
З 15 по 18 червня в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ) проходила ХVІI Міжнародна спеціалізована 
виставка «Зброя та Безпека – 2021» та ХII Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт – ХХІ», які традиційно про-
водяться в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15. Нові розробки у сфері оборони та 
авіакосмічної галузі представили 332 підприємства, з яких – 35 закордонних компаній із 13 країн світу. Українську 
експозицію представляли: ДК «Укроборонпром» – 36 підприємств; ГС «Ліга оборонних підприємств України» – 23 
підприємства; Державне космічне агентство України – 2 підприємства. А також понад 130 інших державних і при-
ватних підприємств як ОПК, так і суміжних галузей.

Захід відвідав віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України 

(Продовження на 2-й сторінці)

ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД» НА ВИСТАВЦІ
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Олег Уруський, заступники Мі-
ністра оборони України, Головно-
командувач Збройних Сил України 
генерал-полковник Руслан Хомчак, 
заступник Міністра внутрішніх справ 

України Антон Геращенко, голова ДК 
«Укроборонпром» Юрій Гусєв та інші.

Вони оглянули нові перспективні 
зразки зброї та військової техніки, 
які представлені у павільйонах та 
на відкритих майданчиках. Зокре-
ма, особливий інтерес виявлено до  
розробок підприємств ДК «Укробо-
ронпром» та ГС «Ліга оборонних під-
приємств України».

Під час вступного слова на від-
критті виставки Олег Уруський 
привітав представників державних 
і приватних підприємств, закор-
донних партнерів та виробників оз-
броєння й військової техніки. Також 
він висловив переконання, що бу-
дуть підписані нові контракти з під-
приємствами.

Вже традиційно, як одне з під-
приємств УКРОБОРОНПРОМУ, в 
роботі виставки взяло участь і Дер-
жавне підприємство «Красилівсь-
кий агрегатний завод».

Як це було?
Запитую в начальника Управ-

ління маркетингу, збуту, зов-
нішньоекономічних зв’язків та 
експортного контролю ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» Олега 
Омелянюка.

– Олегу Тимофійовичу, то що 
ж запропонувало відвідувачам 
виставки «Зброя та Безпека – 2021» 
наше підприємство?

– Цьогоріч ДП КАЗ взяло участь 
у виставці, розмістивши свою екс-
позицію в складі об’єднаного стен-
ду концерну «Укроборонпром». 
Експонатами заводу в цьому році 
стали, як традиційні серійні виро-
би – балковий утримувач БДЗ-УСК, 
пусковий пристрій АПУ-470, замок 
Д3-УМ.8700-0 та спеціальний авто-
мат «Вулкан» останньої модифікації 
в калібрах 5,45 та 7,62 мм, так і но-

винки, які плануються до запуску у 
виробництво найближчим часом у 
співробітництві з давнім партнером 
ТОВ «Інтерпроінвест». Зокрема, ве-
ликий інтерес відвідувачів виставки 
викликали представлені зразки руч-
ного кулемета та системи протидії 

дронам «RIFF».
– Чи зацікавила гостей виставки 

продукція агрегатного заводу?
– Безсумнівно! І це можемо бачи-

ти на фотографіях, що опубліковані 
в газеті. Важливо також відзначити, 
що експозиція заводу викликала 
непідробний інтерес не лише у пе-
ресічних громадян, але й у фахівців 
і керівників концерну. Так, з пред-
ставленою експозицією заводу 
ознайомилися перший заступник 
генерального директора концерну 
«Укроборонпром» Роман Бондар, 
заступник генерального директора 
з безпеки Роман Забарчук, началь-
ник управління Андрій Артюшенко 
та інші.

– Як кажуть, будь-яку продукцію 
важливо не тільки виробити, але й 
вигідно продати, а у нашому випад-
ку – гідно представити на вистав-
ці. Чи справилися з цим завдання 
представники підприємства?

– На мою думку – так! Невтомно 
і професійно виставкові експонати 
заводу презентували   фахівці відді-
лу збуту і маркетингу Анна Омелян-
чук та Юрій Гарліцкий. Нескінченний 
потік запитань відвідувачів отри-
мував впевнені та аргументовані 
відповіді. Слушні зауваження та по-
ради професіоналів теж не залиши-
лися поза увагою.

– А як з кількістю відвідувачів? В  
країні ще триває карантин…

– На жаль, відомі обмеження че-
рез пандемію COVID істотно скоро-
тили число іноземних делегацій, які 
знайшли можливість відвідати ви-
ставку. Однак, велика питома част-
ка іноземців була помітна з першого 
погляду.

– За відгуками відвідувачів ви-
ставки, представники ДП «Краси-
лівський агрегатний завод» вигля-
дали доволі презентабельно на фоні 

інших учасників заходу.
– Так! Серед велелюддя вистав-

ки, своїми корпоративними одно-
строями помітно виділялася делега-
ція спеціалістів і керівників заводу.

– Але ж, як говориться,  на подіб-
них заходах є важливим і себе пока-
зати, і на інших подивитися? Чи не 
так?

– Так! І тому кожен агрегатівець 
надбав для себе на виставці новий 
досвід, нові ідеї та нових партнерів. 
Зокрема, головний технолог заво-
ду Микола Поліщук зосередився на 
представлених зразках стрілецької 
зброї вітчизняних та іноземних ви-
робників, а заступника директора 
з безпеки  Сергія Мотоліна заціка-
вила перспектива виробництва на 
підприємстві навісного обладнання 
для безпілотних літальних апаратів.

  Нагода особисто зустрітися з 
партнерами була плідно викори-
стана головним інженером заводу 
Артуром Побережним та мною, як 
начальником управління збуту та 
маркетингу. Прямо на виставці вда-
лося узгодити конкретні аспекти 
реалізації проектів, над якими вже 
сьогодні працює підприємство та 
будує плани на майбутнє. 

– То з представниками яких саме 
підприємств були проведені ділові 
зустрічі?

– Серед учасників таких ділових 
зустрічей варто відмітити представ-
ників ДП «Укрспецекспорт», ТОВ 

«Радіонікс», ДАХК «Артем», ДП СЗФТ 
«Прогрес». 

Інтерес до виставки проявили не 
лише фахівці в галузі виробництва 
озброєнь і військової техніки, але 
наші давні партнери на ринку това-
рів народного споживання – керів-
ники ТОВ «Епіцентр». Переговорний 
майданчик на виставці озброєнь 
став місцем зустрічі для обговорен-
ня подальшої співпраці у суто ци-
вільних сферах.

Насичений та напружений графік 
роботи на виставці був і в директора 
заводу Олександра Процюка. Керів-
ник підприємства особисто пред-
ставляв продукцію підприємства 
поважним гостям, проводив планові 
ділові зустрічі та переговори, нади-

ДП КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 
НА ВИСТАВЦІ «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА –2021» 

хав та підтримував наших учасників 
виставки.

– І це підтверджують фотографії, 
що опубліковані на попередній сто-
рінці. 

Дякую за інтерв’ю! Успіхів Вам у 
подальшій роботі.

– Дякую!

Від редактора
 
Читачі вже зрозуміли, наскільки 

важливою для підприємства є ро-
бота, що була проведена нашими 
фахівцями та керівниками на Між-
народній спеціалізованій виставці 
«Зброя та Безпека – 2021». 

Не викликає жодного сумніву той 
факт, що брати участь у подібних за-
ходах вкрай важливо на регулярній 
основі. Час роботи у виставковому 
центрі – це той момент, коли є мож-
ливість побачити колег, партнерів, 
конкурентів, оцінити власну роботу 
і роботу інших, зробити відповід-
ні висновки та закласти плани на 
близьку та далеку перспективу. Ро-
бота на виставці – це пошуки нових 

можливостей, зав’язування ділових 
знайомств та поновлення старих, 
можливість наочно оцінити роботу 
колег, проаналізувати ринок. 

Така виставкова діяльність згур-
товує колектив, примушує аналізу-
вати економічні показники ефек-
тивності. Допомагає шукати нові 
шляхи, що часто призводить до 
неочікуваних висновків та до появи 
нових ідей, на яких, цілком можли-
во, вже в недалекому майбутньо-
му будуть базуватися перспективні 
плани життєдіяльності та подаль-
шого розвитку ДП «Красилівський 
агрегатний завод».

Брав інтерв’ю редактор газети 
АГРЕГАТНИЙ Іван Длужневський

(Закінчення)

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
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– Максиме Володимировичу, за-
звичай перед початком літа пере-
січні громадяни планують де від-
почити, а для Вас це була гаряча та 
відповідальна пора…

– Так, і все це тому, що саме до 
червня ми мали підготувати, а в 
червні подати і захистити проект фі-
нансового плану на 2022 рік.

– І кому він подається?
– Як відомо, ДП «Красилівський 

агрегатний завод» входить до Дер-
жавного концерну УКРОБОРОН-
ПРОМ, отож і проект подається до 
офісу Концерну.

– Якщо говорити спрощено, то 
у фінансовому плані визначають, 
скільки коштів потрібно, щоб 
підприємство могло ефективно 
працювати й розвиватися. А також 
зазначають, де їх узяти. 

Не викликає сумніву, наскільки це 
важливо для будь-якого підприєм-
ства? 

– Надзвичайно важливо! Фінансо-
вий план підприємства – це один із 
найголовніших документів, по якому 
підприємство планує та розробляє 
свої подальші дії. 

У ньому враховується все: коли 
потрібно працювати до «сьомого 
поту», коли стабільно та рівномірно, 
а коли можна трішки розслабитися, 
зважаючи на попит та реалізацію, 
при тому опираючись на «фінансову 
подушку», яка акумулювалась якраз 
внаслідок попередньої вищезазна-
ченої діяльності. 

– А для чого цей документ 
УКРОБОРОНПРОМУ?

– Це документ, згідно якого орган 
управління майном – ДК «Укробо-
ронпром» вивчає, аналізує та при-
ймає рішення загалом про господар-
ську діяльність ДП «Красилівський 
агрегатний завод».  І тут головне не 
схибити, адже при нераціональному 
плануванні діяльності можна отри-
мати відмову від контролюючого 
органу, наприклад, на купівлю ново-
го верстату, або ж на виплату праців-

никам винагороди за роботу, навіть 
якщо на це будуть наявні грошові ре-
сурси. Все просто – «Не було запла-
новано – значить без цього можна 
обійтися».

– Так, це серйозна справа! А хто на 
підприємстві бере відповідальність 
на свої плечі за складання плану? 

– На ДП «Красилівський агре-
гатний завод» відповідальність за 
розробку фінансового плану на рік, 
який слідує за базовим, покладено 
на відділ економіки. Його розробка 
здійснюється під методологічним 
керівництвом заступника директора 
з фінансів Мисика В.С. та за участі 
бухгалтерії підприємства.

– Як я розумію, у документі важ-
ливо врахувати ризики й несприят-
ливу ситуацію на ринку, реально оці-
нити поточний стан справ тощо. Чим 
ретельніше все прораховано, тим 
більше шансів, що наша фінансова 
мета стане реальністю. 

То який вигляд має фінансовий 
план ДП «Красилівський агрегатний 
завод»?

– Хочу зауважити що за роки ке-
рівництва Процюка О. Ф. фінансовий 
план підприємства виступає своє-
рідним планом розвитку, де чималі 
кошти виділяються саме на модерні-
зацію виробничих потужностей, при-
дбання основних засобів, розвиток 
соціальної інфраструктури, втілення 

в життя інвестиційних програм.
– А якщо говорити мовою цифр? 

На що можна сподіватися у 2022 
році?

– Якщо ж говорити мовою цифр то  
слід виділити наступне:

•	 На 2022 рік чистий дохід від 
реалізації запланований на рівні 233 
мільйони 633 тисяч гривень, що, у 
свою чергу, на 17, 2 мільйони гривень 
більше, ніж було заплановано у 2021 
році;

•	 Витрати на оплату праці у 
2022 році прогнозуються на рівні 108 
мільйонів 440 тисяч гривень на рік, 
що на 18 мільйонів гривень більше 
ніж у плані попереднього, що у свою 

чергу буде складати середню заро-
бітну плату у 2022 році на рівні 14 ти-
сяч 100 гривень;

•	 Заплановано суттєво збіль-
шити чисельність працівників;

•	 Виплат до бюджетів усіх рів-
нів заплановано на суму 43 мільйони 
700 тисяч гривень;

•	 Отримання чистого прибутку 
заплановано на рівні 5 мільйонів 786 
тисяч гривень, який буде розподіле-
но на різні сфери забезпечення жит-
тєдіяльності підприємства.

– План, звичайно, непоганий, і, 
сподіваюся, підкріплений конкрет-
ними економічними розрахунками?

– Звичайно, скептики можуть 
стверджувати, що запланувати може 

кожен, адже «папір стерпить все», 
проте хочу зауважити та додатково 
повідомити, що кожна  цифра реалі-
зації продукції підкріплена діючими 
контрактами та договорами комі-
сій, які проходять погодження в ДК 
УКРОБОРОНПРОМ. 

І принагідно хочу повідомити, що 
наш фінансовий план був успішно 
захищений заступником директо-
ра з фінансових питань Володими-
ром Мисиком та погоджений в ДК 
УКРОБОРОНПРОМ 25 червня 2021 
року. 

– Але ж фінансовий план складав-
ся керівництвом та відповідними 
фахівцями, а буде виконуватися усім 
колективом? 

– Безперечно! Тому, користуючись 
нагодою, хочу звернутися до трудо-
вого колективу зі словами поваги 
та подяки за їхню працю.  Цитуючи 
слова нашого  директора, які він не-
одноразово промовляє на нарадах: 
«Шановні, ми нікому, окрім себе, не 
потрібні. Ніхто, замість нас не прийде 
і не  зробить».  Тому, на мою думку, 
тільки спільною працею, поважаючи 
один одного та допомагаючи один 
одному, ми зможемо спільно виве-
сти завод на новий етап розвитку та 
досягнути поставлених цілей.

І я не хочу вносити у ці цілі якісь 
незрозумілі тлумачення. 

Наша мета, шановні заводчани, 
одна і спільна – працювати задля за-
безпечення наших сімей та спільно 
вижити у нестабільних економічних 
умовах, що склалися в країні та ціло-
му світі.

– Дякую за інтерв’ю! 
Залишається побажати заводча-

нам – нехай усі наші плани збувають-
ся, а фінансовий план ДП «Красилів-
ський агрегатний завод» на 2022 рік 
успішно втілиться в життя, бо ж від 
нього чимало залежить.

Брав інтерв’ю 
редактор газети АГРЕГАТНИЙ 

Іван Длужневський

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН – ШЛЯХ 
ДО НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ

ДП«Красилівський агрегатний завод» є державним підприємством, і діє на основі державної власності, а тому 
саме держава має право вирішального впливу на його господарську діяльність. 

Державні підприємства, казенні підприємства та господарські товариства, у статутному фонді яких більше 50 
відсотків акцій, (часток, паїв) належить державі, зобов’язані на кожний наступний рік складати і виконувати річний 
фінансовий план, який відноситься до поняття „планування діяльності підприємства» та має два значення:

Перше значення – економічне, з точки зору загальної теорії підприємства. 
Друге – контрольно-управлінське, яке визначає планування як одну з функцій керівництва підприємства, спроможність передбачити майбутнє підпри-

ємства та використати таке передбачення.
Згідно із наведеним Порядком фінансовий план підприємства складається на рік і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році, 

джерела формування коштів та напрями їх використання з метою забезпечення діяльності і розвитку підприємства, а також виконання його зобов’язань.
Фінансовий план підприємства має забезпечувати отримання чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим ніж фактично досягнутий показник 

попереднього року. У разі зменшення чистого прибутку, порівняно з відповідним періодом попереднього року, підприємство обов’язково повинно надати 
аналітичний висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.

Отож, стає зрозумілим, що і Державне підприємство «Красилівський агрегатний завод» зобов’язане розробити та затвердити 
фінансовий план на наступний, 2022 рік.

Розмовляю про це з головним економістом підприємства Максимом Іванюком.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
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16 липня 
2021 року, 
п’ятниця

День 
бухгалтера 

України

Вітаємо!

За активну громадянську позицію, надання волонтерської допомоги, 
спільну реалізацію заходів цивільно-військового співробітництва та з наго-
ди відзначення Дня Конституції України командувач військ оперативного 
командування «Захід» генерал-майор, Герой України Сергій Шаптала нагоро-
див директора ДП «Красилівський агрегатний завод» Олександра Процюка 
грамотою. 

24 червня 2021 року Красилівський військовий комісар Андрій Богданов 
особисто вручив грамоту.

Шановни колеги!
Прийміть в цей чудовий літній день теплі вітання з нашим 

професійним святом — Днем бухгалтера. Хай він для нас, як 
і інші дні, буде наповнений гідним визнанням професійного 

внеску в загальну справу нашого підприємства! 
Хай кожному з нас в цей день люди висловлять подяку 

і шану за скромну, інколи непомітну багатьом, але 
вкрай необхідну клопітку працю, яка визначається ще й 

найвищими моральними критеріями: порядністю, чесністю, 
принциповістю, законністю. Наша праця є основою і 

підґрунтям фінансового благополуччя нашого підприємства, 
а отже і кожного з його членів. 

Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, творчого 
натхнення, професійних успіхів та відданості обраній професії, 

яка завжди повертатиметься визнанням та шаною.

З повагою – головний бухгалтер 
ДП «Красилівський агрегатний завод» Павло Подра

У червні 2021 Павло Павлович Подра затверджений 
ДК УКРОБОРОНПРОМ на посаду головного бухгалтера 

ДП «Красилівський агрегатний завод»

Шановний Павло Павлович!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого призначення на 
відповідальну посаду – головного бухгалтера 

ДП «Красилівський агрегатний завод». 
Це призначення є визнанням Вашого високого професіоналізму, 

відповідального ставлення до обраного фаху, вмінню працювати з 
повною віддачею та організовувати на плідну працю весь колектив.

Щиро зичимо Вам здоров’я, добробуту, щастя й удачі, життєвої 
наснаги та нових здобутків у професійній діяльності 

в ім’я процвітання підприємства.

З повагою колектив – ДП «Красилівський агрегатний завод»
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                   АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

У червні розпочався перехідний пе-
ріод впровадження електронних лист-
ків непрацездатності, який триватиме 
до кінця серпня 2021 року. Протягом 
цього часу громадяни мають можли-
вість отримати як електронний, так і 
паперовий листок непрацездатності.

Згідно з чинними законодавством, 
Електронний реєстр листків непра-
цездатності формує та веде Пенсій-
ний фонд України.

Електронний лікарняний форму-
ється в Електронному реєстрі листків 
непрацездатності на підставі медич-
ного висновку про тимчасову непра-
цездатність.

В особистому кабінеті на вебпор-
талі електронних послуг Пенсійного 
фонду України (https://portal.pfu.gov.
ua) роботодавець має доступ до інфор-
мації щодо електронних листків не-

10 червня 2021 року набрав чинності 
Закон України від 5 лютого 2021 року № 
1217-IX “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обліку 
трудової діяльності працівника в елек-
тронній формі”.

Законом запроваджується облік тру-
дової діяльності в електронній формі, 
що дозволяє не оформляти/не вести па-
перові трудові книжки. 

Пенсійний фонд України протягом 
п’яти років має включити до реєстру 
застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування відсутні дані про 

працездатності по співробітниках, які 
працюють за основним місцем робо-
ти, зокрема, номер лікарняного, дата 
його відкриття, закриття. Роботода-
вець автоматично отримує необхідну 
інформацію для нарахування коштів, 
зокрема, щодо тривалості страхового 
стажу працівників, формує заяву-роз-
рахунок та здійснює виплату.

Запровадження е-лікарняних:
– спрощує оформлення тимчасо-

вої непрацездатності;
– скорочує час від оформлення до 

нарахування допомоги;
– унеможливлює зловживання під 

час обігу листків непрацездатності;
– мінімізує застосування штраф-

них санкцій через імовірні помилки в 
оформленні листків непрацездатно-
сті. 

З червня 
розпочався 

перехідний період 
впровадження 
е-лікарняних

10 червня 2021 року набрав чинності 
Закон України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 

щодо обліку трудової діяльності 
працівника в електронній формі”

трудову діяльність працівників на під-
ставі відомостей, наданих страхуваль-
никами.

За наявності повної інформації в ре-
єстрі застрахованих осіб про всі періоди 
трудової діяльності особи пенсію за ві-
ком буде призначено автоматично  (без 
звернення особи) з дня, що слідує за 
днем досягнення пенсійного віку.

За бажанням особа може  одержува-
ти пенсію з більш пізнього віку.

Текст Закону https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1217-20#Text

Після 22:00 сусіди співають, кри-
чать, стукають важкими предметами. 
Знайома ситуація? Чи можна якось 
вплинути на галасливих сусідів? З 10 
години вечора і до 8-ї ранку не мож-
на голосно співати, слухати музику, 
кричати, використовувати салют і фе-
єрверки, кажуть юристи системи безо-
платної правової допомоги. Про інші 
заборони – в консультації.

Згідно зі статтею 24 закону Украї-
ни «Про Забезпеченні санітарного та 
епідеміологічного благополуччя на-
селення» підприємства, організації, а 
також фізичні особи при проведенні 
будь-якого виду діяльності не повин-
ні перевищувати рівень шуму, який 
встановлено санітарними нормами 
для таких приміщень і таких терито-
рій, як житлові будинки, прибудинкові 
території, установи освіти і культури, а 
також інші приміщення, в яких можуть 
перебувати люди як постійно, так і 
тимчасово.

Якщо шум виробляє будівельна 
техніка, то її вже не можна використо-
вувати з 9-ї години вечора.

Зверніть увагу, що проведення ре-
монтів у вихідні і святкові дні забо-

ронене. Ремонт у такі дні можливий, 
якщо ви домовитеся з сусідами і вони 
погодяться.

Які ж норми шуму передбачені са-
нітарними нормами? Згідно з наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 22 
лютого 2014 року максимальний рі-
вень шуму, який дозволений у будин-
ках і квартирах, становить: вдень – 50 
децибел, вночі – 40 децибел. Для го-
телю або гуртожитку 55 – максималь-

ний рівень шуму вдень   і 45 – вночі.
Для прикладу, 35 децибел – це цо-

кання настінного годинника, 45 деци-
бел – це шум розмови, 65 – це шум 
гучної розмови.

Якщо ж ваші сусіди порушують 
встановлені вимоги, радимо вживати 
заходів. Зокрема, звернутися до влас-
ника квартири і пояснити йому, що він 
перевищує рівень допустимого шуму. 
Відтак можна викликати поліцію (ліп-

ше робити це після 10-ї години вечора, 
адже вдень вам можуть відмовити, 
посилаючись на те, що шуміти можна). 
Відповідно до статті 182 Кодексу Укра-
їни про адміністративні порушення за 
перевищення рівня шуму передбачено 
попередження або штраф у розмірі від 
80 до 255 гривень.

Слід також звернутися з колектив-
ною заявою до дільничного інспекто-
ра, йому можна надати і відеодокази 
того, що сусіди галасують. Переко-
найтеся, щоб поліцейські, які прибули 
на виклик, склали протокол, у якому 
описана ваша ситуація і ви вказані як 
свідок правопорушення. Якщо поліція 
відмовляється скласти протокол, то 
такі дії треба оскаржити у начальника 
поліції.

Можна також звернутися до місце-
вого органу Держпродспоживслужби, 
який якраз і уповноважений розгляда-
ти такі питання і складати акти.

Щоб звернутися до суду, потрібно 
зібрати всі докази: довідки, акти, про-
токоли, покази свідків, аудіо- та віде-
одокази. За потреби можна зробити 
екологічну експертизу. Вона платна і 
доречна тоді, коли шум постійний.

Галас після 22 години: як боротися з шумними сусідами?
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   Наше здоров’я - в наших руках
Як позбутися нітратів в овочах і 

фруктах: прості поради

Склянка молока захищає 
від хвороб серця

Первинна обробка рослинних 
продуктів, тобто зняття зеленого ли-
стя, що покриває качани, видалення 
качану з капусти, товстих стебел ли-
стя зелені, дрібних коренів буряка та 
моркви, обрізання огірка з обох кін-
ців – дозволяє знизити вміст нітра-
тів на 20-30%. 

Промивання водою та механічна 
очистка продуктів знижує вміст ніт-
ратів на 10%. 

Замочування овочів та фруктів 
у чистій воді у співвідношенні 1:10 
протягом не менше 1 години змен-
шить вміст нітратів в них на 25-30%. 

Бланшуйте і відварюйте овочі у 
великій кількості води. Сам відвар 
вживати не можна, оскільки саме в 
нього і перейшли шкідливі речови-
ни. Його необхідно зливати одразу 
після закінчення готування, тому що 

при охолодженні частина нітратів 
повертається в овочі. 

Очищення від лушпиння буряка, 
моркви, картоплі у 2-6 разів підви-
щує перехід нітратів у воду при від-
варюванні. 

При варінні й тушкуванні нітрати 
також виділяються з паром, тому в 
процесі приготування капусти, цибу-
лі, кабачків не потрібно закривати 
кришку. 

Соліть і заквашуйте овочі. На чет-
вертий день вміст нітратів починає 
падати, а на 18 день вони майже не 
визначаються. 

Перед вживанням високонітрат-
ної їжі, можна прийняти аскорбінову 
кислоту або випити фруктовий сік, 
що в більшості випадків повністю 
запобігає утворенню нітритів.

Те, скільки років проживе люди-
на залежить від багатьох факторів. 
Важливим є спосіб життя, харчуван-
ня і психологічний стан.

Нещодавно біологи створили си-
стему, яка здатна проаналізувати 
стан стійкості організму і може об-
числити тривалість життя.

Вчені виявили, що за тривалість 

життєдіяльності організму відпові-
дає так званий фактор динамічно-
го стану організму. Протягом жит-
тя цей показник поступово падає і 
опускається до критичного мініму-
му приблизно до 150 років. З цього 
дослідники зробили висновок, що в 
людському організмі закладені ре-
сурси приблизно на 150 років.

Визначено максимальна 
тривалість життя людини

Якщо ви будете вживати по одній склянці молока в день, це допоможе 
захиститися від серцево-судинних захворювань. У любителів молока ймо-
вірність коронарних хвороб або інсультів знижується на 14%.

Щоденний стакан молока істотно знижує небезпеку хвороб серця, як по-
казало нове міжнародне дослідження. Його автори встановили, що любите-
лі молока мають знижений показник холестерину, який блокує артерії і при-
зводить до інфарктів або інсультів.

Вживають молоко щодня люди знижують ризик розвитку коронарних за-
хворювань серця на 14%, як продемонстрував аналіз записів про здоров’я 
понад 2 млн британців і американців. Ці висновки опубліковані на тлі появи 
все нових доказів того, що вживання молочних продуктів в реальності ко-
рисно для здоров’я. Цікаво, що рані-
ше вчені стверджували протилежне 
– молоко і «молочка» шкідливі.

При цьому автори нинішнього до-
слідження не змогли виявити зв’язку 
між регулярним вживанням молока і 
збільшенням показників холестери-
ну. Відзначимо, що у шанувальників 
молока частіше бувала зайва вага, 
яка загрожувала ожирінням, діабетом 
та іншими розладами метаболізму. 
Але доказів зв’язку молока і діабету 
не виявлено. Зате молоко допомагає 
зміцнювати здоров’я кісток і забезпе-
чує організм вітамінами та білками.

Чорнобривці не тільки красиві 
квіти, вони ще мають лікувальні 
властивості, допомагають при на-
ступних проблемах:

• Запах чорнобривців досить 
специфічний, але це не заважає 
квітці заспокоювати нервову систе-
му і лікувати від стресів.

• Чорнобривці отримують від 
землі чимало корисних речовин, які 
дозволяють запобігати катаракті.

• Настої з квітів — прекрасні 
пото- і сечогінні засоби.

• Чорнобривці допомагають зні-
мати запалення і боротися з бакте-
ріями.

• Народна медицина рекомендує 
спробувати лікування чорнобрив-
цями людям, що страждають від 
проблем з підшлунковою залозою.

• Лікувальні властивості чорно-
бривців допомагають при діабеті.

• Додавши кілька квіточок в 
чайну заварку, можна отримати 
справжній цілющий напій. Такий 
чай допоможе зміцнити імунітет і 
побороти простудні та вірусні за-
хворювання.

Чорнобривці можна і потрібно 
додавати в їжу людям із захво-

рюваннями шлунково-кишкового 
тракту. Квіти нормалізують трав-
лення і приведуть в порядок за-
гальне самопочуття.

Особливі рецепти дозволяють з 
допомогою чорнобривців знижува-
ти тиск.

Послужний список цих простень-
ких квіточок досить великий, але 
навіть це далеко не повний перелік 
переваг чорнобривців.

Квіти:
• відновлюють шкіру після paн та 

опіків;
• лікують стоматит і ангіну;
• позбавляють від запорів;
• нормалізують стан судин.

Ліки з клумби

Щоб не заразитися коронавірусом, 
багато хто радить їсти часник. Такі по-
ради не рідкість на Facebook.

Всесвітня організація з охорони 
здоров’я (ВООЗ) каже, що хоч «здоро-
ва їжа має певні антимікробні власти-
вості», наразі не існує доказів, що час-
ник може захистити людей від нового 
коронавірусу.

Часник проти 
коронавірусу?

У більшості випадків подібні «ліки» 
не є шкідливими, поки вони не відвер-
тають вас від медичних порад, під-
тверджених науково і доведених до-
свідом. Але зловживання ними таки 
може нашкодити.

У південному Китаї зареєстрова-
ний випадок, коли жінка потрапила до 
лікарні після того, як з’їла 1,5 кг сирого 
часнику.

Загалом, ми знаємо, що їсти овочі 
і фрукти, пити воду – важливо, щоб 
залишатися здоровим. Проте немає 
жодних доказів того, що певна їжа 
може побороти саме цей вірус.
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Таємниці та чудеса світу, 
загадки історії

Стаття 20 Конституції України го-
ворить: «Державний Прапор України 
– стяг із двох рівновеликих горизон-
тальних смуг синього і жовтого ко-
льорів». Але історія не приховує той 
факт, що раніше наш прапор був не 
таким. Наприклад, в 1918 році Цен-
тральна Рада затвердила прапор, в 
якому жовта смуга була розміщена 
над синьою. Такий варіант Держав-
ного Прапора запропонував Михай-
ло Грушевський – Глава Центральної 
Ради і, фактично, перший Президент 
України. А вже через 70 років Укра-
їну представляв новий прапор – си-
ньо-жовтий.

Багато хто пояснює, що синій ко-
лір символізує ясне небо, а жовтий 
– поле стиглої пшениці. Але таке 
пояснення є досить примітивним. 
Багато хто з істориків, і навіть багато 
парапсихологів вважають, що спо-
чатку поєднання синього і жовтого 
кольорів означало поєднання двох 
стихій – вогню і води. Гармонія цього 
поєднання дотримується тоді, коли 
жовтий колір стоїть над синім. Якщо 
ж кольори розмістити інакше, то це 
буде означати, що вода гасить во-
гонь.

Чи може перевернутий прапор 
впливати на долю країни? Хтозна. 
Але люди мистецтва, для яких пра-
вильне поєднання кольорів є дуже 
важливим, часто звертають увагу на 
те, що буде краще, якщо смуги тепе-
рішнього Прапора України повернути 

на свої початкові місця.
Дуже показовою є подія, що відбу-

лась в 1992 році. Відома художниця з 
Китаю Мао Мао на одному із заходів, 
які відбувались в Україні, звернулася 
до Президента Леоніда Кравчука  з 

незвичайною порадою. Вона напо-
лягала на тому, що кольори прапора 
треба поміняти місцями.

Художниця пояснила це тим, що 
поєднанням кольорів «синій-жовтий» 
у китайській Книзі позначені постій-
ний безлад, деградація і занепад. В 
той же час, протилежне поєднання 
кольорів – «жовтий-синій», навпаки, 
сприяє розвитку і щастю. Тоді Лео-
нід Кравчук скептично поставився до 
такої поради китайської художниці. 
І навіть тепер навряд чи хтось сер-
йозно сприйме ідею про зміну роз-
ташування кольорів на Державному 
Прапорі через те, що теперішнє їх 
розташування суперечить древнім 
законам фен-шуй.

Може й традиції Сходу не надто 

близькі слов’янам. Тоді нам треба 
згадати про древні цивілізації, які ко-
лись були на території сучасної Укра-
їни. Ці цивілізації, безсумнівно, впли-
нули на розвиток історії та культури 
нашої країни. Наприклад, трипільці, 

які заклали основу української куль-
тури, у своїх орнаментах використо-
вували саме поєднання «жовтий-си-
ній».

То хто ж перевернув український 
прапор? Тим, хто сьогодні затято за-
хищають концепцію синьо-жовтого 
прапора, належить пам’ятати про те, 
що саме під жовто-синіми прапора-
ми почалась українська революція 
в 1917 році. Під жовто-синім прапо-
ром сміливо кинулись в бій з більшо-
вицькою ордою юнаки, яких ми тепер 
вшановуємо як героїв битви під Кру-
тами. В руках і серцях справжніх па-
тріотів був саме «жовто-синій», а не 
«синьо-жовтий» прапор.

Уже після повалення Центральної 
Ради, уряд Гетьмана Скоропадсько-

го встановив «синьо-жовтий», тобто 
перевернутий прапор. Чим тоді ке-
рувався новий лідер країни, – з’ясу-
вати тепер вже навряд чи можливо. 
Відтоді й забули той прапор, який 
повернув тодішній Україні перший її 
Президент – Михайло Грушевський.

Непросто говорити про те, наскіль-
ки впливає розташування кольорів 
на прапорі на все, що відбувається 
в країні. Але як же тоді пояснити те, 
що Україна, яку сама Природа щедро 
нагородила природними ресурсами, 
вберегла від землетрусів, цунамі і 
штормів, обдарувала талановитими 
людьми, дотепер все ще не стала 
квітучою країною, народ якої досі 
не живе в добробуті і з впевненістю 
в завтрашньому дні? На це питання 
можна довго шукати відповіді. Тож 
цілком можливо, що частка істини є і 
в тому, що держава, яка допускає по-
милки у виборі державних символів, 
– допускає й помилки у виборі шля-
хів свого розвитку. А саме ці помилки 
й виникають в Україні впродовж всіх 
30 років з часу проголошення Неза-
лежності. То, може, шлях України 
до розвитку та процвітання буде не 
таким тернистим, якщо повернутись 
до більш гармонійного поєднання ко-
льорів Державного прапора? До того 
ж, саме того поєднання, яке раніше 
вже було.

Джерело: UBR

Таємниця прапора України: хто і навіщо його перевернув?

Забобони чи
здоровий глузд?

Якщо погане має статися, воно ста-
неться, і цього не уникнути, зійшовши 
з дороги, через яку перебіг той самий 
кіт. Навіть кумедно, коли зріла люди-
на просто вірить у безглузді речі. На-
приклад, якщо тебе переступили, – то 
вже не виростеш; наступили на ногу, а 
ти не наступив – то хтось із близьких 
помре; закривати потрібно парну кіль-
кість банок з консервами – інакше зі-
псуються; не свисти в будинку – гро-
шей не буде і ще багато чого іншого.

Як же виникають забобони? Наведе-
мо декілька прикладів.

Вважається, що не можна переда-
вати що-небудь через поріг. В сиву 
давнину господарів дому хоронили 
під порогом і тому вважали, що дава-
ти щось з дому біля порогу – значить 
тривожити померлих. Це вважалось 
вкрай небезпечним. А чому ж зараз 

багато людей, даючи щось через по-
ріг, ще й наступають на нього? Під по-
рогом хазяїв нема!

Чи можна дарувати годинник? Мож-
на. А переконання, що цього не мож-
на робити, прийшло до нас з Китаю, де 
вважається, що подарований годин-
ник – то запрошення на похорони.

Переконання, що не можна відміча-
ти 40 років, пов’язане з тим, що в Ки-
ївській Русі «перевіряли померлих на 
нетлінність» через 40 днів.

Звичай присісти перед дорогою ба-
зується на вірі людей в добрих і злих 
духів. Вважалось, що домашні духи 
чіпляються до людини, щоб втримати 
її, повернути назад. Значить, хорошої 
дороги не буде. А якщо присісти пе-
ред далекою дорогою, то можна духів 
обманути – вони подумають, що ніхто 
нікуди не їде, і втратять пильність.

Вважається, що їсти з ножа – гні-
вити духів, які роблять людину злою 
і агресивною. А насправді з ножа не 
треба їсти, щоб банально не поріза-
тись, бо в язику больові рецептори це 
відчують тільки тоді, коли глибоко по-
ріжетесь.

Ходити в одному черевикові – стати 
сиротою. Рано чи пізно ми всі стаємо 
сиротами, так що взуття тут ні до чого.

Після заходу сонця не можна вино-
сити сміття. Це, напевно, найпопуляр-
ніша у чоловіків прикмета! Це знає, 
напевно, кожен, але не всі знають її 
корені. Вважається, що якщо винесеш 
сміття після заходу сонця, про вас бу-
дуть ходити плітки. Сусіди не обми-

нуть обсудити те, що ж ви ховаєте у 
своєму смітті?

Не можна змітати кришки зі стола 
рукою. Це прийшло до нас ще з тих 
часів, коли столи були зроблені з де-
рев’яних дощок і можна було загнати 
скалку в руку. Тому застерігали, що 
«буде сварка» – так було дієвіше.

Не можна облизувати макогін, бо 
жених буде лисий. Зупинити дівчи-
ну-нечепуру можна було лише таким 
застереженням, а не тому, що можна 
поранити язика, і не тому, що після 
облизування треба кожного разу мити 
заслинений макогін.

Не можна давати нічого з дому піс-
ля заходу сонця, коли є мале дитя в 
хаті, бо «віддаси його щастя». А як на-
справді? Нема чого ходити вечорами 
на позички, заважаючи вкладати ди-
тину спати.

Як же тоді пояснити, що деякі забо-
бони справджуються? Дуже просто: 
думка матеріальна. В що повірив, те і 
збувається. Забобонна людина сама 
підлаштовує своє життя під забобони 
і тільки сама винна у своїх проблемах.

Віра в забобони – великий гріх!
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– Чому ви хочете розлучитись з 
чоловіком?

– Нам заважають релігійні розбіж-
ності.

– А які релігійні розбіжності у вас з 
чоловіком?

– Він не визнає мене богинею!

Чоловік повертається додому 
вранці, відкриває двері і одержує ка-
чалкою в лоб. Після отямлення ба-
чить над собою заплакану дружину 
і чує:

– Любий, вибач! Я зовсім забула, 
що ти працював в нічну зміну!

Прийдеш втомлений з роботи, а 
вона тобі що хочеш зробить – то 
борщик гаряченький, то картопель-
ку теплу. Ось тоді й розумієш – як же 
добре, що у тебе є мікрохвильовка.

У затятого холостяка запитують:
– Твій кіт боїться пилососа?
– Ще не знаю, кіт у мене тільки пів-

року живе...

Розмовляють двоє друзів:
– Знаєш, білявки таки справді тупі.
– Чому ти так вважаєш?
– Моя дружина вчора перефарбу-

валася на білявку, а ввечері влашту-
вала скандал, бо знайшла на нашо-
му ліжку довгу чорну волосину!

Дружина роздратовано каже чо-
ловікові:

– Я по твоїх очах бачу, що ти пия-
чив!

– А я по твоїх боках бачу, що ти 
жерла! І по вухах чую, що ти дурниці 
мелеш! І по твоїх ногах бачу, що ти 
в нових чоботях! І по сорочках моїх 
бачу, що вони місяць не прані!

Уряд дуже успішно бореться з бід-
ністю. У міністрів вже давно нема 
бідних родичів!

Правопорядок – це такі суспіль-
ні відносини, при яких ті, хто краде 
багато, слідкують, щоб дрібні крадії 
теж не почали багато красти.

Гороскоп на липеньСміх 
продовжує 
життя

Овен
(21 березня – 19 квітня)

Овнам в липні 2021 року ре-
комендується не витрачати 
свої сили на дрібниці. Якщо у 
вас є звичка робити безліч справ одночас-
но, то доведеться про неї забути. Інакше 
липень здасться для вас важким місяцем, в 
якому буде безліч термінових справ і тур-
бот. Якщо колеги будуть підкидати свої 
проблеми, не вирішуйте їх самостійно. Зго-
дом співробітники можуть скористатися 
вашою добротою і передати вам частину 
своєї роботи, в надії, що ви цього навіть не 
помітите за метушнею.

Якщо дійсно виникне необхідність в гро-
шах, краще позичати їх у друзів або родичів, 
ніж бігти оформляти кредит. Сімейним Ов-
нам липень обіцяє приємні несподіванки від 
другої половинки. Зірки рекомендують: пити 
вітаміни, більше бувати на свіжому повітрі.

Телець
(20 квітня – 20 травня)

Близнюки
(21 травня – 20 червня)

Можливо, що в ваше оточен-
ня затесалися токсичні люди, 
які дружать з вами лише зара-
ди користі і власних інтересів. Перевірте 
тих, з ким ви спілкуєтеся щодня. Намагай-
теся оточувати себе тільки надійними, 
веселими і вірними друзями. Тоді Ви отри-
маєте вагомий шанс на ще більшу удачу. 
Так само варто вчинити і в фінансах, тому 
що відчутний прибуток принесе виключно 
робота в команді. Авантюрних і сумнівних 
проектів слід уникати: можна нарватися 
на шахраїв.

Місяць в цілому сприяє розвитку і нав-
чанню. Одинакам прогноз гороскопу обіцяє 
зустріч з новою любов’ю. Причому відноси-
ни будуть розвиватися настільки швидко, 
що незабаром ви вже будете жити разом. 
Проблем зі здоров’ям не очікується.

Рак
(21 червня – 22 липня)

Багато хто з представни-
ків цього знаку приймає все 
близько до серця, і постійно вислуховує 
скарги оточуючих. Але подумайте про 
себе і про членів своєї сім’ї. Саме їм в цьо-
му місяці буде потрібно максимум уваги. 
На роботі Раки зможуть показати себе з 
хорошого ракурсу і тим самим заслужать 
повагу співробітників і визнання началь-
ства. Але, на жаль, у фінансовому плані 
хорошої винагороди не буде. Трохи затяг-
ніть поясок і відкладіть усі задумані спра-
ви на наступний період. 

Частіше спілкуйтеся з другою поло-
винкою, вона вже стала помічати від-
сутність вашої уваги. Зміцнити здоров’я 
Ракам допоможе купання і прогулянки на 
свіжому повітрі.

Лев
(23 липня – 22 серпня)

У липневі дні астрологи реко-
мендують Левам не реагувати 
на те, що говорять сторонні люди. А вже 
тим більше не варто прислухатися до їхніх 
порад. Поради сторонніх можуть сильно зі-
псувати справу або взагалі негативно позна-
читися на вашій репутації. 

Можливі проблеми у старших родичів: не 
відкладайте вирішення їх справ надовго. А 
друга половинка буде незадоволена тим, що 
ви допізна перебуваєте на роботі. Не відпові-
дайте на її слова насмішкою, інакше стане ще 
гірше. Краще подбайте про коханого/коханої, 
і постарайтеся у вихідні не користуватися 
телефоном. Левів можуть очікувати непри-
ємності зі шлунком і органами травлення. По-
старайтеся збалансувати свій раціон, вчасно 
з’їдайте свій обід, сніданок або вечерю.

Діва
(23 серпня – 22 вересня)

У Дів в липні з’явиться дуже 
багато різноманітних цілей і 
бажань. І щоб впритул зайнятися їх реалізаці-
єю, у Дів не вистачить часу в добі. Потрібно 
розподіляти свої сили. Відокремте важли-
ве від того, що ще почекає. Не слухайте на 
плітки, які хтось поширює за Вашою спиною. 
Це підступи недоброзичливців, вони не гідні 
того, щоб зіпсувати ваш настрій.

В липні є шанс знайомства з симпатичною 
людиною, яка переросте в довготривалі ро-
мантичні і пристрасні відносини. Діви, у яких 
є діти, повинні звернути увагу на їх друзів. 
Можливо, що зараз ваш нащадок обертаєть-
ся не в найкращій компанії. У липні ви можете 
захворіти простудним захворюванням, тому 
зірки рекомендують не проводити багато 
часу під кондиціонерами і біля вентиляторів.

Водолій
(20 січня – 18 лютого)

Водолії в липні повинні зосе-
редитися на тому, щоб заоща-
дити якомога більше коштів. 
Виникнуть такі витрати, які пов’язані з 
невідкладними поїздками, здоров’ям або 
доведеться витратити гроші на дітей. У 
цьому місяці взагалі чекає багато клопоту. 
Тому, якщо дозволяють обставини, візь-
міть кілька тижнів відпустки. В іншому ви-
падку доведеться встигати скрізь і всюди. 

Конфлікти в родині можливі через стар-
ших родичів: не до місця сказані слова 
можуть їх образити. Самотні Водолії мо-
жуть знайти свою другу половинку. А де-
які, навіть після короткочасних відносин, 
вирішать укласти шлюб. Астрологи ра-
дять утриматися від вживання незнайо-
мої їжі, адже в липні для Козерогів великий 
ризик отруєнь.

Риби
(19 лютого – 20 березня)

Риби в цьому місяці поч-
нуть займатися творчістю і 
можуть проявити свої талан-
ти на повну котушку. На роботі їх креатив 
і творчі ідеї високо оцінить керівництво і 
дасть шанс на просування в кар’єрі. У цьому 
місяці можна відправитися в тривалу подо-
рож або переїхати на нове місце проживан-
ня. Так що, якщо ви хотіли поміняти обста-
новку, слід почати саме в липні.

Рибам, що недавно зустріли другу поло-
винку, не потрібно відразу бігти до РАГСу. 
Варто почекати і краще вивчити свого об-
ранця. Відносини, які зав’язалися у цьому мі-
сяці, повинні пройти перевірку на міцність. 
У сімейних риб можливе відновлення старих 
сварок. Будьте спокійні і непохитні. У липні 
варто бути обережнішими з електрикою, 
можливі травми від електроприладів.

Скорпіон
(23 жовтня – 21 листопада)

Тим зі Скорпіонів, хто хоче 
домогтися успіхів професій-
ної діяльності, потрібно виховувати в 
собі відповідальність і принциповість. По-
трібно привести в порядок ваші справи. 
Може з’явитися таке завдання, вирішення 
якого зажадає наявності вищеназваних 
якостей. Ви надовго зможете забезпечи-
ти собі цілком безбідне життя.

Однак вдома в липні спокій чекати не 
варто. Хтось із домочадців створить 
проблеми, які будете вирішувати саме ви. 
А ось одинаки отримають багато можли-
востей для побудови міцних і хороших від-
носин. Слідкуйте за своїм психологічним 
станом – можливі нервові зриви. Для під-
тримки рівноваги краще зайнятися улю-
бленими захопленнями або йогою.

Терези
(23 вересня – 22 жовтня)

У липні Терези можуть по-
кладатися тільки на інтуїцію, 
свої сили і можливості. Вкла-
дення можуть знадобитися в ремонт бу-
динку або квартири. Це буде займати весь 
Ваш час окрім роботи. Не варто конфлікту-
вати з другою половинкою з приводу дизай-
ну вашого житла. Покладайтеся на її смак і 
не прогадаєте.

Одиноким Терезам належить вибрати: 
створити сім’ю або пережити ще кілька 
короткочасних інтрижок. Тільки ось, згідно 
з гороскопом, не потрібно вибирати занад-
то довго. Інакше ви можете залишитися ні 
з чим. Здоров’я в цілому буде в порядку, але 
можливий головний біль і занепад сил. Тому 
для профілактики намагайтеся менше про-
водити часу за комп’ютером і телевізором. 
Краще більше гуляйте на свіжому повітрі.

Стрілець
(22 листопада – 21 грудня)

Стрільці з передбачення го-
роскопу отримають в липні 
найщасливіший час в цьому році. За щоб 
вони не взялися, справа принесе тільки хо-
роші результати, завдяки підсумкам робо-
ти, зробленої раніше. Особлива удача чекає 
Стрільців, які займаються продажами. Їх 
чарівність допоможе заробити багато гро-
шей для компанії, і самі вони отримають хо-
рошу матеріальну винагороду.

Але поменше поширюйтеся про свою уда-
чу, інакше привернете заздрісників і шахра-
їв. Успіх буде супроводжувати скрізь. Вдома 
ви знайдете час на те, щоб бути люблячим 
партнером, що проявляє турботу про ді-
тей. Тому обстановка в сім’ї в липні буде 
благополучною. Варто контролювати ар-
теріальний тиск.

Козерогам в цьому місяці до-
ведеться більше уваги приді-
ляти власному матеріальному 
становищу. За прогнозом зірок, надходжень 
буде мало. Тому доведеться гарненько еко-
номити. Ті представники знака, хто працює 
з документацією і звітністю, повинні ре-
тельно перевіряти папери, щоб не допуска-
ти помилок. В іншому випадку вам загрожу-
ють перевірки і штрафи.

Козероги, які досі живуть на самоті, в лип-
ні зможуть знайти людину, з яким чекає ба-
гато щасливих днів в майбутньому. Сімейні 
представники знаку повинні приборкати 
себе і не проявляти ревнощі по відношенню 
до другої половинки. Козерогам не слід вжи-
вати міцний алкоголь. Але якщо захочеться 
випити, то обмежте свою спрагу келихом 
шампанського або червоного вина.

Козеріг
(22 грудня – 19 січня)

У Тельців настане якесь за-
тишшя. Тому в даний період 
вам краще чекати, накопи-
чувати енергію і сили, щоб в потрібний 
момент кинутися на підкорення вершин. 

Грошей в цьому місяці гороскоп не обі-
цяє. На прожиток вистачить, але про 
нові речі на час забудьте. Астрологи на-
стійно просять Тельців: не влаштовуй-
те вдома сварки, притримайте свій язик 
і не проявляйте агресії. Інакше це може 
обернутися затяжною образою домашніх 
на вас. Тельці одинаки можуть познайо-
митися з цікавою людиною. Але не вар-
то бути занадто наполегливим, інакше 
можна злякати свою долю! Накручуйте 
обороти поступово, проходячи всі стадії 
романтичних відносин, і тоді ви знайде-
те ніжного і вірного супутника життя.
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