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Представники оборонної 
промисловості Ізраїлю 

відвідали підприємство

Нещодавно наше підприємство від-
відали представники компанії Ізраїлю 
«Elbit Systems Ltd.»

Під час візиту іноземної делегації було 
здійснено відвідування виставкової 
зали підприємства, під час якого надано 
інформацію про історію становлення та 
розвитку заводу, презентовано макети 
продукції (ОВТ), що виготовляються на 
підприємстві. 

Представники ізраїльської фірми  оз-
найомилися із дільницею складання 
виробу БД3-УСК, а також зі стендом для 
випробовування виробу.

В ході перемовин адміністрацією під-
приємства було наголошено про належ-
ність підприємства до Державного Кон-
церну «Укроборонпром». 

Представники іноземної делегації ви-
явили зацікавленість у купівлі виробу 
БД3-УСК та подякували за надану мож-
ливість розглянути переваги виробу під 
агрегати, що виготовляє компанія «Elbit 
Systems Ltd.»

Зі своєї сторони представники адміні-
страції підприємства познайомили гос-
тів з технічними аспектами виробу та з 
можливостями застосування його у різ-
них умовах використання.

Ізраїльська сторона висловила бажан-
ня направити лист на ДП ДГЗП «Спецтех-
ноекспорт» для узгодження кількості та 
строків поставки виробів.

Сторони досягли попередньої згоди 
на проведення подальших технічних 
консультацій, перемовин, ведення діло-
вого листування з метою подальшого 
підписання необхідних угод, контрактів 
та договорів.

ЗАСІДАННЯ ПРОФКОМУ ПІДПРИЄМСТВА
Третього жовтня 2019 року відбулося засідання профспілкового комітету за 

участю окремих начальників цехів і відділів та голів цехових комітетів з поряд-
ком денним:

– Про хід виконання заходів колективного договору з питань покращення 
умов і безпеки праці. 

Засідання відзначає, що Додаток № 5 Колективного договору передбачає 
виконання 11 пунктів покращення умов і безпеки праці в 2019 році. Станом на 
01жовтня 2019 року виконано 7 пунктів і 2 пункти в стадії виконання: П.8 – за-
муровування вікна на тарній дільниці; П.9. – підведення опалення в приміщенні 
дем.води ц.95.

Профспілковий комітет і адміністрація постановили:
1. Інформацію голови профкому Галиша М. І. взяти до відома.
2. Звернути увагу начальників цехів № 75, № 95 Базара Б. В., Білик О. А., на-

чальника ЕМС Букшаня Е. Р. на неухильне виконання пунктів 8; 9 – заходів з 

(Продовження на 2-й сторінці)
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Запрошуються на роботу
• Інженер-конструктор;
• інженер-програміст;
• оператор верстатів з програмним керуванням;
• фрезерувальник;
• токар;
• шліфувальник*;
• різьбошліфувальник*;
• електрозварник на автоматичних 

машинах.

*можливість навчання на виробництві

Міжнародна аудиторська компанія 
«Baker Tilly Ukraine» стала перемож-
цем аукціону на проведення аудиту 
консолідованої звітності Державно-
го Концерну «Укроборонпром».

Про це стало відомо з електронної 
платформи публічних закупівель 
Прозорро. 

До аукціону були допущені два 
учасника, що входять до шести най-
більших аудиторських компаній сві-
тового рівня, а саме «Ernst & Young» 
та «Baker Tilly Ukraine». Обидві про-
відні міжнародні консалтингові ком-
панії мають ефективний досвід про-
ведення аудитів підприємств у сфері 
оборонної промисловості. 

Це стане першим консолідованим 
аудитом Концерну за всю історію 
його існування. До цього міжнародні 
аудити проводилися лише в окремих 
підприємствах-учасниках Концер-
ну. Зокрема, компанія «Baker Tilly 
Ukraine» уже проводила незалежний 
фінансовий аудит державної компа-
нії з експорту та імпорту продукції і 
послуг військового та спеціального 
призначення «Укрспецекспорт», яка 
є найбільшим українським спецекс-
портером та входить до складу ДК 
«Укроборонпром».

Процес пошуку аудитора для 
«Укроборонпрому» триває з 2017 
року і був розблокований влітку 
2019-го, коли Президент України Во-
лодимир Зеленський оновив склад 
Наглядової Ради Концерну.

Тендерну комісію з відбору ауди-
тора очолював особисто Айварас 

«Укроборонпром» готується 
до першого консолідованого 

фінансового аудиту з залученням 
міжнародних експертів

Абромавичус, на той час голова Наг-
лядової Ради Укроборонпрому. У під-
готовці тендеру також брали участь у 
якості консультантів фахівці з Неза-
лежного антикорупційного комітету 
оборони Transparency International-
Ukraine (НАКО).

– Це важлива перемога для Кон-
церну. Темою аудиту «Укроборон-
прому» дуже сильно спекулювала 
попередня влада, в реальності ж за-
купівля послуг аудиту саботувалася 
минулим керівництвом. Щоб зруши-
ти все з мертвої точки і відновити 
довіру потенційних учасників до Кон-
церну, мені особисто довелося увійти 
в тендерний комітет. Це було необ-
хідно, зокрема, аби дати сигнал між-
народним аудиторським компаніям 
виходити на торги, що аудит точно 
відбудеться і ніхто не буде вставляти 
палки в колеса. Виявилося, що за мі-
сяць можливо і підготувати необхід-
ний пакет документів, і провести тор-
ги на ProZorro, і розпочати підготовку 
внутрішньої команди, яка супрово-
джуватиме аудиторів та організову-
ватиме весь процес. Моє бачення – 
аудитори мають почати працювати 
в Концерні до кінця поточного року. 
Зараз створюємо для них ці умови, 
– прокоментував результати аукці-
ону генеральний директор Айварас 
Абромавичус.

Проведення міжнародного аудиту 
фінансової діяльності Концерну із за-
лученням міжнародних експертів він 
назвав головним завданням на най-
ближчу перспективу.

Засідання профкому 
підприємства

умов і безпеки праці в термін до 10 
жовтня 2019 року.

3. Начальникам цехів № 75, № 73 – 
Базару Б. В., Главацькому С. А., началь-
нику ЕМС Букшаню Е. Р. забезпечити 
виконання п.2. Заходів з умов і безпеки 
праці Додаток № 5 Колективного дого-
вору до 30 листопада 2019 року.

4. Контроль за виконанням цієї по-
станови покласти на комісію з питань 
охорони праці (Кордубан О. О.) та на-
чальника СОПЗіНС Сокола А. С.

– Про роботу адміністрації і цехово-
го комітету цеху № 73 з питань охорони 
та безпеки праці, запобіганню травма-
тизму.

Профспілковий комітет постанов-
ляє:

1. Інформацію комісії профкому з 
питань охорони праці взяти до відома.

2. Вважати роботу адміністрації і 
цехового комітету цеху № 73 з питань 
охорони праці, техніки безпеки запобі-
ганню травматизму вважати задовіль-
ною.

3. Звернути увагу начальника цеху 
№ 73 Главацького С. А. на недостатню 
роботу по своєчасному забезпеченню 
працівників спецодягом, взуттям, інши-
ми засобами індивідуального захисту.

Постійно проводити роботу по до-
триманню працівниками безпечних 
умов праці.

4. Періодично на нарадах у началь-
ника цеху розглядати питання охорони 
праці, техніки безпеки, виконання зо-
бов’язань Колективного договору.

5. Цеховому комітету профспілки 
(голова цехкому Заїка О. В.) на засі-
даннях цехкому розглядати питання 
стану техніки безпеки на виробничих 
дільницях, забезпечення працівників 
спецодягом, взуттям, іншими ЗІЗ.

Заслуховувати майстрів, у яких пра-
цівники не дотримуються правил тех-
ніки безпеки, та приймати відповідні 
заходи.

6. Звернути увагу начальника ВЗ 
Абельчука А. В., начальника СОПЗіНС 
Сокола А. С. на якість забезпечення 
спецодягом.

7. Контроль за виконанням цієї по-
станови покласти на комісію з питань 
охорони праці (Кордубан О. О.).

– Про участь команди заводу з фут-
залу у Преміум-Лізі відкритого чемпіо-
нату Хмельницького у сезоні 2019-2020 
років. 

– Про прийняття в члени профспіл-
ки працівників заводу.

Інші питання.
В ході жвавого обговорення зі всіх 

питань порядку денного, було прийня-
то відповідні постанови.
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Економія води є невід’ємною части-
ною комплексу заходів, спрямованих на 
скорочення витрат на оплату комуналь-
них послуг. При належному підході суму, 
яку ви щомісячно платите за використа-
ну воду, цілком реально зменшити вдві-
чі, або навіть втричі.

Як це зробити? Ось декілька рекомен-
дацій:

1. Передусім, слід підтримувати сан-
техніку в справному стані. Полагодьте 
або замініть всі крани, які протікають. 
Капання з крану веде до втрат 24 літрів 
води на добу (720 літрів на місяць), від 
течі з крану втрачається до 144 літрів 
води на добу (тобто, до 4 000 літрів води 
на місяць!). Також намагайтесь щільно 
закривати кран.

2. Необхідно ефективно використо-
вувати побутову техніку і сантехнічні 
пристрої. Більш економним є прання бі-
лизни за допомогою пральної машини, 
порівняно з ручним пранням.

3. При митті посуду не тримайте кран 
постійно відкритим. Використання 
проточної води подвоює ваші витрати, 
оскільки при цьому більше витрачаєть-
ся як води, так і миючих засобів. Якщо 
між обполіскуваннями тарілок закри-
вати кран, то витрати води знизяться в 
десятки разів.

4. Варто замінити усю застарілу сан-
техніку на більш економну, сучаснішу. 
Наприклад, встановити унітаз із злив-
ним бачком, що працює в двох режи-
мах, – стандартному і економічному. 
Це заощадить приблизно 15 літрів води 
на день для сім’ї з трьох чоловік. Таким 
чином, за рік ви збережете до 5 500 лі-
трів води, а отже й уникнете надмірних 
витрат на оплату послуг з водопостачан-
ня. Найбільш економними змішувачами 
є важільні, сенсорні, змішувачі з двома 
потоками, з аераторами-розпилювача-
ми тощо. Використання таких пристроїв 
допомагає заощадити до 60 літрів води 

на місяць.
6. Використовуйте душ замість ванни. 

Приймаючи душ впродовж 5 хвилин, ви 
витрачаєте до 50 літрів води. А для того, 
щоб наповнити ванну, води необхідно 
значно більше – до 200 літрів.

7. Закривайте кран, коли чистите зуби. 
Для полоскання ротової порожнини на-
ливайте воду у склянку. Таким чином, 
ви заощадите до 45 літрів води – саме 
стільки піде в каналізацію через відкри-
тий кран за 3 хвилини.

8. Якщо зливний бачок вашого унітазу 
не обладнаний двома режимами зливу, 
то уникнути втрат води допоможе про-
стий засіб. Наповніть дволітрову плас-
тикову пляшку водою і помістить її у ба-
чок. Цей нехитрий «пристрій» допоможе 
щодня заощаджувати до 20 літрів чистої 
води.

9. Встановіть насадки-розпилювачі на 
крани. Це також допоможе скоротити 
обсяги споживання води.

           Економія води у побутіЦе корисно знати

Таємниці та чудеса світу, загадки історії

Де заховані скарби гетьмана Полуботка?

Про гетьмана Полуботка чув багато 
хто з нас, та як гетьман він відомий мен-
ше, а згадують частіше про те, що він 
залишив Україні і нащадкам величезний 
скарб. Але де той скарб перебуває тепер 
– нікому не відомо. Ось що розповіда-
ють про той скарб віддавна і дотепер.

Павло Леонтійович Полуботок був 
арештований царською владою в листо-
паді 1723 року. Цар Петро І дуже розгні-
вався на Полуботка за його прохання до 

Відповідно до По-
станови КМУ від 21 
жовтня 1995 року № 
848 (зі змінами), ви-

плата житлових субсидій у грошовій го-
тівковій формі здійснюється шляхом пе-
рерахування структурним підрозділом з 
питань соціального захисту населення 
коштів на рахунок громадянина, якому 
призначено житлову субсидію, відкри-

Виплата житлових субсидій

царя припинити утиски й обмеження, що 
були впроваджені для жителів України. 
На думку царя, це було небаченим зух-
вальством, і за це Полуботка ув’язнили 
в Петропавловській фортеці. До того ж, 
Павло Леонтійович Полуботок послі-
довно відстоював ідею незалежності 
України, і це також вплинуло на рішен-
ня Петра  І. Перебуваючи в ув’язненні, 
Полуботок передав майже всі свої за-
ощадження на зберігання до одного з 
банків Англії.

Згідно з переказами, ці заощадження 
були дуже великими: дві діжки чистого 
золота були покладені до англійського 
банку під 7,5% річних. Усним заповітом 
(на жаль, цей заповіт не був викладе-
ний письмово, тому можна поклада-
тись лише на усні свідчення) гетьман 
Полуботок розпорядився залишити 
близько 80 % золота майбутній незалеж-
ній Україні, а решту 20 % – своїм прямим 
спадкоємцям.

Відомості про цей скарб широко 
розповсюдились в 1907 році, коли 
Олександр Рубець розповів про це в 
журналі «Новий час». Зрозуміло, що ре-
акція громадськості на подібну заяву 
була передбачувана й очевидна: якій 
державі не хотілось би одержати таку 
кількість золота?! От Російська імперія 
й зайнялась вирішенням цього питання. 
В 1908 році Міністерство закордонних 
справ Російської імперії виділило кош-

ти й виписало ордер на розслідування 
цієї справи. А доручили це все якраз 
професору Олександрові Рубцю, автору 
тієї самої статті. Насамперед російський 
професор провів зібрання нащадків 
гетьмана Полуботка в Стародубі, яке 
відбулося в 1909 році. Фактично це зі-
брання виявилось безрезультатним, бо 
не вдалося виявити спадкоємців геть-
мана по чоловічій лінії. Отже, не вдалося 
й здобути якісь нові цінні відомості про 
гетьманський скарб. А далі всі пошуки 
спадкоємців й зовсім припинились – по-
чалась Перша світова війна.

А в 1922 році в посольство Української 
радянської республіки у Відні звернув-
ся чоловік, який назвався Остапом 
Полуботком – прямим спадкоємцем 
померлого гетьмана по чоловічій лінії. 
Посол Юрій Коцюбинський, подивив-
шись на фотокопії документів, начебто 
підтвердив особу спадкоємця відомого 
гетьмана, і вони дійшли до такого спіль-
ного рішення: Остап Полуботок передає 
своє право на спадщину Українській 
радянській республіці, і при цьому одер-
жує один відсоток від суми, що нако-
пичилась за роки зберігання скарбу в 
англійському банку. Та переговори з тим 
англійським банком також виявились 
безрезультатними. Позиція Англії в цій 
ситуації взагалі залишається незрозумі-
лою, або навіть дивною: всі спроби роз-
почати хоч якесь розслідування або ж 

одержати архівні дані відразу ж припи-
нялись. Натомість звучали запевнення, 
що «ми нічого не знаємо ні про золото, 
ні про скарб, ні про Полуботка».

…Якщо уявити, які відсотки нагрома-
дились за зберігання скарбу Полуботка 
в англійському банку протягом декіль-
кох століть, то Англія може залишитись 
майже банкрутом, якщо поверне Україні 
всі належні їй відсотки. На жаль, за ми-
нулі декілька десятиліть не додалося 
нових відомостей про обставини цієї 
дивної, і водночас дуже цікавої справи. 
І тільки чутки ширяться навколо небу-
валого величезного скарбу видатного 
українського гетьмана. І, хтозна, може, 
просто ще не настав той час, коли скарб 
знайде свого власника.

тий в установі уповноваженого банку, 
або через виплатні об’єкти АТ «Укрпош-
та».

Пенсійний фонд України надає Мін-
соцполітики інформацію про пенсійні 
рахунки в уповноважених банках або 
виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» одержу-
вачів житлової субсидії, які отримують 
пенсію.

АТ «Ощадбанк» надає Мінсоцполітики 

інформацію про відкриті рахунки одер-
жувачів житлової субсидії в АТ «Ощад-
банк», яким проводилася АТ «Ощадбанк» 
виплата житлової субсидії у грошовій го-
тівковій формі.

Особи, які не одержують пенсію, а та-
кож одержувачі субсидії, які отримують 
пенсію в іншій адміністративно-тери-
торіальній одиниці (відмінній від місця 
оформлення субсидії), самостійно пода-

ють структурним підрозділам з питань 
соціального захисту населення інфор-
мацію про спосіб виплати та / або рекві-
зити рахунка в уповноваженому банку. 
До надання відповідних даних одержу-
вачем субсидії, її виплата здійснюється 
через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за 
адресою, зазначеною в заяві.

Начальник управління І. Книш

10. Не розморожуйте продукти під 
струменем води. По-перше, це є неці-
льова витрата води, а по-друге, це по-
гіршить якість і смак продуктів. Тому 
краще завчасно перекласти продукти з 
морозилки в холодильник.

11. Не мийте овочі і фрукти під проточ-
ною водою. Для миття продуктів кори-
стуйтесь мискою. Цим способом легше 
очистити плоди від бруду, до того ж і 
води витрачається менше: для напов-
нення одної великої каструлі або миски 
вам знадобиться всього 3 літри води, 
тоді як при проточному митті фруктів з 
водопровідного крану щохвилини виті-
кає 15 літрів води.
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Вже близько двох місяців працює в будівельній бригаді ДП «Красилівський агре-
гатний завод» Володимир Кошовий. Сам він з Красилова, живе в районі Левада. 

У свій час довелося молодому чоловікові попрацювати в Києві, а також за кордо-
ном, але, як говориться – «добре там, де нас нема», а тому повернувся він в рідне 
місто, і, маючи за спиною досвід роботи будівельника, влаштувався працювати на 
агрегатний завод в будівельну бригаду. Влився в колектив, роботою задоволений.

Два роки тому Володимир повернувся з зони АТО (ООС), де під Авдіївкою, зі збро-
єю в руках, захищав Україну від посягань окупантів. Саме після повернення з зони 
бойових дій і познайомився Володя з чарівною красилівчанкою на ім’я Марія, а трохи 
більше тижня тому став з нею на весільний рушник. Саме на тому рушникові молодя-
та присягалися на вірність один одному – в горі і в радості. 

Колектив заводу, адміністрація та профком ДП «Красилівський агрегатний завод» 
щиро вітає молоду пару! Хай хрещатим барвінком і вишитим рушником стелиться 
ваша доріжка у спільне сімейне життя, а любові між вами не буде кінця-краю, як не 
мають його ті золоті обручки, що ви одягнули одне одному!

Щастя вам, довголіття, вірного кохання!
Живіть у злагоді, мирі, любові, продовжуйте і звеличуйте свій рід на землі у доньках 

і синах!

НАША МОЛОДЬ – НАША ГОРДІСТЬ!



ДЕНЬ РИБАЛКИ 2019

Групове фото учасників заводського чемпіонату 
з рибалки, що відбувся 14 липня 2019 року

Фото, що не увійшло до сторінок минулих номерів газети

Головним надбанням заводу в 
усі часи були 

і залишаються кадри. 
Це висококваліфіковані 

робітники, фахівці 
підприємства, 

досвідчені керівники. 
Багато з них на заводі 

працюють десятками років, і 
навіть у важкі кризові часи не 

залишили підприємство, 
а продовжували працювати. 

Такими надійними, 
працьовитими і 

кваліфікованими кадрами 
пишається наш завод!

Їхніми руками створюється 
історія красилівського 

агрегатного. 
Це саме ті люди, які люблять 

своє підприємство і свій край.
Ми маємо гордитися тим, що 

працюємо поруч з такими 
дивовижними людьми!

Спасибі вам за працю, ви 
зберігаєте те цінне, що 

напрацьоване попередніми 
поколіннями, примножуєте 

досягнуті успіхи і підкорюєте 
нові висоти!

Миру вам, здоров’я, удачі і 
благополуччя!

Ними пишається заводНими пишається завод

Камінська Надія Михайлівна працює завідуючою 
центральним складом з 2017 року

Яремчук сергій Олексійович працює водієм 
цеху № 85 з 1980 року
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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

Учасники художньої 
самодіяльності агрегатного 

завода після виступу на сцені 
будинку культури цукрового 

завода. 1983 рік. Фото надала 
Антоніна Пічугіна

Заводчани після параду. Рік невідомий
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Учитель – до учня:
– Коли твій день народження?
– 5 жовтня.
– Якого року?
– Кожного.

Священик питає у чоловіка:
– Чи молишся ти перед їжею, сину мій?
– Ні, отче. Моя дружина добре готує.

Медсестра радить хворому:
– Якщо хочете подякувати лікарю, то 

зробіть це перед операцією, бо інакше 
може бути вже пізно.

Мама миє близняток. Раптом один з 
них почав сміятись. Мама запитує:

– Чому смієшся?
– Мамо, ти миєш його вже другий раз.

Дружина телефонує чоловікові:
– Забери малого з вулиці, помий, наго-

дуй і вклади спати.
Чоловік передзвонює, щоб підтверди-

ти, що все виконано:
– Я чотирьох відмив, поки нашого 

знайшов.

Дружина каже чоловікові:
– Впусти ж мене під ковдру, бо мені 

холодно!
Чоловік:
– У нічній сорочці не впущу, – тут дрес-

код!

– Мамо, я напевно розійдусь з моїм 
хлопцем.

– Не зрозуміла. Що сталось?
– Здається, він алкоголік!
– Чому ти так подумала?
– Вчора на дискотеці ми танцювали 

ламбаду, він до мене притиснувся, і я 
відчула у нього в штанях пляшку.

– Яку ще пляшку?!
– Ну, приблизно, десь 0,7.
– Доню, навіть не думай! Виходь за 

нього заміж і не вагайся, щоб не було 
так, як мені – я все життя з «чекушкою» 
прожила!

Сільська вчителька ніяк не могла 
вирішити, за кого їй виходити заміж: 
за директора школи чи за трактори-
ста.

З одного боку – швидкий кар’єрний 
ріст, а з іншого – без трактора до шко-
ли і не доберешся…

Пацієнт у психіатра:
– Лікарю, у мене депресія, що мені роби-

ти?
– Ну, в таких випадках я беру свою дру-

жину і вирушаю з нею в ресторан.
– Спасибі, лікарю, я так і зроблю! Тільки 

скажіть, де живе ваша дружина?

В суді:
– Підсудний, розкажіть, як ви вчинили по-

грабування?
– Яке пограбування, пане суддя? Вони 

самі попросили.
– Як це розуміти – самі попросили?
– Ну, підходять до мене ввечері якісь 

двоє і кажуть: знімай годинник і черевики. 
Я і зняв. З одного – годинник, з іншого – че-
ревики.

          Бути здоровим i жити довго
Гречана дієта

Гречка дає відчуття ситості і одночасне очищення організму. На дієті з 
гречкою можна скинути до 4-10 кілограмів за тиждень-два. Гречана дієта 
розрахована на один, щонайбільше – два тижні, потім слід зробити перерву 
хоча б на місяць.

Як приготувати гречку: 
взяти гречку як для звичайного варіння, залити окропом і поставити на-

стоятись на ніч. Варити гречку не потрібно! 
Приготовану таким чином гречку потрібно вживати без солі і приправ, 

можна заливати кефіром 1% жирності.
Гречки можна їсти скільки завгодно, а кефіру – не більше одного літра 

на добу. Можна пити скільки завгодно води – звичайної або негазованої 
мінеральної.

Небажано, але можна додати трохи нежирного йогурту або трохи фруктів.
Не можна їсти за 4-6 годин до сну. Якщо є сильне відчуття голоду, то за 30-60 хвилин до сну можна вжити щонай-

більше один стакан кефіру.

Болить шлунок: що робити?
Коли болить шлунок, це дуже турбує, і тоді відволіктись від неприємних відчуттів дуже не-

просто. Незалежно від того, чим спричинені болі у шлунку, потрібно подбати про те, щоб вони 
якнайшвидше припинились. Тому при шлункових болях варто звернутись до лікаря якомога 
швидше, а до того можна спробувати допомогти собі домашніми засобами.

1. Спробуйте декілька годин не їсти і прослідкуйте, чи перестане боліти шлунок. Ляжте на 
ліжко або на диван і покладіть подушку під ноги, щоб вони були вище від голови. Закрийте очі 
і постарайтесь розслабитись.

2. Випийте води, можна з льодом. Якщо болі продовжуються – припиніть пити воду.
3. Приготуйте собі чай з м’ятою. М’ята заспокоює м’язи живота і допомагає організму легше 

перетравлювати їжу. При цьому треба знати, що у вас немає алергії на м’яту.
4. Поїжте курячого бульйону. Він повинен бути добре теплим (але не гарячим!) і не надто 

концентрованим.

Артрит – це запальне захворювання 
суглоба. Якщо ж запаленням уражено 
декілька суглобів, то таке захворюван-
ня називають поліартритом. Ця хвороба 
може виникнути без видимих причин, а 
може бути й наслідком раніше перенесе-
ного ревматизму. Артрит може бути го-
стрим або хронічним, його прояв – болі 
в ураженому суглобі.

Причинами запалення суглобів мо-
жуть бути інфекції, травми, алергія, по-
рушення обміну речовин, захворювання 
нервової системи, нестача вітамінів. До 
запальних артритів належать: інфекцій-
ний артрит, ревматоїдний артрит, пода-
гра. Артрози і артрити – найпоширеніші 
хвороби суглобів. Якщо це захворюван-
ня продовжує розвиватись, воно може 
призвести до інвалідності.

Артритом хворіють люди різного віку, 
найчастіше – жінки середніх років та 
люди, старші 65 років.

Біль в суглобах здавна лікують народ-
ними засобами, тому варто розповісти 
про деякі з них.

Лікування картоплею. Потрібно від-
варити картоплю в мундирі, добре її 
розім’яти у воді, в якій вона варилась. 
Дати добре відстоятись. Внизу залиша-
ється крохмаль, а зверху – лікувальний 
настій. Обережно злити його і пити тричі 
на день по 1/3 склянки. Таким чином і 
болі стихають, і схуднути можна.

Капустяний лист. Взяти капустяний 
лист, ножем трохи надсікти його. Нагріти 
лист над плитою і швидко намазати 
його тонким шаром меду. Такий лист 
прикласти до хворих суглобів. Зверху 
на капустяний лист покласти шматок 
поліетилену, закріпити бинтом, а зверху 

пов’язати теплу хустку або шарф (прив’я-
зувати бажано на ніч). За 2-3 застосуван-
ня біль в суглобах має зникнути.

Чорна редька. На ніч прикладати до 
болючого місця натерту на великій терт-
ці чорну редьку. Курс лікування – не мен-
ше місяця.

Крейда з кефіром. Взяти крейду і дріб-
но її подрібнити. Потім додати трохи ке-
фіру. Ця кашка допомагає хворим сугло-
бам, також вона відновлює сухожилля. 
Кашку нанести на хворе місце, зверху 
накласти шматок поліетилену і теплий 

шарф. Тримати пов’язку всю ніч. Через 
декілька днів біль має припинитись.

Якщо суглоби на ногах болять зов-
сім віднедавна, допоможе такий за-
сіб: знадобиться горілка, нашатирний 
спирт, 6%-ний оцет, звичайна вода. Всі 
ці компоненти взяти в рівних пропор-
ціях. Тампоном, змоченим в цій суміші, 
натерти хвору ногу, починаючи з кінчи-
ків пальців аж до паху. Потім лягти на 
спину, підняти ногу на 30-45 градусів, 
поклавши її на опору, і масажними руха-
ми направити застояну лімфатичну ріди-
ну від пальців до паху. Таким же чином 

можна лікувати й руки.
Пасічники можуть запропонувати хо-

роші засоби від артриту. Йдеться про 
бджолиний підмор (померлі бджоли). 
Треба взяти півсклянки бджолиного під-
мору, залити половиною літра горілки. 
Настояти в темному місці 10 днів, про-
фільтрувати і втирати перед сном в хворі 
місця. Тепло вкривати ці місця. Робити 
процедури 10 днів, потім –перерва на 
тиждень, а тоді ще раз повторити курс.

Цілителі-травники теж мають засоби 
від артриту. Треба взяти 1 столову лож-
ку трави звіробою і 2 чайні ложки трави 
деревію. Всі трави подрібнити на поро-
шок. Додати цей порошок в звичайний 
вазелін, якого знадобиться 1 столова 
ложка. Поставити вазелін на водяну 
баню, дочекатись, поки він розтопиться, 
і змішати з травами. Все ретельно пере-
мішати, щоб вийшла однорідна в’язка 
мазь. Натирати нею хворі місця перед 
сном. Ця мазь полегшує біль.

Можна приготувати мазь з квіток 
буркуну, шишок хмелю, квіток звіробою 
звичайного. Для приготування мазі тре-
ба висушити й подрібнити кожну з цих 
рослин, взяти їх по 2 столові ложки, змі-
шати з 50 грамами вершкового масла і 
ретельно розтерти, до одержання одно-
рідної речовини. Цю мазь нанести на чи-
сту тканину і прикласти до хворого суг-
лоба, зверху вкрити поліетиленом і те-
плим шарфом. Тримати годину-півтори. 
Лікування досить тривале, зате надійне: 
якщо не переривати лікування – болі ми-
нуть і вже не повернуться.

(продовження в наступному номері)

Біль у суглобах
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