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Голова Хмельницької обласної
державної адміністрації відвідав
ДП «Красилівський агрегатний завод»

«РАДІОНІКС» –
З РОБОЧИМ
ВІЗИТОМ

Стор. 2
ЗУСТРІЧ З ГОЛОВОЮ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ

Стор. 3
МИ
СТАЛИ
ЧЕМПІОНАМИ
Першого квітня 2021 року голова облдержадміністрації Сергій Гамалій побував з робочим візитом
на Красилівщині. В ході поїздки посадовець ознайомився з роботою
одного зі стратегічно важливих промислових підприємств Хмельниччини – ДП «Красилівський агрегатний
завод».
Під час відвідин директор заводу
Олександр Процюк продемонстрував останні здобутки в діяльності
підприємства. Голова ОДА відвідав
виробничі цехи заводу та ознайо-

мився з особливостями виробничого процесу.
«На сьогоднішній день налагодження співпраці влади та регіональних підприємств є пріоритетним
завданням для нас. Красилівський
агрегатний – це підприємство, від
якого залежить не лише економічний розвиток регіону, а й підвищення обороноздатності країни. Тому
я, як голова адміністрації, робитиму
все від мене залежне, аби завод мав
підтримку та сприяння у вирішенні
проблемних питань», – наголосив

Сергій Гамалій.
Нагадаємо, що основною продукцією, яку виробляє підприємство, є
агрегати авіаційної техніки військового призначення, твердопаливні
котли та побутові газові опалювальні котли різних модифікацій,
зокрема парапетні та напольні з автоматикою MINISIT та EVROSIT, з циркуляційним насосом та димотягом,
регуляторами тиску газу, ПГЩМ,
конвектори тощо.
(Закінчення на 2-й сторінці)

Стор. 6, 7
З ІСТОРІЇ
ЗАВОДУ

Стор. 10
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З робочим візитом на ДП
«Красилівський агрегатний завод»
завітали представники «Радіонікс»

ТОВ «Радіонікс» – науково-виробниче підприємство військово-промислового комплексу України, яке займається розробкою, виробництвом, модернізацією, технічним обслуговуванням і ремонтом бортових радіоелектронних
систем та оптико-електронних приладів. Це відоме в Україні та за її межами
підприємство оборонної сфери під час візиту представляли: директор товариства Станіслав Зав’ялов, Василь Романенко – виконавчий директор та
Олексій Прядко – начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності.
Метою візиту було налагодження співпраці з ДП «Красилівський агрегатний завод». Представники ТОВ «Радіонікс» ознайомились з потужностями
підприємства, з номенклатурою виробів. За словами в.о. головного інженера ДП КАЗ Артура Побережного, незважаючи на те, що ТОВ «Радіонікс»
спеціалізуються на виготовлені комплексів військового призначення, гостей
також зацікавила і продукція народного вжитку, яку багато років виготовляє
наше підприємство та постачає не тільки на ринок України, а й за кордон.
З метою налагодження співпраці між підприємствами, під час проведення спільного засідання було обговорено заключення договорів на постачання виробів військового призначення, що виготовляються на ДП «Красилівський агрегатний завод» та які будуть використовуватись для модернізації
та розробки комплексу управління керованими ракетами.
Результатом візиту стало заключення договорів на постачання виробів.

АГРЕГАТНИЙ
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Дмитро Разумков зустрівся з представниками
регіональних бізнес-асоціацій Хмельницької області та
об’єднань великого бізнесу

11 березня за участі Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова відбулося засідання круглого
столу з представниками регіональних бізнес-асоціацій Хмельницької
області та об’єднань великого бізнесу. На це засідання було запрошено
і директора ДП «Красилівський агрегатний завод» Олександра Процюка,
що свідчить про значимість нашого
підприємства на теренах України.
До участі у заході долучилися народні депутати України від Хмельниччини, голова обласної адміністрації Сергій Гамалій, голова обласної
ради Віолета Лабазюк та інші представники політикуму та бізнесових
кіл регіону.
Розпочинаючи зустріч, Голова
Парламенту зазначив, що для впровадження реформ державі важливо
відчувати підтримку бізнесу, а бізнесу важливо працювати, отримуючи
підтримку від держави. «З урахуванням реформи децентралізації, ми
зможемо досягти високих резуль-

татів нашої спільної роботи. Але для того, щоб
проводити реформи, нам
потрібна буде підтримка
бізнесу. А бізнесу буде
важко працювати, не
маючи підтримки з боку
влади», – відзначив Дмитро Разумков. Він додав,
що співпраця важлива як
з місцевою владою, так і
з Верховною Радою, яка
ухвалює закони, направлені на підтримку бізнесу.
Одним із таких Голова Парламенту вважає законопроект «Про
державну підтримку інвестиційних
проектів зі значними інвестиціями».
«Закони про так звані інвестиційні
няні, які допомагають залучати інвестиції не лише від іноземних, але й
від українських інвесторів», – зауважив Дмитро Разумков.
Крім того, він виділив низку ініціатив, що направлені на підтримку
підприємництва, зокрема щодо податкової амністії та внесення змін
до Закону «Про індустріальні парки».
«Наступного тижня у першому читанні планується розгляд законопроекту
№ 4416-1. Питання такого характеру
турбують не лише Хмельниччину, а
кожен регіон, де я був. Адже це можливості для розвитку та залучення
інвестицій», – зазначив Голова Верховної Ради.
За словами Дмитра Разумкова,
для вирішення важливих для підприємництва питань об’єднувалися представники всіх депутатських

фракцій та груп Парламенту. «Є законопроекти, які допомагали малому, середньому, великому бізнесу на
початку коронавірусної кризи. Зараз
ми намагаємось вибудовувати співпрацю і з місцевою владою, і з представниками бізнесу, тому що чесний
бізнес – це податки в державу та
можливості для влади рухатися вперед», – наголосив він.
В свою чергу, голова адміністрації
Сергій Гамалій зазначив, що Хмельниччина є інвестиційно привабливим регіоном України. В області
розвинуте підприємництво, великий
промисловий потенціал, є унікальні
природні ресурси, власні енергоресурси, розвинена транспортна інфраструктура. Вже декілька років підряд
Хмельницька область займає лідируючі позиції в аграрному секторі

держави. Разом з тим, відмітив він,
Хмельниччина, як і вся держава, відчула коронавірусні наслідки і намагається їх мінімізувати, та створити
умови для розвитку регіону. Для цього в обласній державній адміністрації систематично проводяться зустрічі з представниками різних галузей,
аби почути їхні проблеми та віднайти
шляхи їх вирішення.
Також нещодавно відбулася зустріч з народними депутатами України від Хмельниччини, щоб обговорити питання, які потребують підтримки
народних депутатів України.
Ще до початку засідання круглого
столу директор ДП «Красилівський
агрегатний завод» Олександр Процюк зустрівся віч-на-віч з Головою
Верховної Ради України Дмитром Разумковим.

ВІДБУЛОСЯ СПІЛЬНЕ
ЗАСІДАННЯ

Відбулося спільне засідання адміністрації та профспілкового комітету підприємства, на якому заслухали та обговорили інформацію
(Мисик В. С., Галиш М. І.), згідно якої
підтверджено, що Колективний договір на підприємстві укладений 7
червня 2019 року терміном на три
роки.
Взаємні зобов’язання і заходи
колективного договору спрямовані

на забезпечення стабільної роботи колективу, покращення умов та
оплати праці, захисту соціально-економічних та трудових інтересів
працівників.
Пандемія, локдаун, обмеження в
роботі, на жаль, призвели до погіршення виробничої ситуації, неповної зайнятості, роботи за списками.
Все це привело до зниження заробітної плати. Середня зарплата за

2020 рік становила 6 137 гривень.
Адміністрація, профспілковий
комітет здійснювали роботу, що
була направлена на виконання
зобов’язань і заходів Колдоговору.
Так, з 01.01.2021 року збільшені тарифні сітки і посадові оклади в середньому на 20 %.
Обсяг товарної продукції виконано на 107 %.
Обсяг реалізованої продукції
становить 145 378 тисяч гривень.
Заходи з умов і безпеки праці
виконані.
Проводилися виплати згідно
розділу 7 «Пільги і компенсації»
Колдоговору.
Адміністрація та профком проводили оздоровлення працівників
підприємства, але і тут пандемія
коронавірусу внесла свої корективи. Оздоровлено в 2020 році на б/в

«Мікрон» і «Гірський орел» 61 працівника.
В санаторіях лікувалися 4 чоловіка.
Всього на оздоровлення витрачено 306 тисяч гривень
Комісія з питань укладання Колективного договору розглянула
пропозиції структурних підрозділів
заводу на внесення змін до Колективного договору на 2019-2021
роки.
Були ухвалені зміни та доповнення до Колективного договору
та продовжено дію Колективного
договору 2019-2021 років до 31
грудня 2021 року.
Зміни та доповнення до Колдоговору від адміністрації підписав
директор заводу Процюк О. Ф, від
трудового колективу Галиш М. І. –
голова п/о ПАУ на ДП «КАЗ».
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ОГОЛОШЕННЯ
При виникненні пожежі чи надзвичайних ситуацій
телефонувати:
101 (4-33-80) – пожежно-рятувальна служба
Внутрішній № тел. 133 (4-33-97) –
прохідна заводу
Внутрішній № тел. 101 (4-14-53) –
секретар (приймальня)

Запрошуються на роботу:
• Інженер-конструктор;
• інженер-програміст;
• оператор верстатів з програмним керуванням;
• фрезерувальник;
• токар;
• шліфувальник*;
• різьбошліфувальник*;
• електрозварник на
автоматичних машинах.
*можливість навчання на
виробництві
Адміністрація і профспілковий комітет проводять
роботу з організації відпочинку працівників заводу у
літньому сезоні 2021 року. Тих, хто бажає відпочити
в пансіонаті «Гірський орел» та б/в «Мікрон»
м.Одеса, просимо подавати заявки в профком.
Графіки заїздів та вартість проживання
на базах відпочинку додаються.
За інформацією звертатися в профком
і до голів цехових комітетів.

Працівники підприємства, які бажають
отримати безкоштовно щеплення від
COVID-19, просимо звертатися
в медпункт заводу.
ДП «Красилівський агрегатний завод» – одне з
небагатьох підприємств УКРОБОРОНПРОМУ, де
організовано вакцинацію.
На сьогодні вже вакциновано 30 працівників.
В заводському медпункті проводиться прийом
працівників підприємства лікарем-невропатологом КНП
«КРАСИЛІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»
Дні прийому:
– ПОНЕДІЛОК: 16.00 – 18.00
– СЕРЕДА: 16.00 – 18.00
– ПЯТНИЦЯ: 16.00 – 18.00

АГРЕГАТНИЙ

НАША МЕТА
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
НЕЗМІННОЮ
На сьогоднішній день на підприємстві склалася вкрай важка ситуація щодо виробництва товарів
народного споживання, а пов’язана
вона зі значним ростом цін на листовий металопрокат. Для прикладу,
якщо в листопаді 2020 року один кілограм листового металу коштував
20 гривень, то на сьогоднішній день
це вже більше 41 гривні. Аналогічна
ситуації і по всіх інших матеріалах та
комплектуючих.
Ми розуміємо, що за останніх пів
року вартість життя значно зросла і
для збереження працівників на підприємстві з 01 січня 2021 року було
підвищено заробітну плату і тарифні
ставки працівникам підприємства
на 20%, хоча ми розуміємо що і цього недостатньо.
Враховуючи підвищення цін на
метал, матеріали та комплектуючі,
підвищення заробітної плати, продукція товарів народного споживання, яку виробляє наше підприємство, значно зросла у ціні, а це
неодмінно має відбитися на збуті
продукції. Окрім того, епідемію коронавірусу також ніхто не відміняв
– магазини, які реалізовують нашу
продукцію знаходяться на карантині, а цей фактор теж зменшує реалізацію наших товарів.
У цій важкій економічній ситуації
керівництвом підприємства робиться все можливе, щоб підтримати

наших працівників. Так, за необхідності, усім працівникам виплачуємо
аванс, надаємо безвідсоткові кредити, а працівникам, які захворіли
на COVID, надаємо матеріальну допомогу на лікування
Незважаючи на вкрай важкий
економічний стан, що пов’язаний із
поширенням пандемії коронавірусу
та значним підвищенням цін на матеріали та комплектуючі, підприємство за перший квартал отримало
прибуток. Невеликими кроками, які
даються досить важко, все ж таки
наше підприємство не здається та
впевнено крокує до мети, а наша
мета - одержання прибутку, забезпечення добробуту та належних умов
праці кожного працівника!
Заступник директора з фінансів
ДП «Красилівський агрегатний
завод» Володимир Мисик

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ
ДОВКІЛЛЯ
Традиційно щороку в квітні відзначаються День довкілля та День Землі. У Красилові з кожним роком до святкування цих днів долучається все
більше представників підприємств, установ та організацій, органів самоорганізації населення, громадських організацій, мешканців міста з активною
життєвою позицією.
Працівники ДП «Красилівський агрегатний завод» щорічно долучаються
до цієї акції, тож і цьогоріч вийшли на прибирання і наведення ладу на території підприємства та прилеглої до нього території.
Більш розлога інформація та багато фотографій будуть опубліковані в наступному номері газети АГРЕГАТНИЙ на кольорових сторінках.

АГРЕГАТНИЙ
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Земельна
реформа
В Україні триває земельна реформа. У землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок виникає багато
запитань. Тому система надання
безоплатної правової допомоги
роз’яснює основні правові питання
у сфері земельних відносин.
Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві
земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати
її відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
Укладення договору оренди земельної ділянки здійснюється:
•
щодо земель приватної
власності, то за згодою орендодавця та особи, яка вправі набувати
право оренди на таку земельну ділянку;
•
щодо земель державної
або комунальної власності, то це
відбувається на підставі рішення
відповідного органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування – орендодавця, або за
результатами аукціону на підставі
цивільно-правового договору або в
порядку спадкування.

Що має містити договір
оренди землі?

По-перше, інформацію про об’єкт

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПОВІДОМЛЯЄ
Органи Пенсійного фонду України щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсій тим, хто на 1 березня
поточного року набув право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим-третім частини
4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» на найбільш вигідних умовах.
У 2021 році перерахунку підлягатимуть пенсії:
- за віком, по інвалідності, в тому
числі, обчислені в розмірі пенсії за
віком;
- за вислугу років при умові, що
станом на 01.04.2021 року особи
досягли пенсійного віку, встанов-

оренди (його кадастровий номер,
місце розташування та розмір).
По-друге, дату укладення та строк
дії договору оренди.
По-третє, має також бути прописана орендна плата із зазначенням
її розміру, індексації, способу та
умов розрахунків, строків, порядку

Укладення договору
оренди земельної
ділянки
законодавства вартості земельної
ділянки.
Якщо договір не містить хоча б
одну із цих істотних умов, у майбутньому він може бути визнаний неукладеним у судовому порядку.
Строк дії договору оренди земельної ділянки не може перевищу-

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням
однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально.
Земельна ділянка за договором
оренди землі вважається переданою орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права
оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Щодо змін умов договору
оренди землі,

її внесення і перегляду, відповідальності за її несплату, а також інші умови, встановлені за домовленістю
сторін.
Сторони договору можуть домовитися про встановлення будь-якого
розміру орендної плати, але не менше ніж 3 % визначеної відповідно до

вати 50 років.
Строк оренди земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
фермерського господарства, особистого селянського господарства не
може бути меншим як 7 років.

то у разі істотної зміни обставин,
якими сторони керувалися при укладенні договору, можна зробити за
взаємною згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.
Якщо такої згоди немає, то спір
вирішується у судовому порядку.
Зміни до договору оренди набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у Державному реєстрі
прав на нерухоме майно.
А якщо договір змінюється у судовому порядку, то з дня набрання
рішенням суду законної сили, якщо
в цьому рішенні не встановлено іншого строку, з подальшою державною реєстрацією.
Красилівське БЮРО
правової допомоги
тел. 4-26-60

Про перерахунок пенсій з 1 квітня
леного статтею 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та в яких
від дати призначення/попереднього перерахунку (від останньої дати
зарахування страхового стажу) до
01.03.2021 року пройшло не менше
24 календарних місяців.
Однак є і новації, які пов’язані зі
змінами до Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування» та Податкового кодексу України, якими передбачено замість щомісячної звітності подання
щокварталу об’єднаної звітності з
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.
Подання такої звітності (податкового розрахунку) здійснюватиметься у
строки, встановлені Податковим кодексом України, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного кварталу.
У зв’язку з цим дані
про страховий стаж та
заробітну плату в реєстрі застрахованих осіб
Державного
реєстру
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування (далі – Ре-

єстр) будуть наявні через 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
кварталу. До прикладу, звітність за
перший квартал 2021 року подаватимуть до 10 травня 2021року.
Враховуючи зазначене, автоматичний перерахунок пенсій згідно
абзацу 5 частини 4 статті 42 Закону
України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
буде проведено після надходження звітності за перший квартал та
відображення в Реєстрі даних про
страховий стаж та заробітну плату,
з доплатою нового розміру пенсій з
квітня 2021 року.
Інформацію підготовлено управлінням пенсійного забезпечення ГУ
ПФУ в Хмельницькій області
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Ми стали чемпіонами
Завершився відкритий чемпіонат Хмельницького (Кубок, Суперкубок) Преміум-Ліги з футзалу у сезоні 2020-2021 р.р.
Наша команда ФК «КАЗ» виступала у третьому дивізіоні. Ми стали
чемпіонами третього дивізіону і вибороли путівку у другий дивізіон.
Команда нагороджена Дипломами, медалями та кубками Асоціації
міні футболу (футзалу ) Хмельницької області. І це, звичайно, нас радує.
Ігри розпочалися в жовтні 2020
року і завершилися 21 березня
2021 року. На протязі сезону команда виступала рівно, відзначилася
злагодженою грою, демонструючи
змістовний, цікавий футбол.
Проведено 15 матчів групового
турніру. Отримано 14 перемог і одна
нічия (5-5). Забито 105 голів і найменше пропущено (35). В результаті чого набрано 43 очки, на 9 очок
ми випередили команду, яка посіла
друге місце в груповому турнірі. Потужна і стабільна гра.
Перемоги були різними – від
скромного 1:0 з «Екобальтом» до
непристойної 15:0 з «Brilliant». Особливо команда проявила характер
та змістовну цікаву гру у серії плейоф. Сім матчів – і знову ні одної
поразки в грі (не рахуючи серію пе-

нальті з «ДЮСШ» – це
якась прикрість. Але у
футболі все буває).
Також, команда дійшла до 1/4
фіналу
Кубка Хмельницького.
Хоча, чесно кажучи, ми
і не ставили особливих
планів на Кубок. Але команда в черговий раз
показала характер і можливість
грати на рівні з командами першого дивізіону.
Хочу сьогодні подякувати всій
команді за успішний виступ у третьому дивізіоні. Всі ви молодці!
Також слова вдячності граючому-тренеру Сергію Олексюку, воротарям Богдану Бондарчуку, Максиму Мельнику, гравцям Олександру
Олексєєву, капітану команди Павлу
Когуту, ветерану команди Олександру Ковтонюку. І ще раз усім – здоров’я вам, успіхів у особистому житті та на футбольних аренах.
Також підтверджую, що директор заводу Олександр Феодосійович Процюк виконав свої зобов’язання щодо перерахувань коштів
на культурно-масову та оздоровчу
роботу, а також надані гарантії ФК
«КАЗ». Команда забезпечувалася
транспортом на кожну гру, виділялися кошти на вшанування команди

та здійснювалися інші
заходи задля успішного виступу команди. За
сприяння та популяризації футболу Процюк
О. Ф. нагороджений Подякою профспілкового
комітету.
Команда
щиро
вдячна адміністрації і
профкому за спонсорську допомогу і сприяння в проведенні чем-

піонату.
Необхідно подякувати президенту ФК «КАЗ» Омелянчуку Віталію,
технічному директору Абельчуку
Андрію за величезну організаторську роботу в проведенні ігор та
добору футболістів. Адміністрація
та профком відзначили їх грамотами. Вшанування команди ФК «КАЗ»
пройшло організовано в невимушеній, дружній атмосфері. Команду
вітали: від адміністрації Мисик В.
С. – заступник директора та голова
профкому Галиш М. І. Від команди
ФК «КАЗ» виступив граючий тренер
Олексюк С. М. Він поділився враженнями від виступу команди, подякував адміністрації і профкому за
моральну та матеріальну підтримку
та висловив надію на вихід у перший дивізіон в наступному сезоні.
Голова п/о ПАУ на ДП «КАЗ»
Галиш М. І.
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ФК «КАЗ» провів феєричний сезон 2020-2021
ФК «КАЗ» провів феєричний сезон
2020-2021 років.

В сезоні відкритого чемпіонату
міста Хмельницького з футзалу 20202021 р.р. ФК «КАЗ» стартував в ІІІ дивізіоні, виборовши в сезоні 2019-2020
право підвищитись в класі.
Старт більш ніж переконливий
– 15:0 (розгромлено минулорічного «кривдника» в перехідних матчах
Brilliant).
І надалі, тур за туром наша заводська команда здобувала звитяги, гра
ставала все більш комбінаційною та
видовищною. В результаті регулярний чемпіонат ФК «КАЗ» закінчив на
1–му місці, здобувши 43 залікових
бали з 45-ти можливих, а різниця забитих/пропущених м’ячів – 105:36!!!
Далі розпочалися матчі серії плейофф.
І вже в 1/4 нам дістався «незручний» суперник – ДЮСШ № 1-Україна.
Перша гра завершилась з рахунком 1:1, і долю матчу вирішувала серія післяматчевих пенальті, де форту-

на була на боці суперників – 4:5.
Відступати вже було нікуди, і щоб
поборотися за трофей, необхідно було
перемагати дві гри поспіль. Команда
з розумінням та відповідальністю
сприйняла цей виклик, і в результаті
– дві блискучі перемоги 1:7 та 7:2!!!
В 1/2 фіналу ми впевнено перемогли Облавтодор в двох матчах – 7:5 та
2:6!!!
І ось він, момент істини – фінал!!!
Перша гра пройшла на зустрічних
курсах і завершилась нашою перемогою з мінімальною перевагою 5:4.
ФК «КАЗ» було вже не зупинити, в
результаті – переможні 6:3 в другій грі,
і здобуто таке омріяне чемпіонство!!!
Дякую всій команді, всім хто надихав та підтримував цей проєкт, і всіх
вітаю з нашою спільною перемогою!!!
Окремо хочу подякувати директору ДП «КАЗ» О. Процюку та голові профкому ПАУ на ДП «КАЗ» М. Галишу за
фінансову підтримку нашої команди.
Президент ФК «КАЗ» В. Омелянчук
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Обережно шахраї
Незважаючи на неодноразові
застереження, попередження та нагадування, наші громадяни продовжують потрапляти на гачок шахраїв, які обкрадають людей, обманом
входячи до них у довіру та видурюючи в них останні копійки. З кожним
днем зловмисники видумують все
нові й нові способи та методи шахрайств. Тому, в черговий раз звертаючись до населення, правоохоронці попереджають найхарактерніші
приклади дій сучасних шахраїв та
статистику шахрайств.
Найбільш поширеними є інтернет шахрайства зокрема через сайт
“OLX”, коли шахраї виставляють оголошення по заниженій ціні та переконують скинути завдаток на банківську картку.
Ось кілька правил щоб запобігти
потраплянню на вудочку потенційних шахраїв:
- не здійснюйте попередню оплату;
- не відправляйте, не переказуйте
і не віддавайте гроші, поки не отримаєте і не перевірите товар.
- зустрічайтесь з продавцем особисто, в людних і знайомих місцях,
де ви будете почуватись комфортно.
- якщо ж продавець з іншого міста, користуйтесь післяплатою - в
цьому випадку товар можна перевірити одразу ж при отриманні і оплатити його тільки якщо він вас влаштовує.
- якщо щось (часто це електроніка) пропонується за дуже привабливою ціною, перегляньте ціни на аналогічний товар в інших продавців
або в інших магазинах.

- якщо ви продавець, не залишайте в тексті оголошення номер картки
та інші конфіденційні дані на загальний огляд. Також, рекомендується
вказувати як контактний телефон
не основний номер мобільного, що
прив’язаний до банківської картки, а
інший телефонний номер;
- якщо ви зважились на оплату
за допомогою переказу на картку,
для отримання грошей
повідомляйте
тільки 16 цифр її номеру. PIN-код, термін
дії картки, CVC-код
повідомляти нікому
ніколи не можна - для
отримання коштів на
картку вони не використовуються;
- не довіряйте фотографіям чеків, які
вам можуть надати,
та SMS, які можуть надійти на ваш телефон,
- завжди перевіряйте
баланс самостійно,
без допомоги покупця та інших сторонніх людей. Найпростіший спосіб
- дзвінок до колл-центру вашого банку за номером телефону, що вказаний на зворотному боці картки.
- не відправляйте SMS-запитів, в
яких ви не впевнені, і не передавайте свої паспортні дані та ідентифікаційний код нікому, ким би він не
представився. Пам’ятайте, що для
отримання коштів немає необхідності підходити до банкомата або
платіжного термінала і тим більше
виконувати там будь-які дії.
Другими по поширеності є шах-

КРОСВОРД
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райства, у яких зловмисники представляються працівниками банку.
Суть їх у тому, що шахраї, отримуючи
номер телефону з відкритих джерел
або використовуючи метод підбору,
дзвонять його власнику та «в цілях
безпеки» чи «для авторизації або
проведення ідентифікації» просять
назвати персональні дані (дату народження, кодове слово, номер і

термін дії картки, PIN-код і CVV-код).
Також, вони можуть попросити назвати код з SMS, яке «зараз надійде
на Ваш телефон». Про такі дзвінки
іноді повідомляють і співробітники
банку.
Ніколи не повідомляйте дані своєї банківської картки іншим особам,
оскільки співробітники банку ніколи
не дзвонять клієнту з невідомого
номера з метою отримання конфіденційної інформації по платіжній
картці і не просять назвати ці дані
по телефону. Тому в жодному разі
не можна їх повідомляти. Потрібно

одразу ж зателефонувати до банку
за офіційними номерами телефонів,
що вказані на картці, і повідомити
про подію.
Третіми по поширеності є шахрайства вчиненні представниками
ромської національності, які зазвичай підходять до людей з пропозицією погадати, чи придбати (продати)
якусь річ.
Для загальної безпеки від цих
шахраїв правоохоронці пропонують
кілька правил спілкування з потенційними шахраями:
- якщо до вас підійшли на вулиці з
пропозицією погадати чи зняти порчу, намагайтеся якомога швидше відірватися від нав’язливих добродіїв
та піти геть. Чим менше ви будете з
ними спілкуватися, тим менше шансів у вас бути загіпнотизованими;
- якщо відчепитися не вдається покличте когось на допомогу. Поява
сторонньої людини відволіче увагу
шахрайок від вас і це допоможе вам
від них звільнитися;
- ні в якому разі не давайте їм
своїх речей, грошей, коштовностей,
тому що за першою річчю піде друга
і т.д.;
- ні в якому разі не дозволяйте
підозрілим особам заходити до свого помешкання, а якщо вже вони
зайшли самовільно - зверніться по
допомогу до сусідів, аби спровадити
непроханих гостей з квартири.
Дотримуючись цих правил, Ви
зможете убезпечити себе і своє житло від шахраїв та крадіжок.
Прокурор Хмельницької окружної
прокуратури А.Шибінський

Як телевізор впливає на розумові
здібності людини?
Науковці запевняють, що тривалий перегляд телевізора не вельми позитивно впливає на людину. Зокрема мова йде про зниження когнітивних здібностей у людей похилого віку.
Дослідники з UCL у Лондоні проаналізували дані понад 3,5 тисячі осіб у віці 50 років
і старше.
Учасники експерименту прослухали аудіозапис, який складається з 10 слів. У ньому кожне слово вимовлялося раз на дві секунди. Після цього піддослідних попросили пригадати озвучені слова.
Експеримент повторили через шість років. Як виявилося, у людей, які дивилися телевізор кожен день у середньому по 3,5 години, значно погіршилися когнітивні здібності.
Найбільший негативний вплив спостерігається у людей похилого віку.
За словами вчених, причина такої залежності пов’язана з тим, що телевізор провокує стрес, який, у свою чергу,
призводить до зниження розумових здібностей.
Когнітивний
розвиток
(англійською – Kognitive
Entwicklung) — розвиток
всіх видів розумових процесів, таких як сприйняття,
пам’ять, формування понять,
вирішення завдань, уява та
логіка.

АГРЕГАТНИЙ

9

№ 45 травень 2021 року

Наше здоров’я - в наших руках
Поради народної медицини
Як нормалізувати
рівень цукру в крові?

Приготування засобу: півкілограма гречаної крупи підсушити
у духовці, перемолоти, додати
250 грамів мелених волоських
горіхів. Перед вживанням до
2 столових ложок цієї суміші додати: в
перший день
вживання
–
склянку кислого молока,
в другий день
– склянку свіжого
солодкого молока, і
так чередувати додавання кислого і свіжого
молока. Вживати по півпорції
– половину зранку, другу половину – перед сном. В обідню
пору при такому лікуванні треба
з’їдати одне терте яблуко і одну
морквину. Давнім комплексним
лікуванням цукрового діабету та
його профілактикою, яка дуже
добре нормалізує рівень цукру
в крові, є чай з бруньок бузку.
Можна їсти по одній свіжій бузковій бруньці тричі на день, а
можна й заварювати чай з бруньок.

Сіль від застуди

При нежитю добре промивати
ніс таким сольовим розчином:
чайну ложку кухонної солі роз-

чинити в склянці теплої води,
додати 5 крапель йоду. Якщо використовувати морську сіль, то
замість йоду додати чверть чайної ложки харчової соди. Розчин
треба втягнути спочатку через
одну ніздрю, а потім через другу
так, щоб він потрапив у горло.

Лікування водянки,
хронічного ревматизму,
проти пухлин

У народній медицині для лікування цих хвороб використовували кору і листя в’яза.
Приготування ліків: 1 столову
ложку подрібненої кори або листя в’яза залити склянкою окропу, проварити на малому вогні
ще 2-3 хвилини, потім настояти
і відцідити. Пити по 1 столовій
ложці 3-4 рази на день. Ці ліки
допоможуть вилікувати водянку, хронічний ревматизм, хворі
суглоби, серцеві хвороби, а також запальні процеси жіночих
органів.
Від застудних захворювань:
1 столову ложку подрібненого
листя в’яза залити склянкою
окропу, настояти. Пити по чверті склянки 4 рази на день. Для
лікування застуди до кори в’яза
можна додавати вербову кору
– по 2 чайні ложки та березові
бруньки – 1 чайна ложка, залити
все це окропом, пити по 1 столовій ложці 3-4 рази на день.

Від алергії і пухлин

Приготування ліків: 1 чайну
ложку подрібнено листя (чи
кори) в’яза залити склянкою окропу, настояти 40 хвилин, процідити. Пити по 1 столовій ложці 4
рази на день.

Щоб не хотілось
курити

Простим, зате дієвим помічником в боротьбі з курінням
є всім знайомий подорожник.
Приготування: 1 столову ложку
подрібненого листя подорожника залити склянкою окропу,
настояти годину. Пити по чверті

склянки 4 рази на день. Можна
й двічі на день – вранці та ввечері по півсклянки. Якщо все ж
відчувається гостре бажання закурити, то можна трохи пожувати шматочок кореня аїру, і потреба в сигареті поступово відпаде.
Аїр підлікує і шлунок, впорядкує
кровообіг.

Свята, застілля...
Як правильно вживати алкоголь?
Так вже склалося, що весілля, корпоративи, дні народження і навіть просто зустрічі друзів відзначаються
за столами, які вгинаються від красиво оформлених закусок, салатів, десертів, а також від алкогольних
напоїв – різних вин, горілок, коньяків, шампанського тощо. І хоча всім давно відомо, що алкоголь шкодить
здоров’ю, святкування урочистих подій найчастіше не обходиться без алкоголю. Тому, якщо алкоголь на
святкуванні все ж буде вживатись, то варто хоча би знати, як його правильно пити, щоб надмірно не зашкодити ні здоров’ю, ні своїй репутації.
Алкогольні напої треба пити повільно, і грунтовно закушувати випите. Краще час від часу виходити з приміщення, щоб подихати свіжим повітрям, особливо якщо в приміщенні курять.
Дуже важливо дотримуватись таких правил:
1. Не можна змішувати алкоголь, вживаючи різні напої. При змішуванні напоїв настає швидке і сильне
сп’яніння.
2. Не можна знижувати міцність напоїв, краще в таких випадках підвищувати градус, а не знижувати.
3. Треба старанно закушувати! Гаряча і жирна їжа значно зменшує вплив алкоголю і сповільнює сп’яніння.
4. Не можна запивати спиртне газованими напоями, бо від цього сп’яніння відбувається дуже швидко –
гази прискорюють процес надходження алкоголю в кров.
5. Треба знати міру і розуміти, що навіть п’ючи за здоров’я, насправді здоров’я ви собі не додаєте.
6. Варто більше рухатись, танцювати. Енергійні рухи сприяють швидшому виведенню алкоголю з організму.
…А що робити, якщо наступного дня похмілля таки настало, навіть незважаючи на те, що всі вищенаведені правила, були дотримані? В такому випадку треба промити шлунок (якщо потрібно – навіть викликати
блювоту), випити декілька таблеток активованого вугілля, дві-три таблетки аспірину, прийняти контрастний душ. Протягом дня пити міцний чай з цукром і
лимонним соком. В крайньому випадку, якщо похмілля надто сильне, можна випити одним махом грамів
50 якісної горілки або коньяку, але не більше і тільки
один раз! Після цього – обов’язково добре закусити!
Добре знімає алкогольне отруєння розсіл квашеної
капусти – саме квашеної!
Можна спробувати зняти похмілля коктейлем під
назвою «Чорний ранок». Він готується так: в 150 грамів свіжозавареної міцної кави треба влити 20 грамів
коньяку, додати цукор і лимонний сік, все розмішати і
випити гарячим.
Якщо на святкуванні буде алкоголь, то, вживаючи
його, щоразу пам’ятайте про своє здоров’я!

М’ясоїдство визнали
кориснішим для
здоров’я м’язів, ніж
рослинну дієту
Білки тваринного походження зміцнюють м’язи ефективніше, ніж
рослинні білки. Переваги м’ясоїдства, як пише зарубіжне видання
Daily Mail, стають особливо помітними з віком.
Учені з Королівського коледжу Лондона з’ясували, що тваринні
білки зміцнюють здоров’я м’язів краще, ніж білок рослинного походження. Такий висновок був зроблений за підсумками масштабного

дослідження, у рамках якого науковці порівнювали переваги і недоліки м’ясоїдства та рослинних дієт.
«Кількість веганів продовжує рости найстрімкішими темпами –
сьогодні їх більше 600 тисяч тільки у Британії. Але якщо ви вирішили
відмовитися від їжі тваринного походження, то вам треба вживати
значно більше бобових, зернових, а також інших рослинних продуктів, щоб отримати той об’єм необхідних для людського організму
речовин, який забезпечується звичайними порціями м’яса, молока
і яєць», – відмічають автори дослідження, додаючи, що рослинні
дієти корисні для збереження природи, але їхня користь для людського організму не доведена остаточно.
«Під час старіння нашому організму потрібно все більше зусиль
для підтримки м’язів у нормальному стані, і дієта при цьому є дуже
важливим чинником. Так, можна обійтися і одними рослинними білками, але їх об’єм має бути набагато вищий, щоб отримати такий же
ефект, як від тваринних білків», – стверджує Олівер Уитард, один з
авторів проєкту.

Відповіді на кросворд,
що на 8-й сторінці
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З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ

Бухгалтерія.
1986 рік

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давності – опублікуємо.
Фото можна залишити в профспілковій бібліотеці, передати голові цехкому, голові
профкому підприємства. Після копіювання фотографії повертаються

АГРЕГАТНИЙ

Гороскоп на травень

Сміх
продовжує
життя
Лікар переглянув результати аналізів і каже
пацієнту:
– Можете взяти кредит.
– Але ж віддавати нема чим!
– А віддавати вам і не доведеться.
Розмова дружини з чоловіком:
– Я вчора прокинулась, а тебе не було. Де
ти був, любий?!
– А де ти прокинулась, люба?
– Ну як тобі на новій роботі?
– На не дуже, на старій роботі було краще.
– А де ти раніше працював?
– Ніде.
Розмова після того, як в двері постукали:
– Хто там?
– Міліція.
– Нікого нема вдома.
– А хто це говорить?
– Вам здалося.
– А чому світло увімкнене?
– Я зараз вимкну.

Овен
(21 березня – 19 квітня)

Ви маєте відсторонитися від чужих впливів і взяти
долю в свої руки. Окрім того, всіх
грошей ви заробити не зможете,
отже варто запланувати відпочинок на найближчий час. Якщо
ви намітили похід до сімейного
лікаря, він буде продуктивним.
Ви знайдете відповіді на свої запитання. У коханні буде панувати мир та гармонія. У фінансовому плані теж усе вдало – на вас
очікує заслужена винагорода.

Рак
(21 червня – 22 липня)

Для вас травень –
сприятливий та продуктивний.
Стримано та обережно долайте
проблеми на роботі, фінансова
стабільність сприятиме вашим
успіхам. Можливі невеличкі збої
у роботі кишково-шлункового
тракту та нервової системи.
Простий відпочинок, дієта та
спокій допоможуть стабілізувати стан здоров’я. Не лінуйтесь
іноді і прогулятися пішки вздовж
водойми чи парком.

Терези
(23 вересня – 22 жовтня)
– Алло! Це я в морг потрапив?
– Ні! Поки що тільки додзвонились!
Петрик в дитсадочку уважно дивиться на
манікюр виховательки і каже:
– Орисю Кузьмівно, у вас такі довгі нігті!
– Так. Подобаються?
– Дуже! З такими довгими нігтями добре по
деревах лазити.
Чоловік і кіт снідають на кухні. Чоловік, сумно:
– От неприємність… Дружина вчора трійню
народила!
Кіт відповідає:
– Не переживай – роздасте!
Хлопчик з плачем прибіг до матері.
– Синку, що сталось?!
– Тато вдарив молотком собі по пальцях!
– То чого ж ти плачеш?
– А я засміявся...
– Де ти працюєш?
– На роботі.
– А що ти там робиш?
– Хочу додому.
– Мені холодно, дай піджак.
– Ні, ти мені один вже розтягнула.
Молодий пілот заходить на посадку і вирішив пожартувати. Зв’язується з диспетчером і каже:
– Вгадай, хто?
Диспетчер вимикає всі лампи на посадковій
смузі і відповідає:
– Вгадай, куди?
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Швидкість, енергійність і бажання багато що змінити – ось
ваше кредо на травень. Фінанси,
стосунки на роботі – усе йде якнайкраще. А ось у сімейному колі
забудьте про себе і приділіть
максимум уваги рідним і близьким – ви їм потрібні саме зараз.
Підтримувати організм в тонусі
допоможуть ваші улюблені вправи, прогулянки, тренування.

Козеріг
(22 грудня – 19 січня)

Талант та працьовитість сприятимуть успіху на
роботі, проте заздрість колег
та наполегливість керівництва
дещо затьмарять його. Фінансів буде достатньо, проте про
марнотратство можете забути поки що. Хороший сон та достатній відпочинок триматимуть ваше здоров’я на рівні, але
не забувайте про хронічні хвороби, вони потребують уваги та
профілактики.

Телець
(20 квітня – 20 травня)

Зірки сприятимуть
втіленню у життя ваших найзаповітніших мрій. Але
перед початком роботи ретельно все сплануйте та обміркуйте.
Таку ж тактику слід використовувати і в особистому житті.
Не завжди романтика і спонтанність відповідають ситуації. У
плані фінансів будьте обережні –
авантюри та ризик зараз не для
вас. У травні Тельці почуватимуться здоровими та повними
сил.
Лев
(23 липня – 22 серпня)

На роботі не завадить обережність, детально обмірковуйте
кожен крок, уникайте конфліктів.
В особистому житті потрібна
турбота і виваженість, це допоможе оновити напружені стосунки, подолати проблемний період.
У травні для вас здоров’я – це
найважливіше. Уникайте нервового напруження, не уникайте занять фітнесом, пробіжок і фізичних вправ.

Скорпіон
(23 жовтня – 21 листопада)

Порозуміння і підтримка колег сприятимуть продуктивній роботі
у травні. На жаль, не все так
безхмарно буде у родинних стосунках, не забувайте про довіру і
чесність. Самотні Скорпіони можуть знайти супутника на все
життя, головне роздивитись
довкола себе. Природна витривалість допомагає вам підтримувати здоров’я, та все ж, не слід
забувати про вітамінні комплекси і овочі з фруктами.
Водолій
(20 січня – 18 лютого)

На роботі все стабільно, чого
не скажеш про фінанси. Необдуманий ризик у вкладанні коштів
та витратах може привести
до скорочення вашого бюджету,
будьте обачні. У колі родини вам
вдасться розслабитись та заспокоїтись. Напруження на роботі ослабляє ваш нервовий стан,

вживайте заспокійливі препарати
та додайте до раціону більше фруктів та овочів.

Близнюки
(21 травня – 20 червня)

У травні можливо все ¬– поповнення у сім’ї, закордонні поїздки,
та навіть такий вистражданий
відпочинок. Проте прийдеться
працювати, ставити цілі й досягати їх. Близнюки рвуться в бій,
адже рівень енергії просто величезний, лише потрібно направити її у потрібне русло. Не варто
забувати про застарілі захворювання, вихід є – профілактичний
огляд у лікаря.

Діва
(23 серпня – 22 вересня)

Травень подарує нові
можливості у бізнесі,
вам допоможуть у цьому виваженість та далекоглядність,
логіка і впевненість у своїх силах. Ви можете вже планувати
відпочинок – фінансова стабільність цьому сприятиме. З’ясовуйте конфліктні питання у сім’ї
спокійно і впевнено, і уникнете
багатьох непорозумінь. Стан
здоров’я – на задовільному рівні,
подбайте лишень про збалансоване харчування.
Стрілець
(22 листопада – 21 грудня)

Не починайте нових
справ у травні, завершіть те, що вже почали. Хоч ви і
не звикли розтринькувати кошти, все ж можете дозволити
собі придбати омріяний костюм
чи телевізор. У сім’ї пануватиме
спокій та гармонія. А от здоров’я
вже починає турбувати – ви почуватиметесь виснаженими. Не
фізично, а морально – спокійна
та невиразна музика, улюблена
книга, приємне тепло у ванні –
ось що вам потрібно.
Риби
(19 лютого – 20 березня)

Ви відчуєте бажання кардинально
змінити своє життя – змінити місце роботи, розпочати свою справу,
проте ризик та імпульсивність зараз недоречні. Грошова сфера наразі
нестабільна, кредити ви можете і не
повернути, покупки не принесуть вигоди. А якщо захочете змінити щось
у стосунках – десять разів усе обміркуйте. Адже втрачену довіру дуже
важко відновити. Ну, хоч здоров’я залишається на задовільному рівні!

