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За заслуги в забезпеченні
обороноздатності України
Першого березня 2019 року під
головуванням очільника районної
ради Василя Пасічника відбулося
пленарне засідання тридцять
третьої сесії районної ради, але
перед початком роботи сесії
відбулася визначна подія.
Справа в тому, що на це зібрання
був запрошений директор ДП
«Красилівський агрегатний завод»
Олександр Процюк. Під гучні
оплески депутатів районної ради
військовий комісар Красилівського
районного військового
комісаріату Андрій Богданов
вручив очільнику підприємства
нагрудний знак «Почесна відзнака
командувача Військ Оперативного
Командування «ЗАХІД», за заслуги
в забезпеченні обороноздатності
України, особистий вклад у
справу розбудови, розвитку та
забезпечення життєдіяльності
Збройних Сил України.
Вітаємо з нагородою!

Підприємство відвідав
аташе Індії в Україні
Тринадцятого березня завод відвідав представник Штаб-квартири ВПС сил Індії, військово-повітряний аташе при Посольстві Республіки Індія в Україні полковник Санжива Вашишта.
Аташе в супроводі керівників та спеціалістів
підприємства здійснив огляд виробничих потужностей державного підприємства «Красилівський агрегатний завод».
Після знайомства з підприємством відбулися
перемовини, в яких взяв участь директор ДП
«Красилівський агрегатний завод» О. Ф. Процюк, керівники та спеціалісти заводу, а також
представник ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»,
головний спеціаліст департаменту контрактів
№1 – Борщевський В. О.
Сторони підтвердили, що державне підприємство «Красилівський агрегатний завод» має
всі необхідні потужності для ремонту / капітального ремонту та виробництва ряду виробів, що
використовуються на літаках ВПС Індії.
Аташе отримав від виробника сертифікати
виробів, яких потребують військово-повітряні
сили Індії, впевнився в наших реальних можливостях щодо виконання масштабного замовлення ВПС Індії, а також повідомив, що ВПК
Індії вишукує можливості щодо запровадження
програми (залучення співвиконавця) зі спільного виробництва авіаційних виробів (комплектів)
в рамках програми «Зроблено в Індії».
Сторони підтвердили, що ДП «Красилівський
агрегатний завод» є заводом-виробником виробів, які можуть бути запропоновані ДП ДГЗП
«Спецтехноекспорт» для постачання військово-повітряним силам Індії.
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Обережно, шахраї!
Незважаючи на неодноразові
застереження, попередження
та нагадування, наші громадяни продовжують потрапляти на
гачок шахраїв, які обкрадають
людей, обманом входячи до
них у довіру та видурюючи в них
останні копійки. З кожним днем
зловмисники видумують все
нові й нові способи та методи
шахрайства. Тому, в черговий
раз звертаючись до населення,
правоохоронці попереджають
про найхарактерніші приклади
дій сучасних шахраїв та статистику шахрайства.
Найбільш поширеними є інтернет-шахрайства,
зокрема
через сайт OLX, коли шахраї
виставляють оголошення із заниженою ціною на товар та переконують скинути завдаток на
банківську картку.

Ось кілька правил, щоб
запобігти
потраплянню
на вудочку потенційних
шахраїв:
– не здійснюйте попередню
оплату;
– не відправляйте, не переказуйте і не віддавайте гроші,
поки не отримаєте і не перевірите товар;
– зустрічайтесь з продавцем
особисто, в людних і знайомих
місцях, де ви будете почуватись комфортно;
– якщо ж продавець з іншого
міста, користуйтесь післяплатою – в цьому випадку товар
можна перевірити одразу ж при
отриманні і оплатити його, тільки якщо він вас влаштовує;
– якщо щось (часто це електроніка) пропонується за дуже
привабливою ціною, перегляньте ціни на аналогічний товар
в інших продавців або в інших
магазинах;
– якщо ви продавець, не залишайте в тексті оголошення

номер картки та інші конфіденційні дані на загальний огляд. Також, рекомендується
вказувати в якості контактного
телефона не основний номер
мобільного, що прив’язаний до
банківської картки, а інший телефонний номер;
– якщо ви зважились на оплату за допомогою переказу на
картку, для отримання грошей
повідомляйте тільки 16 цифр
її номеру. PIN-код, термін дії
картки, CVV-код повідомляти
нікому ніколи не можна – для
отримання коштів на картку
вони не використовуються;
– не довіряйте фотографіям
чеків, які вам можуть надати, та
SMS, які можуть надійти на ваш
телефон, – завжди перевіряйте
баланс самостійно, без допомоги покупця та інших сторон-

ніх людей. Найпростіший спосіб
– дзвінок до кол-центру вашого
банку за номером телефону, що
вказаний на зворотному боці
картки;
– не відправляйте SMS-запитів, в яких ви не впевнені, і
не передавайте свої паспортні
дані та ідентифікаційний код
нікому, ким би він не назвався.
Пам’ятайте, що для отримання
коштів немає необхідності підходити до банкомата або платіжного термінала, і, тим більше
– виконувати там будь-які дії.
Другими за поширеністю є
шахрайства, у яких зловмисники називають себе працівниками банку. Суть цих злочинів у
тому, що шахраї, отримуючи номер телефону з відкритих джерел або використовуючи метод
підбору, дзвонять його власнику та «в цілях безпеки» чи «для
авторизації або проведення
ідентифікації» просять назвати
персональні дані (дату народження, кодове слово, номер і

термін дії
картки,
PIN-код
і
CVVкод). Також вони
можуть
попросити назвати код з SMS,
яке «зараз надійде на ваш телефон». Про такі дзвінки іноді
повідомляють і співробітники
банку.
Ніколи не повідомляйте дані
своєї банківської картки іншим
особам, оскільки співробітники
банку ніколи не дзвонять клієнту з невідомого номера з метою отримання конфіденційної
інформації по платіжній картці і не просять назвати ці дані
по телефону. Тому в жодному
разі не можна їх повідомляти.
Потрібно одразу ж зателефонувати до банку за офіційними
номерами телефонів, що вказані на картці, і повідомити про
подію.
Третіми за поширенням є шахрайства, вчинені представниками ромської національності,
які зазвичай підходять до людей з пропозицією поворожити
чи придбати (продати) якусь
річ.
Для загальної безпеки правоохоронці пропонують кілька
правил спілкування з потенційними шахраями:
– якщо до вас підійшли на вулиці з пропозицією поворожити
чи зняти порчу, намагайтеся
якомога швидше відірватися
від нав’язливих добродіїв та
піти геть. Чим менше ви будете
з ними спілкуватися, тим менше шансів у вас бути загіпнотизованими;
– якщо відчепитися не вдається – покличте когось на допомогу. Поява сторонньої людини відволіче увагу шахрайок
від вас, і це допоможе вам від
них звільнитися;
– ні в якому разі не давайте
їм своїх речей, грошей, коштовностей, тому що за першою річчю піде друга і так далі;
– ні в якому разі не дозволяйте підозрілим особам заходити
до свого помешкання, а якщо
вже вони зайшли самовільно
– зверніться по допомогу до сусідів, аби спровадити непроханих гостей з квартири.
Дотримуючись цих правил, ви
зможете убезпечити себе і своє
житло від шахраїв та крадіжок.
Прокурор
Старокостянтинівської
місцевої прокуратури
А. Шибінський

Запрошуються на роботу
• Інженер-конструктор;
• інженер-програміст;
• оператор верстатів з
програмним керуванням;
• фрезерувальник;
• токар;
• шліфувальник*;
• різьбошліфувальник*;
• електрозварник
на
автоматичних машинах.
*можливість навчання на виробництві

АГРЕГАТНИЙ
Красилівська районна філія
Хмельницького обласного
центру зайнятості пропонує
пройти професійне навчання за
направленням ДП «Красилівський
агрегатний завод» за кошти
Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття за такими професіями:
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування – 5,5 місяців (групова форма),
3,4 місяців (індивідуальна форма)
– ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей»,
– Шепетівський професійний ліцей,
– ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний
ліцей»,
– Комунальний заклад «Навчально-курсовий комбінат»
Рівненської обласної ради;
заточувальник – 4,5 місяців (групова форма)
– Харківський ЦПТО;
токар – 5,4 місяців (групова форма), 3,4 місяців
(індивідуальна форма)
– ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького»,
– «Волочиський промислово-аграрний професійний
ліцей»,
– Одеський ЦПТО,

– Рівненський ЦПТО,
– Харківський ЦПТО;
фрезерувальник – 5,1 місяців (групова форма), 3,1
місяців (індивідуальна форма)
– Одеський ЦПТО,
– Рівненський ЦПТО,
– Харківський ЦПТО;
шліфувальник
– Рівненський ЦПТО;
оператор верстатів з програмним керування – 4,5
місяців (групова форма)
– Одеський ЦПТО,
– Харківський ЦПТО;
електрозварник
на
автоматичних
і
напівавтоматичних машинах – 4,8 місяців (групова
форма), 2,8 місяців (індивідуальна форма)
– ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей».
Після закінчення навчання підприємство гарантує
працевлаштування. При необхідності працівники
забезпечуються житлом у гуртожитку.
За інформацією звертатися в Красилівську
районну філію ХОЦЗ за адресою:
вул. Центральна,1, телефон: 4-41-05,
у відділ кадрів та технічного навчання ДП
«Красилівський агрегатний завод» за адресою:
вул. Щаслива, 1, телефони: 4-33-97, 4-15-43.

АГРЕГАТНИЙ
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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ:

Надання житлових
субсидій
у готівковій формі
Постановою КМУ від 06 лютого 2019 року № 62 «Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України» змінено механізм надання житлових субсидій.
Права на отримання житлової субсидії у готівковій формі мають
громадяни, які звернулись за призначенням субсидії до 31 грудня
2008 року, а також ті, що звернулись після 1 січня 2019 року, але
житлова субсидія їм призначена з 2018 року.
Нарахована субсидія по січень 2019 року надається за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом перерахування коштів на рахунки виконавців комунальних послуг. Нарахована субсидія за
лютий 2019 року надається шляхом виплати одержувачам
в готівковій формі,
про що одержувачу
надсилається персональне повідомлення на адресу домогосподарства.
Міністерство інфраструктури разом з
акціонерним товариством «Укрпошта» на підставі даних про одержувачів житлової субсидії, отриманих від Міністерства соціальної політики, забезпечить
виготовлення та доставку персональних повідомлень про надання
житлової субсидії у готівковій формі.
Виплата житлових субсидій у готівковій формі здійснюється:
– особам, які одержують пенсії, – через Пенсійний фонд України
шляхом перерахування органами Пенсійного фонду України коштів
на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні
об’єкти АТ «Укрпошта», де особа одержує пенсію;
– особам, які не одержують пенсії, – через АТ «Ощадбанк» шляхом
перерахування коштів для здійснення грошових переказів через платіжну систему «Система термінових переказів «Швидка копійка» або
шляхом зарахування на поточні рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк».
Заступник начальника управління, начальник відділу
прийому громадян Рудницька А.
Начальник управління Книш І.

?

Питання вирішення земельних
спорів, в тому числі тих, що стосуються розміру земельних ділянок, встановлення меж земельних ділянок регулюються главою
25 Земельного кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 158
Земельного кодексу України органами, що мають право вирішувати земельні спори, є:
1. Органи місцевого самоврядування;
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спори
щодо меж земельних ділянок
за межами населених пунктів,
розташування обмежень у використанні земель та земельних
сервітутів;
3. Суди.
Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори
в межах населених пунктів в частині:
– Меж земельних ділянок, що
перебувають у власності та користуванні громадян;
– Дотримання громадянами
правил добросусідства;
– Розмежування меж районів у
містах.

Відшкодування послуги
«муніципальна няня»
Постановою КМУ від 30 січня 2019 року № 69 затверджено Порядок відшкодування вартості послуги з
догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».
Послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» надається для підтримки батьків
(усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років.
Муніципальна няня – будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа,
яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів
дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.
Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» у
розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року,
за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.
Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до
трьох років (далі – договір) з муніципальною нянею.
Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із
зазначенням конкретних заходів, умови
та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.
Компенсація послуги призначається
на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем
послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.
Виплата компенсації послуги здійснюється щомісяця на підставі поданих
отримувачем послуги «муніципальна
няня» щомісячно до 5 числа документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні.
Після подання до управління вищевказаних документів одному з батьків дитини до досягнення нею
трирічного віку буде призначена компенсаційна послуга «муніципальна няня».
Компенсація послуги «муніципальна няня» не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні
дитини.
Одержання отримувачами послуги «муніципальна няня» інших видів допомоги не впливає на призначення та виплату компенсації послуги «муніципальна няня».
Компенсація послуги «муніципальна няня» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї
для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.
Заступник начальника управління, начальник відділу прийому громадян
Рудницька А.
Начальник управління
Книш І.

Юридичні поради
Про порядок вирішення межових спорів
Розгляд та вирішення земельних спорів органами місцевого
самоврядування
здійснюється
в порядку, визначеному статтями 159-161 Земельного кодексу
України, та в загальному відбувається в такому порядку:
1. Особа для вирішення земельного спору має подати заяву
до органу місцевого самоврядування – міської, сільської, селищної ради.
2. Орган місцевого самоврядування за участю
зацікавлених осіб
розглядає подану
заяву в тижневий
строк з дня її подання.
3.
Земельні
спори розглядаються за участю
зацікавлених
сторін, які повинні бути завчасно
повідомлені про
час і місце розгляду спору. В
разі відсутності одної зі сторін
при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди
на розгляд питання без участі
зацікавленої сторони, розгляд

спору відкладається. Повторне
відкладання розгляду спору можливе лише з поважних причин.
4. В рішенні органу місцевого
самоврядування або центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у
сфері земельних відносин, визначається порядок його виконання.
5. Рішення передається сторонам у триденний строк з дня його
прийняття.

Рішення органу місцевого самоврядування вступає в силу
з моменту його прийняття.
Виконання його може бути призупинене у разі оскарження цього

рішення одною зі сторін в суді.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних
відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок
за межами населених пунктів,
розташування обмежень у використанні земель та земельних
сервітутів.
Суди вирішують земельні спори з приводу:
–
Володіння,
користування
і
розпорядження
земельними
ділянками, які перебувають у власності громадян і
юридичних осіб;
– Спори щодо
розмежування
територій сіл, селищ, міст, районів
та областей.
Відповідно
до
статті
124
Конституції
України,
юрисдикція судів поширюється на всі
правовідносини, що виникають у
державі. А тому при виникненні
будь-яких межових спорів, навіть
не звертаючись до органу місце-

вого самоврядування, особа має
право звернутися безпосередньо до суду для захисту своїх
прав та інтересів. Дану позицію
підтвердив у своїй Постанові від
16 квітня 2004 року № 7 «Про
практику застосування судами земельного законодавства
при розгляді цивільних справ»
Пленум Верховного суду України.
В цій постанові вказано, що справи за спорами про межі земельних ділянок, що перебувають у
власності чи користуванні громадян-заявників підлягають розгляду місцевими судами незалежно
від того, розглядалися вони попередньо органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади з питань земельних
ресурсів чи ні.
Якщо ж спір вже розглядався
органом місцевого самоврядування, то особа-заявник вже матиме документи, які підтверджують її вимоги щодо меж земельної ділянки.
Отже, вирішення межових
спорів за розміри земельних ділянок, їх меж, в межах міста (села)
здійснюється органами місцевого
самоврядування та судом.
Адвокат Красняк І. В.
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При виникненні пожежі
чи надзвичайних ситуацій
телефонувати:

101 (4-33-80) – пожежнорятувальна служба
Внутрішній № тел. 133 (4-3397) – прохідна заводу
Внутрішній № тел. 101 (4-1453) – секретар (приймальня)

Запрошуємо до
бібліотеки

ОГОЛОШЕННЯ
Адміністрація і профспілковий комітет проводять роботу
з організації відпочинку працівників заводу в літньому
сезоні 2019 року. Бажаючим відпочити в пансіонаті
«Гірський орел» та базі відпочинку «Мікрон» м. Одеса,
просимо терміново подавати заявки в профком.
Графіки заїздів та вартість проживання на базах
відпочинку – в профкомі.
За інформацією звертатися в профком
і до голів цехових комітетів.

Згідно планування розміщення службових приміщень,
профспілкову бібліотеку перенесено на нову площу, на
якій було проведено заздалегідь косметичний ремонт.
Нове приміщення профспілкової художньої бібліотеки знаходиться у другому
під’їзді адмінкорпусу на третьому поверсі (направо по коридору в кінець).
Протягом декількох років
поспіль профспілковий комітет виділяє кошти на придбання нової літератури для
художньої бібліотеки. При
закупівлі літератури беруться до уваги побажання пра-

цівників придбати ту чи іншу
книгу або літературу певного
автора.
Так, на початку цього року
до профспілкової художньої
бібліотеки надійшла нова література. Зокрема твори відомих класиків, сучасні твори
(зокрема, документальні, публіцистичні), з історії, фантастика, сучасні жіночі романи, література з психології,
декілька видань для дітей
шкільного віку і багато іншої
літератури, яка може зацікавити наших читачів.
Нашу профспілкову бібліотеку відвідують понад 200
читачів. Серед них: інженер-

но-технічні працівники, службовці, керівники цехів, структурних підрозділів, робітники
основного виробництва (токарі, фрезерувальники, слюсарі з механоскладальних
робіт).
На сьогоднішній день на обліку профспілкової бібліотеки
понад 8 тисяч номенклатурних номерів книг.
Отже, запрошуємо вас відвідати профспілкову художню
бібліотеку, і тим самим прикрасити своє дозвілля.
Бібліотекар
профбібліотеки
О. Паламарчук

Підприємство відвідав аташе Індії в Україні
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Нові призначення
Переможець не вірить
у випадок
Головний економіст підприємства – це надзвичайно важлива та відповідальна посада, обов’язки і завдання якого полягають в підвищенні ефективності, продуктивності та рентабельності виробництва. Головний спеціаліст зобов’язаний
піклуватися про заходи щодо зниження собівартості продукції, про підвищення її якості. Він організовує роботу, що стосується складання бізнес-планів, ведення економічної діяльності, удосконалення системи управління, і керує підлеглими йому економічними підрозділами. В обов’язки економіста вищого рангу входить робота з удосконалення планування
показників економічної роботи. Також у його віданні – розробка економічних нормативів на різні види робіт економічної
діяльності. Основні обов’язки економіста на підприємстві зводяться до вміння організувати роботу, забезпечити виконання та суворе дотримання поставлених завдань.
Нещодавно на посаду головного економіста ДП «Красилівський агрегатний завод» призначено Мисика Володимира Степановича.
Познайомимося ближче з новопризначеним.
У свій час Володимир Степанович закінчив Тернопільський національний економічний університет та здобув освіту магістра з фінансів.
Трудову кар’єру розпочав з роботи в банку. Потім працював в контрольно-ревізійному управлінні, згодом вирішив спробувати себе «на іншій стороні барикад»
та пішов працювати головним бухгалтером в медичній установі, де і працював до приходу на підприємство. Він знає економіку з різних аспектів – як перевіряючий так як виконавець.
Щойно призначеному головному економісту ставлю декілька запитань:
– Які маєте життєві принципи, Володимире Степановичу? Що ставите за пріоритет?
– Дуже подобається вислів: «Переможець не вірить у випадок». А принципи дуже прості: брехати поменше, відповідальності побільше. Відповідальності до
своїх слів, своїх дій, свого ставлення до рідних, близьких та колег.
– Що для Вас є робота головним економістом?
– Я вважаю, що економісти – це перші помічники керівника. Вони дають оперативну і системну інформацію, аналізують кожну ідею керівника і прогнозують, до якого результату вона може привести. Економіст – професія, що вимагає постійного вдосконалення, адже підвищення ефективності виробництва
залежить, в першу чергу, від професійної компетенції економічного відділу.
– Які першочергові завдання Ви поставили перед собою?
– Найперше завдання, яке перед собою ставлю, це – проведення систематичного та ґрунтовного економічного аналізу діяльності підприємства, виявлення збиткових напрямків діяльності підприємства та знаходження шляхів
виходу з них.
– Які, на Вашу думку, зміни мають відбутися на підприємстві?
– Модернізація обладнання, постійне впровадження у виробництво нових
технологій та програм, – ми повинні йти в ногу з часом. Без цього ми не зможемо бути конкурентоспроможними.
– Вірите в майбутнє заводу?
– Вірю, що завдяки злагодженій та самовідданій праці справжніх професіоналів підприємства, ми досягнемо поставлених цілей. І наше підприємство
буде одним зі зразкових у своїй галузі та в регіоні! Адже потенціал в нас є. І ми
його повинні використати!
Брав інтерв’ю редактор газети «Агрегатний» Іван Длужневський

В заводському медпункті продовжують приймати лікарі
В медпункті Красилівського агрегатного
заводу продовжують приймати лікарі Красилівської поліклініки. Згідно з графіком,
працівників підприємства регулярно консультує завідуючий хірургічного відділення
Красилівської поліклініки – хірург Володимир Золотарьов.
На консультації хірург вислухає скарги,
проведе огляд, при необхідності призначить діагностичні процедури, визначить оптимальні методи лікування, відповість на
запитання щодо майбутнього лікування тощо.
Нерідко консультацію хірурга недооцінюють, але вона часто визначає успішність лікування. Якщо у пацієнта виникне
запитання по хірургії, він може його поставити лікарю. Якщо
вчасно звернутися до фахівця, то лікування буде проводитися
швидше і ефективніше.
У державних поліклініках рідко випадає шанс потрапити до
лікаря без черги. Варто відзначити, що будь-яке зволікання,
якщо є захворювання, вельми негативно відобразитися на
вашому здоров’ї, а в подальшому може призвести до втрати
працездатності, а в запущених випадках – до інвалідності.
Приємно, що адміністрація підприємства переймається
якістю здоров’я працівників.

Хірург Володимир Золотарьов оглядає ногу пацієнтки
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З історії заводу. Люди та події
Працівники
агрегатного
заводу.
Поїздка в Болгарію.
1998 рік

Співає Антоніна Пічугіна.
Акомпанемент – Микола Нечипорук.
Фото надала Антоніна Пічугіна

Працівники агрегатного на відпочинку.
Фото надала Юлія Коханська

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давнини
– опублікуємо. Фото можна залишити в заводській бібліотеці.
Після копіювання фотографії повертаються
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В торговому центрі чоловік
питає дружину:
– Що це за чоловік на тебе витріщається?
– Та це ж манекен!
– Я не питаю, як його звуть!
Чому він на тебе витріщився?!

Порада лiкаря

Школяр зайшов в аптеку.
– Дайте мені щось знеболю-

юче.
– Хлопчику, що у тебе болить?
– Поки що нічого, але тато скоро прийде з батьківських
зборів.
Дзвінок у двері:
– Здрастуйте! Перепишіть на мене свою квартиру.
– Ви що, здуріли?!
– Ой, вибачте, я не з того почав. Ви вірите в Бога?
Дальтонік Опанас всіх запевняє, що може скласти кубик Рубика за 15 секунд.
Два підлітки хочуть купити пиво, і звертаються до продавщиці:
– Два «Козли»!
– Я бачу! А що купувати будете?

«Буде боляче - смикніть за цю ручку...»

Для підтримки нормальної
роботи всіх систем, організму потрібні мінеральні речовини. Кісткова тканина – це
щось на зразок складу, в якому зберігається «недоторканий
запас» мінеральних речовин.
Коли мінеральних речовин не
вистачає у їжі, то організм запозичує їх у кісток. Внаслідок
цього кістки стають крихкими,
порожнистими та нещільними.
Відбувається втрата кісткової
тканини, зменшення її маси,
і, як результат, виникає остеопороз – підвищення ламкості
кісток через нестачу в них
кальцію.
Причини розвитку остеопо-
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розу різні: зниження вироблення організмом гормону естрогену в період
менопаузи,
виснаження
внутрішніх запасів кальцію
в період вагітності і годування
грудьми, дієти для схуднення,
малорухливий спосіб життя,
тривале лікування гормонами,
паління, зловживання алкоголем, недостатнє вживання багатих на кальцій продуктів.
Остеопороз скорочує життя
на 12 років і виникає частіше у
жінок. Відомо й те, що з віком
зниження рівня тестостерону в
чоловіків також призводить до
цього захворювання.
Щоб вберегтись від остеопорозу, необхідно:
– Дотримуватись рухливого
способу життя;
– Частіше бувати на сонці. В
зимові місяці рекомендується
солярій 2 рази на рік. Тоді в
шкірі виробляється вітамін Д і
кальцій буде краще засвоюватись;
– Не курити.
Також доцільно вживати багаті на кальцій продукти:
– Молочні вироби – вони містять сполуки кальцію і фосфору;
– Свіжі овочі і фрукти, особливо всі види капусти (білока-

чанна, броколі, цвітна), морква, ріпа. Вони містять мікроелементи, необхідні для повноцінного засвоєння кальцію;
– Бобові, волоські горіхи,
гарбузове і соняшникове насіння, рослинні олії містять білки і
жири, необхідні для зміцнення
кісткової тканини і засвоєння
вітаміну Д.
Необхідно менше вживати
або зовсім відмовитись від
продуктів, які погіршують засвоєння кальцію або сприяють
його вимиванню з організму:
– Цукор, мед, вироби з пшеничного борошна (макарони,
білий хліб), кава, чай, усі рафіновані продукти і кофеїн порушують всмоктування кальцію в
кишечнику;
– М’ясні продукти заводського виготовлення. Натуральне
м’ясо на засвоєння кальцію не
впливає;
– Не вживати багато солі і солоних страв, бо сіль витісняє з
організму кальцій, який виходить разом із сечею;
– Зловживання алкоголем
спричинює ранній остеопороз
у жінок і навіть у чоловіків.
Діагностують остеопороз з
допомогою денситометрії (на
ранній стадії) і рентгенографії.
Рівень кальцію в крові не характеризує стан кісткової тканини і найчастіше є нормальним при остеопорозі.
Такі симптоми, як біль у хребті, суглобах, кінцівках, грудній
клітині, ребрах, між лопатками, що особливо посилюються
після фізичного навантаження,
зміні погоди, повинні насторожити. В цьому випадку є потреба звернутись до лікарів і
пройти обстеження організму.

– Як ви з такою вимовою працюєте диктором на радіо?! У
вас там що, блат?
– Чому ж блат? Сестла!
Дівчина-слухачка автошколи здає екзамен:
– Як працює автомобільний двигун?
– А можна відповідати своїми словами?
– Можна!
– Ось так: дир-дир, дир-дир.
Мама запитує сина:
– Хто це з’їв всі шоколадні цукерки?
– Напевно, домовик!
Голос з-за шафи:
– Не бреши!
Батьки запитують дітей:
4-й клас: «Ти домашні завдання виконав?».
9-й клас: «Ти на завтра портфель зібрав?».
11-й клас: «Ти в школу сьогодні підеш?».
– Дівчино, ви танцюєте?
– Танцюю!
– От і добре, бо я вже думав, що то вас струмом б’є.
Зубний лікар каже пацієнтці:
– Не треба так широко розкривати рот.
– Але ви ж самі сказали, що в роті треба помістити інструменти.
– Так, інструменти помістити треба, але сам я до вас в рот
не полізу!
Вчора лісоруб Микита вертався додому зі своєю бензопилою «Дружба». На нього напали шестеро хуліганів. Перемогла
«Дружба».
Маніяк обприскав гроші отрутою і пожертвував їх дитячому будинку. Загинули 20 депутатів, 2 міністри і ще декілька
дрібних чиновників. Діти не постраждали.

Районний терапевт
Н.Я. Баб’як

Добрий медок,
та малий горщик!
Як краще вживати мед
Мед проявляє антибактеріальну та антивірусну дію, допомагає при простудних захворюваннях, благотворно впливає на дихальну систему і сприяє швидкому одужанню. У сезон поширення інфекцій цей
корисний продукт просто незамінний. Однак вживати мед потрібно правильно.
Якщо ви хочете, щоб мед приніс максимум користі організму, прислухайтеся до рекомендацій фахівців зі здорового харчування. Зокрема, вони вважають корисним
випивати вранці після пробудження склянку теплої кип’яченої води
з двома чайними ложками меду. Такий напій активізує метаболізм в
організмі, а також дасть заряд бадьорості, допоможе швидко увійти
в форму після сну.
Експерти підкреслюють: їсти мед в чистому вигляді на голодний
шлунок не можна. Як і будь-які ласощі, що потрапили в порожній
шлунок, мед, якщо його вживати натщесерце, спровокує стрибок цукру і надмірне вироблення інсуліну.
Багато хто вважає, що мед можна додавати в різні страви замість
цукру. Насправді мед найкраще засвоюється окремо від інших продуктів.
Слід запам’ятати: мед не можна додавати в гарячі страви. При нагріванні меду до 60 градусів, в ньому формуються сполуки, які діють
на організм як токсини. Найкраще вживати мед вприкуску з теплою
водою, чаєм або молоком.
Медики радять щодня вживати не більше 1-2 чайних ложок меду
– в цьому випадку він дійсно виявиться цінним джерелом вітамінів
і мікроелементів, перевершивши своєю корисністю цукор. Але мед
не варто переоцінювати, цей продукт – не панацея від усіх бід. За
словами фахівців, мед стоїть в одному ряду з солодкими фруктами
та сухофруктами: усі ці продукти володіють високим глікемічним індексом і корисні в помірній кількості, вживати їх слід дозовано.

