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Шановні працівники
ДП «Красилівський агрегатний завод»
та ветерани підприємства!

53-я р

ічниц

я

Щиро вітаємо вас з Днем машинобудівника та з 53-ю річницею від дня заснування
Красилівського агрегатного заводу, які ми щорічно традиційно відзначаємо у вересні.
Саме ви, наші працівники, з розумінням і терплячістю переносите всі труднощі й негаразди,
підтримуєте непохитність і сталість підприємства, забезпечуєте його безперервну діяльність.
Тож зичемо вам подальших творчих та трудових досягнень, теплих ділових відносин, оптимізму,
добробуту, достатку та здоров’я на довгі роки вам та вашим родинам!
З глибокою повагою – директор ДП «Красилівський агрегатний завод» Олександр Процюк
та голова профспілки Микола Галиш

КЕРІВНИКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ДК «УКРОБОРОНПРОМ» ВІДВІДАЛИ
ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

21 вересня 2021 року ДП «Красилівський агрегатний завод» з робочим візитом відвідали керівники структурних
підрозділів ДК «Укроборонпром».
Директор ознайомив гостей з підприємством та його підрозділами.
Після знайомства з виробничими потужностями заводу було проведено
робочу нараду за участі гостей та керівництва заводу, під час якої обговорили стратегію розвитку на найближчі
п’ять років.
Керівники структурних підрозділів
концерну зазначили, що керівництвом
підприємства обрано правильний
шлях та стратегію розвитку, а також
надали ряд методичних рекомендацій щодо кожного напрямку роботи ДП
«Красилівський агрегатний завод».

КРАСИЛІВСЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ОТРИМАВ ПРАВО
НА ЕКСПОРТ
ПРОДУКЦІЇ
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ УКРОБОРОНПРОМУ
Державне підприємство «Красилівський агрегатний завод», яке входить до складу Укроборонпрому,
отримало від українського уряду право на експорт
власної продукції військового призначення.
Зокрема, згідно з постановою Кабінету Міністрів
України завод може постачати пускові пристрої АПУ470М, призначені для підвішування, доставки та
пуску ракет з літаків, замки ДЗ-УМ до них і балкові
утримувачі, на яких ці замки встановлено. Зазначена
продукція використовується на літаках Су та МіГ.
«Раніше експорт цих товарів відбувався завдяки
підприємствам-спецекспортерам Укроборонпрому.
Відтепер підприємство, яке виробляє обладнання
для авіаційної техніки, може самостійно визначати
для себе перспективні ринки збуту та працювати на
них», – розповів заступник генерального директора
Укроборонпрому з виробництва Ігор Фоменко.
Повноваження з експорту для Красилівського
агрегатного заводу є чинними до 1 травня 2026 року.

ЧИСТИЙ ЗВЕДЕНИЙ
ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ
УКРОБОРОНПРОМУ
ЗРОСТАЄ

КРАСИЛІВСЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ОТРИМАВ ПРАВО
НА ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ
Зведений чистий прибуток підприємств – учасників Укроборонпрому за січень
– червень поточного року становить 517,6 млн грн, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас загальна сума доходу сягнула понад 18,9
млрд грн, що майже на 2,4 млрд грн перевищує показник шести місяців 2020 року.
Про це йдеться у звіті про виконання показників фінплану Концерну, який містить
фінансові показники 78 підприємств.
Варто додати, що за 6 місяців 2021 року підприємства Укроборонпрому сплатили
4,2 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що на 1,2 млрд грн перевищує показник аналогічного періоду 2020 року.
Нагадаємо, що за 6 місяців 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020
року обсяги виробництва, модернізації та ремонту на авіапідприємствах Концерну
зросли на 44,6%, у сфері високоточної зброї та боєприпасів – на 33,6%, за напрямком
радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування – на 23,8%, а бронетанкової техніки – на 0,7%.
Водночас підприємства військово-морської сфери перевиконали план першого
півріччя на 18,6%, хоча обсяги виробництва проти перших 6 місяців 2020 року становили 62%.
Спецекспортери за цей час збільшили обсяги надходження коштів від виконання
зовнішньоекономічних контрактів на 75%, або на 136 млн дол. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Було укладено контрактів на 393 млн дол. (на 155%
більше, ніж торік) і відвантажено продукції (послуг) – на 252 млн дол. (+ 36% до результату минулого року).

Команда Укроборонпрому розпочинає навчання з цифрової
грамотності та кібербезпеки. Курс «Основи кібергігієни» запропонований Міністерством цифрової трансформації України.
Спочатку працівники Концерну зможуть визначити свій рівень цифрової грамотності за допомогою національного тесту
Цифрограм 2.0. А далі пропонується до перегляду освітній серіал. У ньому – реальні приклади того, як запобігти інформаційним атакам зловмисників та як діяти в умовах кіберзагроз, аби
захистити інформацію.
Безпека та кіберзахист є окремим і важливим напрямком у
роботі Укроборонпрому. Адже щогодини на Концерн здійснюється в середньому три атаки. Тож засвоєння базових принципів кібергігієни є необхідним для кожного, хто працює в команді.
Навчання триватиме місяць. Після складання фінального тестування учасники отримають сертифікати про проходження базового курсу обсягом 0,33 кредиту ЄКТС.
Нагадаємо, нещодавно Укроборонпром та Мінцифри підписали Меморандум про наміри задля розвитку цифрової економіки
та цифрових інновацій.

УКРОБОРОНПРОМ
РОЗПОЧАВ МІСЯЦЬ
ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

АГРЕГАТНИЙ
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ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ ЗАВОДУ

Минуло 49 років…
В далекому 1973 році молодими ми переступили поріг прохідної
заводу з Олександром Феодосійовичом Процюком. Прийшли в
цех № 95 учнями слюсарів механоскладальних робіт, де на той
час виготовлявся виріб «Дитячий
кулемет». План місяця становив
10 тисяч дитячих кулеметів. Окрім
цього, цех виготовляв вироби військового призначення, вироби для
військової авіації: касетні утримувачі О-25, КМГУ, БДзУСК-А і АПУ470.
Доводилося працювати по 10-12
годин, а іноді навіть у вихідні дні.
Протягом усього періоду роботи на підприємстві довелося
освоювати чималий асортимент

продукції. А це ряд виробів, які починалися від дитячих іграшок та
закінчувалися товарами народного споживання, а також виробами
оборонного призначення: дитячий
автофургон, більярд, регулятори
тиску РДГК, шашличня, автоматика КАЗ, газові лічильники, електричні котли, лампи паяльні, газові
та твердопаливні котли тощо.
Тоді ми працювали та мріяли вивчитись і стати спеціалістами високого рівня. Як мріяли, так і сталося – я стала майстром, а згодом
була призначена начальником 95го цеху.
Кар’єра Олександра Феодосійовича теж швидко пішла вгору – від
начальника цеху до головного інженера та до директора заводу.

Колектив, який я очолюю, молодий, дружний та дисциплінований,
такий, що намагається зберігати
традиції минулого.
Молодь з повагою ставиться до
спеціалістів-старожилів, які виготовляють вироби оборонного призначення, і які є наставниками для
молоді.
На сьогодні перед цехом, та заводом у цілому, стоїть завдання у
якісному виготовленні та вчасній
здачі замовнику перехідної балки, про яку вже писалося у попередньому номері заводської газети «АГРЕГАТНИЙ».
В нас одна мета – щоб завод
працював, були збережені робочі
місця, заробляти гідну заробітну
плату, радіти і радувати сім’ї, колег,

родину.
Удачі всім!

Олена Білик,
начальник цеху № 95
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Якість продукції – ознака
успішності підприємства
Одним із найважливіших факторів, що визначають успішну діяльність нашого підприємства та забезпечують конкурентноспроможність
продукції є її висока якість! Саме
тому, для забезпечення відповідної
конкурентоспроможності продукції
на ринках, як України, так і за межами нашої країни, необхідно постійно
слідкувати за підвищенням її якості,
що є запорукою успішного функціонування нашого заводу.
Наше підприємство розробляє
стратегічні напрямки удосконалення якості, приймаючи як вихідні
показники своєчасність, повноту,
комплектність, культуру обслуговування, якість технологічних операцій, робіт, послуг і продукції на підприємстві. Планування підвищення
якості продукції базується передусім на старанному вивченні поточного та перспективного попиту на

продукцію підприємства, аналіз відгуків споживачів. 			
ДП «Красилівський агрегатний завод» досягає необхідного рівня якості реалізованої продукції на ринках,
запроваджує нові технології вироб-

та економічність). Ми вимагаємо від
своїх постачальників відповідного
покращення якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що постачаються.
ДП «КАЗ» отримало від україн-
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ництва, суворо дотримується технологічних дисциплін, покращує якість
продукції, що випускає (надійність

ського уряду право на експорт власної продукції військового призначення, а це свідчить, що важливою

умовою успішного функціонування
нашого підприємства є випуск високоякісної продукції, надійності в
сервісному обслуговуванні, експлуатації, супроводі, гарантійних зобов’язань, що сприяє підвищенню
конкурентоспроможності
товарів
народного споживання і військової
продукції на ринках України та зарубіжних ринках.
Оксана Гиляка, головний
контролер ДП «Красилівський
агрегатний завод»

Важливий підрозділ заводу

Заготівельно-штампувальний цех
№ 74 почав працювати 01.03.1971
року. Початкова чисельність основних працівників складала 53
особи. Тут стали випускати деталі
для іграшки «Дитячий кулемет», арматуру для виготовлення тари під
авіаційну техніку, алюмінієвий посуд.
За кілька років номенклатура деталей, які тут вироблялися, виросла
до 12.5 тисяч найменувань і стала
найбільшою на підприємстві. Виросла і чисельність працівників – до
200 осіб. Виготовлення деталей до
спецтехніки для головного заводу і

власних потреб на всі види товарів
народного споживання і цивільної
продукції, штампування посуду. В колективі впроваджувались передові,
прогресивні методи організації праці та нова техніка. Виробничі плани в
цеху помісячно виконувались.
В даний час в цеху виготовляються деталі для авіаційної техніки, а також товари народного споживання,
велика номенклатура газових, твердопаливних, електричних котлів та
конвекторів.
В цех закупили і впровадили нове
прогресивне обладнання, яке працює на комп’ютерному управлінні,
а саме: три одиниці « Finn Power»
(координатно пробивні станки), «Лазер» (порізка листового металу з
високою точністю), плазмова різка
великих товщин металів, верстаки
для гнуття деталей. Все це підвищило продуктивність праці, якість
деталей і зменшило затрати на підготовку виробництва.
Гарних показників у роботі постійно досягають:

Старший майстер: Когут Т. А.;
Штампувальники: Деревенко Т. В.,
Меленчук Н. М., Дашевська Г. Д.;
Провідні інженер: Рябов С. В., Момот Н. Г.;
Слюсарі
механо-складальних
робіт: Легенчук В. Л., Жир О. В., Де-

несюк В. Ф., Погребнік Д. М., Процюк
В. Г. , Барильський О. В..
Оператори програмного керування: Стельмащук В. В., Пасіченко В. І..
Богдан Білоус,
начальник цеху № 74

АГРЕГАТНИЙ
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ОГОЛОШЕННЯ

Інженер-конструктор;
• інженер-програміст;
• оператор верстатів з програмним керуванням;
• фрезерувальник;
• токар;
• шліфувальник*;
• різьбошліфувальник*;
• електрозварник на
автоматичних машинах;
• різальник металу на
ножицях і пресах;
• нормувальник.
*можливість навчання на виробництві
•

ОПЛАТА ЗА ДОМОВЛЕННІСТЮ

Запрошуються на
р

оботу!

Працівники підприємства, які бажають отримати
безкоштовно щеплення від COVID-19, просимо звертатися
в медпункт заводу.

На ДП «Красилівський агрегатний завод» – як і
на більшості підприємств ДК УКРОБОРОНПРОМ,
організовано постійну вакцинацію від COVID-19.
На сьогодні вже вакциновано 115 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
– П’ЯТНИЦЯ: 16.00 – 18.00

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ!
Підприємство має можливість
реалізувати для працівників
підприємства твердопаливні
котли моделі АОТВ-16С за
спеціальною ціною –
9620 гривень.
– Можливе оформлення покупки
в рахунок зарплати.
– Можливе розтермінування
оплати на 12 місяців.
КІЛЬКІСТЬ КОТЛІВ – ОБМЕЖЕНА!!!

15 серпня 1968 року радіостанція «Голос Америки» повідомила,
що в маленькому містечку Красилові на Хмельниччині на болоті будуватимуть військовий завод.
У колишньому будинку середньої школи № 1 організували невеликі виробничі приміщення. А вже
14 вересня того ж року завод імені
Артема отримав перші деталі, виготовлені красилівськими робітниками. Саме цей день і вважається
днем народження підприємства.
А вже 14 вересня 1970 року розпочав свою роботу перший цех філії
№2 Київського виробничого об’єднання імені Артема № 73. За весь
час свого існування це був суто
механічний цех, який виготовляв
деталі до авіаційної техніки, товари
народного споживання, продукцію
для головного заводу і внутрішніх
потреб з врахуванням розвитку
складального виробництва.
Я працюю начальником цеху №
73 з жовтня 2020 року. Сьогодні
в цеху знаходяться: зварювальна
дільниця, механічна дільниця, дільниця точних деталей зі станками
програмного керування, дільниця
термічки.
В нашому цеху виготовляються

деталі як для виробів оборонного
призначення, так і для товарів народного споживання. Цех виготовляє велику кількість модифікацій
газових, твердопаливних котлів,
конвектори, електричні котли, акумулятивні ємності.
Дана продукція користується
великою популярністю і попитом
не тільки в Україні, але й у країнах
ближнього зарубіжжя – Молдові,
Польщі, Литві, Румунії, Грузії.
В цеху є фрезерні та токарні станки, які працюють цілодобово, що
дозволяє виготовляти точні деталі і
брати додаткові замовлення від інших українських підприємств.
На сьогодні підрозділ міг би працювати на повну потужність, але,
на жаль, відчувається брак кадрів.
Користуючись нагодою, хочу запросити на роботу токарів, операторів
на станки з ЧПУ, зварювальників,
слюсарів на зварювальну та механічну дільниці.
Павло Селезньов,
начальник цеху № 73
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АГРЕГАТНИЙ

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН
«УКРОБОРОНПРОМ»
НАКАЗ
12.08.2021 року

м. Київ

За високий професіоналізм
та сумлінну працю, успіхи у виконанні виробничих
завдань та з нагоди
30-ї річниці незалежності України
НАКАЗУЮ:
ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ:
1. ЖЕЛУДЬКУ Володимиру Сергійовичу, інженеру-технологу;
2. ГОНЧАРУКУ Віктору Петровичу, провідному інженеру бюро
сервісного обслуговування;
3. МАНЗЕНЮКУ Юрію Петровичу, провідному інженеру цеху №
73;
4. ЯНЧУКУ Івану Васильовичу, налагоджувальнику холодноштампувального устаткування цеху № 74;
5. ХАНІЦЬКІЙ Валентині Іванівні, слюсарю з механоскладальних робіт цеху № 95.
НАГОРОДИТИ ГРАМОТОЮ:
1. РОМАНЮКА Михайла Валентиновича, начальника бюро програмного управління № 73;
2. ПОБЕРЕЖНОГО Артура Володимировича, головного інженера;
3. МОТОЛІНА Сергія Анатолійовича, заступника директора з
безпеки;
4. БОНДАР Оксану олександрівну, гальваніка цеху № 95;
5. МИСИКА Володимира Степановича, заступника директора з
фінансів;
6. ЦИБУ Сергія Володимировича, начальника конструкторського бюро.
Генеральний директор ЮРІЙ ГУСЄВ

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок
у зміцнення української державності, активну
громадянську позицію та з нагоди Дня незалежності
України голова громадської організації «ХОО
«СИЛОВИК» Ігор Бухер вручив відзнаку «30 років
Незалежності України» директору ДП «Красилівський
агрегатний завод» Олександру Процюку.
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З нагоди Дня машинобудівника – професійного свята працівників машинобудування і приладобудування України, міський
голова Ніла Островська привітала усіх працівників ДП «Красилівський агрегатний завод» зі
святом.
Міський голова вручила працівникам підприємства: начальнику конструкторського бюро
Сергію Цибі та провідному бухгалтеру підприємства Світлані
Озійчук грамоти виконавчого
комітету Красилівської міської
ради та подарунки.
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АГРЕГАТНИЙ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЮРИСТ ВІДПОВІДАЄ

Jurist.cv.ua
/питання - відповідь

Чи маєте ви платити за
повірку лічильника?
Ні.

Періодичну️ повірку лічильників оплачує газорозподільне підприємство. Як технічне обслуговування, так і пов’язаний з такою повіркою ремонт (демонтаж, транспортування та монтаж).
Позачергова та експертна повірка лічильника газу та пов’язані з цим витрати (на демонтаж, транспортування та монтаж):
– мають бути компенсовані їх ініціатором, якщо за результатами позачергової та експертної повірки
лічильника не буде підтверджено факт його невідповідності нормативним документам;
– мають бути компенсовані споживачем, якщо за результатами позачергової та експертної повірки
лічильника буде підтверджена його невідповідність нормативним документам у сфері метрології та/або
факт несанкціонованого втручання в його роботу.

Добросусідство
(проникнення гілок дерев)
Питання:
Ми живем у самому кінці провулку. Дерево сусіда росте так, що
його гілки нахилені через паркан на дорогу загального користування, що заважає проїзду до нашого будинку. Тому ми зрізали вказану гілку дерева поза межами земельної ділянки власника без його
згоди. Як результат, виникла неприємна суперечка. Сусід, щоб нам
дошкулити, миє своє авто перед нашими воротами. Як бути в данній
ситуації? Допоможіть, будь-ласка! Дякую!
Відповідь:
Ч. 1 ст. 103 Земельного кодексу України (ЗКУ) від 25.10.2001 року
(із змінами та доповненнями) передбачає, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок, відповідно до їх цільового призначення,
при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок
завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо). Ч. 2 цієї ж статті передбачає,
що власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані не
використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють
власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).
Вчинення Вами дій щодо зрізання гілок дерев є правомірним,
адже ст. 105 ЗКУ
передбачає, що у
випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї
земельної ділянки
на іншу власники
та землекористувачі
земельних
ділянок
мають
право їх відрізати,
якщо таке проникнення є перепоною у використанні
земельної
ділянки за цільовим призначенням.
Якщо Ваш сусід не дотримується правил добросусідства, рекомендуємо письмово звернутись із скаргою до міської ради для вирішення земельного спору. Можливо, у Вашій ситуації сусід порушує також
і правила благоустрою, якщо такі затверджені на місцевому рівні
Відповідно до п. 3 ст. 158 ЗКУ органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо, зокрема,
додержання громадянами правил добросусідства. Відповідно до п.
5 ст. 158 ЗКУ у разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, спір вирішується
судом.

Документи на спадкове майно
Питання:
Доброго дня. У моєї бабусі в селі є будинок і невелика ділянка (не пам’ятаю скільки соток) біля нього. Вона хоче передати мені його у спадок, але це все не приватизоване. Скажіть, будь-ласка, як нам ліпше зробити: приватизувати спочатку на
бабусю і скласти заповіт, чи просто скласти заповіт, а після смерті (надіюся це буде
ще не скоро) приватизувати на себе. Гарно дякую.
Відповідь:
Відповідно до п. 159 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004
№20/5 (далі – Інструкція), при посвідченні заповіту від заповідача не вимагається
подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається.
Тобто, для складання і посвідчення заповіту на нерухоме майно (будинок та земельну ділянку) від Вашої бабці
не вимагатимуть наявності документів, які підтверджують її право власності.
Разом з тим, відповідно до
п. 216 Інструкції, видача свідоцтва про право на спадщину на
майно, яке підлягає реєстрації,
провадиться нотаріусом після
подання правовстановлювальних документів про належність
цього майна спадкодавцеві та
перевірки відсутності заборони
або арешту цього майна. Якщо
до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки),
нотаріус вимагає, крім правовстановлювального документа, витяг з Реєстру прав
власності.
Таким чином, якщо на момент смерті бабусі у неї будуть правовстановлювальні
документи на будинок та земельну ділянку (майно буде приватизоване), то оформити своє право на спадщину на підставі заповіту Ви зможете в нотаріальній конторі. На підставі свідоцтва про право на спадщину здійснюється переоформлення
документів на право власності на успадковане майно на Ваше ім’я як спадкоємця.
У випадку, якщо на момент смерті бабусі у неї не буде документів, які засвідчують
її право власності на будинок та на земельну ділянку, визнавати її право власності
на це майно доведеться у судовому порядку. Відповідно до статті 393 Цивільного
кодексу України власник майна може пред’явити позов про визнання його права
власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також
у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. У суді слід буде
доводити на підставі існуючих доказів, що право власності на земельну ділянку та
на будинок бабця дійсно набула за життя на законних підставах, і спадкоємець має
право отримати це нерухоме майно у спадщину.
Отже, Вам вирішувати, як поступити у Вашій ситуації, з огляду на вищевказане.
Разом з тим, рекомендуємо поступити відповідально і заздалегідь потурбуватись
про наявність усіх правовстановлюючих документів на нерухоме майно (будинок
та земельну ділянку) до смерті власника (бабусі), щоб згодом не ускладнювати собі
порядок отримання цього майна у спадщину.
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Наше здоров’я - в наших руках
Дієтолог розповів, чому сало
є захисником імунітету

Лікар попередила, що вживання часнику
і лимона не завжди корисно

Щоб гарненько «заправити» організм корисними речовинами, дієтолог рекомендує їсти сало по 30 грамів щодня.
Найціннішою серед кислот, що містяться у салі, є арахідонова кислота – поліненасичена жирна кислота, що володіє цілим спектром корисних дій – вона покращує
роботу головного мозку, серцевого м’яза, впливає на роботу нирок та поліпшує склад
крові, виводячи з неї зайві холестеринові бляшки.
Джерело вітамінів
За словами дієтолога Андрія Захарова, сало містить кислоту Омега-6. Вона вкрай
благотворно впливає на красу і здоров’я шкіри: робить її більш гладкою, еластичною і
зволоженою. Крім того, саме
вона допомагає швидше гоїтися ранкам і прищикам.
Жиророзчинні вітаміни A,
D і E, що містяться в салі, є
життєво важливими мікронутрієнтами,
необхідними
для нормальної роботи клітин. Незамінні ці речовини і
для метаболізму білків, жирів, вуглеводів і електролітів,
роботи різних ферментних
систем організму, окислювально-відновних процесів,
згортання крові, зростання та
розвитку.
Щоб гарненько «заправити» організм корисними речовинами, дієтолог рекомендує їсти сало по 30 грамів щодня. І краще – зранку. Тоді і користь буде максимальною, і для фігури зовсім не страшно.
Що буде, якщо не слухати лікарів?
За словами медика, люди, які не люблять і не їдять регулярно сало, частіше хворіють на респіраторні захворювання і отримують ускладнення на органи дихання.
– Саме жир забезпечує кисневий обмін і відповідає за нашу здатність дихати.
Тому, якщо не вживати тваринний жир, рано чи пізно це призведе до проблем з диханням, – говорить експерт.
Людям, які зайняті переважно розумовою працею, також необхідно їсти сало –
складні вуглеводи і жири допоможуть підвищити інтелектуальну активність. Тому,
можна сформувати нову сімейну традицію – перед важливим іспитом або зустріччю
обов’язково їсти шматочок хліба з салом.

Імунолог і алерголог Надія Логіна розповіла, що, незважаючи на думку людей про
часник і лимон, як про корисні для імунітету продуктах, їх вживання у великій кількості може мати і негативні наслідки. У профілактиці коронавірусу з їх допомогою сенсу
набагато менше.
З метою уникнення коронавірусу багато людей починають частіше вживати часник або лимон. Надія Логіна каже, що
їх прямий вплив на
властивості імунної
системи людини все
ще науково не доведено і не обґрунтовано. Надмірне вживання може викликати
певні проблеми зі
шлунком, наприклад
гастрит.
Єдина
мета,
з
якою є сенс включати в раціон дані продукти – профілактика
застуди. За словами
експертів, часник може надавати локальний вплив на бактерії коли виявиться на
слизовій, але на саму імунну систему ніяк не впливає.
Також Логінова нагадала історію, пов’язану з вітаміном С. У певний період при
епідемії грипу людям рекомендували масово і у великій кількості приймати його. В
кінцевому підсумку з’ясувалося, що на перебіг хвороби цей елемент ніяк не впливав.
За словами фахівця, люди шукають якийсь конкретний продукт, який гарантуватиме
їм безпеку, але найкраще на імунітет впливатиме створення комплексного режиму
харчування в цілому.
Для цього необхідно скласти індивідуальне меню, що включає в себе всі необхідні
вітаміни, білки, жири в раціональних пропорціях. Таке харчування дійсно зможе посилити захисні механізми людського організму.

Овоч, який нормалізує рівень цукру
у крові, назвали простим засобом
для довголіття

Цей напій містить велику кількість вітаміну С, В і Е, флавоноїдів і катехінів. Його
корисні властивості відомі з давніх часів. Відвар застосовувався для загоєння ран, а
також для лікування захворювань легенів і бронхів.
Йдеться про чай з шипшини. Сьогодні фахівці рекомендують включати його в свій
раціон, якщо є проблеми з імунною системою, шкірні хвороби, хронічні болі, артрит,
подагра або захворювання серцево-судинної системи. Серед переваг чаю з шипшини
виділяють кілька основних.
Серце і судини
Існує велика кількість досліджень
впливу плодів шипшини на серцево-судинну систему. На думку вчених,
це може бути пов’язано з високим
рівнем антиоксидантів у складі. Дослідники довели, що лейкоантоціани
і поліфенольні сполуки в чаї з шипшини можуть знизити ризик серцевих
захворювань. Зокрема, наукова робота, опублікована в European Journal
of Clinical Nutrition, показала, що вживання напою з шипшини протягом
6 тижнів може значно знизити систолічний артеріальний тиск і рівень
холестерину, знизивши ризик серцево-судинних захворювань на 17%.
Проти раку, запалень і для травлення
Багато антиоксидантів в чаї з
шипшини мають протиракові властивості, завдяки яким збільшується
тривалість життя. Вони нейтралізують вільні радикали, що викликають
окислювальний стрес, і пригнічують
ріст ракових клітин, говориться в дослідженні Tumbas VT, et al.
Дослідження, проведені за участю добровольців, які страждають від ревматоїдного артриту і остеоартриту, показали, що чай з шипшини може значно поліпшити
рухливість суглобів і зменшити запалення. Крім того, напій корисний для травлення,
оскільки його протизапальні сполуки сприятливо впливають на тканини кишечника.
Виводить токсини і зміцнює імунітет
Чай з шипшини також відомий своїми проносними і сечогінними властивостями,
які допомагають організму ефективно виводити токсини, жири і солі, з’ясували вчені. А через високий вміст вітаміну С напій також має імуномодулюючі властивості.
Згідно з дослідженням, він допомагає збільшити вироблення лейкоцитів в крові, які
особливо необхідні організму в період захворювання.

Це знайомий овоч, який додають в улюблений багатьма борщ. Йдеться про буряк, пише Food.news. Коренеплід, споріднений шпинату та швейцарському мангольду, може похвалитися приголомшливим поживним профілем. Фахівці стверджують,
що одна миска буряка містить велику кількість вітамінів і мінералів, необхідних для
загального здоров’я, таких як кальцій, фолієва кислота, калій, магній, цинк і вітаміни
А та С.
Відзначається, що буряк містить хімічні речовини, звані нітратами, які організм
перетворює на оксид азоту. Це з’єднання дає змогу розслабити кровоносні судини
та покращити кровообіг. Хороший кровообіг, своєю чергою, дає змогу знизити ризик серцевих захворювань,
інфаркту й інсульту. Також,
буряк містить беталаїни —
клас потужних антиоксидантів, які знижують ризик
хронічних
захворювань,
пов’язаних із запаленням,
таких як ожиріння та рак,
заявляють експерти.
Оксид азоту також підвищує приплив крові до
мозку, що може з часом
поліпшити життєво важливі когнітивні функції. Деякі
дослідники навіть припускають, що буряковий сік може запобігти хворобі Альцгеймера.
Потужні антиоксиданти у буряках, такі як вітамін А, лютеїн і каротиноїди, можуть
допомогти уповільнити ознаки старіння. Експерти припускають, що омолоджуючий
ефект буряка пов’язаний із тим, як антиоксиданти борються з нестабільними молекулами, які називаються вільними радикалами, що пов’язані з передчасним старінням.
Буряк є одним із кращих продуктів для печінки, тому що містить кальцій, вітаміни
групи В і залізо, кажуть фахівці. Печінка виводить токсини з організму, цей процес
називається детоксикацією.
Крім того, хоча буряк містить цукор, він все ж може допомогти контролювати рівень цукру у крові, кажуть медики. За їхніми словами, це пов’язано з великою кількістю клітковини в овочі, яка уповільнює всмоктування цукру.

Простий трав’яний чай виявився одним
з найбільш корисних
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АГРЕГАТНИЙ

Таємниці та чудеса світу,
загадки історії

Золоті літаки інків
Земля фараонів не раз дивувала
незрозумілими артефактами, які й
сьогодні змушують замислюватися
безліч людей над розгадкою їх призначення. Але загадкові артефакти
знаходять не тільки в Єгипті. Прямий доказ цього – «Колумбійський
золотий літачок» або «золота пташка інків».
У стародавньому переказі інків
йдеться про золотий корабель, який
прибув з далеких зірок. Їм командувала жінка на ім’я Орьяна. Орьяна
народила сімдесят земних дітей,
потім повернулася до зірок. У цьому ж переказі повідомляється про
вміння синів сонця (інків) літати
над землею на золотих кораблях.
Додайте до цього висновок
англійського антропологічного журналу «Men», в якому говориться, що
аналіз м’язової тканини збережених мумій інків показав, що за складом крові інки різко відрізнялися
від місцевого населення. У них була
виявлена група крові рідкісної комбінації. У наш час склад такої крові
відомий лише у двох-трьох чоловік
у всьому світі.
«Золотий літаючий корабель»
або «золота пташка інків» зберігається в столиці Колумбії Боготі.
Колумбійський золотий літачок
– таку назву отримав витончений
чотирьохсантиметровий предмет,
що використовувався, ймовірно, в
ролі амулета або підвіски. Майстри
надавали цим виробам вид живих
істот з очима, зубастими пащами,
деякі фігурки були покриті насічкою-лускою. Може це праобраз якоїсь давно вимерлої тварини.
Біолог Айвен Сандерсон із США
першим взявся за вивчення цих
знахідок. Згідно з його висновком,
золоті літачки інків не можна ототожнювати ні з одним з відомих
науці представником викопної або
сучасної фауни планети.

«Золоту пташку», яка датується
серединою першого тисячоліття
нашої ери, знайдено в Колумбії в
XIX столітті. Сьогодні у світі існує
кілька десятків таких предметів, які
знаходили не тільки в Колумбії, але
й на території Венесуели, Коста-Ріки
і Перу.
За виглядом ці предмети трохи
відрізняються один від одного, але
принципова конструкція літака з
горизонтальним і вертикальним
оперенням кіля об’єднує всі ці артефакти.
Довгий час безліч людей розглядали золоті фігурки, виставлені в Музеї золота при Державному
банку Колумбії. Дивилися на них
під час різних виставок, наприклад,
«Скарби Колумбії», які проводилися
в різних куточках нашої планети,
але ніхто і не припускав, що вони
можуть бути моделями літаючих
апаратів.
І це не дивно, адже всі ці артефакти значилися в каталозі як «зооморфні», тому що мали вид живих
істот з очима, зубами, висіченими

по тілу лусочками та іншими атрибутами живих створінь. Тому вони й
асоціювалися з дивовижними тваринами, які могли вимерти ще кілька сотень років тому, але ніяк не з
літаками.
Першим, хто помітив дивну схо-

жість «золотої пташки інків» з літальним апаратом, був американський ювелір Емануель Стауб. Щоб
виключити варіант того, що фігурка
є копією якоїсь тварини, Стауб відправив точну копію колумбійського
золотого літачка своєму другові,

відомому зоологу Айвену Сандерсону.
Після детального огляду артефакту Сандерсон зрозумів, що не
знає жодної живої істоти схожої на
надіслану йому фігурку. Для того
щоб перевірити теорію про літальний апарат, він передав його на аналіз кільком авіаційним експертам,
які підтвердили, що фігурка цілком
може бути моделлю літака.
Масовий інтерес до загадкових
артефактів виник наприкінці 1969,
після публікації Сандерса про давній літак в журналі «Argosy». Стаття викликала справжню сенсацію і
безліч суперечок навколо загадкових фігурок із золота.
В 1996 році німецькі авіамоделісти Алгунд Енбом і Петер Белтинг
з невеликого містечка Лер на практиці довели, що гіпотеза про моделі
літальних апаратів в образі фігурок
загадкових тварин має право на
життя.

Ці два авіамоделіста створили
практично точні, що зберігають всі
пропорції і форми, тільки збільшені в 16 разів, копії колумбійського
золотого літачка і ще однієї золотої
фігурки, яка, на їхню думку, найбільше походить на літак. Для запуску
в повітря, моделі були оснащені моторами і системами радіоуправління.
За першим випробуванням літачків спостерігала величезна кількість людей, серед яких були вчені з
різних галузей науки і безліч скептиків, які не вірили в те, що копії фігурок зможуть літати. Але яким було
їх здивування, коли дві моделі не
тільки змогли піднятися в повітря,
але і прекрасно виконували фігури
вищого пілотажу (бочку, мертву петлю), а також відмінно літали навіть
з вимкненими двигунами.
Після цього експерименту, багато авіамоделістів взялися створювати авіамоделі тих чи інших
золотих фігурок. В квітні 1996 року
в Німецькому товаристві авіації і
космонавтики відбулися масові показові виступи зібраних літальних
апаратів.
У присутніх на виступі вчених,
авіаконструкторів, пілотів та інженерів, після побачених польотів,
не було ніяких сумнівів в тому, що
золоті літачки інків представляють
собою копії літаючих апаратів.
Звичайно ж, ніхто сьогодні не в
силах відповісти, звідки саме інки
брали образи для своїх незвичайних виробів, але одне можна сказати точно, що не тільки інки робили
фігурки схожі на літаючі апарати,
таких артефактів є величезна безліч і всі вони були знайдені в різних
куточках нашої планети.

