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Новообраний голова Наглядової ради
«Укроборонпрому» Айварас Абромавичус: «Головні
завдання – аудит та реформування»
Головними завданнями на найближчу
перспективу для ДК «Укроборонпром» є
проведення міжнародного аудиту своєї фінансової діяльності та здійснення реформ.
Про це йшлося під час засідання оновленого складу Наглядової ради Концерну, у
ході якого керівництво «Укроборонпрому»
прозвітувало про процес підготовки до
проведення аудиту, здійснення актуальних реформ тощо. Зі станом справ також
ознайомилися: керівництво Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України,
Незалежного антикорупційного комітету з
питань оборони та представники Посольства США в Україні. Окрім того, на засіданні
Наглядової ради було обрано її нового голову – Айвараса Абромавичуса.
– Вважаю, що за останні декілька років

реформування. «Укроборонпромом» розроблено та направлено до державних органів
десятки ініціатив. Від деяких з них залежить
доля не лише «Укроборонпрому», а й всієї
оборонної промисловості України. Йдеться про нову редакцію Закону України «Про
державне оборонне замовлення», завдання якого зробити оборонні замовлення для
української армії максимально відкритими.
Ми говоримо про необхідність розблокування можливості корпоратизації деяких
державних підприємств. Потребує перегляду порядок формування ціни на оборонну
продукцію з боку Міністерства оборони
України, який сьогодні не відповідає умовам сучасної економіки та є «спадком»
СРСР. Ми виступаємо за зміну системи
стандартизації, де досі використовуються

«Укроборонпром» здійснив ряд успішних
кроків у сфері реформування. Але, водночас, деякі інші українські державні компанії зробили більше. Тому в нас є багато
завдань, які ми маємо виконати якнайшвидше. І одне з найбільш пріоритетних з них
– проведення аудиту «Укроборонпрому»,
– заявив новообраний голова Наглядової
ради.
Враховуючи обмежені кошти, що були
виділені Кабінетом Міністрів України, та необхідність здійснення оперативного аналізу
діяльності «Укроборонпрому», Наглядовою
радою ухвалено рішення провести міжнародний аудит фінансової діяльності всіх підприємств Концерну за 2018-2019 роки.
Також перші 10 підприємств, які не спеціалізуються на виробництві оборонної
продукції, були передані Концерном Фонду
державного майна України, наразі щодо них
очікується відповідне рішення Кабінету Міністрів України.
Натомість, головним негативним чинником, який сповільнює процес реформування Концерну, є обмеження законодавства,
що зберегло у собі численні атавізми та рудименти часів СРСР.
– Концерн є ініціатором змін у законодавстві, яке вже не перший рік блокує його

застаріли ГОСТи 40-річної давнини. Однак,
на жаль, ці ініціативи «загубились» у коридорах Верховної Ради та інших державних
установ, – підкреслив Павло Букін.
У свою чергу, Айварас Абромавичус запевнив, що Наглядова рада Концерну буде
збиратись якомога частіше та докладатиме
максимум зусиль для якнайшвидшого вирішення основних проблемних питань реформування «Укроборонпрому».
Зазначимо, що Наглядова рада є вищим
органом управління «Укроборонпрому».
Серед її повноважень – затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну, здійснення контролю за виконанням
Концерном і його учасниками покладених
на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного
співробітництва, затвердження напрямів
діяльності Концерну, визначення інвестиційної політики.
Окрім того, Наглядова рада здійснює
контроль за ефективним використанням і
збереженням об’єктів державної власності,
переданих в управління Концерну, провадження фінансово-господарської діяльності Концерну та виконує інші завдання у відповідності до Статуту «Укроборонпрому».

АГРЕГАТНИЙ

Кандидат в народні депутати
Олена Копанчук відвідала підприємство
Напередодні виборів до Верховної Ради
України на підприємство завітала кандидат в народні депутати Олена Копанчук.
Вона зустрілася з керівництвом заводу,
ознайомилася з роботою підприємства та
виступила з промовою перед його працівниками.
Згідно з даними Центральної виборчої
комісії, Олена Копанчук перемогла на нашому виборчому окрузі, та в подальшому
як депутат-мажоритарник буде представляти інтереси нашого округу у Верховній
раді.
У розмові з журналістами Олена Копанчук окреслила головні проблеми 189-го
округу, зокрема Красилівщини, які потрібно негайно вирішувати:
– Села із занепадом інфраструктури,
соціальної сфери, відсутністю дорожнього покриття, елементарних місць для
культурного дозвілля та відпочинку молоді, банальних спортивних майданчиків.
Та що говорити, – школи закривають, бо
малокомплектні. А де там дітям взятися,
якщо ні робочих місць, ні перспектив.

чого звертатися? Чекати, поки бездоріжжям приїде швидка, чи вмирати, бо усіх
необхідних ліків навіть для надання першої медичної допомоги сільські фельдшери не мають? Далеко не позитивно
відіб’ється на здоров’ї людей закриття
відділення Красилівської центральної районної лікарні в Антонінах.
Не скрізь є вуличне освітлення. Чимало
населених пунктів у нашому окрузі з аварійними містками, проблемними очисними спорудами, стихійними сміттєзвалищами. Забруднені та зарослі два ставки
в місті Красилові, а також річка Случ. І роботи у цьому напрямку поки не ведуться…
Потребує ремонту дорога Красилів-Антоніни-Теофіполь, та й не тільки вона.
Треба врегулювати тарифну політику
щодо водопостачання та водовідведення
Красилова. Це ж нонсенс: хмельничани
сплачують за воду, яка постачається із
Чернелівського водосховища до Хмельницького, менше, ніж красилівчани! Непокоїть і екологічна ситуація із цим водогоном: великий забір води призводить до

Нам потрібно максимально вдихнути
життя в села, бо це – колиска нації. Відремонтувати дитсадки, будинки культури.
Зробити дієвою первинну ланку медицини. Адже у більшості наших сіл закриваються ФАПи, у багатьох – в критичному
аварійному стані, чимало, так би мовити,
просто є, але не можуть виконувати свою
функцію успішно, бо не мають базового
забезпечення. А де йому взятися, як фінансування копійчане. Куди людям у разі

руйнування екосистеми прилеглих територій, зсуву ґрунтів біля будинків селян.
Відсутня належна політика у сфері
логістики. Автобусне сполучення між
селами району із Красиловом геть недосконале. Потрібно залучати перевізників,
заохочувати їх. Люди ще не навчилися
хворіти за графіком автобуса, який ходить раз на кілька днів, щоб поїхати до
лікарні.

«Укроборонпром» у апеляційному суді відстояв
інтереси України у справі «Красилівського
агрегатного заводу» та російського «МиГ»
Північно-західний апеляційний господарський суд виніс рішення на користь
України у справі ДП «Красилівський
агрегатний завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», та «Российской
самолетостроительной
корпорации
«МиГ», яка входить до складу «Объединённой авиастроительной корпорации», 100 % акцій якої належить Російській Федерації.
У позові російської компанії до українського оборонного підприємства повністю відмовлено. Відповідне рішення
було прийнято судом 27 червня.
Нагадаємо, що російське підприємство намагалось відсудити у «Красилівського агрегатного заводу» 5 мільйонів

рублів. До того ж, суд першої інстанції – Господарський суд Хмельницької
області, у квітні цього року підтримав
країну-агресора. Але завдяки тому, що
Концерн оскаржив це рішення, інтереси
українського оборонного підприємства
вдалось повністю захистити.

Олена Копанчук впевнено перемогла на виборах до
Верховної Ради на нашому окрузі, з чим її і вітаємо!

АГРЕГАТНИЙ

Відбулися перемовини
Двадцять п’ятого липня 2019 року
на базі підприємства відбулися перемовини представників турецької
компанії «Intra Defense», ТОВ «ІнтерПроІнвест» та ДП «Красилівський
агрегатний завод». У перемовинах
від ДП «Красилівський агрегатний
завод» взяли участь: директор Процюк О. Ф., головний інженер Іванюк
В. В., заступник директора з безпеки
Мотолін С. А., заступник директора з
фінансів Базюк Р. М., начальник ВЗ
Абельчук А. В.
Від ТОВ «ІнтерПроІнвест», м. Київ:
Варібрусов С. Т. – голова наглядової
ради, Чебанов О. А. – начальник департаменту ЗЕД, Габдєєва Г. А. – менеджер проектів.
Представники
компанії
«Intra
Defense» (Турецька Республіка):
Омар Саваф – генеральний директор компанії, Сабіт Уміт Ерджін – директор з розвитку.
Іноземна делегація відвідала виставкову залу заводу, де отримала
інформацію про історію становлення і розвитку підприємства, а також
ознайомилася з макетами продукції
(ОВТ), що виготовляються на заводі.
Делегація отримала можливість
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ознайомитися із дільницею складання виробу «Малюк» та безпосередньо дізнатися про його переваги в
ході практичного застосування у випробувальній дільниці виробу «Малюк».
Далі представниками ДП «КАЗ»
було продемонстровано іміджевий
ролик підприємства з наголошенням на належність підприємства до
Державного Концерну «Укроборонпром».
ТОВ «ІнтерПроІнвест» виявило зацікавленість щодо організації виробництва на базі ДП «Красилівський
агрегатний завод» окремих частин
та крупновузлового складання комплексів оборонного призначення, а
також вивчення можливості постачання товариством «ІнтерПроІнвест»
складових компонентів для цих виробів.
Представники іноземної делегації
подякували за надану можливість зустрічі. Сторони досягли попередньої
згоди на проведення подальших технічних консультацій, перемовин, ведення ділового листування з метою
подальшого підписання необхідних
угод, контрактів та договорів.

Весь колектив, разом із начальником
цеху № 75 Базаром Б. В., щиро вітає нашого
ювіляра Сюткіна В’ячеслава В’ячеславовича
із 50-ти річчям!
Хороша і чудова людина,
Добрий майстер у роботі,
Порадник у житті.
Він розрада у скорботі,
Не забуде у біді.
Порадіє він на святі,
Не останній за столом,
Та на дружбу він багатий,
До людей лише з добром.
З святом ми вітаємо сьогодні –
Весь наш дружній колектив,
Працьовитий, гарний, мужній,
Будьте завжди повен сил!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
Нехай старання і труди помножать успіх в колективі,
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливий!
Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Обережно
хвороба Лайма!
В Україні з настанням тепла зафіксовано
чимало людей, які заразилися хворобою
Лайма, також відомою під назвою бореліоз, переносниками якої є кліщі.
Чим небезпечна хвороба Лайма
(бореліоз)?
Інфекційна хвороба передається людині
під час присмоктування чорноногих кліщів
до шкіри. Активність комах припадає на
квітень-травень та серпень-вересень.
У лісах та парках менше кліщів в сонячну,
спекотну погоду, більше – в прохолодну і похмуру. Окрім цього, крихітні комахи можуть
потрапити до вашої оселі навіть разом з букетом квітів чи домашніми улюбленцями.
Хворобу Лайма спричинюють борелії,
яких переносять виключно кліщі. Зараження відбувається, коли комаха впорскує слину в ранку. Щороку в Україні фіксують до 1
500 випадків зараження на бореліоз.
За 6 місяців 2019 року в Хмельницькій
області зареєстровано 43 випадки хвороби
Лайма (по 15 випадків в містах Хмельницький та Кам’янець-Подільський, 4 – Ізяславський район, 3 – Кам’янець-Подільський
район, по 1 випадку в Білогірському, Городоцькому, Дунаєвецькому, Хмельницькому, Шепетівському та Красилівському районах). За аналогічний період 2018 року було
зафіксовано 35 випадків (14 – місто Хмельницький, 13 – Кам’янець-Подільський, 3 – в
Дунаєвецькому районі, 2 – в Городоцькому
та по одному випадку в Віньковецькому,
Летичівському та Ізяславському районах).
За 2018 рік було зареєстровано 181 випадок хвороби Лайма (не було зареєстровано
випадків хвороби Лайма в Волочиському,
Красилівському, Славутському, Старосинявському, Теофіпольському та Шепетівському районах), а найбільше випадків
було в Кам’янець-Подільському – 62, у
Хмельницькому – 59, Дунаєвецькому районі – 17.
Вперше в Красилівському районі зареєстровано хворобу Лайма, захворів хлопчик 11 років, житель села Яворівці. Діагноз
було встановлено на основі аналізу сироватки крові на наявність імуноглобулінів М
та G до Borrelia, які свідчать про інфікування
людини та давність цього інфікування. При
консультації лікарем-інфекціоністом встановлено діагноз хвороба Лайма і призначено лікування. Наразі хлопчик пролікований,
здоровий.
Початкові симптоми хвороби Лайма
проявляються через 1-30 днів (в середньому – через 7 днів) після укусу кліща та
характеризується типовим ураженням шкіри у вигляді ізольованої мігруючої еритеми (почервоніння) у місці укусу. У близько
1/3 випадків еритема не розвивається, що
значно ускладнює своєчасну діагностику
та лікування.
На місці укусу кліща виникає червона папула з чіткими краями. Згодом зона гіперемії розширюється (мігрує), а центр – блідне.
У деяких випадках мігруюча еритема може
являти собою суцільне однорідне червоне
тіло. Як правило, мігруюча еритема – безболісний та несверблячий елемент. Місцева гіпертермія шкіри виникає не завжди. Інколи загальний стан хворого порушується.
Без лікування мігруюча еритема зберігається близько 2–3 тижнів. У 1/3 осіб захворювання самостійно завершується на цьому етапі, а у 2/3 переходить на наступний
– у ранню дисеміновану стадію.
Несвоєчасне звернення до медиків
може загрожувати рядом серйозних хронічних захворювань – від болю у суглобах і
проблем з нервовою та серцево-судинною

системами до неврологічних розладів. Бореліоз може призвести навіть до інвалідності.
Хвороба Лайма лікується антибіотиками,
курс триває від 2 тижнів до 1 місяця, і це
за умови, що діагноз поставили на ранній
стадії.
Завдяки санітарно-освітній роботі (як по
телебаченню, так і в місцевих газетах неодноразово повідомлялося про хворобу
Лайма), люди все частіше звертаються за
медичною допомогою з приводу укусів кліщів, а також погоджуються на дослідження
видаленого кліща, яке проводиться у лабораторії особливо небезпечних інфекцій
державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» за
адресою:
м. Хмельницький, вул. Храновського, 12.
Контактний телефон лабораторії: 67-2970.
Для доставки матеріалу (кліща) до лабораторії його необхідно помістити в скляну
або пластикову пробірку з вологим середовищем (вата). Доставка може здійснюватись власними силами або потрібно
звернутись у телефонному режимі до Красилівського відділення ДУ «Хмельницький
обласний лабораторний центр МОЗ України», що знаходиться за адресою:
м. Красилів, вул. Грушевського, 100, телефон 4-28-64.
За 6 місяців 2019 року в Красилівському
районі з приводу укусів кліщів до медуста-

нов звернулось 29 осіб, 7 з них проводили
дослідження кліща, в одному випадку кліщ
був інфікований, і жінці було призначено
профілактичне лікування.
Працівниками Красилівського районного лабораторного відділення Державної
установи «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» з метою проведення заходів
щодо соціально-гігієнічного моніторингу
на поширеність кліщів на території району
в травні проводились моніторингові обстеження території дошкільних закладів № 1
«Веселка» та № 4 «Сонечко» міста Красилова, двічі було обстежено територію цих
садочків, кліщів не було виявлено. Також
обстежувались території сіл Чернелівка,
Воскодавинці, Яворівці, де було зібрано 154
кліща, які були направлені в лабораторію
ОНІ. При бактеріологічному дослідженні
кліщів збудників ОНІ не виділено. При серологічному дослідженні суспензії кліщів
РНГА з еритроцитарним туляремійним імуноглобуліновим діагностикумом – результат негативний, методом ПЛР виявлено
фрагменти НК Borrelia burgdorferi в селах
Чепелівка та Воскодавинці, це свідчить про
те, що ці населені пункти є неблагополучними щодо поширення хвороби Лайма.
Бережіть власне здоров’я та здоров’я
своїх близьких!
Лікар-епідеміолог Красилівського
районного лабораторного відділення ДУ
«Хмельницький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я
України» Качан С. П.
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Минулого року рибалки агрегатного заводу вирішили пожартувати.
Сфотографували
маленьку рибку та шляхом обробки в програмі Фотошоп маленька рибка розміром в тюльку
перетворилася в півтораметрову рибину. Ця фотографія була
опублікована не тільки в газеті
«Агрегатний», але й у газеті «Красилівський замок». Місцеві рибалки довго ламали голову над
тим, а що ж це за порода риби в
руках заводських рибалок.
Минулого року саме Віталій
Омелянчук підкинув ідею фото
з тюлькою, хоча сам, напевно,
в глибині душі мріяв насправді
зловити велику рибу.
А вже цього року його мрія
здійснилася, і він таки зловив
під час змагань в День рибалки сома на три кілограми, з чим
його і вітаємо!!!

У другу неділю липня в Україні відзначається День рибалки. Традиційно любителі-рибалки нашого підприємства зібралися
на пожежному водоймищі заводу 14 липня 2019 року для участі у 15-му відкритому чемпіонаті «Красилівського агрегатного
заводу» з рибалки.
У змаганнях взяли участь 15 працівників підприємства з усіх структурних підрозділів заводу. Перед початком змагань суддівська колегія в складі: Ксьондзика М. І. – головного судді, Ковтонюка О. І., Мазура С. Т. – лінійних суддів, провели інструктаж
та розповіли про порядок та умови змагань.
Змагання розпочалися о шостій ранку і тривали три години.
Після завершення змагань суддівська колегія провела контрольне зважування риби. Згідно Положення «Про відкритий
чемпіонат «КАЗ» з рибалки» були встановлені наступні результати:
1 місце посів Степасюк І. В. – токар цеху № 73 (вага виловленої риби – 4.68 кг.);
2 місце – Шаповалов В. О. – майстер цеху № 73 (вага вилову – 3,94 кг.);
3 місце – Сюткін В. В. – токар цеху № 75 (вага вилову – 3,85 кг).
Призери нагороджені дипломами, також їм були вручені призи:
1 місце – вудочка «Мікадо»,
2 місце – котушка,
3 місце – підсак.
Також, згідно «Положення про відкритий чемпіонат «КАЗ» з рибалки», заохочувальним призом було нагороджено Омелянчука В. В. – заступника начальника виробництва, який зловив найбільшу рибу. Віталій Васильович витягнув сома вагою 2,91 кг.
Всього під час змагань було виловлено 37,1 кг риби. Після прискіпливого зважування, за рішенням суддівської колегії, коропа
вагою менше одного кілограма було відпущено до водойми.
Змагання пройшли весело та організовано. Всі учасники змагань залишилися задоволеними.
Організатором проведення змагань виступили спортивно-масова комісія профспілкового комітету та адміністрація заводу.
Голова п/о ПАУ на ДП «КАЗ» М. Галиш
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Ловися, рибко, велика і ще більша
Степасюк І. В.

1 місце

4 кг 680 гр
Шаповалов В. О.

2 місце

3 кг 940 гр
Сюткін В. В.

3 місце

3 кг 850 гр
Омелянчук В. В.

Приз за найбільшу рибу

2 кг 910 гр
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З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ

Відділ кадрів на чолі з
начальником Ільчуком О.В.
1985 рік. Фото надала
Бичук Галина Олександрівна

Футбольна команда
75-го цеху. 1984 рік
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Бути здоровим i жити довго
Навіщо потрібно їсти мед
Пізно ввечері селом йдуть двоє п’яних
чоловіків. Один каже:
– Куме, ходімо до мене! Ще трохи вип’ємо, закусимо!
– Та ні, куме, не можу!
– Та чого ж тут не могти? Ходімо!
– Не можу, куме, я йти до вас додому!
Розумієте… Я з вашою жінкою сплю…
Чоловік, почувши це, зупинився і каже:
– Тю! Та я з нею кожну ніч сплю! То що,
мені тепер, додому не приходити?!
– Ох і весілля ж було! Аж на третій день
розійшлися.
– Хто, гості?
– Ні, молодята!
Іде дядько кудись містом – приїжджа
людина,
Запитує у зустрічних: «А котра година?»
Перехожі пробігають, позиркують скоса,
Той рукою відмахнеться, той відверне
носа.
А тут раптом двоє негрів вийшли з гастроному,
Один глянув на годинник: «Зараз чверть
на сьому»
Дядько низько поклонився: «Дякую,
шановні!
Значить, є ще у містах україномовні»
– Я надто гарна для тебе, ти мене не
вартий!
– Давай, ти весь макіяж змиєш, а тоді й
поговоримо…
– Ти чого не голишся?
– Та немає у мене жінки, для якої хотілось би поголитись…
– А для себе?
– А для себе я пиво купую.
Літо, спека, переповнена маршрутка.
Дві жінки сваряться.
Перша:
– Відкрийте те вікно, бо задушусь!
Друга:
– Закрийте вікно, бо мене протягне!
І так весь час: «Відкрийте... закрийте…»
Дядько не витримав:
– Давайте спочатку закриємо, щоб одна
задушилася, а потім відкриємо – нехай
другу протягне, і вона здохне!
Запросив кум кума в гості.
Жінка поставила на стіл дві тарілки,
пляшку горілки, вареники.
Випили по чарці, закусили. А в кутку сидить собака, от кум-гість і каже:
– Куме, а чому це ваш пес на мене так
злостиво дивиться?
– Та він на всіх так дивиться, хто їсть з
його тарілки!
Чоловік виходить з кінотеатру:
– От всі кажуть, що фільм для дурнуватих, а мені він сподобався!
Підходить постоялець в готелі до чергової на поверсі й каже:
– У мене в номері немає холодної води.
– Ну, чекайте.
– Чого ж чекати?!
– Поки гаряча охолоне!

Мед захищає організм від раку і хвороб серця. Головними захисниками є
сильні харчові антиоксиданти, що містяться в медові – флавоноїди. Лікарі
кажуть, що якщо «сердечники» будуть
протягом 1-2 місяців вживати
щодня по 50 грамів меду, то їх
загальний стан обов’язково покращиться.
Мед в народній медицині застосовується при захворюваннях шлунка. Він допомагає при
виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, гастритах тощо. При
виразковій хворобі рекомендується вживати 30 грамів меду
вранці, 40 грамів вдень і 30 грамів ввечері за півтори-дві години
до їжі або через 3 години після
їжі. При цьому мед треба розчинити в теплій воді. Мед має
сильну антисептичну дію, і якщо
регулярно вживати його вранці натщесерце, це перешкодить
розвитку гастриту, холециститу і
панкреатиту. Швидко проходячи
по шлунково-кишковому тракту,
мед вбиває шкідливі бактерії і
мікроби, сприяє загоєнню виразок на
слизовій оболонці шлунка.
Мед незамінний при застуді. Зазвичай його розчиняють у молоці (одна
столова ложка меду на склянку теплого
молока) або змішують з лимонним соком (сік половини або одного лимона
на 100 грамів меду). Багато сказано і
про вживання редьки з медом. У верхній широкій частині ретельно вимитої
редьки потрібно вирізати ямку з таким
розрахунком, щоб туди помістились

2 чайні ложки рідкого меду. Заливши
у отвори мед, треба накрити їх зверху
щільним папером і настоювати 3-4 години. Вживати настій редьки з медом
рекомендують по 1 чайній ложці 3-4

рази на день перед прийманням їжі та
перед сном.
Мед допомагає регулювати рівень
цукру в крові. Як мед, так і цукор солодкі на смак, і містять в собі глюкозу
і фруктозу, проте саме мед є ідеальним
продуктом для печінки, бо співвідношення фруктози і глюкози в ньому найбільш збалансоване.
Мед рятує від шкірних захворювань
і бореться зі старінням організму. При
накладенні меду на ушкоджену по-

верхню шкіри в ній посилюється кровообіг і відтік лімфи. Ранка при цьому
ніби «промивається», покращується
живлення клітин, а мед згубно діє на
мікроби, стрептококи, стафілококи. Як
косметичний засіб можна використовувати медову воду для
вечірнього вмивання (одна столова ложка меду на дві склянки
теплої води) – це зробить шкіру
гладенькою, розгладить зморшки. У поєднанні з іншими засобами мед зволожує і живить шкіру
і обличчя, і тіла загалом.
Мед – найкращий природний
пробіотик. Завдяки вмісту шістьох видів лактобацил і чотирьох видів біфідобактерій, мед
покращує травлення і відновлює
корисну мікрофлору організму.
Мед – природний антидепресант. Люди, які вживають мед
вранці, легше долають синдром
хронічної втоми. Цей синдром
останнім часом особливо поширений серед жителів великих
міст. Такі люди менш агресивні,
дратівливі, менш сприйнятливі
до різних стресових ситуацій.
Мед корисний для роботи мозку. Замість звичного бутерброда з сиром чи
ковбасою вранці краще з’їсти трохи
меду. Білкова їжа, що потрібна для стимулювання м’язової діяльності, необхідна організму десь біля 11-12 години
дня. Від 7 до 9 години важливіше налаштувати на роботу саме мозок. Мед якнайкраще «заряджає» мозок енергією.
А це однаково важливо і для дорослих,
і для дітей.

Лікування виразки шлунка народними засобами
Існує багато народних методів лікування виразки шлунка. Одні з них спрямовані на нейтралізацію болю, інші є
профілактичними, треті сприяють заростанню ран (виразок), а четверті навіть помалу справляються з усіма цими
завданнями.
1. Подорожник. Випиваючи столову
ложку соку подорожника тричі на день,
можна всього за декілька місяців позбутися виразки шлунка. Корисно вживати
настій, приготований з насіння подорожника: столову ложку насіння залити
склянкою окропу і настояти 2 години.
Пити по столовій ложці до прийому їжі.
2. Картопля. Народне лікування виразки картоплею – це просто і ефективно.
Перший спосіб: очищену картоплю зварити, а відвар пити по півсклянки тричі
на день до їжі. Спосіб другий: взяти 3-4
середнього розміру картоплини, очистити, вичавити сік і випити. Пити сік вранці
і ввечері до їжі.
3. Капустяний сік. Для лікування виразки можна використовувати і капустяний сік. Приготування: взяти качан свіжої капусти, подрібнити ножем і віджати
на соковижималці. Вживати капустяний
сік слід тричі на день за 20-30 хвилин до
прийому їжі.
4. Гранатовий настій. Приготування:
шкірку середнього за розміром граната
залити 1,5 літрами окропу і настояти 10-

12 годин. Пити тричі на день по склянці
до їжі.
5. Настій з трав. Взяти 100 грамів сухого чистотілу, череди, звіробою і подорожника (порівну кожної з трав), подрібнити, ретельно перемішати. Потім
столову ложку суміші залити склянкою
окропу і настояти дві години. Цей відвар
випити трьома рівними частинами вранці, вдень і ввечері.
6. Вівсяний відвар. Приготування: взяти склянку холодної кип’яченої води і залити склянку промитого вівса, настоювати 10-12 годин. Після настоювання поставити на вогонь, довести до кипіння,
а тоді на малому вогні варити ще тридцять хвилин. Потім відвар слід перелити
в термос і настояти ще дванадцять годин. Вживати відвар по півсклянки тричі
на день до їжі.
7. Суміш для лікування
виразки. Сік одного лимона,
250 грамів меду та оливкової олії змішати і вживати
по столовій ложці тричі на
день.
8.
Відвар
звіробою.
Склянку трави звіробою залити двома склянками соняшникової олії, помістити в
парову баню і проварювати
шість годин. Вживати по столовій ложці до їжі.
9. Смачна суміш. Кожне

лікування має бути корисним. В той же
час, воно може бути і смачним. Потрібно
змішати в однакових пропорціях ядра
волоського горіха, курагу, родзинки, лимон зі шкіркою і вживати по столовій
ложці тричі на день до їжі.
Варто пам’ятати, що лікування виразки шлунка народними засобами
часто дає очікуваний результат, і в той
же час неможливо гарантувати, що
бажаний результат буде досягнутий
саме народними засобами. Тому народні засоби лікування виразки краще
сприймати як допоміжні, а саме лікування проводити під наглядом лікарів.
Виразка шлунка – серйозна хвороба,
тому не можна обирати лише самолікування.

