треба буде знайти зайві гроші, щоб вирі-
шити проблеми в оселі. Можливий дріб-
ний ремонт або доведеться міняти сан-
техніку. Намагайтеся уникати вживання 
алкогольних напоїв, інакше можна отри-
мати серцево-судинне захворювання.

Риби
(19 лютого – 20 березня)

Астрологи радять Рибам 
придивитися до тих людей, 
з ким ви часто спілкуєтеся. 
Швидше за все, серед них є той, хто бере у 
вас енергію і наповнює негативними емоці-
ями. У червні робоча обстановка буде спо-
кійною. Справи підуть своєю чергою. Якщо 
ви не встигли відпочити в травні, то Чер-
вень саме час для цього.

Астрологи радять не забиратися в тро-
пічні країни. Краще зупинити свій вибір на 
тихому санаторії або вітчизняному ку-
рорті. Якщо ви вже давно в шлюбі, то вар-
то задуматися про народження дитини. 
Червень – сприятливий час для зачаття. 
На світ з’явиться талановите і розумне 
дитя. З метою підтримки здоров’я можна 
попити вітаміни або курс заспокійливих 
ліків.

Скорпіон
(23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони повинні зайнятися 
розвитком творчої жилки. Якщо 
ви до цього користувалися стандартними 
методами у вирішенні своїх проблем, то вони 
скоро перестануть приносити результати. 
Керівництво хоче, щоб ви проявляли креатив 
і займалися саморозвитком. 

Якщо у відносинах тягнути палицю тільки 
на себе, то це призведе до неминучого розри-
ву. Тому намагайтеся проявляти чуйність до 
своєї другої половинки. Поговоріть, зробіть 
приємний подарунок. Хороше рішення: орга-
нізувати спільні вихідні або відпустку. Тим 
більше, що з грошима в червні у Скорпіонів 
не з’явиться ніяких проблем. У плані здоров’я 
остерігайтеся кондиціонерів. Інакше до сере-
дини літа доведеться лікувати застуду.

Терези
(23 вересня – 22 жовтня)

У червні Терези повинні 
бути наполегливими і поси-
дючим. Тоді ваше матеріальне станови-
ще обіцяє набагато покращитися. Для 
Терезів це саме той місяць, за рахунок 
якого знак може протриматися весь рік, 
що залишився. 

У сфері любові можливі і хороші, і не-
приємні моменти. Якщо поточні відноси-
ни вас давно обтяжують, покладіть їм 
кінець. Навіщо мучити себе і партнера? 
Вам не загрожує брак уваги з боку про-
тилежної статі, але значущих зустрічей 
поки не очікується. Тим, хто змушений 
довго сидіти на роботі, рекомендуєть-
ся хоча б раз в день гімнастику, інакше 
з’являться проблеми з опорно-руховим 
апаратом.

Стрілець
(22 листопада – 21 грудня)

Стрільці повинні поменше 
тринькати гроші і розва-
жатися. Інакше вам в цьому місяці може 
загрожувати повний фінансовий крах. 
Можливо доведеться вкладати гроші в 
розвиток кар’єри і навчання. Виділяйте 
більше часу для вивчення сфери інформа-
ційних технологій та іноземної мови.

При цьому потрібно буде приділити 
увагу дітям. Особливо тим, хто закінчив 
школу, і зараз знаходиться перед вибо-
ром майбутньої професії. Якщо ваші діти 
захочуть присвятити життя творчим 
професіям, астрологи рекомендують їм 
не перешкоджати. Намагайтеся обережно 
поводитися з електричними приладами і 
бути обережними в домашніх справах, так 
як є великий ризик побутових травм.

Козероги повинні скептич-
но ставитися до будь-яких 
справ, які з’являться в червні. Вам бу-
дуть пропонувати багато привабливих 
перспектив, але не всі з них виявляться 
такими насправді. Ще ви можете стати 
жертвою шахраїв. Як результат, поч-
нуться проблеми з фінансами.

Козероги не люблять обмежувати себе 
в грошах, але в червні це зробити дове-
деться. Нікому не давайте грошей в борг, 
самим знадобиться. Зате в сім’ї проблем 
не очікується. Домочадці самі зрозумі-
ють, що не потрібно зараз докучати 
побутовими питаннями. Подбайте про 
безпеку на дорозі. Не забувайте присті-
батися і дотримуватися правил дорож-
нього руху.

Козеріг
(22 грудня – 19 січня)

Тельці в червні повинні 
притримати свій язик, не 
виражатися і не розпускати 
плітки. Ваш агресивний настрій і непо-
трібні репліки лише відсунуть від дав-
но заслуженого підвищення. Та й вдома 
дратівливість негативно позначиться 
на спілкуванні з близькими людьми. Звер-
ніть увагу на те, що хоче ваша половин-
ка. Досить піклуватися тільки про себе. 

Якщо ви збираєтеся у відпустку, то 
будьте обережні з курортними романами. 
Самотнім Тельцям це загрожує всього 
лише черговою інтрижкою. А ось сімей-
ні представники знака можуть серйозно 
постраждати. Фінанси будуть стабільно 
надходити, якщо ви добре взаємодієте 
зі своїми колегами, і вмієте працювати в 
команді.

У компанії котів пити розлите на 
підлозі молоко набагато смачніше!
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