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Про це інформує Сумська облас-
на військова адміністрація.

«Деталі обговорили з начальни-
ком Центральної військово-лікар-
ської комісії Міністерства оборо-
ни України, полковником медичної 
служби Романом Шевчуком, підпол-
ковником медичної служби Сергієм 
Гринчуком»,- повідомляє очільник 
ОВА Дмитро Живицький

На сьогодні в Сумській області не-
має профільного військово-лікарсь-
кого закладу, тому первинні комісії 
створювались у звичайних лікарнях. 

Наразі їх – 21. 
Військові отримують рекоменда-

ції щодо подальшого лікування/або 
реабілітації і висновок щодо придат-
ності до військової служби. Відтепер 
остаточний висновок буде надава-

ти комісія, створена на базі полі-
клініки МВС.

«Це вимога часу і наша відпо-
відальність. Не сумніваюсь у на-
ших бійцях. 

Знаю, що багато з тих, кого тіль-
ки но «витягли з того світу», вже 
рвуться у бій. Дякую Вам за служ-
бу, за вірність присязі!» - говорить 
голова ОВА.
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24 червня відбулося засідання сесії 
Шосткинської міської ради. Під час 
нього було обрано нового секретаря 
міськради. Адже ще на початку міся-
ця за власним бажанням було звіль-
нено з цієї посади Анну Пилипейко.

Цього разу за пропозицією місько-
го голови було  висунуто на  посаду 
секретаря Оксану Шаповал, яка очо-
лює фракцію партії «Слуга народу». 
Також вона виконувала обов’язки за-
ступника міського голови. На цій посаді 
вона працювала з грудня 2020 року.

Під час таємного голосування її 
кандидатуру підтримали  22 народних 
обранця, проти проголосували – 13. 

Оскільки Оксана Шаповал тепер є 
секретарем міськради, місце заступ-
ника міського голови залишилось віль-
ним. На цю посаду очільник Шостки 

Микола Нога запропонував Олексан-
дра Проценка.  Міський голова відре-
комендував його як фахівця з IТ, який 
працював заступником директора 
Шосткинського інституту СумДУ. Крім 
цього він був начальником виробницт-
ва на ТОВ «Вант ЛТД», начальником 
виробництва та керівником проєкту 
на ТОВ «Норд трек». 
Проте деякі депутати вислови-

лись за скорочення апарату міської 
ради. «На сьогоднішній день у нас 5 
заступників міського голови. Я не ро-
зумію:  невже є стільки повноважень, 
щоб утримувати із зарплатою 30 ти-
сяч стільки заступників?», - зауважи-
ла народна обраниця Світлана Суп-
тельна. Вона зазначила, що на зеко-
номлені кошти можна було б купити 
9 тепловізорів для наших захисників. 

З думкою Світлани Суптельної пого-
дились і Микола Трофимець та Ірина 
Нікітіна. «Ми обговорили багато бюд-
жетних питань і не знаємо, де брати 
на це кошти. Але сьогодні ми без вся-
кого пояснення, без аргументації бе-
ремо людину на посаду. Навіщо?», - 
говорив Микола Трофимець.

«Я підтримую своїх колег. Тим па-
че, що до мене приходили працівники 
дитячої лікарні, які 4 місяці не отри-
мують зарплату, тому що не вистачає 
коштів. Дуже багато «порізали» по ос-
віті. Тож, якщо економити, то, Миколо 
Петровичу, давайте починати з себе», 
- зазначила Ірина Нікітіна.

У підсумку, згідно з голосуванням, 
Олександра Проценка затвердили 
на посаду заступника міського голо-
ви. Він став  членом виконавчого ко-
мітету міської ради.

Була піднята тема платіжок. Містя-
ни у червні отримали квитанції від те-
плопостачальної компанії «Харків-
енергоремонт» із сумою 32 грн. На-
родні обранці  цікавились, чому після 
закінчення опалювального сезону про-
довжують приходити платіжки до спла-
ти. «Поставлене завдання директору 
«Харківенергоремонт» Миколі Будаш-
ному проінформувати населення. Та-
ка робота з його боку буде зроблена», 
- відповів Микола Нога.

Крім цього депутати закликали роз-
почати роботу по прибиранню неза-
конних МАФів у Шостці.

Українцям пояснили, як 
повернути переплату за при-
родний газ у разі сплати не 
тому постачальнику. Для 
цього потрібно лише зверну-
тися до попереднього поста-
чальника і написати заяву.

Відповідно до правил по-
стачання газу, затверджени-
ми постановою Нацкомісії 
з регулювання тарифів від 
30.09.2015 № 2496, спожи-
вач має право на повернен-
ня коштів, якщо була помил-
кова переплата.

«...у разі переплати сума 
переплати зараховується в 
рахунок оплати на наступний 
розрахунковий період або 
повертається на поточний 
рахунок споживача на йо-
го письмову вимогу протя-
гом п’яти робочих днів після 
отримання такої вимоги», - 
зазначається у ній.

Йдеться і про випадки 
сплати за травень 2022 ро-
ку попереднім постачаль-
никам блакитного пали-
ва, хоч отримували ресурс 
від ГК «Нафтогаз України», 
як постачальника «остан-
ньої надії».

Варто знати, що під час 
зміни газопостачальника пе-
реплата за спожите паливо 
не переходить на рахунки 

нового постачальника. Її не 
можна переадресувати на оп-
лату за розподіл природно-
го газу, однак можна повер-
нути гроші на свій рахунок.

Для повернення коштів 
потрібно:

– звернутися до старого 
постачальника блакитного 
палива та написати заяву у 
довільній формі, вказавши 
номер особового рахунку;

– заяву надіслати можна 
поштою на офіційну адресу 
попереднього постачальника 
або на електронну адресу, 
надіславши підписану фо-
токопію заяви.
Документи, які треба 

додати до заяви:
– копія паспорта власни-

ка особового рахунку (перші 
дві сторінки та реєстрація);

– копія ідентифікаційно-
го коду;

– довідка з реквізита-
ми карткового рахунку з 
фінустанови, виписка з При-
ват24;

– копія квитанції про оп-
лату за газ за період, коли 
була переплата.

Копії документів потрібно 
завірити споживачеві, зазна-
чивши «згідно з оригіналом», 
поставивши дату та підпис.

 Апостроф

Під час  апаратної наради при місь-
кому голові 27 червня говорили про 
підвищення прожиткового мініму-
му 1 липня. Відзвітувала начальни-
ця Управління праці та соціального 
захисту населення Антоніна Найми-
тенко. «Управління провело роботу з 
перерахунку усіх видів державних до-
помог. Це через збільшення прожит-
кового мінімуму. У нас 5 377 осіб, які 
отримують державні допомоги». За-
значила Антоніна Наймитенко.

Загалом розмір прожиткового мініму-
му з 1 липня 2022 року встановлено 
на рівні:

– 2508 грн — загальний показник 
на одну особу в розрахунку на місяць;

– 2201 грн — для дітей до 6 років;
2744 грн — для дітей від 6 до 

18 років;
– 2600 грн — для працездатних осіб;
– 2027 грн — для осіб, які втрати-

ли працездатність.
Мінімальні розміри аліментів регу-

люються Сімейним кодексом України, 
зокрема встановлюються відповідно 
до прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку. З 1 липня 2022 року 

розміри аліментів будуть наступними:
1) мінімальна рекомендована сума 
аліментів: 

– 2201 гривень — для дітей до 
6 років;

– 2744 гривень — для дітей від 
6 до 18 років;

2) мінімальний гарантований роз-
мір аліментів (50% від прожиткового 
мінімуму):

– 1100,50 гривень — для дітей 
до 6 років;

– 1372 гривень — для дітей від 
6 до 18 років.

Зазначимо, що рекомендований 
розмір аліментів може бути призна-
чено у судовому порядку лише в то-
му разі, якщо платник аліментів має 
достатній заробіток (дохід). Водночас 
поняття достатній заробіток (дохід) за-
конодавчо не визначено.
Згідно з законом «Про 

загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування на випадок без-
робіття», розмір допомоги по тимча-
совому безробіттю встановлюється 
на рівні, що не перевищує 4-кратний 
розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб.
Таким чином, максимальний роз-

мір допомоги по безробіттю стано-
витиме з 1 липня 2022 року не більш 
як 10400 грн (2600 грн*4).

Говорили під час апаратної наради 
при міському голові й про працевла-
штування у Шостці. За інформацією 
очільниці центру зайнятості у Шостці 
Людмили Кошик, за сприяння служби 
зайнятості було працевлаштовано 437 
безробітних з нашої громади. «Ми не 
зупиняли професійне навчання безро-
бітних на замовлення роботодавців. 
106 безробітних пройшли це навчан-
ня й вони зараз працевлаштовують-
ся до роботодавців, які їх замовля-
ли», - розповіла Людмила Кошик. За 
її словами, місцевою громадою були 
виділені кошти для проведення гро-
мадських робіт. В них брав участь 21 
житель громади. Наразі ж загалом на 
обліку центру зайнятості у Шостці пе-
ребуває понад 2 тисячі  людей, яким 
потрібна робота. З них 1600 осіб отри-
мують допомогу по безробіттю. Забор-
гованості з цієї виплати наразі немає.

Із заявою про шахрайство до поліції Глухова звернувся 
49-річний житель одного з сіл. Чоловік розповів, що на одно-
му з сайтів, де продають автозапчастини, він знайшов оголо-
шення про продаж глушника з нержавіючої сталі та резонатор. 
Ціна його дуже зацікавила й він замовив вподобаний товар.

За якийсь час з ним зв’язався продавець, який висунув 
умову, що товар йому буде доставлений лише після повної 
передоплати на вказаний ним номер банківської картки, мов-
ляв, війна й дуже часто покупці відмовляються від замовлен-
ня, коли товар вже доставлений. Через це вони несуть збитки. 

Житель Глухівщини погодився й перерахував 4 800 гривень.
Марно прочекавши кілька днів доставку, заявник намагав-

ся зв’язатися з продавцем, проте той перестав відповідати на 
повідомлення та дзвінки. 

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне проваджен-
ня за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодек-
су України, в рамках якого встановлюється особа афериста. 

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням 
користуватися виключно перевіреними Інтернет - ресурса-
ми, і не робіть передоплату за замовлений в Інтернеті товар, 
а розраховуйтесь за нього виключно під час його отримання. 
Будьте обачні з незнайомцями, які продають - купують това-
ри через Інтернет. 

Ваше авто спалила 
нікчемна війна? Або 
воно лишилося на 
окупованій території 
і русня знищила йо-
го? Чи просто ваше 
авто не придатне до 
використання?

Замовляйте вибра-
кування транспортно-
го засобу у сервісному центрі МВС. 

Вам потрібні:
- паспорт;
- ІПН;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Що най приємніше, процедура – безкоштовна.
Усе за лінком https://bit.ly/2q510dl.
Отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС 

можна за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного 
сервісного центру МВС у Фейсбук . Відповіді на найпоширеніші 
питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

До поліції Глухова з заявою про шахрайство звернувся 47-річ-
ний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що його дружина 
розмістила на відомому сайті оголошень пропозицію про про-
даж дитячих речей. У той же вечір їй написала жінка, яка ніби-
то захотіла придбати цей товар. 

Остання запропонувала скористатися сервісом однієї з ло-
гістичних компаній, надіславши їй посилання на цей сайт. За 
словами «покупця», там потрібно ввести дані банківської кар-
тки і за кілька хвилин гроші надійдуть на рахунок продавця. 

Подружжя вирішило скористатися цим сервісом, ввели дані 
«кредитки» чоловіка: номер, строк дії картки та сvv-код. Після 
цього з рахунку почали списуватися кошти. І хоча глухівчанин 
майже одразу заблокував свій фінансовий документ, зловмис-
ниця встигла заволодіти 32 000 гривень.

У поліції за даним фактом відкрите кримінальне проваджен-
ня за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодек-
су України, в рамках якого встановлюється особа зловмисниці. 

Відділ комунікації поліції Сумської області
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1-Ê²ÌÍ.ÊÂ.
Слобідська, 35, 1/5 поверх., 
35,4/19,2 кв.м, під ремонт, бал-
кон с/п, вагонка, вікна решітки, 
підвал, 4000 у.о. – 120000 грн. 
Т. 097-694-74-34
Знаменська, 6/9 поверх., 
32/18/6 кв.м, 8000 у.о. – 280000 
грн. Т. 067-606-08-33
Знаменська (Коммунист.), 
12, житловий стан; без бор-
гів; власник, документи. Т. 096-
602-60-43
Марата, 32/1, 2 поверх, ціна 
договірна. Т. 068-924-35-45
Березова роща, 1/5 пов., пл. 
29/14/5 кв.м., косм. рем., не ку-
това, ц. 4.000 у.о.-128.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Горького, 5/5 пов., 31/18/6 
кв.м, косм. рем., с/п вікна, ко-
лонка, не кутова, ц. 7.500 у.о. 
– 240.000 грн. т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Миру, 4/5 пов., 28,6/17/6 кв.м,  
с/п вікна, косм. рем., колон-
ка, ц. 6.300 у.о. –201.000 грн. 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Прорізна, 1/5 пов., 25/12/5 
кв.м, б/рем., ц. 4.500 у.о. – 
144.000 грн. т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Робоча, 3/5 пов., 32/17/6 кв.м, 
косм. рем., не кутова,  ц.5.500 
у.о. –176.000 грн. т. 097-911-48-
82, 099-522-98-32
Терещенка (Пролетар-
ська), 1/2 пов., 26/12 кв.м, б/
рем., ц.3.500 у.о. – 112.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Рабоча, 5/5 пов., 36/19,5/7,5 
кв.м, автон. опалення, ремонт, 
ц. 9.500 у.о. – 304.000 грн. т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Прорізна, 4/5 пов., 35/18,5/6 
кв.м, газ. кол., косм. рем., не ку-
това, ц.6.500 у.о. – 208.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Короленка, 3/3 пов., пл. 
29/16/6 кв.м., косм. рем., с/п 
вікна, ц. 5.000 у.о.-160.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Студентська,5/9 пов  пл.36 
/19,5/7 кв.м., косм ремонт, не 
кутова, ціна 10000 у.е.-320 000 
грн т. 066-422-90-86
Марата, 9/9 пов  пл.36 /19,5/7 
кв.м., косм ремонт, не кутова, 
ціна 5500 у.е.-192500 грн т. 066-
422-90-86

2-Ê²ÌÍ. ÊÂ.
Робоча, 62, кутова, 3 поверх, 
балкон, підвал, газ. кол., косм. 
ремонт, ціна договірна. Т. 050-
708-45-18
Р-н вокзала, с/в роздільн., 
кімн. ізольовані, кондиціонер; 
також сад у Гамаліївському 
масиві (разом з квартирою). Т. 
097-592-07-34

пров.Марата, 5/5 пов., 
некутова, дах у поряд-
ку, 2 балкони; с/п, лі-
чильники на все; бой-
лер. Т. 050-134-12-81
Шевченка, 51,7 кв.м, 2 по-
верх, стіни утеплені, великий 
передпокій, три великих шафи, 
кухня та ванна кафель. Т. 068-
514-54-95

Свободи (К.Маркса), 47, 3/5 
поверх., 40 кв.м, документи, 
без боргів; власник, 9000 у.о. 
– 315000 грн, торг. Т. 096-908-
97-55
Терміново! Свободи, 49,4 
кв.м, 1 поверх, б/дв., с/п, лі-
чильники, газ. кол., косм. рем., 
балкон, р-н речового ринку; не-
дорого, торг. Т. 096-454-47-48
Короленка, 100 кв.м, ремонт, 
меблі, 25000 у.о. – 875000 грн. 
Т. 093-338-79-54
Свемівська, 2/5 поверх., ко-
лонка, некутова, лічильники, 
44,5 кв.м. Т. 066-764-34-30
Садовий бульвар,  6/9 пов., 
49/29/7,5  кв.м, косм. рем. с/п 
вікна, не кутова, ц.12.500 у.о. 
–437500 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32

6 Гв. Дивізії, 8/9 пов., 
49/29/7,5  кв.м, косм. рем. с/п 
вікна, меблі, техн., ц.12.000 у.о. 
–384.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Свемівська, 2/5 пов., 44/27/6 
кв.м, косм. рем., не кутова, 
ц.8.000 у.о. – 256.000 грн., т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Привокзальна, 1/1 пов., пл. 
51/26/6 кв.м., автон. опален., 
сарай, землі 3 сот., ц.5.000 у.о.-
160.000 грн., торг, т. 097-911-
48-82, 099-522-98-32
Озерна, 2/3 пов., пл. 43/29/6 
кв.м., колонка, балкон, косм. 
рем.,сарай, ц. 7.500 у.о.-
240.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Чернігівська, 1/5, ав-
тон. опалення, косм. ремонт, 
ц.12.500 у.о. – 400.000 грн., 
торг, т. 097-911-48-82, 099-522-
98-32
Короленка, 2/3 пов., 43 кв.м, 
с/п вікна, косм. рем., ц.10.500 
у.о. –336.000 грн., т. 097-911-
48-82, 099-522-98-32
Садовий бульвар, 3/3 пов., 
пл. 52/36/7 кв.м., автон. опа-
лення, євроремонт, не куто-
ва, ц.16.500 у.о.-528.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
пров. Озерний, 5/5 пов., пл. 
44/28/6 кв.м., колонка, балкон, 
косм. рем., ц. 6.000 у.о.-192.000 
грн., т. 097-911-48-82, 099-522-
98-32
Шевченка, 5/9 пов., 48/31/6 
кв.м, косм. ремонт, не куто-
ва, ц.6.000 у.о. – 192.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Депутатська, 1/3 пов., 
50/32/7 кв.м, косм. ремонт, 
ц.4.700 у.о. – 150.000 грн., т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Прорізна, 1/2 пов., 51/30/6 
кв.м, косм. ремонт, ц.6.500 у.о. 
– 208.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Депутатська, 2/4 пов., 
49/27,5/7,3 кв.м, косм. рем., 
труби нов., с/п, балкон, подвал, 
газ. кол., сарай з погр., гараж, 
12.500 у.о. – 400.000 грн. т. 097-
911-48-82, 099-522-98-32

Робоча, 2/5 пов., 46/27,6 кв.м, 
косм. рем., кімн. роздільні, не 
кутова, 2 балк., 7.500 у.о. – 
262.500 грн. т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Королена, 3/9 пов., 48,3 кв.м, 
10.500 у.о. – 336.000 грн. т. 097-
911-48-82, 099-522-98-32
Некрасова, 2/9 пов., 48 кв.м, 
7.500 у.о. – 240.000 грн. т. 097-
911-48-82, 099-522-98-32
Горького, 1/5 пов., без ре-
монту, 7.500 у.о. – 240.000 грн 
Т. 097-911-48-82, 099-522-98-32

3-Ê²ÌÍ. ÊÂ.
Озерна, 4 поверх, 61,5/38 
кв.м, некутова, газ. кол., бал-
кон; лоджія – с/п; лічильники на 
все, ціна договірна. Т. 068-924-
10-24
Свемівська, чеський проєкт, 
59,9 кв.м, газ. кол., лічильники; 
варіанти. Т. 099-783-87-26
Короленка, 57, 2/3 поверх, 
71 кв.м, 10500 у.о. – 367500 грн. 
Т. 063-385-44-05
Депутатська, 2/4 поверх., 67 
кв.м, колонка, сарай, балкон, 
льох, 15500 у.о. – 496000 грн; 
сушка для яблук; раковина у 
ванну. Т. 096-561-09-24
Депутатська, 7, 1 поверх, 
66,1 кв.м. Т. 063-650-87-37
Марата, 9/9 пов., терміново! 
61/39/8 кв.м, б/ рем., не куто-
ва, ц.6.000 у.о. – 210.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Грушевського, 2/2 пов., пл. 
77/47/30/7 кв.м., косм. рем., ка-
мін, балкон, не кутова, ц.15.500 
у.о.-496.000 грн., т. 097-911-48-
82, 099-522-98-32
Марата, 7/9 пов., 61/39/8 кв.м, 
косм.  рем., с/п вікна, лічильни-
ки, ц.16.500 у.о. – 528.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Ціолковського, 3/5 пов., 
59/38/6 кв.м, євроремонт, ав-
тон. опалення, меблі, ц.20.500 
у.о. – 656.000 грн., т. 097-911-
48-82, 099-522-98-32
Миру, 8/9 пов., пл. 63/41/9 
кв.м., косм. рем., не кутова, ц. 
12.000 у.о.-384.000 грн., т. 097-
911-48-82, 099-522-98-32
Миру, 7/9 пов., пл. 65/42/9 
кв.м., ремонт, ц. 20.500 у.о.-
656.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Онупрієнка, 4/5 пов., 62/40/8 
кв.м, покращене план., косм. 
рем., с/п вікна, не кутова, 
ц.11.500 у.о. – 368.000 грн., т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Привокзальна, 4/5 пов., 
58/38/6 кв.м, косм. рем., не ку-
това, ц.9. 000 у.о. –288.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Короленка, 3/3 пов., 52/39/6 
кв.м, косм. рем., с/п вікна, бал-
кон., ц.8.000 у.о. – 256.000 грн., 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32
Садовий бульвар, 7/9 пов., 
пл. 63/41/9 кв.м., косм. рем., 
ц.15.500 у.о.-496.000 грн., т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Свободи, 1/2 пов., пл. 63 
кв.м., косм. рем., ц.6.500 у.о.-
208.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Озерна, 4/5 пов., пл. 61/40/9 
кв.м., косм. рем., покращене 
план., не кутова, колонка, ц. 
9.000 у.о.-288.000 грн., т. 066-
422-90-86
6 Гв. Дивізії, 2/9 пов., 63/42/8 
кв.м,  автон. опалення, євроре-
монт, не кутова, меблі, ц.19.000 
у.о. – 608.000 грн., т. 097-911-
48-82, 099-522-98-32
Свемовська, 5/5 пов., 
61/39/7,5 кв.м,  косм. рем., не 
кутова, ц.8.500 у.о. –272.000 
грн., т. 097-911-48-82, 099-522-
98-32
Короленка, 5/5 пов., 101 
кв.м, автон. опалення, ц.11.000 
у.о. -352.000 грн., т. 097-911-48-
82, 099-522-98-32

Бакинська, 3/3 пов., 50/36/6 
кв.м, не кутова, автон. опален-
ня, косм. рем., сарай, ц.12.500 
у.о. -400.000 грн., т. 097-911-48-
82, 099-522-98-32
Свободи, 4/4 пов., 80/48/8 
кв.м,  косм. рем., 2 балкони, 
ц.11.500 у.о. – 368.000 грн., т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Онупрієнка, 1/9 пов., 65/39/8 
кв.м, автономн. опалення,  не 
кутова, косм. рем., з меблями, 
ц. 22.000 у.о. -704.000 грн., т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Онупрієнка, 1/5 пов., 65/42/8 
кв.м, косм. рем., с/п вікна, не 
кутова, балкон, ц.15.500 у.о. – 
496.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
6 Гв. Дивізії, 2/9 пов., 66/38/8 
кв.м,  косм. рем., ц.10.700 у.о. 
– 342.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Короленка, 2/3 пов., 
61/39/7,5 кв.м, автон. опален-
ня, ремонт, сарай, ц.15.500 у.о. 
– 496.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Короленка, 2/3 пов., 71 кв.м, 
косм. ремонт, 11.500 у.о. – 
368.000 грн. т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Садовий бульвар, 4/9 пов., 
63/41/8 кв.м, євроремонт, ав-
тон. опалення, некутова, 26000 
у.о. – 832000 грн. т. 097-911-48-
82, 099-522-98-32
 Онупрієнка, 2/9 пов., 63/41/9 
кв.м, , косм. рем., , ц.14.5 00 у.о. 
-464.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32

4-Ê²ÌÍ.ÊÂ.
Марата, 8/9 пов., пл. 75 кв.м., 
косм. рем., ц. 15.000 у.о.-
480.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Урицького, 5/5 пов.,  
85,2/48,5/8 кв.м, покращене  
план., не кутова, косм. рем, 
ц.10.500 у.о. – 336.000 грн. т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32

Ê²ÌÍÀÒÈ
Бульварна, 8, гуртожиток, 5 
пов., утеплена, з ремонтом. Т. 
096-610-21-74
Чернігівська, 15, дві 
кімнати+кухня +ванна, туалет; 
ремонт, 38 кв.м, приват., 6/9 
пов. Т. 096-249-39-94
Миру, 7, гуртожиток, 2 поверх, 
заг. пл. 17,2 кв.м, с/п, житлова. 
Т. 066-163-05-47
Грушевського, 17, 2/5 пов., 
15,4 кв.м. Т. 098-271-23-39
Миру, 10а, 4/5 пов., две кімна-
ти (18+18 кв.м), приват., з ре-
монтом, гуртожиток, 1800 у.о. – 
63000 грн. Т. 098-937-16-43
Миру, 7, 18 кв.м, 3 поверх. Т. 
098-107-49-94
пров.Короленка, 6, 3/3 по-
верх., 17,4 кв.м, с/п, ремонт, 
двері нові; недорого. Т. 098-
916-96-68
пров.Короленка, 6, гуртожи-
ток, 22,8 кв.м, балкон засклен., 
натяжні стелі, ціна договірна. Т. 
050-606-59-78
Миру, 7, гуртожиток, інша кім-
ната в подарунок – спадок 
(18+18 кв.м)+ кухня, пральня, 
душева; дружелюбні сусіди. Т. 
050-016-70-76
Знам’янська, 18 кв.м, 3/5 
пов., з ремонтом, с/п, 1.500 у.о. 
– 48.000 грн. Т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Горького, у 2-кімн. кв., 4/5 по-
верх., некутова, с/п, 2500 у.о. 
– 90000 грн. Т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ. ÍÅÐÓÕ.
Офісне приміщення по 
вул.Горького, 5, заг. пл. 55 кв.м, 
окремий вихід на проїзжу ча-
стину, МПО, ролети, б/двері. Т. 
066-163-05-47

ÁÓÄÈÍÊÈ
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2 Вересня, дерев’яний, 45 
кв.м, 2 кімн., кухня, газ, вода, 
опалення, гараж, 0,35 га. Т. 
066-765-63-46, 097-355-49-78
Павлова («Три толстяка»), у 
затишному місті, вода, газ, світ-
ло, потребує частково ремонту, 
надв. споруди: цегляний гараж 
та сарай; двір асфальтов., 85,6 
кв.м, земля 0,672 га. Т. 096-249-
39-94
Р-н Вінниці, вул.Ясна Поля-
на, вода у будинку, газове опа-
лення, ціна договірна. Т. 098-
909-13-00
Р-н 19 училища, новий, 
2010 р., 2-поверхов., централь-
на каналізація, 2 входи, 2 вихо-
ди, 2 с/в, 0,10 га. Т. 066-697-00-
55, 067-697-00-55
Соборна, 16, вода, газ. Т. 099-
429-28-63
Лазарівка, цегляний, жит-
ловий, з усіма зручностями, 
62 кв.м, 0,07 га, 25000 у.о. – 
875000 грн. Т. 063-762-61-20
Садовий м-н, р-н шк.№9, 
0,10 га, приват., 55 кв.м, вода, 
світло, каналізація, літня кухня, 
підвал, теплиця, 350000 грн. Т. 
099-095-32-83
Короленка, півбудинку, 60 
кв.м., дерев., газ, вода, с/у, га-
раж,  землі 1,5 сот., ц.7.5 00 
у.о.-240.000 грн., т. 097-911-48-
82, 099-522-98-32
Капсуль, Коцюбинського, 
терміново! 100 кв.м, газ, вода,  
гараж, 7 соток земли, ц.7.500 
у.о. – 240.000 грн., т. 097-911-
48-82,    099-522-98-32 
Лазарівка, 50 кв.м., 11 со-
ток земли, ц. 3.500 у.о.-112.000 
грн., т. 097-911-48-82, 099-522-
98-32
Лазарівка, 55 кв.м., усі зруч-
ності, гараж, 30 соток земли, ц. 
19.000 у.о.-608.000 грн., т. 097-
911-48-82, 099-522-98-32
1/3 часть Різдвяна 
(центр), 65 кв.м., дерев’яний, 
усі  зручності, гараж, ц. 16.000 
у.о.-512.000 грн., т. 097-911-48-
82, 099-522-98-32
1 пров. Ватутина, 56 кв.м, 
газ, вода, опалення газ., літн. 
кух., гараж, землі 6 соток, 
ц.11.000 у.о. – 352.000 грн. т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Садовий м-н,  Мазепи 
(Пролетарська), 65 кв.м, де-
рев., газ. опалення, вода, літ. 
кухня, землі 6 сот., ц.16.000 у.о. 
– 512.000 грн. т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
1 пров. Ватутина, 64 кв.м, 
газ, вода, опалення газ., 
ц.11.000 у.о. –352.000 грн. т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
Локотки, Колодки, 60 кв.м, 
дерев., газ. опалення, вода у 
дворі, літ. кухня, гараж , землі 
10 сот., ц.8.500 у.о. – 272.000 
грн. т. 097-911-48-82, 099-522-
98-32
Лазарівка, 60 кв.м., дерев, 
14,5 соток землі, ц. 5.000 у.о.-
160.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
Лазарівка, півбудинку, усі 
зручності, гараж, 15 соток зем-
лі, ц. 9.000 у.о.-288.000 грн., т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32
пров. Алєксєєва, 2-х пов., 
пл. 260 кв.м., усі зручності, 
6 соток землі, ц. 26.000 у.о.-
832.000 грн., т. 097-911-48-82, 
099-522-98-32
пров. Ватутина, 100 кв.м, 
фінський, газ, вода, опален-
ня газ., зручності у будинку, га-
раж, ц.16.000 у.о. – 512.000 грн. 
т. 097-911-48-82, 099-522-98-32

Святомиколаївська, 170 
кв.м, 2-поверх., усі зручності, 
євроремонт, 0,07 га, ц.53.000 
у.о. – 1.696.000 грн. Т. 097-911-
48-82, 099-522-98-32
Кармелюка, 138,6 кв.м, усі 
зручності, євроремонт, 0,06 
га,ц. 43.000 у.о. – 1.376.000 грн. 
Т. 097-911-48-82, 099-522-98-32

Ó ÑÅË²
Пирогівка,  деревя`ний, газ, 
вода в домі, колодязь, 2 кімна-
ти, 10 сот., біля річки. Т. 066-
996-11-62, 068-389-81-05

Оголошення, реклама, інформація
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Лєньків, Н.Сіверський р-н, 
будинок-дача, 0,50 га, пічне 
опал., сверловина у дворі, го-
спод. споруди, великий цегля-
ний льох, два сараї, поряд річ-
ка; 40000 грн. Т. 099-540-86-51, 
096-985-22-83
Слоут, центр, газ, вода, 2 га-
ража, сарай, літня кухня, ці-
на договірна. Т. 068-924-10-24, 
066-137-26-51
Богданівка, центр, 0,40 га, 
дерев’яний, газ, вода, 9 км від 
міста, надв. споруди, під’їзд ас-
фальтовано. Т. 098-335-58-05
Ображіївка, Кожедуба, 
центр, опалення газ/пічне, 
свердловина, 0,30 га, під’їзд 
асфальтовано. Т. 093-490-07-
37, 066-202-84-57
Пирогівка, 78,3 кв.м, газове 
опалення, вода, 0,3 га. Т. 097-
953-24-95 
смт.Вороніж, цегляний, 78 
кв.м, 0,40 га, побутова техніка, 
посуд, вода, газ, каналізація, 
сарай, льох, ціна договірна. Т. 
098-429-42-03

Клишки, з усіма комуніка-
ціями, ремонт не потрібен, є 
2 бойлери, туалет, автон. опа-
лення, душова, 0,60 га, надв. 
будівлі, ціна дог. Т. 099-611-25-
58
Гамаліївка, Лугова, 48/24 
кв.м, вода у будинку, с/в, ка-
налізація, ел. опалення, 3 фа-
зи, господ. споруди, 0,21 га. Т. 
097-362-52-85
смт.Вороніж, 0,15 га, кущі, 
земля доглянута; документи, 
під дачу, прописку. Т. 068-002-
66-95
Пирогівка, газ, вода, опа-
лення газ/дрова, у дворі гараж, 
свердловина, літня кухня, по-
ряд город; центр. Т. 097-026-
86-11
смт.Вороніж, Київстка, 95 
кв.м, цегляний, газ, дрова, во-
да, каналізація, господ. спору-
ди, 0,19 га з садом, поряд дитя-
чий сад. Т. 068-518-95-63
Богданівка, 2-поверховий, 
новий, центр села, є школа, са-
дик, лікарня; гараж, вода, газ по 
вулиці. Т. 066-483-92-06

ÇÅÌ. Ä²ËßÍÊÈ
смт.Вороніж, 0,30 га, сад, 
кущі, льох, земля доглянута, є 
старий будинок, по вулиці газ; з 
документами. Т. 068-002-66-95

ÑÀÄÈ 
«Мічуринець», 0,07 га, буди-
ночок, є вода. Т. 098-593-54-46 
«Строитель», дерев’яний, 
будинок, льох, 2 залізн. Будки, 
туалет, літній душ, світло, вода 
постійно, огорож. Новим парка-
ном. Т. 095-127-56-21
«Мічуринець-3», світло, во-
да поряд, озеро. Т. 066-651-45-
96

9 ëèïíÿ, ì. Øîñòêà, âóë. Ìèðó, 3
Ïî÷àòîê î 10.00
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5 масив, 2 зупинка, 
дерев’яний будинок, кущі, де-
рева, вода. Т. 093-053-32-46
Масив «Лісовий», 0,06 га , 
2-х эт. будинок, камін, ц. 20.000 
грн., т. 066-422-90-86

ÃÀÐÀÆÈ 

Капітальний, кооп. «ДЕ-
ПУТАТСЬКИЙ», ліва 
сторона, потребує ре-
монту, ціна -15000 грн 
Т. 097-610-01-11

ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ
«Ланос», 2008 р.в., чорного 
кольору, газ/бензин. Т. 097-143-
72-06

Іномарки б/в, мікро-
автобуси, Германія: 
Шкода-10р., Гольф-
04р., Т-4-03р., Шко-
да-06 р., Пассат-Б4, 93 
р., Гольф-11р., Меган-
12р., Ніссан-13р., РАФ-
4-14р., Рено-17р., Ма-
зда-12р., Опель-13р., 
Тойота-14р. Т. 066-637-
60-21, 098-43-81-075

ÌÎÒÎ, ÂÅËÎ
Велосипед чоловічий, жі-
ночий,  розкладний, гірський, 
спортивний, в гарному стані. 
Підлітковий, колеса на 20, ра-
ма на дорослий. Т. 068-92-
417-15

Скутер «Viper», 2010 р.в., 
11000 пробіг, зареєстрован., 
2-місн., 20000 грн; «Ніва», 
5-дверн., 4500 у.о. – 135000 
грн. Т. 096-139-76-00
ІЖ-Юпітер-5, електр. запа-
лення, примусовий повітряний 
обдув (улитка); запасні части-
ни до мотоциклу, 7000 грн. Т. 
099-540-86-51, 096-985-22-83
Велосипеди «Україна», чо-
лов. та жіночий, після кап. ре-
монту, обкатані. Т. 067-009-27-
31, 067-196-95-35
Велосипед жіночий «Укра-
їна», відм. стан, 2200 грн. Т. 
066-296-77-41
Велосипед спортивний під-
літковий, радіус колеса 24, у 
відмінному стані, 2900 грн. Т. 
066-222-26-07
Мопед «Вайпер Чопер», за-
реєстрован, з документами; 
моторка «Ріга-13», мотор но-
вий. Т. 096-036-44-58
Два велосипеди – чоловічі, 
б/в. Т. 093-249-82-81
Велосипед «Ардіс», гірській, 
колеса 24 дюйми, в ідельно-
му стані, 5000 грн. Т. 096-190-
38-90
Скутер вир-во Японія 
«Yamaha mlot», двигун 49,9. Т. 
095-022-37-64
Велосипед старого зразку, 
чоловічий, на ходу, у гарному 
стані. Т. 068-390-98-67

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 
Диски на 13 та 14, ВАЗ, на 14 
Шевроле, Ланос 4х100, гума 
на 13, на 14, літня, диски Мо-
сквич, у гарному стані. Т. 068-
924-17-15  
Гума б/в, 205/55/16, у гарному 
стані. т. 066-422-90-86
Відеореєстратор новий, ц. 
1.300 грн. т. 066-422-90-86

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ 

Антивібраційні підстав-
ки для пральної ма-
шинки – 4 шт., 180 грн. 
Т. 097-610-01-11
«Aero Grill турбо 3000»; Ні-
меччина, новий, ціна договір-
на. Т. 066-604-04-55, 096-694-
16-02
Телевізор плоский, діаг. 54, 
після кап. ремонту, ціна дог. Т. 
050-637-06-43
Кольоровий телевізор 
«Start», діаг. 54 см, у відм. ста-
ні, ціна договірна. Т. 050-224-
37-38
Пральна машина «Ardo 
A400X», на з/ч. Т. 096-297-69-
03

Кольоровий телевізор 
«LG», 54 см, нов. пульт, гарний 
стан, 450 грн. Т. 096-078-41-43
Пральна машина «Sam-
sung Diamond», 6 кг, б/в, у роб. 
стані; сушка для рушників н/ст 
400х600 см, б/в. Т. 066-165-59-
13
Тюнер Т2, 32 канали ТБ, но-
вий, на гарантії; кольоровий те-
левізор «Start», 54 см – 250 грн. 
Т. 099-164-07-80
Холодильник «Мінск-2», у 
гарному стані; стінка кімнатна у 
гарному стані. Т. 099-269-48-83
Прінтер НР, у робочому стані, 
встановлюючий диск, уся комп-
лектація, ц. 500 грн. т. 066-422-
90-86

ÌÅÁË²
Шафа 3-ств. з антресолью; 
сервант з антрес.; ліжко 
2-спальне з матрацами; 2 кріс-
ла. Т. 099-743-10-86, 098-383-
48-28
Крісло-качалка, лоза, рарі-
тет, потребує невеликого ре-
монту, 400 грн. Т. 066-296-77-41
Ліжко 1-спальне, нове, мет. 
сітка, дерев’яні спинки; стіл 
дерев’яний 95х70х80 зі встав-
кою; бідон алюмін. 35 л. Т. 068-
514-54-95
Стіл кухонний, шафа навіс-
на на кухню д/посуду; мийка 
зі столешн.; газова плита б/в, 
у гарному стані. Т. 096-516-32-
13, п. 16
Шафа-купе, крісло-ліж-
ко; журнальний стіл, стінка ( 
2 серванти+кн. шафа); тел. 
«Філіпс»; підставка під ТВ; плуг, 
граблі, стул д/рибалок; спінінг; 
форма д/випікання. Т. 096-290-
08-81
2 крісла; шафа 3-ств. з ан-
трес.; тюль нова. Т. 066-750-
39-15

ÒÂÀÐÈÍÈ
Кози дойні зааненські, козеня-
та. Т. 098-600-60-26
Бджоломатки плідні Кар-
патка, Карніка: молоді, міче-
ні. Рамки для вуликів:дерев`яні 
держаки для сад. Інвентаря. Т. 
068-199-30-92
Кошенята гарні шукають бу-
динок на люблячих господарів. 
Народились на Благовіщення; 
добрі новини у будинок гаран-
товані. Т. 098-478-38-71, 096-
967-63-76
Поросята – суміш венг. ман-
галіца з дюрком, 1 міс., їдять 
все, 1500 грн. Т. 099-426-49-12, 
067-595-72-69

Кози та козенята зааненської 
породи, ціна договірна, Клишкі. 
Т. 097-866-66-91
Сім’ї бджіл. Т. 066-321-10-54
Бройлери підрощені, 0,7-1,2 
кг; комбікорм. Т. 097-954-02-09
Кролі різного віку, щеплені; 
недорого. Т. 095-550-92-80
Корова, 6 отел у вересні, 
22000 грн, торг. Т. 066-952-09-
10
Бджоли райові з молодими 
матками; пластини для бджін 
– Варофам, недорого. Т. 096-
344-37-73
Теличка 3 міс., рудо-ряба, від 
молочної корови. Т. 098-618-
28-61
Руді кошенята шукають до-
брого господаря, ідять усі, до 
лотку привчені. Т. 050-532-75-
31
Кози 1 рік 5 міс., післе перво-
го окота та козлята. Т. 098-373-
32-09
Корова, ціна договірна; торг. 
Т. 066-789-31-47

Ñ/Ã ÏÐÎÄÓÊÒÈ
Відсів меленої кукурудзи ви-
щого гатунку, у мішках. Т. 097-
630-24-37

Крупа кукурудзяна; 
комбікорм д/птиці та 
тварини. Т. 099-743-10-
86, 098-383-48-28
Картопля дрібна, фуражна; 7 
ведер; дешево. Т. 066-617-14-
41

Картопля дрібна – 5 ведер; 
20 грн/відро. Т. 066-487-15-71
Сіно польове у тюках; самови-
віз. Т. 066-935-51-42
Сіно польове у тюках. Т. 066-
387-57-13

ÎÁËÀÄÍ., ²ÍÑÒÐ-ÒÈ
Циркулярка для пилення 
дров. Т. 099-445-73-29

Ð²ÇÍÅ
Бочки  200-250 л, каністри 70, 
20 л, компресор німецький, ши-
номонтаж-покраска, пилосос, 
соковитискач, велосипед жі-
ночій. Т. 068-92-41-715

Кравчучка, велосипед 
«Україна», після кап. рем.; вул-
канізатор 12В; автомотовело 
насоси; лампа синя, ел. праска 
та м’ясорубка важкі. Т. 067-009-
27-31, 067-196-95-35
Розорювач та плужок склад-
ні, ручні, вила, граблі, сапи, ло-
пата та ін.; чоботи та черевики 
робочі р. 42-44; ел. випалювач 
по дереву; плашки, свердла по 
мет. Т. 067-196-95-35, 067-009-
27-31
Будка металева 2,2х3,1х2; 
ціна договірна; гума б/в 
185х65х14 – 4 шт. Т. 098-393-
58-82, з 7-00 до 21-00
Газовий балон, б/в, 40 л, - 
400 грн. Т. 066-296-77-41
Диск алмазний по бетону, 
діам. 230 мм;  масло мінераль-
не автомобільне; бур перфора-
тора діам. 8 ммх210, 260 мм. Т. 
066-636-32-98
Медогонка; пилосос «Сам-
сунг», нов.; пилосос «Ракета», 
б/в; велосипед чолов.; драби-
на-стрем.; цегла біла одинар-
на; радіатори б/в. Т. 068-374-
33-74
Банки 3 л – 20 грн/шт. Т. 050-
813-83-02
Бочки 200 л д/води; банки 0,3; 
0,5; 1 л; 10 л. Т. 098-554-54-47
Вози конні; будь-яка збруя. Т. 
095-947-72-05
Баян та гармонь. Т. 095-947-
72-05
Бокс. груша, гантелі 2 кг, 4 кг; 
кімоно, штанга 30 кг; роги лося; 
стул розкладн., крісло – 50 грн; 
чоботи ялові; плащ-накидка; 
гітари, посуд, книги, світильни-
ки, плафони. Т. 066-266-87-47
Магнітола в авто з флешкою; 
плащі х/б; зварювальний апа-
рат; ланцюг для припону ско-
та; ланцюг для бензопили; ко-
стюм зварювальника. Т. 098-
564-21-29
Лампа настольна, нова; ра-
ми зі склом, б/в; праски б/в (різ-
ні); праска вугальна; фен б/в. Т. 
095-747-66-32
Половики самоткані; плащі 
офіцерські; чоботи офіцерсь-
кі; постільна білизна; рушники 
(льон); фуфайка; суконні шта-
ни, брезент, сукно. Т. 050-532-
75-31
Вощіна 11 кг, 1,50 грн; рам-
ка для бджіл, ціна договірна. Т. 
067-700-38-97
Сейф металевий, висота 1 м, 
50х50; ціна договірна. Т. 050-
307-80-25
Банки чисті старого зразку, 
під закаточку машинку: 0,5 – 
4,00; 1,0 – 6,00; , 3,0 – 10,00/шт. 
Т. 068-390-98-67

ÁÓÄÌÀÒÅÐ²ÀËÈ 

Цегла червона, біл.; ще-
бінь, пісок, бій, шифер, 
плити, шлакоблок, ву-
гілля, блок фунд., до-
шка, брус, кільця бе-
тон.; дрова рубл., дро-
ва обрізки, зруб, труби, 
бет. - Кришки, стовпчи-
ки. Доставка безкош-
товно. Т. 066-487-28-45, 
097-148-16-92

Кільця бетонні, криш-
ки бетонні, б/у; фунда-
ментний блок, б/в. дро-
ва пилян., рубані, будь-
яких порід. Обрізки. Т. 
066-487-28-45, 097-148-
16-92

Профнастіл, цегла 
(червона, біла, вогне-
тривка); шифер, сіт-
ка-рабиця, ОБС, це-
мент; бой будівничий; 
грунт (для городу); ви-
віз будсміття; послуги 
вантажного авто; кіль-
ця колодязні (монтаж); 
цегла облицювальна. 
Т. 066-767-00-94
Цегла біла, б/в, полуторна, 
200 шт., 3,50 грн/шт. Т. 066-296-
77-41
Двутавр 14, ГОСТ 4,2 м, не 
б/в, загрунтований, 3000 грн. Т. 
068-064-77-98
Швелер 10,12х2,2 м, не б/в, 
30 грн/кг. Т. 066-296-77-41
Ушули металеві на ворота, ку-
ти, труби, залишки арматури, 
б/в. Т. 066-296-77-41
Залізо листове, оцинкова-
не, ГОСТ, не б/в, приблизно 30 
кв.м. Т. 068-064-77-98
Труба 125  мм; масло КАМАЗ; 
швеллер 14, цвяхи 40; плуг кін-
ний. Т. 063-526-13-73

ÂÑÅ ÄËß Ä²ÒÅÉ 
Ковзани ролікові р. 36-39, на-
колінники, у гарному стані, 500 
грн. Т. 098-864-34-41
Одяг для хлопчика 13-16 ро-
ків, у гарному стані. т. 066-422-
90-86

ÎÁÌ²Í
2-кімн. кв. у центрі, 5/5 по-
верх., ремонт, автономне опа-
лення, кондиціонер, на 1+допл. 
Т. 067-542-97-07

ÏÎÑËÓÃÈ
Оздоблення будь-яких при-
міщень «під ключ». Усі види 
покрівлі, фарбування дахів, 
встановлення парканів, бетон-
ні роботи. Проведемо воду, ка-
налізацію; утеплення фасадів, 
електрика, сантехніка. Т. 097-
923-88-67, 099-611-79-98

ßÊ²ÑÍÀ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß ÂÀÍÍ

Ò. 067-175-30-54, 
095-029-51-87 

Вантажні перевезення 
ГАЗЕЛЬ ТЕРМОФУРГОН
борт тент, вивоз буді-
вельного сміття та 

послуги вантажників.
 Т. 099-743-10-86, 

098-383-48-28

Вантажні 
перевезення 
ГАЗЕЛЬ до 2,5 т;

«Мерседес-Спринтер»  
до 3 т.

 Т. 096-460-79-29

Послуги евакуатора 
до 3-х тон, 

вантажні перевезення 
MAN 10 т, Мersedes 5 т, 
ГАЗЕЛЬ, Форд до 3 т, 

послуги вантажників.
 Т. 066-167-07-65 (цілодобово) 

097-340-98-08 (з 8 до 17)

Відвезу/привезу 
вантаж, 

можлива допомога 
у завантаженні/ 
вивантаженні
 Т. 066-236-22-70 

ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÀ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß 

ÂÀÍÍ
Ò. 096-93-99-093

ДРОВА 
З ДОСТАВКОЮ
т. 096-15-62-685
066-49-88-795
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Заміна труб води, каналіз., 
встан. (батарей + промиван-
ня), встановл. лічильників, газ. 
кол., пральн. машин, бойлерів, 
унітазів, ванн, мийок, котлів 
(зварювальні роботи). Т. 050-
245-31-17, 067-753-00-37
Виконаємо покрівельні ро-
боти, ремонт будинків, фар-
бування дахів; бетонні, зем-
ляні, підсобні та ін. роботи. Т. 
050-142-77-92, 097-872-29-30
Плитка (будь-якої складнос-
ті), сантехніка (труби, лічильни-
ки і т.д.), штукатурка, шпаклів-
ка, гіпсокартон, лінолеум, плас-
тик, укоси, багеті, ламінат. Т. 
097-173-26-36, 050-183-79-82 

Послуги самоскиду, 
збирання мусора, ви-
рубка дерев. Т. 066-487-
28-45, 097-148-16-92 
Шпаклівка стін, стель, від-
косів. Вирівнюваня стін, стель. 
Шпалери, багети. Т. 095-518-
00-89
Професійний ремонт те-
левізорів, мікрохвильовок, 
мультиварок, Т2, супутникових 
ресиверів. Виїзд у села. Виїзд 
майстра додому. Післеремонт-
на гарантія. Т. 050-133-37-81, 
068-653-27-89, з 9-00 до 17-00
Буріння свердловин під 
воду у важкодоступних місцях. 
Можлива безготівкова опла-
та. Т. 097-548-40-30, 095-100-
23-02
Покрівельні роботи, покра-
ска дахів, утеплення фасадів; 
встановлення парканів; прове-
дено воду, каналізацію та ін. 
роботи. Т. 097-923-88-67, 099-
611-79-98

Ремонт квартир «під 
ключ» - штукатурка, 
шпаклівка, шпалери; 
сантехніка, електри-
ка; встановлення між-
кімнатн. дверей. Т. 098-
383-48-28, 099-743-10-
86
Заправка автомобільних 
кондиціонерів фреоном R134, 
R1234. Пошук витоків фреону. 
Т. 097-802-23-49
Бетонування фундаменту, 
стяжки, відмостки; кладка це-
гли, блоку, каменю, плитка. 
Суміжні роботи. Т. 098-326-37-
51, 073-149-82-98

Встановлення дверей. 
Швидко! Якісно! Надійно! Кон-
сультація та виїзд за заміри – 
безкоштовно. Т. 099-922-85-54
Дахи. Наведення, ремонт. 
Пластик, сайдинг; кладка бло-
ку; зовнішні та внутрішні робо-
ти та ін. Якісно, недорого, без 
посередників. Т. 050-052-04-69, 
068-746-32-63, 068-631-83-07
Ремонт холодильників з 
гарантією; заправка хладоном; 
заміна моторів, випарників. 
Виїзд у сільську місцевість. Т. 
099-430-59-87, 093-820-46-87
Ремонт квартир – сантех-
ніка, електрика, малярка, плит-
ка, шпалери, гіпсокартон, пла-
стик, ламінат, лінолеум; вста-
новлення ванн, унітазів та ін. Т. 
099-374-10-07
Налаштування ПК, ноут-
буків. Встановлення програм, 
антивірусів. Встановлення ОС. 
Т. 068-534-18-66
Встановлення, ремонт, 
чистка бойлерів; складання, 
ремонт меблів; електрика, сан-
техніка, встановлення праль-
них машин, варочних повер-
хонь, карнизів, телевізорів на 
стіну. Т. 095-649-24-43, 098-
865-45-08

ÊÓÏËÞ
Радіозапчастини, плати, 
прилади, пускачі, реле, магні-
тофони, підсилювачі, фотоа-
парати, контакти, вироби зі срі-
бла, монети, нагороди, жовті 
корпуси, антикварні предмети. 
Т. 097-045-70-62, новий ринок, 
місце №81 
Радіоприймач; вимирю-
вальні прилади. Т. 099-789-39-
69
Мотоцикли та запчастини, 
випущені до 1980 р. Т. 097-006-
26-67, 050-514-41-10
Старовинні бутилки від міне-
ральної води, пива та інших на-
поїв, для колекції. Т. 050-300-
09-49
Обіходні металеві рублі 
1966-1983 рр., для колекції. Т. 
050-300-09-49
Пральну машинку «LG», у 
неробочому стані, на запчасти-
ни. Т. 095-093-59-33
Гуму 175/70R13, б/в. Т. 067-
700-31-71
Телевізор імпортний у неро-
бочому стані, з розбитим екра-
ном, на з/ч. Т. 095-102-76-19 

Фотоапарати, об’єктиви, ме-
далі та посвідчення, паперові 
гроші та монети старого зразку, 
військову форму, торшер, пате-
фон, етажерку, спінінг, шахма-
ти, муз. інструменти; р/прийма-
чі. Т. 067-477-38-48
Пральну машинку «Sam-
sung», у нероб. стані, на з/ч. Т. 
095-102-76-19
Лещата (тиски) різні, дократ, 
плоскогубці, ножівки, ключі 
слесарні, ел. чайник, м’ясоруб-
ку, млин «Мрія»; праску, вутят-
ницю. Т. 067-009-27-31, 067-
196-95-35
Повідець, намордник, оший-
ник; дрилі, лерки, мітчики, 
свердла, ел. інструмент роб., 
кофеварку, кофемолку, крав-
чучку, ложки та виделки н/ст 
мельхіорові. Т. 067-009-27-31, 
067-196-95-35
Вудилища, спінінгі, катушки, 
блешні, воблери, силікон; ве-
лосипеди дорожні чолов. та жі-
ноч., еспандер, нарди, ел. ви-
палювач по дереву. Т. 067-009-
27-31, 067-196-95-35
Каністри металеві 5-20 л, ел. 
вентилятор, вулканізатор 220В, 
сокиру та сокирку, коси, колун, 
лампу синю, бінокль, бінокль 
театральний. Т. 067-009-27-31, 
067-196-95-35
Плужок та розорювач ручн., 
складні, прополюч (ледарку), 
сапи, вили, коси, граблі, сека-
тори, сад. ножиці, плоскоріз, 
3-зуб., лопати, серп, косу ма-
лу. Т. 067-009-27-31, 067-196-
95-35
Набори ключів слюсарних, 
набір головок, штангенциркулі, 
мікрометри, інший вимірювал. 
інструмент, столик та стільчики 
розкладні, ел. самовар. Т. 067-
009-27-31, 067-196-95-35
Керамичну трубу діам. 200 д/
димоходу. Т. 068-924-24-54
Залізну будку для мотоци-
кла, велосипеда. Т. 096-428-
04-70
Молоді свіжі виноградні листя 
– 20 грн/кг. Т. 099-383-04-24
Магнітофон, підсилювач, те-
левізор, плеєр касетний; пла-
ти та радіодеталі. Т. 097-045-
70-62
Бутиль 20 л, пенал пласмас-
ов., колесо велосипедне заднє, 
у зборі. Т. 066-636-32-98
Ємність н/ст, бідон алюмін., 
бутиль 10,20,30 л; затискачі 
слюсарні; інструмент. Т. 097-
045-70-62
Лист н/ст. Т. 066-919-08-51
Гараж (можливо без ями), або 
сниму. Т. 095-747-66-32
Свердла, мітчики; ключи на-
кідні, розводні, газові; елек-
троди; круги на болгарку; кані-
стри мет. 5,10 л; бутилі 20 л; ко-
си, топори, лопати; розорювач; 
рюкзаки, ел. спіралі; замки. Т. 
066-150-81-56

ÇÄÀÞ 
Кімната по вул.Миру, 7, гур-
тожиток, 2 поверх, заг. пл. 17,2 
кв.м. Т. 066-163-05-47
2-кімн. кв. в центрі міста, з ін-
дивідуальним опаленням, без 
меблів, на тривалий термін. Т. 
066-667-54-22

1-кімн. кв. по вул.Свемівсь-
кій, меблі, холодильник. Т. 050-
660-41-37
2-кімн. кв. по вул.Студентсь-
кій, 4, 2 поверх. Т. 095-791-14-
35
1-кімн. кв. по вул.Шевчен-
ка, р-н старого ринку, 5/5 пов., 
з меблями; з подальшим вику-
пом. Т. 095-704-04-06
2-кімн. кв. по вул.Чернігівсь-
кій, на тривалий термін; меблі, 
холодильник, телевізор; вліт-
ку – 2500 грн+комун., взимку – 
2000 грн+комунал. Т. 097-325-
38-55

1-кімн. кв. на тривалий тер-
мін, у центрі, 4 поверх, гарний 
ремонт. Т. 098-281-73-05
Кімната по вул.Депутатській, 
13, з балконом. Т. 096-626-91-
06
1-кімн. кв. по вул.Депутатсь-
кій. Т. 066-165-91-27
1-кімн. кв. по вул.Горького, с 
меблями, холодильником, ціна 
договірна. Т. 095-352-56-69
1-кімн. кв., м-н Капсюль, 5 
поверх, з меблями. Т. 095-326-
99-93
Подобово 1-кімн. кв., Сту-
дентська, 5/9 пов., поряд авто, 
ж/д вокзали, супермаркет, сто-
янка, т. 066-422-90-86
1-кімн. кв. по вул.Горького, 
4/5 поверх., косм. ремонт, ме-
блі, холодильник, телевізор, 
пральна маш., 3000 грн/міс. Т. 
097-911-48-82, 099-522-98-32

ÏÎÒÐ²ÁÍ²
Різноробочі, можливо вах-
товим методом, пилорамник, 
робочі на вигрузку деревного 
вугілля. Т. 067-542-23-13
Продавець у продуктовий 
магазин. Т. 097-776-90-69
Майстер з ремонту взуття, 
або навчу та працевлаштую. Т. 
066-857-32-28, 098-569-57-39
Тракторист, бензопильники, 
вантажник з досвідом роботи 
у лісі; оплата відрядна. Т. 096-
479-76-66
Продавець у продуктовий 
магазин. Т. 096-798-77-73
Повар на виробництво на-
півфабрикатів; мед. книжка. Т. 
066-948-12-45

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ 
Жінка 54 роки, по догляду за 
літніми людьми. Т. 063-652-32-
82

Будівельника або іншу ро-
боту; без шкідливих звичок; є 
досвід роботи. Т. 099-374-10-07
Жінка 48 років, по догляду за 
літніми людьми; досвід роботи 
маю. Т. 068-155-58-49
Будь-яку оплач. роботу (під-
собник, різноробоч., виванта-
ження/загрузка). Т. 063-944-23-
28
Доглядальниці з досвідом 
роботи, подобово, погодинно, 
чи на день. Т. 095-776-13-60
Водія, слюсаря, завгоспа, екс-
педитора, сторожа, оператора 
АЗС. Т. 095-550-92-80

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Втрачений атестат про по-
вну середню освіту, виданий 
школою-ліцей І-ІІ ступеню у 
2002 році на ім’я Балуєв Мак-
сим Сергійович, вважати не-
дійсним.
Втрачений атестат про по-
вну середню освіту, виданий 
ЗОШ№4 на ім’я Обуховой Алікі 
Анатоліївни, вважанти недійс-
ним.
Шукаю порядну самотню жін-
ку до 70 років – супроводжую-
чу. Т. 063-505-67-80
Шукаю майстра з ремонту 
бігової доріжки. Т. 097-379-
35-00

ПОТРІБНІ
різноробочі, тракторист, 

бензопильник.
Не місцевим надається житло

Т. 067-54-22-313

КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ

ДОРОГО
Т. 066-108-26-68

ПОТРІБЕН
продавець 

у продуктовий 
магазин 

 Т. 098-464-56-48

ПОТРІБЕН
продавець 

на продуктовий 
ринок 

 Т. 066-78-98-722

ПОТРІБЕН
розклеювач
листівок 

 Т. 096-710-03-55

ПОТРІБЕН
оператор 

для роботи на АЗС
Т. 095-684-26-30

ПОТРІБЕН 
МАЙСТЕР 

на деревообробне 
підприємство з досвідом 
роботи, з/п від 25000 грн 

Т. 066-83-57-072, 
097-95-36-900 

ПОТРІБЕН 
ДИСПЕТЧЕР 

з вантажних перевезень 
з досвідом роботи
Т. 066-83-57-072

на постійну роботу 
терміново потрібен

ВОДІЙ 
автотранспортних

 засобів 
категорія В, С

ППррАТ «ШОСТКИНСЬКИЙ АТ «ШОСТКИНСЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ»ХЛІБОКОМБІНАТ»

Звертатись у робочі дні 
з 8.00 до 16.00 за тел.:

4-41-88, 050-407-05-99

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÀÁÎÍÅÍÒ²Â: 

6323, 6341, 6351, 6352, 6353, 6354, 6362, 6364, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371  –  
Вас очікують листи у редакції.  Листи для абонентів висилайте за адресою: 
 м. Шостка, вул. Січнева, 2/25, «Шанс»,  «Служба знайомств», Абоненту №...

ПОТРІБНІ охоронці на 
завод (Ніжин, Житомир) 

Житло, харчування надається.
З/п від 7000-10000 грн. Вахта

Т. 068-127-46-76, 095-027-38-78

ПОТРІБЕН 
ВОДІЙ НА ФУРУ
Т. 066-83-57-072
097-95-36-900

ПОТРІБНІ 
столяр, 

програміст 
ЧПУ-обладнання, 

з/п від відсотка
Т. 066-733-04-11

ПОТРІБНІ 
робітники на 

деревообробні верстати, 
різноробочі

Т. 097-18-77-539, 
096-824-58-95

ЗДАЄТЬСЯ 
приміщення 30 кв м  

по вул. Чернігівській, 14.

 Т. 066-219-15-05
ЗДАМ 1-КІМ. КВ. 
по вул. Прорізній, 

2/9 поверх, автоном.
опалення, лічильникі 

на все, побутова техніка, 
доглянута та затишна.

 Т. 066-936-08-07

ВІДПОВІДІ 
НА 

СКАНВОРД
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 ÇÀÏ²ÊÀÍÊÀ Ç ÊÓÐÊÎÞ, 
ÊÀÐÒÎÏËÅÞ ÒÀ ÊÀÁÀ×ÊÀÌÈ

 ІНГДЕТІЄНТИ: 
Грудка куряча — 250 г, картопля — 500 г, кабачок — 1 шт., 

цибуля ріпчаста — 1 шт., сметана — 1 ст. л., масло вершкове 
— 30 г,  сіль — за смаком, зелень кропу.

ПРИГОТУВАННЯ:
 Приступимо до підго-

товки овочів і м’яса. Куря-
чу грудку промиваємо, дає-
мо стекти надлишків ріди-
ни. Нарізаємо під ухилом, 
на тонкі пластини. Додає-
мо сметану, перемішуємо 
і залишаємо на час в сто-
роні. Картоплю зачищає-
мо від шкірки, промиваємо. 
Потім нарізаємо кружечками, товщиною 5-7 мм. Відразу ж підсолює-
мо за смаком і на час прибираємо в бік. Цукіні очищаємо від шкірки. 
Нарізаємо кільцями, товщина аналогічна картоплі.

Обов’язково посоліть всі різані овочі за смаком. За бажанням мож-
на додати мелений чорний перець. Ріпчасту цибулю зачищаємо від 
лушпиння. Кришимо дрібної крихтою. Тепер коли всі інгредієнти під-
готовлені, можна приступити до їх укладення.

На дно листа викладаємо всю норму різаного лука. Поверх кладе-
мо шматочки курки маринованої в сметані. Потім кільця цукіні і карто-
плю. Зверху посипаємо різаною зеленню. Ідеальним варіантом ста-
не кріп. Тепер коли всі овочі покладені, на верх кладемо великі шма-
точки вершкового масла.

Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування від 
50-60 хвилин.

Готова запіканка вважається дієтичною, оскільки склад повністю 
складається з овочів.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04).
Òå, äî ÷îãî âè ïðàãíåòå, ìîæå âèÿâèòèñÿ 

ïðîòèëåæíèì òîìó, ùî âàì íåîáõiäíî çðî-
áèòè â ðåàëüíîñòi. Ñòðàõ çà ñâîº ìàéáóòíº, 

ìîæëèâî, ïðèìóñèòü âàñ áóäóâàòè «ïiäñòóïíi çàäóìè». Íå 
âàðòî ïiääàâàòèñÿ öüîìó ðóéíiâíîìó áàæàííþ - ïîäiáíi 
çàíÿòòÿ íå êðàùèì ÷èíîì âiäîáðàæàþòüñÿ íà õàðàêòåði 
i ñàìîïî÷óòòi. Ïîâiðòå, º êóäè ðàöiîíàëüíiøi i ÷åñíiøi 
ñïîñîáè ðiøåííÿ ïðîáëåì. Â ï`ÿòíèöþ âàì, éìîâiðíî, 
äîâåäåòüñÿ ñïiëêóâàòèñÿ ç äàëåêèìè ðîäè÷àìè àáî äàâíî 
çàáóòèìè çíàéîìèìè. Ñóáîòó âàðòî ïðèñâÿòèòè âèêîíàí-
íþ ñâîãî áàæàííÿ ÿê ñëiä âiäïî÷èòè.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 5; íåñïðèÿòëèâi: 9.
ÒIËÅÖÜ (21.04-21.05).
Ïî÷èíàéòå àêòèâíî çìiíþâàòè ñåáå i øó-

êàéòå íîâi, íåîðäèíàðíi øëÿõè â îñîáèñòîìó 
æèòòi. Íàäàâøè ïîñëóãó íà÷àëüñòâó ó ïîíåäiëîê, âè òèì 
ñàìèì äîïîìîæåòå éîìó âèðiøèòè ñêëàäíó ñèòóàöiþ 
- i âîíî íåîäìiííî âiääÿ÷èòü âàì. Ï`ÿòíèöÿ - ïðåêðàñ-
íèé äåíü äëÿ çóñòði÷åé i äðóæíiõ âå÷iðîê: íå çàáóäüòå 
çâ`ÿçàòèñÿ ç äðóçÿìè, áëèçüêèìè i çíàéîìèìè - âñiìà, 
êîãî á âàì õîòiëîñÿ ïîáà÷èòè. Ó ÷åòâåð ìîæëèâà êîí-
ôëiêòíà ñèòóàöiÿ ç äiòüìè.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 9; íåñïðèÿòëèâi: 6.
ÁËÈÇÍÞÊÈ (22.05-21.06).
Ïîäi¿ ñïðèÿþòü äî òîãî, ùîá äîêëàñòè 

âñiõ çóñèëü äëÿ ðîçêðèòòÿ âàøîãî òàëàíòó. 
Âè íà öüîìó òèæíi âèÿâèòåñÿ íåçâè÷àéíî 

âäàëèì ñïiâáåñiäíèêîì. Íîâi ïðèºìíi çíàéîìñòâà âiäêðè-
þòü ïåðñïåêòèâè, ïðî ÿêi âè íàâiòü íå ìðiÿëè. Íà âàñ ÷åêàº 
óñïiõ i â íàâ÷àííi. ßêùî âàì íåîáõiäíà íîâà iíôîðìàöiÿ, 
ÿêà äîçâîëèòü ïiäâèùèòè ðiâåíü ïðîôåñiîíàëiçìó, - íå 
ëiíóºòåñÿ îäåðæàòè ¿¿. Íàìàãàéòåñÿ áóòè òîëåðàíòíèìè 
äî îòî÷óþ÷èõ, ïðîáà÷òå ¿ì ìàëåíüêi ñëàáêîñòi. Ïðàãíiòü íå 
äîâiðÿòè âèïàäêîâèì çíàéîìèì. Ñòåæòå çà ñâîºþ ìîâîþ.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 7; íåñïðèÿòëèâi: 10.
ÐÀÊ (22.06-22.07).
Âàø ñîöiàëüíèé ñòàòóñ äîñòàòíüî ìiö-

íèé, àëå ó ñåðåäèíi òèæíÿ çíàäîáèòüñÿ 
ïiäòðèìêà ïîêðîâèòåëiâ. Çâåðòàþ÷èñü ç 

ïðîõàííÿì, ïðîÿâiòü äèïëîìàòiþ i òàêò. Ó âiâòîðîê àáî 
ñåðåäó ñïðîáóéòå áóòè ãíó÷êiøèì ïiä ÷àñ îáãîâîðåííÿ 
äiëîâèõ ïèòàíü ç íà÷àëüñòâîì. Íå íàïîëÿãàéòå íà ñâî¿é 
òî÷öi çîðó, îñêiëüêè öå ïîêàæå óðàçëèâiñòü âàøî¿ ïîçè-
öi¿. Â ï`ÿòíèöþ óâàæíî ñòåæòå çà òèì, ùî âiäáóâàºòüñÿ 
íàâêîëî âàñ. Íå âiäìîâëÿéòåñÿ âiä íîâèõ iäåé.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 8, 9; íåñïðèÿòëèâi: 10.
ËÅÂ (23.07-23.08).
Ïîíåäiëîê âäàëèé äëÿ ïî¿çäîê i âiäðÿä-

æåíü. Ó âiâòîðîê íåáàæàíî âñòóïàòè â ñóïå-
ðå÷êè i ñïåðå÷àííÿ ç íà÷àëüñòâîì. Òèæäåíü 

íàïîâíåíèé ðiçíîìàíiòíèìè ïîäiÿìè. Íå äîçâîëÿéòå 
åìîöiÿì äèêòóâàòè âàì â÷èíêè. Áiëüøå äîâiðÿéòå ñâî¿é 
iíòó¿öi¿, àëå íå óõâàëþéòå ñêîðîñïiøíèõ ðiøåíü. Âàæëèâî 
âèçíà÷èòèñÿ ç äiëîâèìè ïàðòíåðàìè: ÿêùî âàøi øëÿõè 
ðîçiéäóòüñÿ, òî íå âàðòî øêîäóâàòè ïðî öå. Â ï`ÿòíèöþ 
áàæàíî íå ïðèçíà÷àòè ñåðéîçíèõ çóñòði÷åé. Âiäêëàäiòü 
ïiäïèñàííÿ âàæëèâèõ äîãîâîðiâ, îñêiëüêè âiðîãiäíi íåïî-
ðîçóìiííÿ i îáìàíè.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 7; íåñïðèÿòëèâi: 4.
ÄIÂÀ (24.08-23.09).
Öüîãî òèæíÿ áàæàíî ðîçìiðÿòè ñâî¿ 

ñèëè i íå ñòâîðþâàòè ñîái ïåðåâàíòàæåííÿ 
íà ðîáîòi. Çâåðíiòü óâàãó íà ñâié çîâíiøíié 

âèãëÿä: çóñèëëÿ íå ïðîïàäóòü äàðåìíî, i âàñ îáîâ`ÿçêîâî 
ïîìiòÿòü i îöiíÿòü. Â ñåðåäó çóñòði÷ çi ñòàðèì äðóãîì, ÿêó 
âè äàâíî âiäêëàäàëè, íàðåøòi âiäáóäåòüñÿ i ïðèíåñå ïåâíó 
êîðèñòü. Â ï`ÿòíèöþ, çâè÷àéíî, îá`ºêòèâíèõ òðóäíîùiâ 
íå óíèêíóòè, àëå âàì áóäå ïiä ñèëó ðiøåííÿ íàãàëüíèõ 
çàäà÷ i ïîáóòîâèõ ïðîáëåì. Àëå íå âàðòî ÷åêàòè öüîãî äíÿ 
îñîáëèâèõ óñïiõiâ âiä âiäðÿäæåíü, ïåðåãîâîðiâ i âèñòóïiâ.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 8, 9; íåñïðèÿòëèâi: 5.

ÒÅÐÅÇÈ (24.09-23.10).

Öüîãî òèæíÿ äîëÿ ìîæå ïîäàðóâàòè âàì 
ïðèºìíi çíàéîìñòâà, ÿêi ÿêùî i íå çiãðàþòü 
ÿñêðàâî¿ ðîëi â îñîáèñòîìó æèòòi, òî íå-

îäìiííî äîïîìîæóòü â ñïðàâàõ. Áóäüòå îáåðåæíiøi ïðè 
óõâàëåííi ðiøåíü - ñàìîîáìàí çäàòíèé çiãðàòè ç âàìè 
çëèé æàðò. Ñïðèÿòëèâèé ÷àñ äëÿ ïîëiïøåííÿ âiäíîñèí ç 
íà÷àëüñòâîì àáî ïåðåõiä íà íîâó ðîáîòó. ×åòâåð - õîðî-
øèé äåíü äëÿ ïóáëi÷íèõ âèñòóïiâ. Â ï`ÿòíèöþ íàâêîëî âàñ 
ìîæóòü êèïiòè ñïðàâæíi ïðèñòðàñòi - ñïðîáóéòå çáåðåãòè 
ñïîêié. Íåäiëÿ ìîæå âèÿâèòèñÿ ñóïåðå÷ëèâèì äíåì.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 6, 10; íåñïðèÿòëèâi: 8.
ÑÊÎÐÏIÎÍ (24.10-22.11).

Öüîãî òèæíÿ ç`ÿâëÿòüñÿ çàäóìè íîâèõ 
ïðîºêòiâ, áàæàííÿ i ìîæëèâiñòü ¿õ çäiéñíè-

òè - òiëüêè íå çàáóâàéòå ïðî ðîçóìíó îáåðåæíiñòü. Ùîá 
óêðiïèòè áþäæåò i ðîçøèðèòè êðóãîçið, áåðiòü ó÷àñòü â 
ñåðéîçíèõ êîìåðöiéíèõ ïðîåêòàõ. Íåâåëèêi íåëàäè âðå-
øòi-ðåøò ïiäóòü âàì íà êîðèñòü, ÿêùî âè íàïðàâèòå ïîäi¿ 
â ïîçèòèâíå ðóñëî. Âiâòîðîê ìîæå âèÿâèòèñÿ ñïðèÿòëè-
âèì äíåì äëÿ çâåðíåííÿ ç ïðîõàííÿìè äî íà÷àëüñòâà. 
Ó ÷åòâåð íàâ÷àéòåñÿ, ñïiëêóéòåñÿ i çáàãà÷óéòåñÿ íîâèìè 
êîðèñíèìè çâ`ÿçêàìè. Â íåäiëþ ñïðîáóéòå äiéòè ºäèíî¿ 
äóìêè ç áëèçüêèìè ëþäüìè.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 4, 6; íåñïðèÿòëèâi: 8.
ÑÒÐIËÅÖÜ (23.11-21.12).

Öåé òèæäåíü ïðèíåñå âàì âiä÷óòòÿ 
âíóòðiøíüî¿ âîëi. Àêòèâíî ðóõàéòåñÿ äî 
íàìi÷åíî¿ ìåòè - ïàðòíåðè äîïîìîæóòü i 

ïiäòðèìàþòü âàñ. ßêùî âè âñå âèðiøèëè i ïðîäóìàëè, òî 
öåé òèæäåíü ñïðèÿòëèâèé äëÿ çìiíè ðîáîòè. Ó âiâòîðîê 
íå áåðiòüñÿ çà êiëüêà ñïðàâ âiäðàçó: öÿ íîøà ìîæå âè-
ÿâèòèñÿ âàì íå ïiä ñèëó. ×åòâåð, éìîâiðíî, ðîçëàäíàº 
âàñ äðiáíèìè íåëàäàìè ó îáëàñòi äiëîâèõ ïåðåãîâîðiâ, 
ïðîòå íå âàðòî ïiääàâàòèñÿ åìîöiÿì. Ó äðóãié ïîëîâèíi 
òèæíÿ äiòè çàæàäàþòü âiä âàñ ïèëüíî¿ óâàãè. Ó âèõiäíi ó 
âàñ ìîæå âèíèêíóòè ïðîáëåìà âèáîðó, íàïðèêëàä, ìiæ 
çàðîáiòêîì i âiäïî÷èíêîì.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 5, 7; íåñïðèÿòëèâi: 9.
ÊÎÇÅÐIÃ (22.12-20.01).

Öiëêîì iìîâiðíî, ùî âàì äîâåäåòüñÿ ç 
ãîëîâîþ âëiçòè íå â ñâîþ ñïðàâó. Ïðèãî-

òóéòåñÿ äî òîãî, ùî äîâåäåòüñÿ çàõèùàòè ñâî¿ ïðàâà i 
ïîÿñíþâàòè, ùî âè âçàãàëi òóò ðîáèòå. Âiðîãiäíi òâîð÷i 
îñÿÿííÿ, òîìó ïðèñëóõàéòåñÿ äî ãîëîñó ñâîº¿ iíòó¿öi¿. 
Ïîíåäiëîê ñïðèÿòëèâèé äëÿ íàêîïè÷åííÿ iíôîðìàöi¿ i 
êîíòàêòiâ. Âiâòîðîê - äëÿ ñïðàâ ñîëiäíèõ, ñåðåäà - äëÿ 
äèñïóòiâ. Ó ï`ÿòíèöþ ñïðîáóéòå çàâåðøèòè âåëèêó ÷à-
ñòèíó ïî÷àòèõ ñïðàâ.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 7; íåñïðèÿòëèâi: 10.
ÂÎÄÎËIÉ (21.01-19.02).

Öüîãî òèæíÿ íàéâèùó öiííiñòü äëÿ âàñ 
ìàòèìå ÷àñ. Ãîëîâíå - íå çàáóâàéòå ïðî 
íüîãî, iíàêøå íå çìîæåòå çàâåðøèòè âñå 

íàìi÷åíå. À íàìi÷åíî áóäå ÷èìàëî. Íà ðîáîòi ñïðîáóéòå 
áóòè ñòðèìàíèìè: âè áóäåòå ïðåäìåòîì îáãîâîðåííÿ ñå-
ðåä êîëåã - íi äî ÷îãî äàâàòè ¿ì äîäàòêîâó ¿æó äëÿ ïëiòîê. 
Äðóãà ïîëîâèíà òèæíÿ ñïðèÿòëèâà äëÿ ðåîðãàíiçàöi¿ i 
ðîçøèðåííÿ âëàñíî¿ ñïðàâè. Ïîäîðîæ, ÿêà ïî÷íåòüñÿ ó 
÷åòâåð, ìîæå âèÿâèòèñÿ íà ðiäêiñòü âäàëîþ. Ó äðóãié ïî-
ëîâèíi òèæíÿ áàæàíî äîòðèìóâàòèñÿ ðîçóìíî¿ ïîìiðíîñòi 
â ñïðàâàõ i áàæàííÿõ.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 9; íåñïðèÿòëèâi: 7.
ÐÈÁÈ (20.02-20.03).

Ó ïîíåäiëîê ñïðîáóéòå íå âïëóòóâàòèñÿ 
â àâàíòþðè, îñêiëüêè äóæå âåëèêèé ðèçèê 
âåëèêèõ âòðàò. Âiâòîðîê i ñåðåäà ìîæóòü 

âèÿâèòèñÿ íàéñêëàäíiøèìè äíÿìè òèæíÿ. Ï`ÿòíèöÿ îáiöÿº 
ñâîº÷àñíó äîïîìîãó äðóçiâ. Ó ñóáîòó ìîæíà øâèäêî i 
ðiøó÷å ðîçiáðàòèñÿ çi âñiìà âèíèêàþ÷èìè ïèòàííÿìè. 
Çâåðíiòü óâàãó íà âèíèêàþ÷å ó âàñ íàòõíåííÿ, ÿêîìîãà 
äáàéëèâiøå âiäíåñiòüñÿ äî íüîãî - âîíî áëàãîòâîðíî 
ïîçíà÷èòüñÿ íà âàøié äiÿëüíîñòi. Íàìàãàéòåñÿ íå ìå-
òóøèòèñÿ.

Ñïðèÿòëèâi äíi: 4, 6; íåñïðèÿòëèâi: 8.
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