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КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

Колись, в далекому 1975 році, після 
закінчення середньої школи я прийшов 
працювати на агрегатний завод в 75 цех. 
Усім зрозуміло, що вчорашній школяр не 
міг би отак прийти й почати виконувати 
роботу, для прикладу, токаря чи фрезе-
рувальника – це неможлива річ. Тому і 
пішов учнем до справжнього професіо-
нала – фрезерувальника, як то кажуть, 
«від Бога» – Олександра Володимиро-
вича Кобця. Отримав 3-й розряд фрезе-
рувальника. Після служби в збройних 
силах я повернувся на завод, де і пра-
цював в інструментальному цеху, виго-
товляючи для потреб заводу ріжучий 
інструмент: фрези, свердла, розвертки. 
Згодом перейшов працювати у відділ 
технічного контролю в 95 цех. Началь-
ник цеху Білик Олена Андріївна тоді ще 
працювала слюсарем і бригадиром, по-
тім – майстром.

Чому я згадав ті часи? Щоб наголоси-
ти, як на підприємстві завжди приділя-
лася особлива увага підготовці кадрів. 
Варто нагадати, що і сам директор за-
воду Олександр Феодосійович Процюк 
теж пройшов усіма щаблями професій-
ного зростання – починав працювати 
слюсарем у 1975 році, майстром, потім 
старшим майстром, заступником на-

чальника цеху, начальником цеху, голов-
ним інженером.

А сьогодні керівник опікується підго-
товкою нової генерації управлінців-ви-
робничників. В позаминулому номері я 
розповідав про виконуючого обов’язки 
начальника виробництва Віталія Васи-
льовича Омелянчука. Наказом № 497 
від 24 вересня 2019 року його було при-
значено начальником виробництва ДП 
«Красилівський агрегатний завод». Так 
воно буває в житті. Працювала людина 
головним економістом підприємства. 
Спокійно виконувала покладені на неї 
обов’язки. Але на те й існують на світі 
керівники, які спроможні помітити по-
тенціал та здібності працівника, його 
перспективність.  Саме директор під-
приємства помітив приховані таланти 
новопризначеного начальника виробни-
цтва Віталія Омелянчука, який сьогодні 
виправдовує надії не тільки керівника, 
але й усього колективу, все більше і біль-
ше розкриває свої професійні, організа-
торські та комунікативні якості. 

У жовтні 2019 року план виробництва 
виконано на 135,14 %. Працівники та ке-
рівництво заводу вважають, що у цьому 
є чимала заслуга саме начальника ви-
робництва Омелянчука В. В. 

Запитую начальника виробництва: 
«Як працюється на новій посаді?»

«Все! Сталось! – ділиться спогадами 
Віталій Васильович – Тепер, сказав я 
сам собі, – за все виробництво на заво-
ді відповідаєш ти!!! Приставки в.о. не-
має… плануй, вирішуй, виконуй і, в разі 
прорахунків, відповідай. Але завдяки 
налагодженій співпраці з керівниками 
та працівниками цехів, у жовтні ми вже 
отримали позитивний результат. Хочу 
підкреслити, що гарний результат здобу-
ли тому, що колектив розумів поставле-
ні завдання і цілі, їхню важливість, і при-
клав максимум зусиль для виконання 
запланованого».

Що ж тут можна додати?...
Чітко. Конкретно. Без самохвальства. 
Пізніше, в 95 цеху, я застав Віталія 

Васильовича, який обговорював з на-
чальником цеху Оленою Андріївною 
Білик виробничі питання. Минуло вже 
два місяці, як я розмовляв з начальни-
ком 95 цеху, а також розпитував про тоді 
ще виконуючого обов’язки начальника 
виробництва. В Олени Андріївни за два 
місяці роботи не змінилася думка в гір-
шу сторону про тепер вже начальника 
виробництва Віталія Омелянчука. Зі сто-
рони Олени Білик хороші слова – це на-

справді об’єктивна оцінка, бо усі знають 
її, як принципового керівника, похвалу 
від якого ще треба заслужити.

– Він – людина слова, – запевняє Оле-
на Андріївна. – Сказав – виконав. Пояс-
нив працівнику, що потрібно зробити – 
працівник зробить. Спокійно, без крику 
– його розуміють з півслова.

Поспілкувався зі старшим майстром 
цеху № 95 Раїсою Петрівною Сокол:

– Як вам працюється з новим началь-
ником виробництва?

– З ним мені працювати легко, люди 
теж його слухають, робочі питання вирі-

шуються оперативно. 
– А в чому секрет? Невже він такий 

ідеальний та професійний?
– Раніше, коли Віталій Васильович 

працював головним економістом, мені 
не доводилося з ним спілкуватися по 
роботі, поки він не прийшов на вироб-
ництво. Мені з ним зручно працювати. У 
виробництві він непоганий.

– А не буває такого, коли ви звертає-
теся з якихось питань, а він пообіцяв та 
й забув?

– Ні, такого не буває! Якщо є якийсь 
дефіцит, підключаємо його, а він протя-
гом дня вирішує питання.

На зварювальній дільниці я підійшов 
до електрозварювальника Слободяна 
Миколи Васильовича: 

– Як ви оцінюєте роботу нового на-
чальника виробництва?

(ПРОДОВЖЕННЯ НА 2-Й СТОРІНЦІ)



АГРЕГАТНИЙ№ 37  грудень2

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

машинах.

*можливість навчання на виробництві

КРАСИЛІВ ВІДВІДАЛА 
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

Нещодавно Красилів відвідала народний депутат України Олена Копанчук, яка про-
вела зустрічі з жителями Красилівської ОТГ та визначила болючі теми Красилівщини.

Серед них:
- реконструкція очисних споруд;
- будівництво доріг;
- надання селянам земель для ведення ОСГ;
- надання допомоги сім’ї загиблого під час проходження військової служби;
- незаконне звільнення з роботи;
- врегулювання питання проїзду великогабаритного транспорту;
- численні скарги на міського голову Красилова.
По закінченню зустрічі з жителями громади, народний депутат Олена Копанчук, 

на запрошення редактора газети «Красилівський замок» Івана Длужневського, від-
відала редакцію газети «Красилівський замок», де зустрілася з ініціативною групою 
красилівчан.

Олена Копанчук запропонувала надавати власні дописи до газети, на що отримала 
одностайне схвалення від ініціативної групи та редактора газети. Зустріч в редакції 
відбулася в дружній та невимушеній обстановці.

Через напружений графік роботи народний депутат не змогла відвідати ДП «Краси-
лівський агрегатний завод». Тиждень тому я спілкувався з Оленою Копанчук, яка  в 
телефонній розмові обіцяла під час наступного візиту на Красилівщину обов’язково 
відвідати ДП «Красилівський агрегатний завод».

 
Редактор газети Іван Длужневський

– Після призначення Омелянчука В. В. началь-
ником виробництва, на мою думку, покращився 

стан роботи підприємства, почала вчасно надходити комплектація, стало краще працюва-
ти. Він – хороша людина, та дуже добре ставиться до працівників.

– А він до вас підходить та особисто спілкується?
– Постійно!
– Про що питає?
– Чи є комплектація, чи немає, які проблеми тощо…
– А якщо чогось бракує, і ви ставите його до відома?
– Якщо чогось немає – він одразу реагує на проблему та вирішує її.
– А взагалі з ним приємно спілкуватися?
– Навіть дуже! Гарна людина!
– То чому ж його раніше не призначили на цю посаду?
– Не знаю. Він раніше працював головним економістом, потрібна була там людина, а в 

зв’язку з потребами виробництва його призначили на цю посаду, і він почав добросовісно 
виконувати свої обов’язки.

– Чи поліпшився процес виробництва?
– От бачите, скільки комплектації з’явилося? Раніше стільки не було, затримки були, про-

стої. А сьогодні ми завантажені, а це означає, що випускаємо більше продукції, відповідно і 
заробляємо.

– Не можу не погодитися. Такий стан на виробництві – це мрія будь-якого працівника.
– Ваша правда!
І ще декілька відгуків працівників заводу про начальника виробництва

Денисюк Віктор Федорович, працює слю-
сарем механоскладальних робіт в 74 цеху. 
Його спеціалізація – виготовлення деталей 
для виробів оборонного призначення.

«Знаю Віталія Васильовича Омелянчука 
виключно з позитивної сторони. Мені дово-
диться часто спілкуватися з ним по роботі. 
Він ніколи не пройде цехом, щоб не запи-
тати, як ідуть справи. Завжди допоможе 
порадою у вирішенні питань виробничого 
характеру. Затримки у вирішенні проблем 
з його сторони не було. Вникає у суть спра-
ви, дружній у стосунках з працівниками. Я 
дуже задоволений тим, що його призначено 
начальником виробництва нашого заводу». 

Ревко Тетяна Дмитрівна, штампувальни-
ця 74 цеху. Трудовий стаж на ДП «Краси-
лівський агрегатний завод» – 46 років.

«Скільки я працюю, знаю його з хорошої 
сторони. Коли б я до нього не зверталася, 
він ніколи мені ні в чому не відмовив. Про-
ходячи цехом, Віталій Васильович завжди 
безпосередньо підходить і запитує: «Як ро-
бота, як справи?». Поцікавиться завантаже-
ністю. Простоїв в нас особливих якихось як 
не було, так і сьогодні немає, а з приходом 
нового начальника виробництва все-таки 
додалося впевненості у стабільності робо-
ти цеху.

Мазур Станіслав Тадеушевич, начальник 
відділу. 

«Віталій Васильович людина комуніка-
бельна, яка розуміє підлеглих, і перше, про 
що він турбується – це людина – робітник. 
Він намагається створити такі умови, щоб 
кожна людина не відчувала себе праців-
ником, що прийшов на примусову працю, а 
щоб усі відчували відповідальність та заці-
кавленість у загальному результаті.

Робота з людьми – це один з головних 
пріоритетів у його професійній діяльності. 
Він не кабінетний працівник. В нього робо-
та починається з цеху, з дільниці, де щодня 
працює з начальниками цехів, майстрами, з 
робітниками. Завдяки своїй зацікавленості 
в успіху підприємства та постійному спілку-

ванню з робітниками володіє повною інформацією про стан речей на тій чи іншій дільниці, 
бо хто краще йому підкаже, як не безпосередній виконавець робіт.

Віталій Васильович за освітою економіст, отже має знати економічну складову тієї чи ін-
шої деталі, а відтак – скільки витратити на її виробництво і на що в подальшому це може 
вплинути. Окрім того, наш начальник виробництва не зупиняється на досягнутому та про-
довжує навчатися – без відриву від виробництва здобуває інженерну освіту». 

Отак відгукуються про нового начальника виробництва працівники підприємства. Ко-
лектив позитивно оцінив та підтримав призначення Віталія Омелянчука, а це не так мало, 
бо мікроклімат, взаємна довіра та взаємоповага, яка поєднується з сумлінним та профе-
сійним виконанням обов’язків усіма і кожним окремо, безумовно, забезпечить подальший 
успішний розвиток підприємства.

До написаного
Сьогодні керівництво підприємства потурбувалося про підвищення технічного рівня пра-

цівників підприємства, завдяки чому в Хмельницькому національному університеті без від-
риву від виробництва підвищують свою освіту сім працівників заводу.

Варто додати, що начальник виробництва Омелянчук В. В. – один з тих семи працівників, 
– він без відриву від виробництва здобуває інженерну освіту в Хмельницькому національ-
ному університеті.

Редактор газети Іван Длужневський

Продовження. Початок на 1-й сторінці
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2016 – чисельність населення в Європі зазнає значного зменшення.
2018 – новою світовою державою стає Китай. Країни, що розвиваються, пе-

ретворюються з експлуатованих на експлуататорів.
2023 – трохи зміниться орбіта Землі.
2028 – створення нового джерела енергії (ймовірно, це контрольована тер-

моядерна реакція). Проблема голоду починає поступово вирішуватись. Стар-
тує пілотований космічний корабель до Венери.

2033 – полярні льоди тануть. Підвищується рівень Світового океану.
2043 – світова економіка процвітає. В Європі починають правити мусульма-

ни.
2046 – стає можливим штучне вирощування будь-яких органів. Заміна ор-

ганів стає одним з кращих методів лікування.
2066 – під час нападу на 

мусульманський Рим, США 
застосовують новий вид 
зброї – кліматичний. Різке 
похолодання.

2076 – виникає безкласо-
ве суспільство (комунізм).

2084 – відновлення при-
роди.

2088 – нова хвороба – 
старіння за декілька се-
кунд!!!

2097 – хвороба (швидке 
старіння) починає успішно 
лікуватись і остаточно по-
долана.

Пророцтва Ванги 
за датами та роками

Найперспективніше місце, де напевно 
можна що-небудь знайти, – це старі бу-
динки. Бажано для пошуку знайти поки-
нутий будинок ще царської побудови. Це 
легко визначити, поглянувши на цвяхи. У 
старих будинках використовувались цвя-
хи не заводського виробництва, а ковані 
вручну.

Найімовірніші місця знаходження мо-
нет – це віконні і дверні коробки. Їх треба 
витягнути і обстежити всі дотичні поверх-
ні. Зазвичай в таких місцях трапляються 
одиничні монети, зате часто. В таких міс-
цях можна знайти монети раннього ра-
дянського періоду, іноді дрібне царське 
срібло. Крім монет, знахідками будуть 
гудзики, пера від ручок, різні квитанції 30-
40 років та інші предмети.

Наступним цікавим місцем є стики під-
логових балок. Розібрати їх можна, ско-
риставшись бензопилою. Шансів щось 
знайти буде трохи менше, зате в таких 
місцях знаходили срібні монети по де-
кілька штук.

Якщо в будинку підлога вже розібрана, 
то на земляній поверхні, що була під під-

логою, трапляються різні дрібні 
предмети. Дрібні монетки могли 
закотитись у щілини або за плін-
тус, або ж просто провалитись 
під підлогу. Візьміть невелику 
лопату і злегка перекопайте 
шар землі приблизно на 20-30 
см вглиб. Монети швидше за 
все знайдуться, причому різних 
епох – від царських часів, і до 
радянського дріб’язку. Крім мо-
нет, можуть знайтись різні гудзи-
ки, іноді старовинні пляшки.

І ще є місце в будинках, де 
теж можна знайти монети. Це 
кути будинків. Зазвичай, на по-
чатку будівництва, в кути на 
фундамент закладались моне-
ти. Або під один кут, або, якщо 
господар був багатший, – під 
всі кути. Найважче при пошуку 
в таких місцях – докопатись до 

середини кута. Якщо нижні колоди ще не 
почали гнити, то дістатись середини буде 
непросто. Зазвичай під кути закладали 
монети великого розміру (п’ятаки) і, дуже 
часто, монети які вже вийшли з обігу. 
Тобто, якщо вже щось знайдеться, то це 
буде дійсно цікава річ.

Можна також розкопати місце побли-
зу входу до будинку. Тут можна знайти 
предмети більшого розміру, наприклад, 
старовинні пляшки, глиняні горщики, со-
кири, а якщо пощастить, то  й ножі або 
іншу зброю.

Варто заглянути і на горище будинку, 
якщо дах не перекривався з часів побу-
дови. На горищі треба шукати довкола 
комина і в кутах. Далі можна проглянути 
балки, там зазвичай щось могли ховати. 
Якщо ж дах вже був перекритий, то на 
горище можна навіть не лазити. Найго-
ловніше у пошуку в старих будинках – пе-
реконатись, що він нікому не належить. 
Відсутність вікон і підлоги вказує саме на 
те, що такий будинок не має господаря.

Як знайти скарб без 
допомоги металошукача?

У Хмельницькій області у 2019 році 
зареєстровано 3 випадки дифтерії після 
9-ти річного епідемічного благополуччя. 
З 2000 року в області реєструвались по-
одинокі випадки захворювання. У 90-х 
роках, на фоні масової антивакциналь-
ної пропаганди та зниження рівня охо-
плення щепленнями населення, в облас-
ті перехворіли на дифтерію 305 осіб.

Дифтерія — це гостре інфекційне за-
хворювання з повітряно-крапельним 
механізмом передачі, що характеризу-
ється місцевим фібринозним запален-
ням (переважно слизових оболонок 
ротоглотки) та явищами загальної ін-
токсикації з переважним ураженням 
серцево-судинної та нервової систем, 
нирок.

Дифтерія передається найчастіше 
повітряно-крапельним шляхом, факто-
рами передавання також можуть бути 
предмети побуту (посуд, іграшки). Коли 
дифтерійна бактерія потрапляє у дихаль-
ну систему, вона виробляє токсин, який 
блокує синтез білка в клітинах, у резуль-
таті чого виникають тяжкі функціональ-
ні та структурні зміни, інколи несумісні з 
життям. Захворювання проявляється у 
вигляді ангіни, коли у горлі утворюються 
плівки, що можуть ускладнювати дихан-

ня та ковтання.
Симптоми дифтерії
Інкубаційний період дифтерії стано-

вить 2–10 днів.
Клінічна картина захворювання зале-

жить від локалізації патологічного про-
цесу, його поширеності, ступеня токси-
козу та / чи обтурації дихальних шляхів, 
наявності та характеру ускладнень, су-
путніх захворювань та приєднання вто-
ринних інфекцій.

Захворювання на дифтерію може 
мати такі прояви:

– біль у горлі;
– підвищена температура, лихоманка;
– набряк слизової оболонки ротоглот-

ки;
– наліт на мигдалинах сірого кольору, 

осиплість голосу;
– набряк шиї;
– збільшення шийних, підщелепних 

лімфатичних вузлів.
Лікування дифтерії
Усі хворі на дифтерію, незалежно від її 

клінічної форми і ступеня тяжкості, під-
лягають невідкладній обов’язковій гос-
піталізації до інфекційного стаціонару. 
Головним у лікуванні всіх форм дифте-
рії (крім бактеріоносійства) є введення 
антитоксичної протидифтерійної сиро-
ватки (ПДС), яка пригнічує дифтерійний 
токсин у крові.

Профілактика дифтерії
Попередити розвиток небезпечних 

ускладнень можна завдяки вакцинації 
дітей, згідно з Календарем профілактич-
них щеплень, і ревакцинації дорослих 
кожні 10 років.

Вакцинація, як і перенесене захворю-
вання, вже через 1–1,5 роки не гарантує 
захисту від інфікування та захворюван-
ня, але у правильно щеплених недуга ма-
тиме набагато легший перебіг, ніж у тих, 
хто не має щеплень. Тому так важливо 
вчасно здійснювати як вакцинацію, так 
і ревакцинацію.

Щоб запобігти поширенню хвороби, 
потрібні раннє виявлення хворого, його 
ізоляція та лікування, а також виявлен-
ня та санація бактеріоносіїв.

Метою щеплення є створення анти-
токсичного імунітету проти дифтерії 
(правця), наявність якого практично лік-
відує небезпеку розвитку важких форм 
дифтерії та допомагає зменшити захво-
рюваність.

Вакцинація проводиться у кабінетах 
щеплень дільничних поліклінічних за-
кладів (безкоштовно). Також є мережа 
приватних кабінетів щеплень, де можна 
вакцинуватися власним коштом.

Вакцинація дітей
Згідно з національним Календарем 

профілактичних щеплень, для вакци-
нації дітей проти 
дифтерії, кашлюку, 
правця на першому 
році життя можуть 
використовуватися 
вакцини як з аце-
люлярним (АаКДП), 
для ослаблених ді-
тей, так і з цільно-
клітинним (АКДП) 
кашлюковим ком-
понентом. Ці вакци-
ни використовують-
ся для щеплення 
дітей до 6 років 11 
місяців 29 днів.

Вакцинація АКДП 
(АаКДП) вакциною здійснюється у: 2 мі-
сяці (перше щеплення), 4 місяці (друге 
щеплення), 6 місяців (третє щеплення). 
У 18 місяців проводиться ревакцинація.

Дітям, старшим 7 років, та дорослим, 
які раніше не були щеплені або не мають 
даних щодо вакцинації, проводять ще-
плення АДП-М триразово. Ревакцинація 
дітей віком 15 –18 років, які отримують 
щеплення поза цим Календарем, здійс-
нюється з мінімальним інтервалом у 3 
роки після останнього щеплення для 
профілактики дифтерії та правця.

Вакцинація дорослих
Першу планову ревакцинацію дорос-

лих за віком та епідпоказаннями, які 
раніше були щеплені, проводять АДП-М 
у віці 26 років з подальшою плановою 
ревакцинацією АДП-М з мінімальним 
інтервалом 10 років від попереднього 
щеплення АДП-М.

Для профілактики дифтерії у разі ви-
никнення осередку інфекції контактні 
особи, залежно від їхнього вакциналь-
ного статусу, підлягають негайній імуні-
зації.

Не гайте часу! Щеплюйте проти дифте-
рії своїх близьких та вакцинуйтеся самі!!!

Лікар-епідеміолог Красилівського ра-
йонного лабораторного відділення ДУ 
«Хмельницький обласний лаборатор-

ний центр МОЗ України» С. П. Качан

Обережно, 
дифтерія!
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ВІТАННЯ  ВІД  
КОЛЕГ

Усі, хто бажає поздоровити своїх колег з днем народження 
та іншими знаменними датами, мають подати текст поздоров-
лення завідуючій профспілкової бібліотеки до 20 числа місяця, 
що передує цій події. Для прикладу, якщо в колеги день народ-
ження або інша знаменна дата у січні, то текст поздоровлення 
потрібно подати до 20 грудня.

Третій рік поспіль заводська ко-
манда з футзалу бере участь у від-
критому чемпіонаті м. Хмельниць-
кого з футзалу. Досягнуто немало: 
в дебютному сезоні 2017-2018 року 
команда ФК «Красилівський агрегат-
ний завод», перебуваючи в 5 дивізіо-
ні (з 36-ти команд-учасниць) посіла 
2 місце та перейшла в 4-й дивізіон. 
В сезоні 2018-2019 років заводська 
команда теж без нагород не залиши-
лась – 3 місце, але наші спортсмени 
зупинились за крок до переходу в 3 
дивізіон.

І ось розпочався чемпіонат 2019 
– 2020 років.  Функціонери  відкри-
того чемпіонату м. Хмельницького 
з футзалу з деяким скептицизмом 
ставилися до нашої команди, про що 
свідчать анонси, які передували зі-
граним матчам (окрім 1 туру). Публі-
кую висловлювання знавців  перед 
іграми нашої команди, а після їхніх 
висловлювань розміщаю (в скобках) 
результати кожного матчу. Це свід-
чить про те, що ні один негативний 
прогноз щодо нашої команди не ви-
правдався.

1 тур – «КАЗ», який за підбором 
гравців виглядає одним з головних 
претендентів на підвищення в класі, 
сезон почне поєдинком із дебютан-

том – «Прикордонником-2»
 (перемога 5:0);
2 тур - ФК «ЮАН» спробує завадити 

«КАЗу» 
(перемога 5:4);
3 тур – «ЛП-Інкогніто» за рахунок 

характеру може створити проблеми 
«КАЗу» 

(перемога 10:1);
4 тур – згуртованому «Золотому 

Грифону» цілком під силу зупинити 
виграшну ходу «КАЗа» 

(перемога 14:3);
5 тур - зіграним та наполегливим 

«Товтрам» можливо вдасться зупи-
нити переможний рух «КАЗа» 

(нічия 4:4).
Після 5 туру ФК «КАЗ»  абсолютно 

заслужено перебуває на 1 місці тур-
нірної таблиці 4 дивізіону!!!

Користуючись нагодою, хочу подя-
кувати директору ДП «КАЗ» О. Про-
цюку та голові профкому ПАУ на ДП 
«КАЗ» М. Галишу за фінансову під-
тримку нашої команди, а також усім 
вболівальникам, які супроводжують 
та надихають нашу команду на пере-
моги!!!

Президент команди з футзалу ДП 
«Красилівський агрегатний завод» 

Віталій Омелянчук

Успіх заводської команди з футзалу



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

Сивак Галина Іванівна,  
слюсар з механо-складальних  робіт цеху №95 Хахай Зоя Григорівна, шліфувальниця цеху № 73
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Недостатньо висока пенсія змушує деяких українців шукати можливості для заро-
бітку навіть після виходу на заслужений відпочинок. При цьому за ними зберігається 
право на отримання більш високих виплат.

Зокрема, існує спеціальний порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, 
розповіла виданню «Урядовый кур’єр» заступник директора Департаменту пенсійно-
го забезпечення – начальник управління методологічного забезпечення Пенсійного 
фонду України Світлана Блазня.

За її словами, умови проведення перерахунку пенсії визначені Законом № 1058. 
Перерахунок пенсії проводять у тому випадку, якщо громадянин після призначення 
пенсії працював. При цьому перерахунок пенсії проводять з обліком не менше 24 
місяців страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) 
пенсії. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії може проводитися з урахуванням 
заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення пенсії.

Якщо людина після призначення (перерахунку) пенсії має менше 24 місяців стра-
хового стажу, то перерахунок пенсії проводять не раніше, ніж через два роки після 
призначення (попереднього перерахунку), з урахуванням страхового стажу після її 
призначення (попереднього перерахунку). Заробітна плата 
при проведенні перерахунку пенсії не міняється.

Такий перерахунок проводять на підставі заяви грома-
дянина або з 1 квітня автоматично, без додаткового звер-
нення особи, за даними пенсійної справи і реєстру застра-
хованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Нагадаємо, що найближчим часом механізм призначення 
пенсій буде змінений: згідно з розпорядженням президента 
Володимира Зеленського, Мінсоцполітики повинно забез-
печити призначення пенсій українцям по досягненню ними 
пенсійного віку без звернення громадян в органи соціаль-
ного захисту. Також чиновників зобов’язали забезпечити 
введення сервісу отримання довідок за допомогою спе-
ціального мобільного додатку, при цьому усі зміни мають 
бути проведені до кінця поточного року.

Хоча б два роки страхового стажу: в 
ПФУ роз’яснили порядок перерахунку 

пенсій працюючим пенсіонерам
У відповідності до прийнятого закону, всіх пенсіонерів України, матерів-одиначок, 

субсидіантів перевірять. Нарешті стало відомо, кого змусять повернути отримані ви-
плати.

Шістнадцятого жовтня Верховна Рада України у другому читанні проголосувала за 
законопроект № 1231, документ підтримало 249 народних обранців.

У відповідності до документу, перевірка відбудеться у три етапи. Якщо буде вияв-
лено, що кошти отримували незаконно, в тому числі на підставі неправдивих даних, 
такі суми змусять повернути.

Перевірку будуть проводити відповідні посадові особи за допомогою автоматизо-
ваної бази. Перевірці будуть підлягати усі, хто отримує допомогу від держави. До цієї 
категорії осіб будуть входити всі, хто отримує:

– пенсію, пільгу, стипендію, субсидію;
– грошову виплату з державного бюджету;
– виплати з місцевого бюджету, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування.
Перевірка може бути проведена у період трьох років, що обліковується з моменту 

закінчення нарахування та виплати відповідної допомоги.
У випадку, якщо в результаті перевірки встановлять наявність порушень, кошти 

доведеться повернути у повному обсязі.
Вся інформація про отримувачів допомоги від держави буде внесена до єдиної сис-

теми, в якій зберігатиметься анкета кожного.
Перший етап перевірки буде проводити 

орган, до якого звертаються за призначен-
ням відповідної виплати. Саме вони при-
ймуть заяву, внесуть інформацію в єдину 
базу та отримають відомості з неї.

Другий етап триватиме до тих пір, поки 
ви отримуєте гроші від держави.

Третій етап – перевірка тих, хто вже 
не отримує гроші від держави. Цей етап 
може тривати протягом трьох років після 
того, як гроші перестали виплачувати.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам почали 
приходити сповіщення, в яких сказано, що 
їхній дохід перевищує податкову соціальну 
норму. Внаслідок чого вони позбавляють-
ся пільг на оплату комунальних послуг.

Усіх пенсіонерів України перевірять
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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

9 Травня 1980 року. Відділ постачання. Фото надала Шевчук Е.О.

Працівники відділу кадрів і табельного бюро. 
Рік невідомий
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В церкві:
– Батюшко, мені кота треба відспівати.
– Що ти, сину мій, це неможливо! Звер-

тайся в комерційну церкву!
– А скільки там беруть? Я маю тільки 

2 000 євро.
– То що ж ти, сину мій, зразу не сказав, 

що у тебе кіт хрещений?!

Після уроку водіння в автошколі ін-
структор каже курсанту:

– Вам треба краще освоїти керування 
машиною. Сьогодні ви збили десять пі-
шоходів.

– Десять? А скільки треба, щоб одер-
жати права?

Застряг росіянин в ліфті, натискає на 
кнопку аварійного виклику, і чує голос:

– Якщо ви розмовляєте українською, 
– натисніть один! Якщо ви розмовляєте 
російською – натисніть два!

Той впевнено натискає два, і чує:
– Ну що, москалю, застряг?!

У психлікарні хворі дивляться телеві-
зійні новини. Один з хворих, почухавши 
потилицю, каже:

– Як добре, що я в психушці...
Лікар, почувши це, говорить санітару:
– Цього пора випускати. Він вже здоро-

вий.

Дзвінок в лікарню. Приємний жіночий 
голос відповідає:

– Слухаю вас.
– Здрастуйте, це реєстратура?
– Ні, це морг.
– Ой, вибачте, мені до вас ще рано.
Той же приємний голос:
– Нічого страшного, ми почекаємо.

Зустрілись американець, француз і 
українець. Американець каже:

– У мене три вілли і дві коханки.
Француз:
– А у мене дві вілли і три коханки.
Українець:
– У нас вила є на кожному подвір’ї. А 

сплю я зі всім селом!

Розпочато виробництво українського 
аналога ляльки Барбі – Орисі. В комп-
лекті з лялькою – її друг Остап, хата, літ-
ня кухня, два гектари городу і отрута від 
жуків.

Зарплата шепоче:
– Давай сходимо кудись?
Їй у відповідь:
– Вдома сиди, маленька ще.

Почувши у російських «Вістях», роз-
повідь ведучого Дмитра Кисельова про 
кількість екстремістів в Україні, в Аль-Ка-
їді зрозуміли, що їм залишається хіба що 
саморозпуститись...

Тільки уявіть: приходить депутат в 
Раду восени, а йому кажуть: ти винен 
гроші за ремонт, нові столи, стільці, мі-
крофон і пульт для голосування. Сміш-
но, правда? А батькам, які ведуть діток в 
дитсадок або в школу, не смішно!

          Бути здоровим i жити довго

Як позбутись закрепу (запору)
Закрепи – дуже поширена пробле-

ма, вона заважає жити легко і радісно. 
Закрепи створюють відчутний диском-
форт, до того ж вони шкідливі, бо спри-
чинюють серйозні захворювання. Тому 
варто знати, як швидко позбутись за-
крепу і надалі забути про цю проблему 
назавжди. Існує багато причин закрепів, 
тому лікувати їх потрібно комплексно. 
Насамперед треба правильно харчува-
тись і виконувати хоча б нескладні фі-
зичні вправи. Також варто подбати про 
достатню тривалість сну і відпочинку.

Отже, декілька рекомендацій, які допо-
можуть позбутись закрепу:

1. Дотримуйтесь дієтичного режиму 
харчування. Їжте більше свіжих овочів і 
фруктів, а також горіхи. Також звичайний 
хліб краще замінити хлібом, випеченим з 
борошна грубого помелу;

2. В раціоні частіше має бути гречана і 
кукурудзяна каша;

3. Добре вживати в їжу пророщене зер-
но і висівки;

4. Їжу треба ретельно пережовувати, 
тому їсти краще без поспіху;

5. Потрібно випивати достатню кіль-
кість простої кип’яченої, джерельної або 
негазованої мінеральної води. Лікарі ре-
комендують вживати за день 6-8 скля-
нок води, не враховуючи інших напоїв;

6. Корисно регулярно рухатись. Фізичні 
навантаження впливають на частоту ви-
порожнення кишечника. Зранку потрібна 
зарядка, а у вільний час дуже корисними 
будуть ходьба, біг на свіжому повітрі. Такі 
тренування не тільки допоможуть вирі-
шити проблему з закрепами, а й поліп-
шать загальний стан здоров’я;

7. Щоб позбутись закрепу дуже швид-

ко, потрібно поставити клізму з водою 
або з фізичним розчином. Це є найшвид-
ший і найбільш дієвий спосіб, але не вар-
то часто його застосовувати;

8. Якщо проблема все ж не вирішуєть-
ся, можна скористатись лікарськими 
засобами. Сучасна медицина пропонує 
багато різних проносних, – вони діють 
швидко і ефективно. Але перед прийо-
мом будь-яких ліків варто проконсульту-
ватись з лікарями. Також треба знати, що 
цими ліками не можна користуватись по-
стійно, бо припинення їх вживання знову 
спричинить виникнення закрепів;

9. Лікарі можуть порекомендувати 
харчові добавки, які нормалізують робо-
ту шлунково-кишкового тракту – можна 
скористатись і ними;

10. Ще одним додатковим засобом від 
хронічного закрепу може стати масаж. 
Як робити такий масаж – можна довіда-
тись у лікарів.

Краще застосовувати всі згадані ре-
комендації комплексно, і тоді бажаний 
результат буде досягнутий швидше і на 
довший час.

Народні засоби від закрепів

Окрім ліків та додержання правильно-
го режиму харчування, існують переві-
рені часом народні засоби, приготовані 
з різних трав і насіння, які допоможуть 
впорядкувати роботу травної системи:

1. Взяти дві столові ложки трави мате-
ринки, залити їх склянкою окропу і про-
варити 15 хвилин. Після того, як відвар 
відстоїться, його потрібно процідити. 
Вживати готову рідину по півсклянки пе-
ред їжею двічі на день.

2. Одну столову ложку насіння кмину 
залити склянкою окропу. Дати відстоя-
тись півгодини, а потім процідити. Пити 
цей засіб тричі на день по одній столовій 
ложці.

3. При закрепах рекомендовано пити 
воду з лимонним соком, – така вода до-
поможе налагодити роботу печінки.

4. Столову ложку подрібненої кори кру-
шини залити одною склянкою кип’яченої 
води. Потім підігрівати цю суміш на во-
дяній бані протягом 30 хвилин. Як тільки 
відвар буде готовий, його треба проці-
дити. Вживати по столовій ложці перед 
їжею.

Всі ці поради допоможуть вирішити 
спричинену закрепами проблему досить 
легко, а головне – надовго. Окрім всіх 
вищевикладених рекомендацій, варто 
звертати увагу і на свій психологічний 
стан. Однією з причин частих закрепів 
може бути депресія або поганий настрій. 
Можливо, якщо не буде стресу, самі со-
бою зникнуть і закрепи. Пам’ятайте, що 
комплексне поєднання здорового харчу-
вання, достатньо рухливого способу жит-
тя, а також сну і гарного відпочинку – все 
це допоможе вам одужати і навіть покра-
щити загальний стан організму.

Лікарі застерігають про небезпеку користування вушними паличка-
ми.

«Не встромляйте у вухо нічого, що розмірами менше від вашого лік-
тя», – так іноді жартують отоларингологи. Насправді ж – це не зовсім 
жарт, бо користування вушними паличками може дійсно зашкодити 
здоров’ю вух. В чому ж приховується загроза? Щоб з’ясувати це, важли-
во знати, навіщо у вухах людини утворюється вушна сірка, або вушний 
віск.

Отже, основне завдання вушної сірки – захищати слуховий канал і 
утримувати його в чистоті від зовнішніх забруднень. Сірка захищає 
барабанну перетинку від пилу і бруду, а також має антибактеріальні та 
зволожуючі властивості. Дивовижно й те, що вуха людини влаштовані 
таким чином, що чистять самі себе! Як тільки вушна сірка засихає, під 
час жувальних рухів щелепою, вухо очищається від сухої сірки без сто-

ронньої допомоги.
Коли ж ми вважаємо, що 

розумніші від свого тіла і хо-
чемо зробити «як краще», то 
беремо вушні палички і почи-
наємо ними орудувати в слу-
ховому каналі. Так ми про-
штовхуємо шматочки сірки 
глибоко у вухо, а звідти вони 
вже не можуть самостійно 
видалитись. Така застрягла 
сірка – це середовище для 

розмноження бактерій, грибків і вірусів, які потрапляють у вухо з навко-
лишнього середовища. Все це може спричинити виникнення інфекцій, 
отитів, ушкоджень барабанної перетинки, зниженням слуху та іншими 
небажаними наслідками.

Але як же можна припинити чистити вуха?! – таке запитання виникає 
у кожного, хто звик самостійно чистити вуха. А ось спробуймо – взяти 
та не чистити. Як тільки ми дамо організму можливість самостійно очи-
щати слухові канали, – він добре робитиме це й без нашого втручання.

Чому чистити вуха 
небезпечно для здоров’я?

Багато хто не визнає нічних сорочок і піжам, 
віддаючи перевагу сну без одягу. І, як виявля-
ється, ці люди не помиляються. Підтверджено, 
що сон без одягу корисний з багатьох причин, 
іноді навіть зовсім несподіваних:

Знімає біль. Одяг перешкоджає вільній ци-
ркуляції крові, тому добре хоча би на час сну 
позбуватись «штучної шкіри». Це допоможе 
зняти напругу і дискомфорт, що може виникати, 
наприклад, в черевній порожнині, а отже й біль 
в животі також послабне або й зовсім зникне.

Нормалізує роботу сальних залоз. Сон не 
означає повну відсутність активності. Наші ор-
гани працюють і, щоб поліпшити продуктивність 
цієї роботи, важливо звільнити їх від зайвого 
тиску. Під час сну голяка спрощується доступ 
повітря до шкіри по всьому тілу, і таким чином 
прискорюються процеси її регенерації. В таких 
умовах сальні залози працюють значно краще, 
виділяючи шкірне сало і оновлюючи шкіру. Це 
також впливає і на інтенсивність загального об-
міну речовин.

Позбавляє безсоння. Людям, які потерпають 
від безсоння, медики також рекомендують спро-
бувати спати без одягу.

Чи 
корисно 

спати 
голяка?
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