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Наталія Адамівна Брусніцина 
працює контролером у 95-у цеху, 

виховує трьох дітей.

Олена Миколаївна Явдосюк працює 
комплектувальником у 95-у цеху, 

виховує трьох дітей

12 травня 2019 року, 
неділя

День матері

Милі жінки Красилівського агрегатного заводу! 
Вітаємо з Днем матері! Від усієї душі та щирого серця бажаємо всім мамам, майбутнім і теперішнім, міцного здоров’я, 

щасливих очей, спокійних ночей, лагідних посмішок і багато-багато прекрасних і незабутніх моментів! Спасибі вам за життя, 
за підтримку та за любов! 

КОМАНДА АГРЕГАТНОГО ВИБОРОЛА ТРЕТЄ МІСЦЕ У 
ПРЕМІУМ-ЛІЗІ ВІДКРИТОГО ЧЕМПІОНАТУ (КУБКУ) 

м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З ФУТЗАЛУ

Детальніше на 
2-й сторінці
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Суботник

Навесні або і в інші пори року ми вихо-
димо на прибирання території чи робочо-
го приміщення. Працюємо безоплатно. 
Як і в радянські часи, називаємо такі 
роботи суботниками. В радянській шко-
лі учили, що в 1919 році 15 робітників у 
депо залізничної станції Москва-Сорту-
вальна по закінченню роботи в ніч із су-
боти на неділю безплатно відремонтува-
ли три паровози. Комуністичний вождь 
Ленін зрадів і написав статтю «Великий 
почин». Суботники стали радянською 
традицією. Упродовж багатьох десяти-
літь численні пропагандисти наводили їх, 

як приклад того, що Комуністична партія 
виховала нову людину. Ця нова людина 
задля народної влади працює безоплат-
но.

Толока

Однак варто зазирнути в енциклопедії 
чи тлумачні словники, і можна дізнатися, 
що спільні безоплатні роботи для вико-
нання певних завдань є дуже давньою 
традицією, відомою в багатьох народів. 
В українців такий звичай називається 
толока, у білорусів – талока, у поляків – 
тлока, у північних росіян – помочь. Деякі 
лінгвісти вважають слово «толока» запо-
зиченням із балтійських мов (ймовірно, з 

литовської). В українській мові толокою 
також називають громадське пасовище 
або взагалі вільну ділянку біля села, де 
молодь збирається гуляти, тобто щось 
спільне, загальне. Звідси й вираз «пра-
цювати толокою» – разом і слово «толо-
ка» – спільна робота.

Толоку згадували в своїх творах Тарас 
Шевченко, Марко Кропивницький, Гриць-
ко Григоренко, Андрій Головко, Михайло 
Стельмах та інші письменники.

«Без толоки – як без руки, ні хати не 
зробиш, ні сіна не скосиш» – так в укра-
їнському прислів’ї зафіксовано значення 
давнього звичаю.

Толокою виконували найважчі роботи 

в полі – орання, сівба, жнива, – а також 
господарські справи – будування хати, 
копання криниці тощо. Громадські будів-
лі (церкви, школи, читальні, млини) спо-
руджували майже виключно толокою. 

Вислів «працювати за спасибі» у цьо-
му випадку не був саркастичним. Адже 
спасибі, щире і відверте, варте найважчої 
роботи. Інакше селяни не могли: що візь-
меш з удовиці, із сиріт? Їм дати треба, а не 
взяти у них – так думали всі українці, за 
дуже рідкісними винятками. І працювати 
«за спасибі» не вважали принизливим. 
Навпаки, вбачали у цьому свій обов’язок.

СУБОТНИК ЧИ ТОЛОКА?

Закінчення 
на 5, 6 сторінках

Володимир Зеленський вже став сен-
сацією цьогорічних президентських 
виборів. Потрібно визнати, що на цих 
виборах Зеленський – дійсно був нез-
вичайним кандидатом. 

Одна з його фішок – віртуальність. 
Діалог з електоратом майбутній пре-
зидент вів через відеозвернення в Ін-
тернеті, через свої телешоу. Водночас 
Зеленський намагався будувати образ 
кандидата з народу, не схожого на ін-
ших. Наприклад, Володимир запропо-
нував своїм прихильникам написати 
його передвиборчу програму. І, на диво, 
велика кількість людей повірили у цей 
заклик і почали пропонувати свої ідеї 
«за все хороше і проти всього погано-
го».

Який же він, цей Зеленський? І жур-
налісти, і виборці збирають інформа-
цію про нового Президента України 
по крупинці. Володимир знайшов час і 
відповів на запитання анкети, запропо-
нованої усім кандидатам у президенти.

Анкета кандидата у Президенти 
України:

Зріст
1,7 м
Вага
Уся моя. І вся під контролем. 67 кг.
Знак Зодіаку
Водолій
Улюблений колір
Різнобарв’я. Залежить від ситуації, 

настрою, контексту. Зазвичай люблю 
яскраві кольори, яскравих людей і 
яскраві ідеї. Спектр широкий. Та якщо 
вас цікавить конкретний колір, може, 
зелений? Колір природи. І моє прізвись-
ко у студентські роки (сміється).

Що дає відчуття щастя?
Щирі усмішки моїх дітей. І знання, що 

всі близькі живі та здорові.
Що найбільше лякає?
Багато речей. Наприклад, нічні те-

лефонні дзвінки від батьків: я завжди 
боюся, що щось сталося. А взагалі я 
дуже люблю робити щось на подолан-
ня своїх страхів. Людина протягом жит-
тя поступово обростає комплексами й 
живе, як у футлярі. Вибратися з нього 
дуже складно, тому доводиться робити 
це через силу, через подолання того, що 
лякає.

Що найбільше дратує?
Заздрість. Байдужість. І зрада.
Ким хотіли стати у дитинстві?
Дипломатом.
Улюблена гра
Будь-яка гра з моїми дітьми.
Хто вас привів у політику?
Люди, громадяни України. І внутріш-

нє відчуття.
Кого вважаєте основним конкурен-

том?
Все дуже ситуативно і мінливо у на-

шому житті. Сьогодні маємо одні обста-
вини, завтра – інші. Але, якщо говорити 

про політичний контекст, то я хочу кон-
курувати з тими, хто буде, а не з тими, 
хто був.

Кому ніколи не потиснете руку?
Зраднику.
Хто для вас моральний авторитет?
Батько.
Остання прочитана книжка?
«Державець» Макіавеллі. І нещодав-

но мені подарували «Мистецтво війни» 
Сунь Цзи.

Якою мовою думаєте?
Російською – у звичайному житті, 

вдома. Українською – коли тривалий 
час спілкуюся нею. Англійською, коли 
перебуваю за кордоном. Залежить від 
мовного середовища, в якому я перебу-
ваю.

Як часто ходите до церкви?
Під час відпусток у різних країнах ми 

з родиною відвідуємо храми як зразки 
різних культур. Мої особисті розмови з 
Богом не потребують посередників. Усі 
вірять в одного Бога, але стукають до 
нього з різних боків, що для мене див-
но. Адже, якщо Бог один, то чому ми всі 
не йдемо до нього найкоротшим шля-
хом? Хоча, можливо, кожен упевнений, 
що у нього шлях коротший. І правиль-
ніший.

У які прикмети вірите?
До чорних котів ставлюся з розумін-

ням (сміється). Не вірю у забобони. 
Яких звичок хотіли б позбутися?
Читати коментарі у соцмережах.
Ким би стали, якби не були політи-

ком?
Я став тим, ким хотів. До того, як ста-

ти політиком. Я й політиком не хочу 
бути – у сучасному, традиційному розу-
мінні цього слова. Я хочу на власному 
прикладі довести – в Україні може бути 
якісно інша політика. А в ній – принци-
пово інші люди.

Скільки грошей вам потрібно для 
щастя?

Гроші – не одиниця вимірювання ща-
стя.

Що вважаєте своєю найбільшою по-
милкою у житті?

Будь-яка помилка – це досвід. Не 
більше. Але й не менше.

Що вважаєте своїм найголовнішим 
досягненням у житті?

Моя сім’я, студія «Квартал 95». Інші 
ще попереду.

Що має статися, щоб ви пішли з по-
літики?

Розчарування людей у тому, що я ро-
блю.

Ваше перше рішення на посаді Пре-
зидента?

Подам законопроекти «Про наро-
довладдя», «Про зняття недоторкан-
ності з Президента України, народних 
депутатів і суддів», «Про імпічмент Пре-
зидента України» і «Про відкликання 
народного депутата України».

а натомість отримала президента. 
Якого? 

Сподіваємося, – достойного!

Україна втратила 
талановитого артиста,

КОМАНДА АГРЕГАТНОГО ВИБОРОЛА ТРЕТЄ МІСЦЕ У 
ПРЕМІУМ-ЛІЗІ ВІДКРИТОГО ЧЕМПІОНАТУ (КУБКУ) 

м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З ФУТЗАЛУ
Другий рік поспіль наша команда брала 

участь у преміум-лізі відкритого Чемпіона-
ту (кубку) міста Хмельницького з футзалу.

Організаторами на регіональному етапі 
відбіркового турніру виступають: Асоці-
ація міні-футболу (футзалу) Хмельниць-
кої області, Управління молоді та спорту 
Хмельницької міської ради.

Змагання проходили у п’ятьох дивізіо-
нах. Команда ДП «КАЗ» грала в четверто-
му дивізіоні, в якому виступали 16 команд.

Змагання направлені на розвиток мі-
ні-футболу, його популяризацію в Хмель-
ницькій області, виконуючи декілька за-
вдань:

– зміцнення здоров’я, підвищення спор-
тивної майстерності гравців;

– виявлення найсильніших команд з 
метою їх виступів у вищих за рангом всеу-
країнських офіційних змаганнях під егідою 
АФУ;

– підготовка гравців до участі в складі 
збірних команд Хмельницької області, а 
також збірних команд України.

Змагання проводились за наступною 
схемою:

– Команди грали одноколовий турнір 
кожна з кожною (15 матчів). 

Наша команда посіла 3 місце; набрала 
33 очки, 11 перемог і 4 програші. Відста-
вання від першого місця – 2 очка, від дру-
гого – 1 очко.

Згодом розігрувалася серія плей-оф до 
двох перемог, формат був таким: наступні 
команди, які посіли місце з 1 по 8 автома-
тично потрапили до плей-оф. Тут ми також 
посіли 3 місце.

На жаль, стикові матчі із 13-ою коман-

дою третього дивізіону наша команда про-
грала і не потрапила до третього дивізіону.

Як кажуть, м’яч круглий, і у футболі все 
буває.

Але команда боролася до останнього, 
проявляючи майстерність, спортивних дух, 
безкомпромісність, з чим ми усіх вітаємо.

Склад команди:

1. Ковалець Леонід Іванович – тренер 
команди 

2. Омелянчук Віталій Васильович – пре-
зидент команди 

3. Борщ Олександр Іванович – капітан 
команди 

4. Коротаєв Ігор В’ячеславович – гра-
вець команди 

5. Ковтонюк Олександр Іванович – гра-
вець команди 

6. Грохольський Григорій Юрійович – 
гравець команди 

7. Константін Юрій Юрійович – гравець 
команди 

8. Констанов Олександр Георгійович – 
гравець команди 

9. Ковальчук Віктор Миколайович – гра-
вець команди 

10. Кізюн Олександр Олександрович – 
гравець команди 

11. Мельник Максим Олегович – гра-
вець команди 

12. Балан Віталій Васильович – гравець 
команди 

13. Радзівон Роман Вікторович – гра-
вець команди
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? Юридичні поради         

Навесні, коли більшає ро-
боти на городах і в садах, 
одночасно виникає й потреба 
в грошах на придбання трак-
торців, мотоблоків, різного 
садово-городнього інвен-
тарю. В цю ж пору зростає і 
активність напівлегальних 
кредитних установ, які про-
понують так звані «миттєві» 
кредити.

Такі кредити пропонуються 
без подання довідки про до-
ходи, і навіть без пред’явлен-
ня ідентифікаційного коду. 
Зручно? Оформити такий 
кредит – може й зручно, бо 
немає ні відмов, ні потреби 
збирати різні довідки (про до-
ходи, про місце роботи тощо). 
Якщо ви підписали якісь па-
пери (про ці папери – далі), 
то вас запевнять, що і грошей 
довго чекати не доведеться 
– питання нібито вирішуєть-
ся впродовж декількох годин, 
або за день-два.

«Миттєві» кредити – вигідно чи небезпечно?
На цьому всі переваги 

«миттєвого» кредиту й закін-
чуються. Звернувшись по та-
кий кредит, вам, найімовірні-
ше, запропонують підписати 
вищезгадані папери – декіль-
ка договорів. Підписання цих 
договорів можуть назвати ма-
лозначимою формальністю, 
але насправді це не так! По-
просіть зразок договору для 
ознайомлення – і ви побачи-
те, що зразок вам не захочуть 
дати. Або ж, якщо й погодять-
ся надати зразок договору, то 
з великим небажанням. Це 
мусить вас насторожити!

Дуже часто умовами кре-
дитного договору (підписання 
якого нібито є пустою фор-
мальністю) передбачено, що 
позичальник, щоб одержа-
ти кредит, повинен наперед 
сплатити страховий внесок та 
внести платіж за послуги кре-
дитної установи. Лише після 
цього буде розглядатись пи-

тання про надання кредиту. 
Але й це ще не все: після 
внесення страхового внеску і 
оплати послуг кредитора, на 
особу, у разі підписання та-
кого договору, покладається 
обов’язок відразу ж сплатити 
щомісячний внесок, що йде 
на повернення кредиту. І це 
в той час, коли самого креди-
ту ви фактично ще навіть не 
отримали! Отже, за ширмою 
«миттєвого» кредитування 
може приховуватись досить 
вдала схема шахрайства, яка 
дає можливість аферистам 
одержувати від людей гроші, 
навіть не надаючи їм жодних 
кредитів!

Щоб вберегтись від таких 
шахрайських позик і недо-
бросовісних кредиторів, вар-
то дотримуватись декількох 
простих правил:

– попередньо детально оз-
найомлюйтесь з текстами до-
говорів та інших документів;

– перед укладенням будь-
яких договорів попередньо 
проконсультуйтесь з юри-
стом;

– при виникненні підозри 
щодо шахрайських дій з боку 
кредитора, відмовляйтесь від 
подальшої співпраці з цими 
особами.

Якщо ж сталося так, що ви 
вже уклали договір, кредитні 
кошти за яким так і не отри-
мали, єдиним виходом є од-
ностороннє розірвання цього 
договору і звернення до пра-
воохоронних органів.

Відповідно до 
постанови Ка-
бінету Міністрів 
України від 13 
березня 2019 
року № 250 за-
тверджено По-
рядок виплати 
допомоги на ді-

тей, які виховуються у багатодіт-
них сім’ях. Ця постанова набрала 
чинності з 01 квітня 2019 року.

Допомога на дітей, які вихо-
вуються в багатодітних сім’ях, 
надається одному з батьків ди-
тини, які постійно проживають 
разом з дитиною. Така допомога 
призначається на третю і кожну 
наступну дитину з місяця звер-
нення до управління та виплачу-
ється щомісячно по місяць до-
сягнення дитиною 6-річного віку 
включно.

У разі, коли в сім’ї одночасно 
народилося двоє і більше дітей, 
внаслідок чого сім’я набула ста-
тусу багатодітної, виплата до-
помоги здійснюється на кожну 
таку дитину. Розмір допомоги 

на дітей, які виховуються у бага-
тодітних сім’ях, становить 1 700 
гривень щомісячно.

Громадяни, які звернуться за 
призначенням допомоги у період 
з квітня по червень 2019 року, на-
будуть право на отримання допо-
моги з 01 квітня 2019 року.

Для призначення допомоги 
до управління подається заява 
одного з батьків, з яким постійно 
проживає дитина, та копії таких 
документів:

– посвідчення батьків багато-
дітної сім’ї (з пред’явленням ори-
гіналу) та посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї (з пред’явлен-
ням оригіналу);

– свідоцтво про народження 
всіх дітей (з пред’явленням ори-
гіналів).

Виплата допомоги припиня-
ється у разі:

– позбавлення отримувача до-
помоги батьківських прав;

– відмови отримувача допо-
моги від виховання дитини;

– нецільового використання 
коштів і незабезпечення ство-

рення отримувачем допомоги 
належних умов для повноцінно-
го утримання та виховання дити-
ни;

– відібрання дитини в отриму-
вача допомоги без позбавлення 
батьківських прав;

– тимчасового влаштування 
дитини на повне державне утри-
мання;

– перебування отримувача 
допомоги у місцях позбавлення 
волі за рішенням суду;

– втрати статусу багатодітної 
сім’ї.

Виплата допомоги припиня-
ється з місяця, що настає за мі-
сяцем, в якому виникли зазначе-
ні обставини, за рішенням органу 
соціального захисту населення, 
який призначив допомогу.

Заступник начальника 
управління, начальник відділу 

прийому громадян 
Рудницька А.

Начальник управління 
Книш І.

Соціальна підтримка 
багатодітних сімей

Значно зношені банкноти гривні від фізичних та юридичних осіб 
у регіонах, де відсутні підрозділи Національного банку, приймати-
муть банки, які мають повноваження на зберігання запасів готівки 
Національного банку.

Статус уповноваженого банку, який може залучатися до збе-
рігання запасів готівки Національного банку, мають три банки – 
Ощадбанк, Приватбанк та Райффайзен Банк Аваль.

Довідково
Усі банкноти, що тривалий час перебувають в обігу, згодом 

втрачають свій початковий вигляд, тобто набувають певних ознак 
зношення або пошкодження.

Зношеними вважаються банкноти, які мають потертості, част-
кову втрату фарб на зображеннях, розпушення та втрату папером 
жорсткості, загальні або локальні забруднення, плями та написи, 
відбитки штампів, надриви або надрізи, отвори та проколи, відірва-
ні та склеєні краї або кути, а також склеєні купюри.

Заклади торгівлі та сфери послуг зобов’язані приймати у сплату 
за товари / послуги без обмежень зношені банкноти гривень усіх 
номіналів, що не викликають сумніву в їх справжності.

Водночас заклади торгівлі та сфери послуг зобов’язані не 
видавати на здачу ці отримані від споживачів зношені банкноти, 
а мають здати їх разом з готівковою виручкою до обслуговуючих 

Тепер є можливість 
здавати значно 
пошкоджені 
банкноти 
гривні до 
уповноважених 
банків

банків.
Банки зобов’язані без обмежень приймати від фізичних та юри-

дичних осіб зношені банкноти, якщо вони не мають ознак підро-
блення, для обміну на придатні до обігу банкноти, а також для всіх 
видів готівкових платежів, для зарахування на рахунки, вклади, 
акредитиви тощо.

Усі інші пошкоджені банкноти банки мають вилучати з обігу 
або приймати на дослідження як сумнівні щодо платіжності та в 
установленому порядку надсилати для проведення дослідження 
до Національного банку України.

За результатами цих досліджень, які проводяться Національним 
банком України безкоштовно, клієнтам відшкодовується відповід-
на сума грошових знаків національної валюти, визнаних справжні-
ми і платіжними.

Підроблені грошові знаки вилучаються з обігу без відшкодуван-
ня їх вартості та передаються Національній поліції для проведення 
розслідувань.
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НА ТОЛОКУ З РАДІСТЮ, 
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З ТОЛОКИ – З ГОРДІСТЮ!
Дев’ятнадцятого квітня на підприємстві проведена 

толока до Дня Довкілля.

Вже традиційно, напередодні Великодня та Травневих 
свят, проводиться цей захід. З цією метою наказом 
директора заводу О. Процюком був утворений штаб 

по проведенню толоки на чолі з головним інженером 
В. Іванюком. Штабом були розроблені організаційні 

заходи з проведення робіт.
Працівники організовано вийшли на толоку. 

Прибирали територію, клумби, білили бордюри, 
дерева, фарбували металоконструкції, приводили в 

порядок приміщення цехів, складів, робочих 
кабінетів тощо.

Трудились, як кажуть, з ентузіазмом та з повною 
віддачею сил та енергії.

Намічені завдання і роботи виконані. Працівники були 
забезпечені гарячим чаєм та смачними булочками.
Основні працівники працювали на робочих місцях – 

виготовляли продукцію.
В цей день виконано робіт майже 

на 50,0 тисяч гривень.

Адміністрація та профспілковий комітет 
висловлюють вдячність усім працівникам 

підприємства за змістовну працю і вітають колектив 
з Великодніми і Травневими святами
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З історії заводу. Люди та події

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давнини 
– опублікуємо. Фото можна залишити в заводській бібліотеці. 

Після копіювання фотографії повертаються

Духовий оркестр 
агрегатного заводу

Бригада з виготовлення деталей 
військової техніки. Переможець у 
соцзмаганні. Цех № 74, 1984 рік.

Фото надав Микола Франчук
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Скажіть, лікарю, а нашого ді-
дуся справді студент Іванчук 
буде оперувати?

– Зараз подивимося ... так, 
правильно, Іванчук.

– Так заріже ж...
– Справді?! Ну тоді ми йому 

двійку поставимо!

У кабінет до лікаря заходить чоловік.
Лікар:
– Роздягайтеся.
– Навіщо???
– Я лікар і краще знаю!
Чоловік роздягнувся.
Лікар:
– Ну, що вас турбує?
– Я вугілля привіз, куди розвантажувати?

Зустрілися двоє чоловіків, один іншого запитує:
– Що таке стpax?
Інший відповідає:
– Це коли ти лежиш на пляжі з тещею, раптом накочується 

хвиля і забирає твою тещу в море.
– А що таке жах?
– Це коли наступною хвилею її приносить назад.

Василеву тещу вбив метеорит. Це був перший випадок, коли 
сама падаюча зірка виконала чиєсь бажання.

Солдат підходить до командира:
– Мені у відпустку треба, – дружина має народжувати.
Командир відпускає його. Через тиждень солдат поверта-

ється.
– Ну, Петренко, хто народився – син чи дочка?
– Через дев’ять місяців дізнаємося.

Приходить старенька до ветеринара і скаржиться:
– Лікарю, у мене вдома кішка, така чудова, зовсім не гуляє, 

весь час вдома сидить, але раз на півроку все одно кошенят 
народжує.

– Так, дивний випадок, ходімо до вас додому, подивимося. 
Hу ось прийшли вони додому до старенької. Ветеринар поба-

чив цю кішку, а на шафі сидить здоровенний котяра.
– А це хто?!
– А це її брат, але як він так може?

– Ти погано виглядаєш. З бодуна?
– З дитинства!

Дві блондинки летять в літаку.
– Ой, дивися, у літака крила тремтять! Напевно, зараз від-

валяться!
– Дурепо, він же ними махає!

Штірліц, якого кольору у мене труси? – Запитав Мюллер.
– Сині в білий горошок, – відповів Штірліц.
– Ось тут ви і попалися! – Радісно засміявся Мюллер. – Про 

це знала тільки російська піаністка!
– Застебніть штани, шефе, інакше про це дізнається все ге-

стапо...

      Порада лiкаря Цукровий 
діабет: 

вигадки і 
дійсність

З цукровим діабетом можна 
жити якісно. Головне – виконува-
ти декілька нескладних рекомен-
дацій і дещо знати про цю недугу.

Діабет – це заразне захворю-
вання?

Вигадка. Цукровий діабет – 
не заразне захворювання. Його 
не можна підчепити як застуду 
чи грип. За 100 років, що мину-
ли з моменту відкриття інсуліну 
і його ролі в розвитку цукрово-
го діабету, вчені не виявили ще 
жодного випадку передачі цієї 
хвороби від людини 
до людини. При цьо-
му не варто забувати 
про існування гене-
тичної схильності до 
цукрового діабету, а 
також про фактори, 
які підвищують ризик 
його виникнення. До 
них належать:

– постійні стреси;
– малорухливий 

спосіб життя і над-
лишкова вага;

– вірусні інфекції;
– такі захворюван-

ня, як панкреатит, гепатит, крас-
нуха та інші.

Щоб запобігти виникненню цу-
крового діабету, треба слідкува-
ти за своєю вагою, більше руха-
тись, правильно харчуватись, не 
забувати регулярно вимірювати 
артеріальний тиск.

Чи правда, що хворо-
ба часто ніяк не прояв-
ляється?

Правда. Але це сто-
сується лише цукрово-
го діабету другого типу 
(неінсулінзалежного). 
Найчастіше він розви-
вається у людей, старших соро-
ка років. Ця хвороба підступна 
тим, що нерідко ніяк себе не про-
являє, або ж її симптоми слабо 
виражені. Іноді люди хворіють 
декілька років і не знають, що 
у них цукровий діабет. Тоді нез-
дужання люди можуть просто 
пов’язувати з різноманітними 
віковими змінами. А щодо цукро-
вого діабету першого типу (ін-
сулінзалежного), то у нього є до-
сить виражені симптоми: сухість 
у роті, спрага, часті позови до 
сечовипускання, зниження ваги 
тіла. Тому виявити такий тип діа-
бету значно простіше.

Чи доведеться себе у всьо-
му обмежувати?

Ні, у всьому – не доведеться. 
Цукровий діабет – це не вирок 
і з ним можна нормально жити. 
Звичайно, без самоконтролю не 
обійтись: треба дотримуватись 
правил раціонального харчуван-

ня, регулярно відвідувати лікаря 
і, при необхідності, вживати ліки. 
Цукровий діабет не можна пуска-
ти на самоплив, бо він може при-
вести до серйозних ускладнень 
різних органів – нирок, печінки, 
очей, серця, нервової системи. 

Однак, всьому цьому можна 
запобігти, якщо контролювати 
хворобу, тобто визначати рівень 
цукру в крові за допомогою су-
часного глюкометра. Нормальні 
значення цукру в крові натще 
– 3,33 – 5,55 ммоль на літр. Ін-
дивідуальні рекомендації щодо 
схеми самоконтролю треба от-
римати у свого лікаря.

Про солодке тепер можна за-
бути?

Вигадка. Немає категоричної 
заборони на вживання солодко-
го. Але обмежити легкозасвою-
вані вуглеводи все-таки треба: 
глюкоза, що міститься в них, 
швидко всмоктується в кров і 
веде до різкого підвищення рівня 
цукру в крові. Тому:

– пийте чай або каву без цу-
кру, на десерт їжте фрукти або 
йогурт, вдвічі скоротіть кількість 
цукру для приготування страв;

– якомога рідше їжте 
кондитерські вироби, шо-
колад, варення, солодкі 
газовані напої, виноград, 
груші і банани. Часто на-
даються рекомендації 
повністю виключити з ра-
ціону ці продукти, і все ж 
це дійсно необхідно лише 
при тяжкій формі цукро-
вого діабету. При легкій і 
середній формах захво-
рювання, за умови регу-
лярного контролю рівня 
цукру в крові, допустимим 
є вживання невеликої 
кількості цукру і солодо-

щів.

(Продовження в наступному 
номері)

Лікар загальної практики 
сімейної медицини Баско Н. П.

Як позбутись гикавки, яка ви-
никає нечасто і раптово, а не че-
рез якісь хвороби? Про затримку 
дихання на максимальний час 
знають всі, але це не завж-
ди допомагає. Існують й інші 
способи, і хоча б один з них 
обов’язково має допомогти.

1. Найстаріший народ-
ний засіб – випити холодної 
води. Воду потрібно пити 
маленькими ковтками, злег-
ка зігнувшись або подав-
шись вперед. Треба зроби-
ти 9 ковтків, якнайдалі від-
даляючи від себе склянку з 
водою і тягнучись за нею.

2. Відволікання уваги. 
Різкий спосіб: несподівано 
налякати або голосно крик-
нути. Поступовий спосіб: ка-
жуть, що гикавка виникає у 
того, про кого хтось згадує. 
Тому треба спробувати на-
пружено думати, намагаючись 
вгадати того, хто може про вас 
зараз згадувати. Такі дії пере-
ключають увагу мозку на більш 
значиму дію, аніж гикавка.

3. Сильний смаковий подраз-

ник. Потрібно пожувати шма-
точок лайму, або лимона, або 
перцю чилі, а тоді й проковтнути. 
Такий різкий удар по смакових 

рецепторах припиняє спазми ді-
афрагми.

4. Простий спосіб, але потрібні 
чисті руки. Відкрийте широко рот, 
висуньте язик, візьміться паль-
цями за кінчик язика, сильно по-

Як позбутись гикавки?
тягніть його вперед і потримайте 
так декілька секунд.

5. Провокування іншого при-
роднього рефлексу, який може 

перебити гикавку. Наприклад, 
понюхати трошки меленого 
перцю і викликати чхання. 
Сильне чхання має перебити 
гикавку.

6. Приємний, і водночас 
ефективний засіб: кінчиком 
язика полоскотати піднебін-
ня. Повторити декілька разів, 
і спазми мають зникнути.

7. Спосіб, який використо-
вують балерини. Людина, яка 
потерпає від гикавки, має за-
класти руки за спину і вели-
кими ковтками випити воду зі 
склянки, яку тримає хтось ін-
ший. Гикавка зазвичай майже 
відразу минає.

8. Народний спосіб, приза-
бутий, але кажуть, що дієвий. 

Треба прочитати не менше трьох 
разів замовляння: «Гикавко, ги-
кавко, піди до води, кого хоч на-
пади: чи коня, чи вола, чи корову, 
чи кобилу здорову».
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