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УРОЧИСТОСТІ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Урочисті заходи до Дня Незалежності 
України відбулися не тільки в столиці, а 
й по всій країні.

Напередодні 28-ї річниці незалежнос-
ті України, 23 серпня, красилівчани з 
гордістю та патріотизмом, в національ-
ному одязі, урочистою ходою вшанува-
ли загиблих бійців, які відали своє жит-
тя за свободу та незалежність України, 
та поклали квіти до Дошки Слави, до 
пам’ятників «Героям України» та Т. Шев-

ченку.
Продовжились урочисті заходи з на-

годи державного свята в Центрі культу-
ри «Перлина». 

За сумлінну працю, високий професіо-
налізм, добросовісне відношення до ви-
конання службових обов’язків Грамота-
ми виконавчого комітету Красилівської 
міської ради нагороджено працівників 
ДП «Красилівський агрегатний завод»:

– Омелянчука В. В., заступника на-

чальника виробництва;
– Пукаса І. І., слюсаря-ремонтника 

ЕМС;
– Макарчука І. В., електрозварника 

на автоматичних та напівавтоматичних 
машинах цеху № 73.

На урочистому заході відбулося на-
городження кращих працівників Кра-
силівського району грамотами, пода-
рунками та квітами, серед них були і 
представники ДП «Красилівський агре-

гатний завод»:
– Головатюк Н.В. – слюсар цеху № 74;
– Іщук Л. А. – інженер з організації 

праці цеху № 95;
– Домбровський М. В. – водій цеху  № 

85.
Чудовий настрій учасникам святково-

го дійства подарували народні, аматор-
ські колективи Центру культури «Перли-
на» та хореографічна студія «Візерунок».
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Походження назви

Про походження назви поселен-
ня відомий український письменник 
Ю. М. Кругляк в книзі «Ім’я вашого 
міста» пише: «Красилів — селище 
міського типу Хмельницької облас-
ті. Вперше згадується в 1444 році. 
Найдавніша назва – Красне. За пе-
реказами вона відбила красиву ма-
льовничу місцевість, де осіли перші 
поселенці. Присвійний суфікс і вка-
зує на можливе походження назви 
від прізвища Красило».

Натомість одна легенда, найпо-
ширеніша, свідчить, що назва Кра-
силів походить від словосполучення 
двох слів: «краса» і «сила». Бо жили 
у цій місцині красиві і сильні люди 
(красиві дівчата і сильні юнаки).

Є ще одна легенда, котра гово-
рить про те, що коли на поселення 
напали татари, то вони вирізали 
майже все населення, аж кров люд-
ська текла потоками. Річка від кро-
ві стала червоною (красною), тому 
і з’явилася назва Красне, а згодом 
— Красилів.

Найдавніші поселення на Краси-
лівщині відносяться до доби неоліту 
(VI–III тис. до н. е.), були розташова-
ні на річці Бужок біля села Котюр-
жинці. Неукріплені поселення скі-
фів-орачів археологи знайшли біля 
сіл: Вереміївка, Заруддя, Пашутинці, 
Корчівка. 

Відомі також поселення черня-
хівців поблизу сіл Западинці та Мот-
рунки. Залишки поселення трипіль-
ців зафіксовані біля сіл: Западинці, 
Мала Клітна, Пашутинці, Вереміївка.

Літописи стверджують про існу-
вання тут в XII столітті так званої 
Болоховської землі, до складу якої 
входила східна частина сучасного 
Красилівського району. Досі збе-
реглися в районі села Берегелі на 
лівому березі річки Бужок залишки 
землі — Білобережжя. Це городище 

розміщене в урочищі Замчиська і 
являє собою округлий дитинець, 
укріплений навколо валом і ровом. 
Залишки давньоруського городища 
в місті Красилові датуються X–XII 
століттям.

Середньовіччя

Перша письмова згадка про Кра-
силів збереглася в акті від 16 січня 
1444 року, за яким литовський князь 
Свидригайло в жалуваній грамоті на-
давав своєму васалу (слузі) Михайлу 
Олехновичу «за його вірну службу» у 
володіння села Кременецького пові-
ту, зокрема і «Красилів над Случем». 
Хоча серед дослідників минувшини 
називається ще одна дата — 1437 рік. 
Йдеться про іншу жалувану грамоту 
того ж князя, надану Михайлу Олех-
новичу. Протягом 1497−1620 років 
Красилів був власністю Острозьких. 
В цей час засновується Красилів-
ський замок.

Ранній новий час

На початку XVI століття Красилів 
поступово перетворюється в адміні-
стративний центр Кузьминської во-
лості. Справця (керівник) збудованої 
дерев’яної фортеці вже керує всіма 
збройними силами краю. 9 вересня 
1517 року Красилів набув статусу 
міста з обмеженим магдебурзьким 
правом.

В XVI — першій половині XVII сто-
ліття згадується як мале місто (міс-
течко). Спочатку це торгово-ремісни-
чий центр Кузьминської, з 60-х років 
XVI століття — Красилівської (Крас-
ної) волості.

З кінця XVI століття містечко за-
знавало спустошливих нападів та-
тар. Мужньо зустріли ворога і зав-
дали йому нищівного удару жителі 
міста в 1573 році. Напади повторили-
ся в 1593 і 1618 роках. Містечко було 
майже зруйновано, багато жителів 
загинуло або потрапило в полон.

Наприкінці XVI — на початку XVII 
століття Красилів став власністю 
Януша Острозького. Значного роз-
витку в маєтку набуло зернове гос-
подарство.

У володінні князів Острозьких 
Красилів перебував до 1620 року, 

потім містечко переходить, спочат-
ку до князів Заславських, потім – до 
Любомирських, а згодом – до Сан-
гушків.

Населення містечка брало участь 
у боротьбі проти польського пану-
вання (визвольна війна, гайдамаць-
кий рух 1648–1654 роки). 1748 року 
в гайдамацькому загоні, оточеному 

9 вересня – День міста. З історії міста Красилів
шляхтою біля Погребища, було де-
кілька вихідців з південної Волині, 
зокрема, А. Полянович з Красилова. 
Його в числі інших за участь у по-
встанні було засуджено на каторжні 
роботи.

1649 року до Красилова прибу-
ває козацька сотня на чолі з Кри-
воносенком — сином М. Кривоноса. 
Ці заходи з’явилися вчасно, бо вже 
на початку травня польське військо 
перейшло річку Горинь, укріпилося у 
Заславі та в Купелі, незабаром поча-
ло воєнні дії.

Згідно з Кольбушівською згодою, 
з 1753 року Красилів з понад 30 ін-
шими селами і містечками перейшов 

у володіння мстиславського воєводи 
Ігнація Сапеги. На переломі XVIII–IX 
століть спадкоємцем Красилівсько-
го володіння, до якого в той час на-
лежало тільки 18 сіл, був його онук 
Миколай Сапега (1779–1843) — пол-
ковник французьких військ і камер-
гер Наполеона І. Миколай заснував у 
містечку католицький костел (1820-
1830). Після Миколая Сапеги урізане 
володіння Красилівське успадкува-
ла одна з його дочок — Ідалія, яка в 
1837 році обвінчалася з Костянти-
ном Чорбою.

Новий час

Після смерті Ідалії Чорби (помер-
ла в 1861 році) від її дітей в 1865 році 
Красилів придбало знову змізерні-
лим і в значних боргах французьке 
цукрове товариство. Скупивши 2/3 
всіх акцій, черговим його власником 
через деякий час став Емерик Мань-
ковський. За свого життя передав 
цей маєток своєму синові Емери-
ку-молодшому. 

Наприкінці XIX століття тут прожи-
вало близько 60 відсотків українців і 
40 — євреїв. Євреї свого часу спра-
вили неабиякий вплив на соціальний 
та економічний розвиток міста над 
Случем. З’явилися вони тут на межі 
XVI та XVII століть, але невдовзі були 
знищені козацькими загонами. Від-
родилося єврейське життя у першій 
половині XVIII століття. Наприкінці 
цього століття споруджена велика 
кам’яна синагога. За ревізією 1847 
року, «Красилівське єврейське това-
риство» складалося із 1 737 душ. А в 
1897 році тут нараховувалося 2 563 
євреї, що становило близько сорока 
відсотків від загальної чисельності 
населення.

Місцеве акціонерне товариство в 
1842 році пустило в дію цукроварню.

Ось у цьому місці в 16 столітті розташовувався Красилівський замок

Новітній час

Перша світова війна й українська 
революція відкинули Красилів у сфе-
рі економіки на багато років назад. 
Більшість його підприємств призу-
пинили свою діяльність, а деякі з 
них розпалися назавжди. З встанов-
ленням радянської влади тут ство-
рюється сільська рада, хоча до 1925 
року за Красиловом ще зберігався 
статус містечка. 

Сьомого березня 1923 року Кра-
силів став центром однойменного 
району, з населенням 6 005 чоловік. 
Більша частина населення займала-
ся індивідуальним сільським госпо-

дарством. 
У 1930 році Красилів переведено 

до категорії селищ міського типу. З 3 
лютого 1932 року по 26 лютого 1935 
року він був позбавлений статусу ра-
йонного центру, який на той час пе-
ренесено до Антонін.

Голодомор 1932–1933 років

У Красилів, як і в інші села райо-
ну, прийшло страшне лихо — голод. 
Архівні матеріали розкривають, що 
безпосередньою причиною голоду 
на початку тридцятих років в Україні 
був злочинний курс Сталіна та його 
найближчого оточення щодо україн-
ського селянства.

Друга світова війна

Нацисти окупували Красилів 8 
липня 1941 року. Було утворено ра-
йонну управу та інші органи нової 
влади, які підпорядковувалися Ан-
тонінському гебітскомісаріату. За 
часів німецько-нацистської окупації 
гітлерівці та їхні прислужники роз-
стріляли 3 255 мирних жителів, 474 
людини забрали на каторжні роботи 
до Німеччини, спалили 117 житлових 
будинків. За героїзм і ратні подвиги 
на фронтах війни 240 красилівчан 
удостоєні урядових нагород, П. К. 
Кізюн став Героєм Радянського Со-
юзу. У 1942–1943 роках тут діяла 
підпільна організація, яку фашистам 
вдалося викрити. Більшість підпіль-
ників загинуло.

Радянські війська визволили Кра-
силів 9 березня 1944 року. 

У 1957 році місту було надано 
статус робітничого селища, а з 1964 
року Красилів стає містом районно-
го підпорядкування.

За матеріалами Вікіпедії

Палац Маньковських (сьогодні ліцей). Фото 1914 року
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Добросусідство, межі та дерева

Земельні відносини регулює Земельний кодекс України

Із добросусідством  ми розібралися. Тепер про межові знаки 

Нині, як ніколи, спостерігаємо ситуації із «Кайдашевої сім’ї», коли за межу, грушку на межі брат брата ла-
ден убити. У час, коли земля поступово набуває статусу товару, за який згодом можна буде отримати значну 
суму, починаються подібні війни. Навіть між сусідами та родичами.

Тому нині ми хочемо подати декілька тлумачень земельного законодавства, які, сподіваємося, можуть 
стати у нагоді нашим читачам. І почнемо з добросусідських відносин.

Кожний з нас, хто отримав на руки акт на право власності на земельну ділянку, несе відповідальність за  дотримання правил добросусідства. І не тільки 
одноосібники, а й фермерські господарства зобов’язані їх дотримуватися. Однак далеко не кожен землевласник чи землекористувач знає про цей обов’язок, 
а тим більше про дії, які слід здійснювати або утриматися від їх здійснення на виконання цього обов‘язку. В кінцевому результаті між власниками сусідніх 
земельних ділянок виникають спори, вирішення яких може тривати декілька років. Втрачаються добросусідські відносини, і вчорашні друзі перетворюються 
на запеклих ворогів. Ми постараємося стисло подати декілька порад, аби убезпечити людей від подальшої судової тяганини та негативних наслідків.

Стаття 103 Кодексу передбачає, що 
власники та землекористувачі земель-
них ділянок мають обирати такі способи 
використання земельних ділянок, відпо-
відно до їхнього цільового призначення, 
за яких власникам і землекористувачам 
сусідніх земельних ділянок завдається 
найменше незручностей, і які не пере-
шкоджають їм використовувати земель-
ні ділянки за цільовим призначенням.

До категорії незручностей належать:  
зелені насадження (кущі та дерева), які 
ростуть на сусідній земельній ділянці 
або ж на межі земельних ділянок. Дере-

ва здатні створювати тінь, а кущі – роз-
ростатися, що в подальшому одному із 
власників сусідньої ділянки  стане на 
заваді у  вирощуванні сільськогосподар-
ських культур.     

Стаття 105 ЗКУ передбачає право 
власників та землекористувачів земель-
них ділянок відрізати корені та гілки де-
рев і кущів, які проникають з сусідньої 
земельної ділянки, у випадку, якщо таке 
проникнення є перепоною для викори-
стання земельної ділянки.  У той же час 
положення кодексу під загрозою відпо-
відальності не дають права власникам 

на самовільне знищення зелених наса-
джень, які проникають з сусідньої ділян-
ки. Той, хто самовільно знищив чи по-
шкодив сусідські дерева, несе   цивільну 
відповідальність у вигляді відшкоду-
вання в повному обсязі шкоди, завда-
ної майну іншої особи. Адміністративна 
відповідальність настає у тому випад-
ку, коли  були пошкоджені насадження, 
розміщені на суміжній земельній ділянці 
державної чи комунальної власності,  а 
також обов’язок  відшкодувати в грошо-
вому еквіваленті заподіяну шкоду.  

Може виникнути ситуація, коли є по-

треба у знесенні дерев, розміщених на 
межі сусідніх земельних ділянок. Відпо-
відно до статті 109 ЗКУ, такі дерева, а та-
кож плоди цих дерев належать власни-
кам сусідніх ділянок у рівних частинах, 
і кожен з сусідів має право вимагати 
ліквідувати такі дерева (крім випадку, 
якщо вони служать межовими знаками 
і не можуть бути замінені іншими межо-
вими знаками). Витрати на ліквідацію 
цих дерев покладаються на сусідів у рів-
них частинах (крім випадку, коли один із 
сусідів відмовляється від своїх прав на 
дерева).

Тепер про межові знаки. Часто-гу-
сто  межі стають причиною сусідських 
спорів та неприязні. Земельні ділянки, 
які будуть використовуватися їхніми 
власниками самостійно, закріплюють-
ся межовими знаками встановленого 
зразка – кожна окремо. Земельні ді-
лянки, які їхні власники або інші особи 
будуть використовувати єдиним маси-
вом, закріплюються межовими знаками 
встановленого зразка лише по периме-
тру єдиного масиву.

В кожному з випадків необхідність 
отримання правовстановлюючого доку-
мента на земельну ділянку  і встановлен-
ня меж в натурі передбачена в інтересах 
землевласника з метою попереджен-
ня спорів щодо встановлення спільної 
межі чи меж з іншими власниками. У ви-
падку ж відсутності в особи документа, 
що посвідчує її право на земельну ділян-
ку, тобто вона являється тільки користу-
вачем, така особа  не має можливості 
захистити свої права чи інтереси навіть 
у судовому порядку.  Адже фактичне 

землекористування не породжує права 
на земельну ділянку і не є тотожним по-
няттю законного землекористування. 
Те, що такі землекористувачі надають 
докази про тривале фактичне землеко-
ристування, не є підтвердженням право-
мірності вимог за вказаними позовами.  

Стаття 106 ЗКУ визначає, що влас-
ник земельної ділянки має право вима-
гати від власника сусідньої земельної 
ділянки сприяння встановленню твер-
дих меж, а також відновленню межових 
знаків у випадках, коли вони зникли, 
перемістились або стали невиразними. 
Встановлення меж земельної ділянки в 
натурі регулюється чинним законодав-
ством, яким зокрема  передбачено, що 
на кожній земельній ділянці або їх гру-
пі, в простих умовах відновлення меж 
при можливому їх порушенні, необхідно 
передбачити встановлення не менше 2 
межових знаків, виготовлених з мате-
ріалів, які тривалий час не піддаються 
руйнуванню. Обов’язковою умовою роз-
міщення знаків є забезпечення неушко-

дження їх при виконанні польових меха-
нізованих робіт.

Врегулювання конфліктів через межі 
– у компетенції органів місцевого само-
врядування, в яких повинна діяти по-
годжувальна комісія зі спірних питань. 
Робота її регулюється статтями 158 і 159 
Земельного кодексу України.  Члени ко-
місії (нерідко це депутати місцевих рад) 
приходять за вказаною адресою, ви-
вчають проблему, пропонують декілька 
варіантів її вирішення. До речі, і проти-
лежна сторона спору повинна бути при-
сутньою, попередньо оповіщеною про 
візит комісії.

Якщо ж конфліктуюча сторона не 
з’явиться на засідання комісії, то при 
повторному розгляді земельного  спору 
це не зупиняє процес прийняття рішен-
ня. Не влаштовують варіанти, запропо-
новані комісією, – тоді у суд. Окрім того, 
виключно судом вирішуються земельні 
спори з приводу володіння, користуван-
ня і розпорядження земельними ділян-
ками, що перебувають у власності гро-

мадян і юридичних осіб.

Відповідно до частини 1 статті 108 
ЗКУ, коли сусідні земельні ділянки відо-
кремлені рослинною смугою, стежкою, 
рівчаком, каналом, стіною, парканом 
або іншою спорудою, то власники цих 
ділянок мають право на їх спільне вико-
ристання, якщо зовнішні ознаки не вка-
зують на те, що споруда належить лише 
одному з сусідів. Власники сусідніх зе-
мельних ділянок можуть користуватися 
межовими спорудами спільно за домов-
леністю. В ідеалі це може бути двосто-
ронній відповідний договір про порядок 
користування межовими спорудами, де 
доцільно визначити й несення витрат на 
утримання споруди в належному стані. 
До того часу, поки один із сусідів заці-
кавлений у подальшому існуванні спіль-
ної межової споруди, вона не може бути 
ліквідована або змінена без його згоди. 
За знищення межових знаків передбаче-
на адміністративна відповідальність.  

Дуже часто об’єктом спору між 
сусідами є зелені насадження

То тінь падає на земельну ділянку, то коріння виходить за межу, то врожай не можуть поді-
лити. Щоб такого не було, наведемо декілька норм. Відповідно до вимог державних будівельних 
норм  встановлені наступні відстані для зелених насаджень: від стін будинків та споруд до осі 
дерев встановлена відстань 5 метрів, для кущів – 1,5 метра;

від межі сусідньої ділянки до осі дерев відстань повинна становити 3 метра, для кущів – 1 
метр.  Гілки дерев та кущів не повинні перетинати меж сусідніх ділянок.

Найголовніше у цьому всьому є те, що жодна деревина або ж межа не повинні ставати каме-
нем спотикання у добросусідських відносинах. Краще дотримуватися законодавства, а в разі, 
коли виникають претензії, спочатку дійти до певної згоди. Бо судова тяганина є крайньою мірою, 
і навіть судове рішення не завжди помирить сусідів.

Такі норми існували до цього часу. Сьогодні у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ розробляють зміни в державні буді-
вельні норми, якими пропонується встановити мінімально дозволену відстань від краю земельної ділянки, на якій дозволено висаджувати 
дерева. 

Так, оновленими нормами пропонують заборонити українцям висаджувати дерева за 4-6 метрів (в залежності від крони дерева) від краю їх 
земельної ділянки, що межує з сусідньою ділянкою. Для кущів така відстань не повинна бути меншою за 1 метр.

А якщо у когось ростуть дерева за старою нормою, то що, тепер доведеться зрізати??? Ростив, доглядав, а тепер що, на дрова???
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Урочистий захід, приурочений 
Дню Незалежності відбувся і на під-
приємстві. 

23 серпня, о 15 годині працівники 
ДП «Красилівський агрегатний за-
вод» зібралися в приміщенні цеху № 
95.

Ведучий заходу, голова профспіл-
ки підприємства Микола Галиш при-
вітав заводчан зі святом. Від імені 
адміністрації до працівників звер-
нувся помічник директора Максим 
Іванюк. 

Начальник відділу кадрів Павло 
Борщинський зачитав наказ по за-
воду, згідно з яким, за високий про-
фесіоналізм, сумлінну працю, успіхи 
у виконанні виробничих завдань та 
з нагоди Дня Незалежності України 
було нагороджено:

Грамотою  ДК «Укроборонпром» 
та цінним подарунком:

1. Блажея Миколу Миколайовича 
– слюсаря з механоскладальних ро-
біт цеху № 73; 

2. Власюк Людмилу Вікторівну – 
головного бухгалтера;

3. Горуху Дениса Вікторовича – 

оператора верстатів з програмним   
керуванням цеху № 73;

4. Столяра Андрія  Андрійовича – 
інженера – конструктора 1 категорії 
ТВ;

5. Тарадая Юрія Івановича – слю-
саря з механоскладальних робіт 
цеху № 95;

6. Ткачук Галину Адамівну – дис-
петчера цеху № 74.

Грамотою   Хмельницької облдер-
жадміністрації та цінним подарун-
ком:

1. Абельчука Андрія Володимиро-
вича – начальника відділу закупі-
вель;

2. Драчука Віктора Миколайовича 
– токаря цеху № 73.

Грамотою  Хмельницької обласної 
ради та цінним  подарунком:

1. Стецюка Віктора Васильовича – 
шліфувальника цеху № 75;

2. Гиляку Оксану Олександрівну – 
головного контролера.

Грамотою ДП «Красилівський 

УРОЧИСТОСТІ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ВШАНУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДП « КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» В ЦЕНТРІ КУЛЬТУРИ «ПЕРЛИНА» 

УРОЧИСТИЙ ЗАХІД  НА ПІДПРИЄМСТВІ
агрегатний завод» та     грошовою 
премією в розмірі 500 грн:

1. Маначина Петра Миколайови-
ча–заточувальника цеху № 73;

2. Дашевську Галину Дмитрівну – 
штампувальника цеху № 74;

3. Сюткіна В’ячеслава В’ячеславо-
вича – токаря цеху № 75;

4. Олійника Віктора Васильовича – 
водія автотранспортних засобів цеху 
№ 85;

5. Стельмащука Валентина Панасо-
вича – слюсаря-ремонтника ЕМС;

6. Шемчук Олену Адамівну – на-
чальника  планово-диспетчерського 
бюро цеху № 95;    

7. Панчук Любов Яківну – завідува-
ча  складу ВЗМтаЗЗ;

8. Куриленко Наталію Володими-
рівну – економіста з планування ВЗ;

9. Сінчука Івана Васильовича – про-
відного інженера-конструктора ТВ;

10. Столяр Наталію Борисівну – 
бухгалтера 1 категорії.  Бухгалтерія.

Урочистості з нагоди Дня Неза-
лежності завершилися виконанням 
Гімна України.
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З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ

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

Після копіювання фотографії повертаються

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ 
ПЕРЕМОГИ, 1997 рік

ОСЬ ТАК СВЯТКУВАЛИ...

ОСЬ ТАК ВІДПОЧИВАЛИ...
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Дивні люди ці росіяни. Розстрілював 
їх Сталін, а винен у всьому – Бандера.

Зустрілись два крокодили:
– Ну, як полювання?
– Двох негрів з’їв, а ти?
– А я – одного москаля.
– Брешеш! Ану, дихни…

Дзвінок з відділку міліції в посольство 
Росії:

– Заберіть вашого громадянина з 
відділку! Його знайшли без документів, 
сплячим на лавці в парку!

– Він був тверезий?
– Ні! Він мав з собою пляшку!
– Допиту?
– Недопиту!
– Тоді це не наш громадянин!

Командир вишикував своїх солдатів:
– Хто любить музику – крок вперед!
Троє солдатів вийшли з ряду.
– Добре. А зараз беріть цей рояль і за-

несіть його на п’ятий поверх!

Після довготривалих переговорів з 
українською владою керівництво ком-
панії «ЛУКОЙЛ» нарешті погодилось 
перейменувати своє представництво в 
Україні на «ЦИБУЛЯОЙЛ».

У магазин заходить чоловік і питає:
– Товаріщ, у вас єсть лєзвія для 

брітви?
– Ні, нема.
 Покупець пішов, а касирка здивовано 

запитує продавця:
– А чому ти йому сказав, що нема? Ось 

же вони!
– Він мене «товаріщєм» обізвав. Хай 

серпом бриється.

Коментар до відеоролика про бійку у 
Верховній Раді: «О! Рада знову запрацю-
вала в штатному режимі!»

Батько уважно роздивляється сина:
– Ти що, підстригся?
– Ні, просто не брився давно.

Розмова двох домогосподарок:
– Одного разу я борщ варила, зі шкар-

петками. Чистими.
– Як же то так?!
– Розвісила шкарпетки на мотузці над 

плиткою, і не помітила, що ті шкарпетки 
впали у відкриту каструлю. А далі треба 
було їх непомітно з каструлі витягнути, 
бо всі вже встигли поїсти гарячого бор-
щу.

Мама разом з дочкою-красунею захо-
дять до лікаря.

– Роздягайтесь! – звертається лікар 
до доньки.

– Та це ж я хворію! – відповіла мати.
– Тоді покажіть язик.

          Бути здоровим i жити довго

Опіки
Лікування. Ватним тампоном нанести гель алое на 

обпечену ділянку 3-4 рази на день.
Чому допомагає? Алое зупиняє інфекцію і сприяє 

росту нових клітин.

Розтяжки
Лікування. Змішати 7 крапель ефірної олії лаванди, 

5 крапель мандаринової ефірної олії та 5 столових 
ложок олії жожоба. Двічі на день наносити суміш на 
розтяжки або місця їхнього потенційного виникнення.

Чому допомагає? Лаванда, мандарин і жожоба во-
лодіють чудовим підтягуючим і омолоджуючим ефек-
том.

Слабке волосся
Лікування. Змішати 4 столові ложки кропиви з од-

ною склянкою води і підігрівати на повільному вогні 
15 хвилин. Остудити, процідити і наносити на вимите 
вологе волосся.

Чому допомагає? Кропива обволікає і потовщує во-
лосся, сприяє його швидкому зростанню.

Лупа
Л і к у в а н н я . 

Приготувати відвар: 2 
столові ложки чебре-
цю на 1 склянку води, 
варити 5-7 хвилин. 
Остудити, процідити, 
після миття обполос-
нути волосся відва-
ром, не змиваючи.

Чому допомагає? 
Чебрець має проти-
грибкову дію.

Жирне волосся
Лікування. Після миття замість кондиціонера про-

мити волосся розчиненими в склянці води 2 столови-
ми ложками яблучного оцту.

Чому допомагає? Яблучний оцет видаляє надлишки 
жиру.

Волосся, яке січеться
Лікування. Підігріти в мікрохвильовій печі 3 столо-

ві ложки оливкової олії. Масажуючи, нанести олію 
на сухе волосся, обернути голову теплим рушни-
ком. Через півгодини вимити волосся шампунем. 
Повторювати процедуру раз на тиждень.

Чому допомагає? Оливкова олія зволожує волосся і 
допомагає пригладити лусочки.

Особиста  гігієна, найкращі 
засоби для догляду 

за собою

Лікування циститу народними засобами
1 Дієвим засобом від циститу є моло-

ко. Треба нагріти 3 літри молока і частину 
перелити в невеликий тазик. Потім при-
йняти сидячу ванну в цьому тазику, на-
крившись пледом. Не можна, щоб рідина 
у тазику охолола, тому час від часу треба 
доливати гаряче молоко, аж поки воно 
закінчиться. Після цього перелити рідину 
(суміш води і молока) в іншу посудину і 
поставити в холодне місце – вона знадо-
биться наступного дня. Лише за три дні 
такого молочного лікування можна поз-
бутись багатьох симптомів циститу.

2. Так само, як молочні ванни, для ліку-
вання циститу можна використовувати 
ванни з відварами звіробою і ромашки. 
Вони також сприяють швидкому одужан-
ню і звільненню від неприємних проявів 
циститу. Тривалість ванн – по 20 хвилин, 

температура відвару – 40 градусів. Курс 
лікування – 10 ванн.

3. Ще одним дієвим засобом від цисти-
ту, особливо для жінок, є такий старовин-
ний метод народної медицини: цеглину 
з червоної глини треба розділити на дві 
половинки і розігріти на вогні. Потім 
цеглу покласти в порожнє залізне відро, 
а краї відра обмотати тканиною. Сісти на 
відро, перед цим знявши нижню білизну, 
і обмотатись ковдрою. Процедура має 
тривати, допоки від цегли буде виходити 
тепло. Після цього слід добре одягнутись 
і лягти. Бажано робити це на ніч. Часто 
двох-трьох таких процедур достатньо, 
щоб позбутись циститу і болю від нього.

4. Цистит можна вилікувати і прикла-
данням теплих грілок на низ живота. 
Дієвим засобом є компрес з подрібне-

ною спеченою цибулею.
5. Застосування трав від циститу:
– на ніч залити 1 чайну ложку насіння 

петрушки 2 склянками холодної води. З 
ранку починати вживати настій по де-
кілька ковтків протягом дня.

– подрібнити польовий хвощ, 1 столову 
ложку залити склянкою окропу, настояти 
до охолодження. Пити по півчарки протя-
гом дня.

– столову ложку трави звіробою зали-
ти склянкою окропу, кип’ятити на мало-
му вогні 10 хвилин, настояти 1 годину. 
Випити цей відвар за 4 прийоми протя-
гом дня.

– сік ріпи має цілющі властивості при 
циститі. Треба віджати трохи соку (20-40 
мілілітрів), довести його до кипіння і ви-
пити теплим 1 раз на день.

Порада 
лiкаря

Йододефіцит і 
його наслідки

Йод належить до життєво важливих мікроелементів. Добова 
потреба в ньому, залежно від віку, складає від 100 до 200 мікро-
грамів. За все життя людина споживає близько 5 грамів (чайну 
ложку) чистого йоду.

Біологічне значення йоду полягає в тому, що він є необхідним 
компонентом утворення гормонів щитовидної залози, нормаль-
ний рівень яких є обов’язковою умовою гармонійного функціо-
нування організму.

Йодна недостатність у плода призводить до викиднів, мертво-
народжень, вроджених вад, у немовлят виникає великий ризик 
гіпотіреозу, зобу, затримка розумового розвитку, у підлітків до 
цих недуг додається порушення репродуктивної функції, фізич-
ного розвитку, у дорослих виникають зоб, анемія, безпліддя, 
злоякісні пухлини щитовидної залози. При нестачі йоду порушу-
ється обмін речовин в організмі, перестає правильно функціону-
вати щитовидна залоза, послаблюється імунітет, погіршується 
стан шкіри, нігтів і волосся, підвищується ризик  розвитку ате-
росклерозу та ожиріння.

Першими ознаками йодного дефіциту є відчуття втоми, 
млявість, пригнічений настрій та неуважність, відчуття болю в 
серці, часта задуха.

Якщо волосся стало тьмяним і слабким, температура тіла 
нижча від 36.5 градусів, виникають порушення менструального 
циклу, часто бувають холодними руки і буває мерзлякуватість 
у приміщенні, де всім іншим тепло, – це вказує на необхідність 
звернутись до ендокринолога.

Найкраща і найдоступніша профілактика йододефіцитних за-
хворювань є вживання йодованої солі у добовій дозі – 10 гра-
мів. Багатими на вміст йоду є морські продукти, хурма, солодкий 
перець, зернята яблук, чорноплідна горобина, фейхоа, волоські 
горіхи. Треба знати, що термічна обробка продуктів зменшує 
вміст йоду у них, а звичайна капуста, редька – виводить йод з 
організму. А якщо є хронічні захворювання шлунково-кишково-
го тракту, то скільки б не споживалось багатих йодом продуктів, 
йод в такому випадку не буде засвоюватись.

Самолікування при йододефіциті є небажаним, бо перевищен-
ня доз йоду може призвести до захворювань щитовидної зало-
зи.

Найкраще насамперед звернутись до ендокринолога, прове-
сти ультразвукове дослідження щитовидної залози. Маючи ре-
зультати дослідження, можна одержати кваліфіковані поради, а 
при необхідності – також і лікування.

Районний терапевт 
Н. Я. Баб’як


