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З  Новим  2020 роком! З  Різдвом  Христовим!

Шановні колеги, друзі та партнери!
 

Прихід Нового року – це дивовижна пора, завжди хвилююча і радісна. Тому дозвольте від щирого серця привітати вас з прийдешнім 
Новим роком та Різдвом Христовим і побажати міцного здоров’я та натхнення, родинного щастя та добробуту, затишку і тепла, 

здійснення надій та бажань! Нехай рік новий буде для вас багатим на добро, щедрим на радість та удачу! 
Бажаємо, щоб ваша праця завжди була потрібною і корисною, а успіхи – вагомими та переконливими! Хай прийдешній рік буде 

світлим, щасливим та мирним, а Різдво Христове наповнить ваші серця любов’ю, надією і вірою! 
Щастя вам, подальших професійних досягнень, миру і злагоди в сім’ях! 

Тепла і світла у ваших оселях!

 З повагою –
Олександр Процюк – директор ДП «Красилівський агрегатний завод»,

Микола Галиш – голова первинної організації Профспілки авіабудівників України 
на ДП «Красилівський агрегатний завод»

ІНОЗЕМНА ДЕЛЕГАЦІЯ 
ЗАЦІКАВИЛАСЯ «МАЛЮКОМ»

ДП «Красилівський агрегатний 
завод» відвідали представники шрі-
ланкійської компанії «Melco Aircraft 
Services (PVT) LTD», у приміщенні під-
приємства вони провели зустріч та 
перемовини з представниками ТОВ 
«ІнтерПроІнвест» та ДП «Красилів-
ський агрегатний завод».

Іноземці відвідали виставкову залу 
заводу, де отримали інформацію про 
історію становлення та розвитку під-
приємства, оглянули макети продук-
ції товарів народного споживання, 
а також  ознайомилися зі зразками 

опалювальної техніки «Kordi» (твердопаливні, газові котли). На дільниці складання 
«Малюка» гості дізналися про переваги виробу, а також вправлялися у стрільбі в за-
водському тирі. 

Представниками ДП «КАЗ» було продемонстровано іміджевий ролик підприємства 
з наголошенням на належність його до державного концерну «Укроборонпром».

Результати проведення перемовин:
1. Представники іноземної компанії виявили зацікавленість у виробі «Малюк» та 

подякували за надану можливість зустрічі.
2. Представники ДП «КАЗ», ТОВ «Інтерпроінвест» та іноземної делегації розглянули 

можливості:
– перспективного збільшення обсягів виробництва автомату «Малюк» та можли-

вість постачання виробу до республіки Шрі-Ланка.
– створення додаткових модифікацій та комплектацій виробу «Малюк» з урахуван-

ням кліматичних умов та потреб 
армії республіки.

3. Українською стороною нада-
но іноземним представникам не-
обхідні технічні характеристики, 
рекламні матеріали та інформацію 
про переваги автомату «Малюк» з 
метою подальшого ознайомлення 
керівництва країни з виробом.

Сторони досягли попередньої 
згоди на проведення подальших 
технічних консультацій, перемо-
вин, ведення ділового листування 
з метою подальшого підписання 
необхідних угод, контрактів та до-
говорів.
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За доброю традицією, проводжаючи 
минулий рік, ми оцінюємо пройдений 
шлях та визначаємо плани на майбутнє. 
І можна з впевненістю сказати, що зро-

блено немало. 
Так, середня заробітна плата в 2018 

році складала 9 169 грн, а в листопаді 
2019 вона становила вже 10 235 грн, за 

2019 рік плануємо забезпечити ріст за-
робітної плати на рівні 20 % і досягнути 
середньої заробітної плати 11 тис. грн. 

Порівняно з підприємствами-парт-
нерами, а також з огляду на статисти-
ку Хмельницької області, на нашому 
підприємстві відсутня заборгованість 
по заробітній платі, а рівень середньої 
заробітної плати значно перевищує по-
казники в регіоні. В травні 2019 року 
відбулося підвищення заробітної плати 
працівників підприємства на 8-10 %. Це 
робить наш завод одним із найбільших 
наповнювачів бюджету громади міста.

З кожним роком ми нарощуємо обся-
ги виробництва і реалізації продукції. В 
2018 році ми виготовили товарної про-
дукції на суму 207 127 тис. грн, а до кінця 
поточного року плануємо збільшити цей 
показник до 220 000 тис. грн, аналогіч-
но і по реалізації продукції. В 2018 році 
дохід від реалізації склав 220 954 тис. 
грн, а в 2019 році плануємо отримати не 
менше 238 000 тис. грн. Всі передумови 
для успішного виконання поставлених 

завдань у нас є. 
У 2020 рік ми входимо з новими пла-

нами, задумами та сподіваннями на до-
брі зміни. 

Упевнений: тільки наша згуртова-
ність, об’єднання зусиль для досягнен-
ня поставлених завдань дадуть змогу 
гідно відповісти на виклики сьогодення, 
забезпечити у новому році стабільне 
зростання нашого підприємства в ціло-
му та добробуту кожного його працівни-
ка зокрема.

Від себе особисто вітаю усіх завод-
чан-колег з прийдешніми зимовими 
святами, бажаю, щоб для кожного з нас 
цей рік став кращим із кращих, приніс 
добре здоров’я, достаток, багато радіс-
них днів! А для нашої спільної родини 
— Агрегатного заводу — хай він буде 
роком справжнього економічного під-
несення, результати якого відчує кожна 
сім’я!

Головний економіст В. Мисик

Зараз підприємство має на меті побу-
дувати додаткову автостоянку для лег-
кових авто наших працівників, вартість 
якої складає 1 млн грн. Власними сила-
ми підприємство ліквідувало наслідки 
негоди, яка пошкодила покрівлю на зна-
чній площі адміністративних будівель та 
виробничих корпусів, на це витрачено 
близько 1.3 млн грн. Закуплено машину 
плазмового розкрою вартістю 850 тис. 
грн, що дає змогу вчасно реагувати на 
потреби виробництва. Встановлено роз-
галужену та надійну систему відеоспо-
стереження вартістю 300 тис. грн, зав-
дяки якій є можливість контролювати 
ситуацію на заводі в режимі 24/7. Була 
проведена велика комплексна робота 
з ремонту автомобілів транспортного 
цеху, які тривалий час не експлуатува-
лися. Відремонтовані авто вже викону-
ють свої функції, на ці роботи було виді-
лено близько 150 тис. грн. Проводився 

масштабний ремонт фасадних частин 
корпусів, облаштування й озеленення як 
території підприємства, так і прилеглих 
земельних ділянок, на що було виділено 
близько 130 тис. грн. Закінчується ре-
монт кімнати з умивальниками цеху № 
73.

Стосовно перспектив розвитку, хочу 
зазначити, що у період із квітня 2018 по 
вересень 2019 року було укладено 25 
договорів на поставку військової тех-
ніки. В цьому контексті слід виділити 
продуктивну та поглиблену співпрацю із 
компанією «Інтерпроінвест», що дає нам 
можливість виходити на чималий обсяг 
виготовлення стрілецької зброї в розра-
хунку на місяць. В роботі перебувають 
та вже частково реалізуються договори, 
що заключено з українськими спецекс-
портерами, а саме: «Спецтехноекспорт» 
та «Укрспецекспорт», які представля-
ють інтереси Індії та Китаю відповідно. 

Не забувають про нас і друзі та колеги 
із КБ «Луч», і по можливості сприяють у 
наданні замовлень на ПТРК «Стугна». 

Стосовно виробництва та збуту това-
рів народного споживання, доречно від-
значити, що за 2018 рік нами заключено 
51 дилерську угоду на поставки. А вже 
за 7 місяців роботи у 2019 році укладе-
но 35 договорів на постачання ТНС. За 
результатами щорічної міжнародної 
виставки Аква-Терм 2019, зауважу, що 
наші котли є сучасними та конкуренто-
спроможними, а за деякими позиціями 
вони навіть кращі за аналоги, обсяги їх 
реалізації будуть і надалі залишатися на 
досить високому рівні. За результатами 
продажів, станом на кінець поточного 
року, підприємство планує отримати су-
марно близько 200 млн грн.

Радник директора М. Іванюк

РІК 2019  МИНУВ. ПІДСУМКИ РОБОТИ ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ 
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» 

Не хочу наголошувати на негативі, його ще 
й досі немало в усіх сферах нашого життя, 
тому хочу зупинитися на позитиві та розпо-
вісти про роботу профспілкового комітету, 
членів профспілки, яким я вдячний за під-
тримку та розуміння впродовж усього року. 
Впевнений, що колектив проявляє свою зрі-
лість не тоді, коли все гаразд, а саме у ті часи, 
коли перед ним стоять важкі випробування, 
з яких він виходить з честю та гідністю.

Що, на мою думку, позитивного сталося 
минулого року?

Ми уклали колективний договір на 2019-
2021 роки. В колективному договорі перед-
бачені всі умови роботи підприємства – від 
виробничої діяльності до захисту інтересів 
працівників та їхніх законних прав. Нам вда-
лося домовитися з адміністрацією заводу 
щодо колдоговору, який і був укладений на 
початку червня 2019 року. Хочу наголосити, 
що на момент завершення року всі зобов’я-
зання виконані. Що ж стосується питань 
з охорони праці, то вони теж виконуються 
послідовно, згідно договору. Завдяки тому, 
що під час укладання договору був досяг-
нутий компроміс, ми отримували кошти на 

культурно-масову роботу, в результаті чого 
ми оздоровили в цьому році 123 дитини, 78 
працівників на базі відпочинку «Мікрон» та 
«Гірський орел» (м. Одеса), а на базі «Корді» 
– 115 працівників. Працівники заводу, які 
потребувати санаторно-курортного лікуван-
ня, направлялися в санаторії для лікування.

Всього на культурно-масову роботу ви-
трачено понад 600 тисяч гривень. Це кошти 
підприємства, профспілкової організації і 
працівників.

Впродовж року профспілковий комітет 
послідовно трудився над поліпшенням 
умов праці: забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям. Ці питання заслу-
ховувалися на засіданнях профспілкового 
комітету.

Вважав і вважаю, що не хлібом єдиним 
живе людина, потрібно щось і для духов-
ного розвитку, для відпочинку. Виходячи з 
цього і будувалася робота профспілкового 
комітету.

При можливості профспілковий комітет 
частково виділяв кошти на туристичні поїзд-
ки працівників підприємства, на придбання 
квитків на концерти артистів, які виступали 

в Красилові. 
Працює профспілкова бібліотека, де на-

раховується більше 8 тисяч книг. Бібліотеку 
відвідує більше 200 членів профспілки.

Хочу подякувати всім членам профспілки, 
членам профспілкового комітету, головам 
цехових комітетів, директору підприємства 
Олександру Феодосійовичу Процюку, голов-
ному бухгалтеру Людмилі Вікторівні Власюк 
за розуміння і співпрацю у питаннях захисту 
прав та інтересів членів профспілки.

Дякуючи такій співпраці, заводська ко-
манда з міні-футболу успішно виступає у 
преміум-лізі відкритого чемпіонату міста 
Хмельницького, що створює додаткові умо-
ви для відпочинку, заняття спортом, а також 
пропаганди здорового способу життя серед 
заводської молоді.

Вітаю усіх з прийдешніми новорічними та 
різдвяними святами, бажаю усім членам на-
шого трудового колективу міцного здоров’я, 
добра, щастя, успіхів усім родинам! 

Бажаю здійснення мрій, непохитної віри в 
те, що попереду нас чекає краще майбутнє!

 Голова профспілки М. Галиш

Наша профспілкова організація працює 
під егідою Профспілки авіабудівників Украї-
ни, а також входить до Федерації ради проф-
спілок Хмельницької області. 

Рік, що минув, для нашої профспілкової 
організації, для нашого підприємства, як і 
в цілому для країни, був неоднозначним. 
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Десять схованок, до яких злодії загля-
нуть в першу чергу

Неможливо застрахуватись від проник-
нення злодіїв у наше житло. Але ми мо-
жемо зменшити збитки від приходу таких 
непроханих гостей. Для цього не треба 
ховати гроші і коштовності в «безпечних» 
(на вашу думку) місцях, бо злодії ці місця 
перевірять обов’язково.

Ось найбільш популярні «схованки», 
зберігання грошей і цінностей в яких по-
трібно уникати:

1. У шухлядах столів, стінок, тумбочок, у 
скриньках тощо. Ці місця взагалі не мож-
на вважати схованками, та все ж люди, 
які звикли зберігати гроші вдома, найчас-
тіше тримають їх саме там.

2. Серед одягу: у панчохах, шкарпетках, 
кишенях, у підкладці, у кошику з брудною 
білизною. Навіть не сподівайтесь, що зло-
дій гидливо обійде стороною ці ваші речі 
або не буде копирсатись у білизні, хай на-
віть вона буде брудною.

3. У книгах, дисках і відеокасетах. Злодії 
добре знають, що багато хто зберігає гро-
ші в книгах. Розкидані книги домашньої 
бібліотеки – давно звична ознака того, 
що тут побував квартирний крадій.

4. Під матрацом. Мало хто зізнається в 
цьому, та все ж багато хто все ще зберігає 
гроші саме там.

5. За дзеркалами, картинами, фотогра-
фіями та настінними килимами. Злодієві 
зовсім неважко заглянути за кожен такий 
предмет, що закріплений на стіні або сто-
їть під стіною.

6. У бачку унітаза або за вентиляційною 
решіткою. Про ці «схованки» злодії зна-

ють не гірше, ніж ті, хто ними користуєть-
ся.

7. На кухні: в холодильнику, в пластико-
вих або металевих коробках, в духовці. З 
кухні злодій може винести не тільки гроші 
і цінності, а й гарний посуд, і навіть щось 
смачне, що зберігалось в холодильнику.

8. На антресолях. Зловмисника не зу-
пинить те, що там складено багато різних 
речей – він просто вивалить все на підло-
гу і передивиться все, що захоче.

9. У побутовій техніці. Її можуть винести 
з дому разом зі всім, що в ній було захо-
вано.

10. Під паркетом, облицювальною 
плиткою або за шпалерами. Це може вбе-
регти від дрібних злодюжок, професіона-
лам такі схованки добре відомі.

Якщо, на думку власника дому, його 
особисті цінності мають зберігатись саме 
вдома, то надійніше буде ховати гроші та 
коштовності під акваріумом, або в горщи-
ку з кактусом, або навіть у старому зно-
шеному взутті. Злодії зазвичай не чіпа-
ють таких схованок – поспішаючи, вони 
можуть не побачити, не перевірити, не 
здогадатися.

Та все ж, найкраще зберігати гроші в 
хорошому стабільному банку – це і надій-
ніше, і вигідніше, оскільки на вкладення 
банк буде нараховувати відсотки. Тобто, 
таким чином сума ваших заощаджень 
буде поступово зростати навіть без зу-
силь з вашої сторони.

Де не варто 
зберігати гроші?

1. Жінка майже ніколи не знімає футболку, 
схопивши її на спині.

2. Позіхаючи, жінка прикриває рота доло-
нею, а не кулаком.

3. Жінку практично не дратує, коли нижня 
білизна застрягає між сідницями. Жінки лег-
ко носять ці тортурні пристосування під наз-
вою «бікіні». Зазвичай жінка не намагається 
непомітно поправити білизну ззаду, вставши 
зі стільця.

4. Замахуючись, аби щось кинути, жінка 
відводить руку не вбік, а назад. Можливо 
тому жінок ніколи не посилають підривати 
танки.

5. Оглядаючись, жінка зазвичай повертає 
тільки голову. Чоловік розвертається всім 
корпусом, бо у нього менш гнучка шия.

6. Більшість жінок вважають, що вмива-
тись водою з милом шкідливо. Чим вони 
вмиваються – можна побачити у ванній кім-
наті.

7. Наодинці з чоловіком, жінка завжди ду-
має про те, чи гарно вона виглядає.

8. На пропозицію показати руки чоловіки 
найчастіше протягують відкриті долоні. Жін-
ки протягують руки долонями вниз, показу-
ючи гарний манікюр і блиск перснів.

9. У жінок переважає грудний тип дихання. 
У чоловіків в процесі дихання активніше за-
діяний живіт.

10. Жінки не люблять, коли у них вільні 
руки. Тому вони завжди носять із собою 
сумочку – щоб перебирати ремінець, при-
тримувати за край і нескінченно в ній копир-
сатись. Якщо немає сумочки – замість неї 
підійде все, що завгодно: віяло, рукавички, 
книжка, квітка.

11. Жінки зазвичай боком піднімаються 
сходами або йдуть ними донизу. Чоловіки 
йдуть сходами прямо, роблячи ширші кроки.

12. Щоб побачити свої п’яти, жінки оберта-
ються за спину. Чоловіки для цього просто 
повертають підняту ступню.

14. По гарячому піску жінка йде навшпинь-
ки, а чоловік наступає тільки на п’яти.

15. Сідаючи, жінки стискають коліна або 
просто тримають їх паралельно. Тому в гро-
мадському транспорті краще сидіти поряд з 
жінкою.

16. Якщо у жінки на вулиці розстебнулася 
ширінка, вона не буде цим перейматись і спо-
кійно застібне штани.

17. Жінки затикають вуха пальцями, а чо-
ловіки – долонями.

18. Якщо попросити жінку передати за-
пальничку, – вона її саме передасть, а не 
буде кидати, перевіряючи чиюсь стрибучість 
і реакцію.

19. Одягаючись, жінка спершу бере сороч-
ку, а тоді спідницю або штани. Чоловіки за-
звичай чинять навпаки.

20. Рукавички жінка надіває до виходу на 
вулицю.

Чоловічі та жіночі 
звички:

чим вони 
відрізняються?

Перевіримо?

У скільки років жінки можуть вийти 
на пенсію?

До жінок нова пенсійна реформа в Україні виявилася більш лояльною, оскіль-
ки зберегла для них можливість виходу на пенсію до досягнення 60 років. 

Пенсійний вік для прекрасної 
половини населення буде збіль-
шуватися поступово і шістдесяти 
років досягне лише в 2021 році.

Так, наприклад, у 2018 році при 
наявності відповідного страхово-
го стажу на пенсію могли вийти 
жінки, яким виповнилося 58,5 ро-
ків. Відповідно піти на заслуже-
ний відпочинок жінки можуть піс-
ля досягнення ними такого віку:

    у 2019 році — 59 років (що 
народилися з 01.04.1960 до 
30.09.1960)

    у 2020 році — 59,5 років (що 
народилися з 01.10.1960 до 
31.03.1961)

    в 2021 році — 60 років (що 
народилися з 01.04.1961 до 
31.12.1961).

Як платити менше за електроенергію 
в зимові місяці

Які заходи необхідно вжити, щоб максимально знизити тепловтрати і витра-
чати менше електроенергії, зберігши при цьому комфортні умови

Зимовий пік електроспоживання починається в грудні. З грудня по лютий на-
селення споживає електроенергії в 1,5 рази більше, ніж в інші пори року. Поста-
чальник електроенергії YASNO підготував кілька порад, які допоможуть заоща-
дити кошти і платити за електроенергію менше.

Так, щоб рахунки за електроенергію не вводили вас у шок, потрібно вжити 
деяких заходів:

– зменшувати температуру обогрівачів на час, поки вдома нікого немає, до 
15°С – за даними, які опублікувала компанія, кожен градус вище 20°С збільшує 
ваші рахунки за електроенергію на 10 %;

– утеплити стіни житла – через них просочується близько 40 % тепла;
– встановити за батареєю екран з фольги – це збільшить тепловіддачу на 10-

15 %, не закривайте батареї шторами – вони поглинають до 20 % тепла;
– використовуйте жалюзі – це зменшить теплопровідність вікна на 8-15 %;
– установіть склопакети – це зменшить втрату тепла на 50 %;
– утеплюйте дах – використовуйте ізоляційні матеріали завтовшки не менше 

25 см;
– використовуйте енергозберігальні лампи – вони дозволять заощадити 75 % 

електроенергіі?
– надавайте перевагу більш ефективним обігрівачам: конвекторним, кераміч-

ним та інфрачервоним замість «ненажер» – масляних та тепловентиляторів;
– подбайте, щоб холодильник стояв подалі під радіаторних батарей, стояків 

опалення та електрообігрівачів;
– встановіть двозонний лічильник, що дозволить сплачувати вдвічі менше за 

електроенергію, що споживається з 23:00 до 07:00;
– зі смарт-розеткою можна програмувати вмикання/вимикання енергоємних 

приладів у потрібний час. Наприклад, налаштувати роботу бойлера у години, 
коли діє вдвічі дешевший тариф для власників двозонних лічильників.
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Шутюк Олександр 
Андрійович

Степанко Петро 
Анатолійович

Яковлева Ірина 
Сергіївна

Кучманюк Микола 
Петрович

Коробчук Лідія 
Олександрівна

Когут Тетяна 
Анатоліївна

Ващук Валерій 
Володимирович

Присяжнюк Олександр 
Васильович

Залевський 
Олександр Ярославович

Стельмащук Олександр 
Семенович

Ковальчук Людмила 
Олексіївна

Кашевко Наталія 
Романівна

Якубовська Алла 
Володимирівна

Шутюк 
Ігор Іванович

Сюткін В’ячеслав 
В’ячеславович

Кізюн Віктор 
Миколайович

Кравчук Михайло 
Петрович

Озійчук Світлана 
Борисівна

Сердечний Микола 
Степанович

Панасюк Наталія 
Миколаївна

Богуславський Микола 
Йосипович

Гончарук Людмила 
Миколаївна

Вовк Олександр 
Володимирович

Сантира Віктор 
Володимирович 

Мірошніков Олег 
Васильович

Кашуба Микола 
Михайлович

Іванюк Володимир 
Володимирович

НАШІ ЮВІЛЯРИ У 2019 РОЦІ
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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

Інформаційно-обчислювальний центр заводу. 
Фото з профспілкового архіву

Колектив цеху № 61.  80-і роки. 
Фото надав Володимир Самара
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 Мамо, завтра батьківські збори. Підеш?
– Не піду!
– А чому?
– Знаю я ці батьківські збори! Краще ми 

за ці гроші всією сім’єю за кордоном відпо-
чинемо!

– Кохана...
– Що?
– От скажи, чому ти у мене така неймо-

вірна дурепа?
– Бо так тобі й треба.

– Дівчино, дайте мені ваш телефончик.
– Ти поглянь, який шустрий. Це що, кохан-

ня з першого погляду?
– Ти поглянь, яка романтична. Це погра-

бування!

– Я вчора з батьками своєї дівчини позна-
йомився!

– Ну, і як?
– Прийняли, як рідного сина. Батько на-

віть ременем дав!

– Як справи у твоєї дівчини?
– Ми розпрощались.
– А чому?!
– Посварились. Вона кричить: «Я тобі 

не потрібна!». А я їй: «Олю, та потрібна ти 
мені!».

– А що вона?
– А вона Лєна.

– Вчора в нашу квартиру вдерся злодій.
– І що? Вкрав щось?
– Не вкрав! Лежить в лікарні. Дружина по-

думала, що це я додому так пізно прийшов.

– Що ти будеш сьогодні робити?
– Нічого.
– Ти ж вчора нічого не робив.
– А я ще не закінчив.

– Чим чоловіча логіка відрізняється від 
жіночої логіки?

– Чоловіча – правильніша, жіноча – ціка-
віша.

– Ти знаєш, я вже боюсь на вулиці роз-
мовляти російською.

– Чому? Ти боїшся бандерівців?
– Ні, я боюсь, що прийдуть москалі й бу-

дуть мене захищати.

Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші – не мина жодної крамниці.
Попросив він:
– Покажіть кухлик той, що з краю.
Продавщиця:
– Что? Чево? Я нє понімаю.
– Кухлик, люба, покажіть,
той, що збоку смужка.
– Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кру-

жка.
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
– В Україні живете й не знаєте мови.
Продавщиця теж була
гостра та бідова.
– У мєня єсть свой язик,
ні к чєму мнє мова.
І сказав їй мудрий дід:
– Цим пишатися не слід.
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика, та не знає мови.

Павло Глазовий

          Бути здоровим i жити довго

Піст, як і дієта, може бути вкрай жор-
стким, а може бути й досить вільним. 
Якщо у вас є бажання дотримуватись 
посту, (чи легкого, чи жорсткого) – тоді 
необхідно враховувати можливості і 
особливості свого організму. Наперед 
невідомо, чи зможе організм витримати 
випробування постом, тому краще по-
радитися з лікарем-дієтологом і спробу-
вати спочатку короткочасний і не надто 
жорсткий піст.

Види посту
Легкий піст. Цей піст дозволяє спо-

живати переважну більшість продуктів, 
окрім вершкового масла та м’яса. Тому 
дотримуватись такого посту дуже легко: 
замінити вершкове масло на олію, а м’я-

со – на птицю або рибу, і тоді можна хар-
чуватись майже так само, як ви звикли.

Середній піст. При додержанні се-
реднього посту до заборонених м’яса 
і вершкового масла додається птиця, 
риба, молочні продукти (окрім сиро-
ватки і знежиреного кефіру), картопля, 
солодощі (цукерки, шоколад, печиво), 
білий хліб, яйця і солодкі фрукти. Цей 
вид посту є значно важчим для тих 
людей, які раніше ніколи не постили. 
Під час цього посту треба харчуватись 
кашами, овочевими бульйонами і рагу. 
Мінімально необхідну організму кіль-
кість жиру можна взяти з рослинної олії. 
Саме завдяки рослинним жирам можна 
додержуватись середнього посту протя-
гом тривалого часу і без шкоди для ор-
ганізму.

Жорсткий піст. Якщо вам коли-небудь 
доводилось чути про те, що хтось живе 
«на хлібі та воді», то це було сказано 
саме про жорсткий піст. Додержуватись 
такого режиму харчування протягом 
тривалого часу – досить небезпечно, бо 
по суті такий піст є не стільки постом, 
скільки найжорсткішою дієтою зі всіх 
існуючих. В цьому випадку жири і білки 
відсутні повністю, а це протипоказано 
людям, які потерпають від м’язової ди-
строфії і захворювань серцево-судинної 
системи. Якщо є намір додержуватись 
такого жорсткого посту, то обов’язково 
треба попередньо проконсультуватись 
з лікарем. Додержуватись жорсткого 
посту можна не більше двох тижнів.

Як правильно
дотримуватись

 посту

Науковці Бостонського університету (США) встановили, що білкова дієта може бути 
корисною тим, хто потерпає від гіпертонії. При щоденному вживанні 100 грамів білків 
ризик виникнення проблем з артеріальним тиском знижується на 40 %, порівняно з 
тиском у людей, які вживають не більше 60 грамів білків щоденно.

100 грамів білку – це приблизно 4 стейки, або 5 курячих грудок, або біля 600 грамів 
домашнього розсипчастого сиру.

Треба знати, що гіпертонія може довго ніяк не проявлятись, але якщо її не виявити 
і не вилікувати, то це захворювання стає причиною інфарктів та інсультів.

Дослідження вказують і не те, що позбутись високого артеріального тиску допомо-
жуть морепродукти.

Важливо й інше: 
білки рослинного 
і тваринного похо-
дження мають одна-
ковий вплив на тиск 
– знижують і врівно-
важують його. При 
цьому рослинні біл-
кові продукти завж-
ди доступніші в ціні. 
Саме тому замість 
тваринних білків 
завжди корисніше 
й дешевше вжива-
ти бобові продукти 
(квасоля, горох), го-

ріхи, соняшникове і гарбузове насіння.
До того ж, білкова дієта корисна і для жінок, і для чоловіків будь-якого віку, та з 

будь-якою вагою тіла.
Багатий білками раціон харчування допомагає вживати менше калорій, а отже й 

нормалізувати вагу. В білкових продуктах містяться й амінокислоти, – вони благо-
творно впливають на нормалізацію кровообігу.

Як встановили дослідження іноземних дієтологів, декілька зайвих кілограмів ваги 
тіла у старших людей допомагають збільшити тривалість життя.

Досягнувши 50-річчя, мало хто вже звертає увагу на зайві кілограми. І це пра-
вильно, бо стабільна вага тіла – то краще, аніж вага, яка зазнає постійних перепа-
дів. Щоб встановити цей факт, було проведене дослідження, яке тривало 18 років. 
Дослідження показало, що люди, які досягли віку 50 років, маючи декілька кілограмів 

зайвої ваги, живуть дов-
ше в середньому на 15 ро-
ків, ніж їхні однолітки, які 
мають загальноприйняту 
«нормальну» вагу тіла.

Відомо, що ожиріння 
шкодить організму люди-
ни, бо спричинює виник-
нення багатьох хвороб, 
найчастіше – серцево-су-
динних. Так, майже 8 % 
людей віком від 50 років 
мають серйозні захво-
рювання і навіть є смер-
тельні випадки, причи-
ною яких стає зайва вага. 

Разом з тим, люди, які мали зайву вагу, але при цьому вона була стабільною, – хворі-
ли і помирали значно рідше.

Таким чином, науковці роблять висновок, що на зростання тривалості життя впли-
ває якраз стабільність ваги тіла. Коли людина часто худне і поправляється, то це 
створює для організму певний додатковий стрес. А стреси дуже впливають на здо-
ров’я старших людей. А зі стабільною, хай навіть трохи зайвою вагою, – такого не 
відбувається. Також, відповідно до висновків дослідників, до групи максимального 
ризику слід відносити тих людей, які потерпають від ожиріння, і при цьому все ще 
продовжують набирати вагу.

Білкове харчування 
допомагає знизити 
артеріальний тиск

Зайві кілограми продовжують 
життя людям після 

50-ти років
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