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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 
ДК «УКРОБОРОНПРОМ» ВІДВІДАВ 
ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД»

7 жовтня 2021 року ДП «Красилівський агрегатний завод» з робочим візитом відвідав гене-
ральний директор Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» Юрій Гусєв. Його супроводжували: 
заступник генерального директора з безпеки Роман Забарчук,  начальник управління високо-
точної зброї та боєприпасів  Державного концерну генерал Андрій Артюшенко та прессекретар 
генерального директора Олена Голубенко. Директор завода Олександр Процюк ознайомив гос-
тей з підприємством, його виробничими потужностями, а також продукцією, яка виготовляєть-
ся на заводі. Гості були приємно вражені широким асортиментом товарів широкого вжитку, які 
виробляє ДП «Красилівський агрегатний завод».

Після ознайомлення з заводом було проведено робочу нараду, під час якої очільник Укробо-
ронпрому розповів про реформування Державного концерну та перші результати підготовки до 
трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управлін-
ня.  Генеральний директор ДК «УКРОБОРОНПРОМ» зазначив, що йому приємно, що в такій не-
легкій економічній ситуації керівництву ДП «Красилівський агрегатний завод»  вдається втрима-
ти колектив та завантажити виробництво замовленнями.  

По закінченні наради генеральний директор УКРОБОРОНПРОМУ Юрій Гусєв наголосив: «Ваше 
підприємство може слугувати взірцем для наслідування, а я зі своєї сторони гарантую вам пов-
ну підтримку у плані розвитку підприємства. Разом ми робимо Україну сильною!»
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ УКРОБОРОНПРОМУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про осо-
бливості реформування підприємств оборонно-промислового комп-
лексу державної форми власності». Про це йдеться на сайті Верховної 
Ради України у картці законопроєкту.

Із набуттям чинності Закон дає можливість посилити обороноздат-
ність України, структурно перезавантаживши 118 розрізнених підпри-
ємств Укроборонпрому (21 – знаходиться на тимчасово окупованих 
Росією територіях).

Державні та казенні підприємства-учасники Концерну будуть пе-
ретворені на господарські товариства, які своєю чергою об’єднають 
за галузевою ознакою: бронетехніка, радарні системи, високоточне 
озброєння та боєприпаси, морські системи, авіаремонт і спецекспор-
тери. При цьому єдиним власником (акціонером) таких галузевих на-
уково-виробничих об’єднань буде держава в особі Кабінету Міністрів 
України.

Крім того, Укроборонпром, який до сьогодні виконував роль ква-
зі-міністерства, припинить своє існування. На його зміну прийде акці-

Президент України 
підписав закон  
про реформування 
Укроборонпрому

онерне товариство, яке відповідатиме за організаційні перетворення 
державних та казенних оборонних підприємств, а також за залучення 
інвестицій. Єдиним власником цього акціонерного товариства теж 
буде держава.

Реформовані підприємства отримають можливість залучати інвес-
тиції, які спрямують на власний розвиток, розробку та виробництво су-
часних озброєнь і військової техніки для потреб українського війська.

Стануть доступними трансфер новітніх технологій та створення 
спільних підприємств з провідними іноземними компаніями.

Кошти від реалізації надлишкового та непрофільного майна будуть 
спрямовані винятково на модернізацію виробництва, фінансування на-
уково-технічної роботи, впровадження інновацій, поліпшення соціаль-
ного захисту працівників тощо. Закон забороняє виводити їх з галузі.

Усе це дасть змогу оздоровити підприємства на всіх рівнях: фінансо-
вому, соціальному та виробничо-технологічному.

Насамкінець впровадження сучасної моделі корпоративного управ-
ління на підприємствах Концерну убезпечить їх від корупційних ризи-
ків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу.

“Завдяки реформі українська оборонка отримає друге життя, змо-
же впроваджувати найсучасніші технології. Врешті-решт це вплине не 
лише на обороноздатність, а й на всю економіку України, оскільки бю-
джети всіх рівнів отримуватимуть додаткові кошти, створюватимуться 
нові робочі місця як в ОПК, так і в суміжних галузях. Надважливо, що 
цих якісних змін можна досягнути без зупинки виробництва на підпри-
ємствах”, – відзначив Голова Комітету ВРУ з питань національної без-
пеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

“Хочу привітати та подякувати усім, хто пройшов цей шлях – від на-
працювання законопроєкту №3822 до його підписання Президентом – 
разом із нашою командою. Але, передусім, дякую за потужну підтрим-
ку та довіру Президенту України Володимиру Зеленському. Ця подія є 
крапкою у довгому та непростому процесі формування нового зако-
нодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та 
водночас ця подія –  нова точка відліку для української оборонки”, – 
наголосив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
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Підбиття результатів роботи підприємств 
Укроборонпрому 

Підприємства Укроборонпро-
му наростили обсяги виробни-
цтва майже на 6 млрд гривень: 
26,83 млрд грн за 9 місяців 2021 
року проти 21,05 млрд грн за ана-
логічний період 2020 року.

23 жовтня директори підпри-
ємств – учасників Концерну 
зібралися у Миколаєві для під-
биття виробничих, зовнішньо-
торговельних та фінансових ре-
зультатів роботи за три квартали 
2021 року.

Прикметно, що динаміка ви-

робництва озброєння та вій-
ськової техніки (включно з 
модернізацією та ремонтом) під-
приємствами Укроборонпрому є 
позитивною не лише у порівнянні 
з трьома кварталами 2020 року, 
але й щодо першого півріччя 
2021 року. Якщо за 6 місяців цьо-
го року обсяги виробництва зрос-
ли на 2,7 млрд грн або 19,5% у по-
рівнянні з аналогічним періодом 
торік, то за 9 місяців цього року 
приріст склав +5,78 млрд грн або 
+27,4%.

“Дана тенденція підтверджує, 
що ми можемо посилюватись та 
досягати не тільки планів, а знач-
но більших результатів. І у нас 
для цього все є”, – відзначив ге-
неральний директор Укроборон-
прому Юрій Гусєв.

Загальний обсяг надходжень 
коштів від зовнішньоекономічної 
діяльності виробничих підпри-
ємств Концерну та спецекспорте-
рів за 9 місяців 2021 року стано-
вить 778,8 млн дол., що на 135,6 
млн дол. більше, ніж за аналогіч-

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ УКРОБОРОНПРОМУ

ний період торік. При цьому 324,5 
млн дол. отримали виробничі 
підприємства Укроборонпрому і 
454,3 млн дол. – спецекспортери.

Крім того, у рамках реаліза-
ції державних цільових програм 
вдалося оновити виробничі по-
тужності підприємств – учас-
ників Концерну. Так, вартість 
нового обладнання, переданого 
впродовж 9 місяців 2021 року на 
баланс підприємств та введено-
го в експлуатацію, становить 297 
млн грн.

В даний час актуальним 
питанням є підготовка під-
приємства до роботи в осі-
ньо-зимовий період. Станом 
на сьогодні проводяться робо-
ти щодо утеплення та обігріву 
приміщень, а саме утеплення 
в’їзних воріт, вікон та тамбу-
рів. У виробничих цехах про-
ведено встановлення повітро-
нагрівачів на твердому паливі 
власного виробництва, що в 
подальшому забезпечить від-
повідний температурний ре-
жим для комфортної роботи 
працівників. Підприємство за-
безпечено зимовим спецодя-
гом та взуттям. 

Хочеться відзначити пра-
цівників енерго-механічної 
служби за їх відповідальне 

Підготовка підприємства до 
роботи в осіньо-зимовий період

відношення до поставлених 
завдань. По підприємству 
проведено підготовчі роботи 
системи опалення основних 
виробничих корпусів, завер-
шуються роботи по ремонту 
теплопостачання в приміщен-
ня відділу кадрів, проведе-
но утеплення трубопроводів 
та комунікацій, перевірено 
та очищено системи подачі 
теплого повітря, проведено 
перевірку циркуляційних сис-
тем. Відділом закупівель про-
ведено забезпечення дров та 
вугілля. Господарським відді-
лом проводяться роботи очи-
щення прилеглих територій, 
підготовка до очищення про-
їзних частин та алей взимку, 
забезпечення соляною суміш-

шю для уникнення ковзання.
Незважаючи на роботи по 

підготовці підприємства до ро-
боти в осіньо-зимовий період. 
Підприємство працює над 
розвитком та впровадженням 
нової техніки. Цьогорічними 
планами є завершення від-
повідно до Спільне рішення 
з Військово-Повітряними Си-
лами Збройних Сил України 
постачання на випробування 
двох типів перехідних балок 
«Перехідна балка для МБД3-
У2Т-1» та «Балка крильова» 
до літаків типу МіГ29 та Су27, 
що в свою чергу забезпечить 
перспективи у виготовленні 
даних виробів у 2022 році. Хоч 
і до кінця 2021 року ще є час, 
але на даному етапі прово-

диться формування програми 
нової техніки на 2022 рік в на-
прямку розширення сегменту 
опалювальної техніки, товарів 
народного вжитку та військо-
вої техніки. В цілому підприєм-
ство готове до впровадження 
нових виробів та розширення 
ринків збуту.

 
Головний інженер 

ДП «Красилівський 
агрегатний завод» 

Артур Побережний
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ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ 
ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»!

Доводимо до відома працівників підприємства по-
рядок проходження і перебування на території під-
приємства.
1. Кожний працівник повинен пройти контроль на 
вимірювання температури тіла. Працівники, в яких 
температура вище 37° не допускаються до роботи.
2. Працівники зобов’язані проходити прохідну в ма-
сках.

3. Перебування на робочому місці в масках.
4. Дотримуватись дистанції 1,5 м., уникати скупчен-
ня людей (працівників)
5. При чханні прикривати рот і ніс серветкою або 
згином ліктя.
6. Мити руки з милом (не менше 30 секунд)
7. Триматися на відстані від працівників, у яких ка-
шель, або підвищена температура. Негайно повідом-
ляти про такі випадки своєму безпосередньому ке-
рівництву та СОПЗіНС.
8. Дотримуватись інших правил карантину та техні-
ки безпеки.

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ, СВОЄ ЗДОРОВ’Я, ЖИТТЯ, 
А ТАКОЖ СВОЇХ КОЛЕГ!

УВАГА!!! ОБОВ’ЯЗКОВО!!!

Працівникам,які зробили перше і повне 
щеплення проти COVID-19  поза межами 

заводу 
ТЕРМІНОВО 
повідомити 

про це в 
медпункт 

підприємства.

23 жовтня 2021 року розпочався новий сезон відкритого чемпіонату (Ку-
бок) Хмельницького Преміум-ліги.

Наша команда виступає в Другому дивізіоні і є новачком у ньому. Але, не 
дивлячись на це, в першому турі, який відбувся 23 жовтня 2021 року, наша ко-
манда отримала переконливу перемогу над досвідченою командою «Олімп» 
з Деражні. Рахунок 5-1 на користь ФК ДП «Красилівський агрегатний завод». 

Вітаємо команду! 
А напередодні, 13 жовтня, в залі засідань заводу відбулися збори коман-

ди. На зборах були присутні:
Микола Галиш – голова профспілкової організації  ПАУ на ДП «КАЗ», 
Андрій Абельчук – начальник відділу закупівель, спортивний керівник 

клубу.
Присутні обговорили поточний стан справ в команді та завдання на сезон 

2021-2022 роки. Завдання-мінімум – потрапити в плей-оф, максимум – вихід 
у 1-й дивізіон. Також на зборах була презентована та видана гравцям нова 
форма команди ДП «Красилівський агрегатний завод».

Голова профспілкової організації ПАУ на ДП «КАЗ» Микола Галиш

Розпочався новий сезон 
Преміум-ліги. 
З гарним 
почином!
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•	 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

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

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуються	на	роботу!

Запрошуються	на	роботу!

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!!!

1 жовтня 2021 року наказом 
по підприємству Борщинсько-
го Павла Феліксовича призна-
чено виконуючим обов’язки 
заступника директора з ви-
робництва. Про перші вражен-
ня, проблеми та досягнення 
на новій посаді читайте далі в 
інтерв’ю.

Свій трудовий шлях на під-
приємстві Павло Феліксович 
розпочав далекого1985 року. 
Далі була служба в армії, після 
чого повернення на підприєм-
ство та довгий трудовий шлях  
на різних посадах. Це якраз той 
випадок, коли керівні кадри ку-
ються саме на підприємстві. 
Таким людям не потрібно ви-
вчати профіль, спеціалізацію і 
особливості структури підпри-
ємства, а також довго розпо-
відати про перспективи техніч-
ного та економічного розвитку. 
Від цього виробництво тільки 
виграє.

Як ви сприйняли своє при-
значення?

Призначення керівництвом 
підприємства на посаду вико-
нуючого обов’язки заступника 
директора виробництва стало 
для мене певним викликом, 
і в той же час високою дові-
рою, яку потрібно виправдати. 
З першого дня почав крок за 
кроком пізнавати всі «хитро-
щі» організації виробництва, 
щоб максимально ефективно 
та злагоджено виконувати всі 
поставленні завдання.

Які основні проблеми вироб-
ництва?...

Як не дивно, але основні 
проблеми виробництва, зосе-
редились поза площиною ви-
робництва. По-перше, це пан-
демія коронавірусної хвороби 
COVID-19 та карантинні обме-
ження, які загострили системні 
проблеми у багатьох галузях. 

НОВІ	ПРИЗНАЧЕННЯ

По-друге, це необґрунтоване, 
здирницьке здорожання мета-
лопрокату майже в три рази.

Які досягнення вже можна 
відмітити ?...

Завдяки злагодженій співп-
раці з керівниками та працівни-
ками цехів, у жовтні ми споді-
ваємось отримати позитивний 
результат. Хочу підкреслити, 
що гарний результат здобува-
ється тому, що колектив розу-
міє поставлені завдання і цілі, 
їхню важливість, і прикладає 
максимум зусиль для виконан-
ня запланованого.

Ну, і на завершення, про пла-
ни та перспективи на майбут-
нє…

Сучасною вимогою до успіш-
них підприємств є концентра-
ція зусиль, в першу чергу, на 
виробництво, шляхом удоско-
налення технологій, оптиміза-
ції виробництва, запроваджен-
ня нових принципів управління. 
На ДП «Красилівський агре-
гатний завод» керівництвом 
приділяється достатньо уваги 
вищевказаним тенденціям. Ра-
дує і те, що колектив розуміє 
важливість виконання доведе-
них завдань,  а, отже, ми «при-
речені» на успіх!!!
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День захисників і захисниць 
України — державне свято Укра-
їни, що відзначається 14 жовт-
ня (водночас зі святами Покрови 
Пресвятої Богородиці та Днем 
Українського козацтва). 

Напередодні цього знаменно-
го свята на ДП «Красилівський 
агрегатний завод» було вшанова-
но працівників підприємства, які 
брали участь у зоні проведення ан-
титерористичної операції на сході 
України.

На підставі наказу директора  
ДП «Красилівський агрегатний за-
вод» Олександра Процюка за № 
279 від 12 жовтня 2021 року «Про 
відзначення до Дня захисників і 
захисниць України» та на підставі 
спільного рішення адміністрації 
підприємства та профспілкового 
комітету відбулося преміювання-
грошовою премією в розмірі 1000 
гривень наступних працівників 
підприємства, які брали безпосе-
редню участь у зоні проведення 
антитерористичної операції на схо-
ді України: 

• Мотоліна Сергія Анатолійови-
ча – заступника директора з без-
пеки;

• Семенюка Олександра Михай-
ловича – фахівця з питань цивіль-
ного захисту і техногенної безпе-
ки;

• Гринчука Олександра Мико-
лайовича – слюсаря-ремонтника 
цеху № 73;

• Сікалюка Юрія Петровича – 
мийника транспортних засобів 
цеху № 85; 

• Кошового Володимира Сергі-
йовича – токаря цеху № 75.

День захисників
і захисниць України
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                   АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

У власників приватних будинків 
неодноразово бували випадки, коли 
в лісі вони зустрічалися з лісівни-
ками. Останні рекомендували не 
збирали дрова в лісі, аргументуючи 
це спеціальним користуванням при-
родними ресурсами і необхідністю 
отримання лісового квитка. При 
цьому бували випадки, коли лісівни-
ки складали адмінматеріали на гро-
мадян з подальшим накладенням 
штрафу.

Про те, чи законні такі дії, розпо-
вів юрист Тарас Гупало.

Відповідно до Конституції Украї-
ни, всі природні ресурси належать 
народу України. Фактично, кожен 
громадянин є їхнім власником.

У Кодексі України про адміністра-
тивні правопорушення є чотири 
статті, які можуть застосовуватися 
до громадян за перебування в лісі і 
нанесення певної шкоди природі.

Ст. 64 КУпАП «Порушення вста-
новленого порядку використання 
лісосічного фонду, заготівлі і виве-
зення деревини, заготівлі живиці»: 
санкція передбачає штраф у розмі-
рі від шести до чотирнадцяти нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб – від 
десяти до шістнадцяти неоподатко-

вуваних мінімумів доходів грома-
дян.

Однак якщо ви прийшли в ліс і 
назбирали гілля, яке вже впало, ні-
якої відповідальності за цією стат-
тею не буде. Те саме стосується 
поваленого дерева – його можна 
розпиляти і використати для опа-
лення приватного будинку.

Ст. 65 КУпАП «Незаконна поруб-
ка, пошкодження та знищення лісо-
вих культур і молодняка»: йдеться 
про порубку дерев, які ще ростуть. 
За це дійсно є адміністративна від-
повідальність. 

Ст. 65-1 КУпАП «Знищення або 
пошкодження полезахисних лісо-
вих смуг та захисних лісових наса-
джень»: тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від тридцяти 
до сорока п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на по-
садових осіб – від шістдесяти до 
дев’яноста неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Ст. 66 КУпАП «Знищення або по-
шкодження підросту в лісах»: тяг-
не за собою накладення штрафу на 
громадян від трьох до шести нео-
податковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб – від 
семи до десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

У Кримінальному Кодексі України 
також є стаття, яку можуть застосу-
вати до порушників.

Ст. 246 КК «Незаконна порубка 
або незаконне перевезення, збері-
гання, збут лісу»: карається штра-
фом від тисячі до тисячі п’ятисот не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк до 
шести місяців, або обмеженням волі 
на строк до трьох років, або позбав-
ленням волі на той самий строк.

Але, якщо йдеться про дрова, які 
лежать на землі, кримінальна відпо-
відальність не передбачається.

У Лісовому Кодексі України у ст. 7 
вказано, що «ліси, які знаходяться в 
межах території України, є об’єктами 
права власності Українського наро-
ду». Тобто ця стаття фактично ду-
блює статтю з Конституції України.

Лісовим Кодексом України перед-
бачено загальне використання лісо-
вих ресурсів і спеціальне. Коли ви 
збираєте дрова в лісі – це загальне 
користування природними ресурса-
ми. На це не потрібно жодних доз-
волів, лісових квитків чи внесення 
рентної плати.

Чи можна збирати дрова в лісі

Через 2-3 роки вартість землі в 
Україні буде більше ніж €5 тис. за 
гектар

Часто місцева влада заявляє, що 
ділянки «зарезервовані» чи вільних 
немає

В Україні кожен громадянин може 
безкоштовно отримати до двох гек-
тарів землі. Але зробити це зараз 
дуже складно: ще на етапі підготов-
ки документів виявиться, що роз-
робка документації землеустрою 
обійдеться до 30 тис. грн. Про це 
йдеться в матеріалі на Obozrevatel.

Зазначається, що потрібно зазда-
легідь вибрати ділянку і принести 
графічні матеріали, на яких зазна-
чено бажане місце розташування 
земельної ділянки. У разі вилучення 
земельної ділянки, що перебуває в 
користуванні інших осіб – погоджен-
ня землекористувача.

Зазначається, що часто місцева 
влада заявляє, що ділянки вже «за-

резервовані», наприклад, за учасни-
ками бойових дій. Або ж вільних гек-
тарів взагалі не залишилося.

У разі надання земельної ділянки 
для ведення фермерського госпо-
дарства, потрібні документи, що під-
тверджують досвід роботи в сіль-

ському господарстві або наявність 
освіти в аграрному навчальному за-
кладі, а також узяти копію паспорта 
та ідентифікаційного номера.

«Варто сказати чесно, якщо ви 
сьогодні хочете отримати безко-
штовно 2 га землі – краще відмов-

теся від ідеї. Це вимагає або ве-
личезних зусиль, або включення 
витратних корупційних механізмів, 
або ж оскарження відмов у судах. 
Але суди можуть затягтися на роки, 
а за цей час землю віддадуть комусь 
іншому», – розповів глава комітету 
із земельного права Асоціації адво-
катів України Віктор Кобилянський.

Як розповів нардеп від «Слуги на-
роду» Дмитро Соломчук, через 2-3 
роки вартість землі в Україні буде 
більше € 5 тис. за гектар, а після 
2026 року гектар коштуватиме по-
над €10 тис.

За даними Державної служби 
України з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру, станом на січень 
2021 року найдорожче рілля оціню-
ється в Черкаській області – 33 646 
грн за 1 га. Найдешевша орна земля, 
21 411 грн за гектар, – у Житомир-
ській області. 

Гарантовані законом два гектари. 
Чи можна їх отримати сьогодні в Україні?
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   Наше здоров’я - в наших руках
Правила першої допомоги при 

опіках. Корисні поради
Скористайтеся рекомендаціями лікарів:
Промийте обпечену ділянку прохолодною водою протягом 5-10 хвилин, 

поки не відчуєте, що біль вщухає. Можна використовувати компреси, важли-
во, щоб вода не була дуже холодною. Прийміть знеболювальний засіб.

Якщо опік викликаний дією сонячних променів або відсутнє пошкоджен-
ня шкіри, зробіть суху пов’язку. При наявності невеликих відкритих ран вико-
ристовуйте мазі з антибіотиками.

Зверніться за медичною допомогою, якщо біль не проходить кілька днів, 
на місці ураження спосте-
рігаються почервоніння, 
набряк, мокнуча поверх-
ня. Термінове втручання 
необхідне, якщо опіковий 
пухир має розмір більше 
5 см, область охоплює 
обличчя, руки, ноги або ге-
ніталії.

Чого не можна робити:
При лікуванні слід уни-

кати олій, кремів. Непри-
пустимо торкатися до 
важкого опіку, змочувати 
його будь-якими рідинами, 
особливо при ураженні ці-

лісності шкіри. У такій ситуації потрібна негайна медична допомога.
Дуже небезпечно проколювати пухирі. В рану може потрапити інфекція, 

яка провокує сильний запальний процес. Цілісні пухирі підтримують чистоту 
шкіри під ними. Якщо вони лопаються самі, бажано нанести крем з антибіо-
тиком, щоб не допустити ускладнення.

Комаровський розвіяв міфи 
про зеленку

Відомий український пе-
діатр Євген Комаровський, 
який раніше розповів про 
шкоду популярних народ-
них методів лікування за-
студи у дітей, заявив, що по-
пулярна в Україні “зеленка” 
не має ніякого лікувального 
ефекту.

“Зеленка, або розчин бри-
льянтового зеленого, це 
лікарський препарат, який 
не має ніякого відношення 
до цивілізації, медицини 
XXI століття. Вона не вико-
ристовується ні в одній кра-
їні світу, у неї немає ніяких лікувальних властивостей ... В цілому ці ліки, виробни-
цтво і продаж якого давно повинні припинитися “, – сказав він.

Лікар також розвіяв міф, нібито при вітрянці зеленка допомагає загоєнню 
прищів. Багато хто до цієї пори вважає, що коли вітряночні прищі помастити зе-
ленкою, вони від цього заживають, але це не так. Спочатку її використовували 
як маркер заразності дитини – якщо прищі перестали з’являтися, то через п’ять 
днів дитина вважалася незаразною.

«Тому мама щоранку мазала прищі зеленкою, а на наступного ранку дивила-
ся, чи з’явилися нові, і теж мазала зеленкою. А коли в один прекрасний день не 
бачила нових прищів, тоді треба було порахувати ще 5 днів. Потім знайшлися 
інші методи, зеленка фактично була маркером заразності. Можете мазати фло-
мастером, синькою, йодом, татуювання ліпити. Це просто ганьба медицини», –
резюмував Комаровський.

Лікарі назвали дзвін у вухах 
ознакою серйозних проблем зі 

здоров’ям
Tіннітус, або дзвін у вухах, може свідчити про серйозні проблеми зі здо-

ров’ям.
Вчені встановили, що рeгулярний дзвін у вухах говорить про нeстачу в ор-

ганізмі вітаміну B12. Він не тoлько відповідає за рaботу нeрвової систeми, 
але й бере участь в виробництві еритроцитів і ДНК.

Цей вітамін також необхідний для виробництва мієліну – захисної і ізо-
люючої оболонки, що оточує нерви. Нестача вітаміну призводить до погір-
шення зв’язку між нервами, що може сприяти виникненню дзвону у вухах.
Як відзначають дослідники, дефіцит B12 також може стати причиною поко-
лювання та оніміння в руках і ногах, м’язової слабкості та втрати рефлексів.

Тіннітус – дзвін або шум у вухах без зовнішнього акустичного стимулу. Це 
відчуття може характеризуватися пацієнтами як гул, шипіння, свист, дзвін, 
шум падаючої води, стрекотіння коників. Ліки від цього стану досі не існує. 

Однак на практиці використовуються консервативні методи лікування: ме-
дикаментозна терапія, фізіотерапія, рефлексотерапія і слухопротезування.

Раніше повідомлялося, що часта поява шуму у вухах може свідчити про 
розвиток серйозних захворювань, наприклад, про початок запалення і появі 
вушної пробки. Крім того, це може говорити про проблеми з судинами. При 
цьому з’являється відчуття пульсації, що говорить про гіпертонію або ате-
росклероз.

Лікарі розповіли, скільки яєць 
можна їсти в день

Довгий час вважалося, що ті, хто часто їсть яйця, ризикують отримати серцевий 
напад або атеросклероз. Погану репутацію цей продукт отримав після досліджень, 
які називали його небезпечним через високий вміст холестерину, що призводить 
до закупорки судин. Однак недавні наукові роботи показали, що яйця можуть за-
хищати від подібних станів.

Суперечливі дослідження
Згідно з новими дослідженнями, яйця 

знижують ризик інсульту і інфаркту. До 
такого висновку вчені прийшли в резуль-
таті експерименту, у якому випробовува-
ні їли до п’яти яєць на тиждень. Виявило-
ся, що в цьому випадку ризик серцевих 
захворювань знижувався на 10% в порів-
нянні з учасниками, які їли яйця рідко.

Однак інше дослідження підтвердило 
погану репутацію продукту. На думку фа-
хівців, такі розбіжності в даних викликані 
тим, що під час наукових робіт не спосте-
рігався весь раціон харчування добро-
вольців. Відомо, що рівень холестерину 
можна знизити за рахунок фруктів і ово-
чів, а також фізичної активності.

Холестерин і раціон харчування
Крім того, велику роль в цьому відіграють гени: хтось більш схильний до такого 

стану, а у кого-то немає проблем, незважаючи на незбалансоване харчування. Як 
пише Focus, деякі люди їдять три яєчні на день, і їх рівень холестерину залишаєть-
ся в нормальному діапазоні. Фахівці схиляються до думки про те, що дієта не силь-
но впливає на ці показники. Що стосується яєць, то вони відповідають за рівень 
жирів в організмі тільки на 25%.

Вся справа в кількості
В даний час фахівці з харчування настійно рекомендують вживати яйця. Для 

здорових людей, у яких немає проблем з серцем, занадто високого рівня жирів в 
крові або діабету, орієнтиром будуть три-чотири яйця в тиждень. В одному швед-
ському дослідженні було показано, що ризики мінімальні навіть при вживанні 
шести яєць на тиждень. При цьому даними Клініки Майо, дорослі здорові люди 
можуть з’їдати до семи яєць на тиждень.

Однак слід звернути увагу на спосіб їх приготування: особливо корисними вва-
жаються яйця всмятку. Разом з тим не рекомендується смажити їх з беконом 
через додаткову кількість жирів. З іншого боку, якщо приготувати яєчню на рос-
линній олії і додати помідор, вийде багате вітамінами блюдо. Що стосується холес-
терину, то це залежить не тільки від яєць, а й від загальної концепції харчування.
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Таємниці та чудеса світу, 
загадки історії

 Вертоліт
Винахідником вертольоту є київ-

ський авіаконструктор, який емігру-
вав до США, Ігор Сікорський. У 1931 
році він запатентував проект маши-
ни з двома пропелерами – горизон-
тальним на даху і вертикальним на 
хвості. Перший вертоліт VS-300 під-
нявся в небо в 1939 році. Пізніше на 
його основі був створений перший у 
світі вертоліт-амфібія на поплавко-
вому шасі, який міг злітати з води і 
сідати на суші.

Рукавичка EnableTalk для людей 
з обмеженими можливостями

Рукавичка призначена для пе-

рекладу мови жестів в слова. При-
стрій для людей з обмеженими 
можливостями слуху та мовлення 
розробили українські студенти. Він 
виглядає, як дві рукавички, осна-
щені датчиками, які відстежують 
положення рук і передають дані на 
мобільний пристрій.

Гасова лампа
Лампа на основі згоряння гасу 

була створена львівськими аптека-
рями Ігнатієм Лукасевичем і Яном 
Зехом у 1853 році в аптеці «Під зо-
лотою зіркою». Одночасно з лам-
пою був винайдений і новий спосіб 
отримання гасу шляхом дистиляції і 
очищення нафти.

Безкровний аналіз крові
Харківський вчений Анатолій Ма-

лихін придумав, як зробити аналіз 
крові безкровним. Він створив при-
лад, п’ять датчиків якого прикріплю-
ються на певні ділянки тіла люди-

ни, після чого на екран комп’ютера 
виводиться 131 показник здоров’я. 
Прилад активно використовується 
медиками в Китаї, Саудівській Ара-
вії, Німеччини, Єгипті та Мексиці.

Поштовий індекс
У 1932 році в Харкові була ство-

рена унікальна система маркування 
листів. Спочатку в ній використо-
вувалися цифри від 1 до 10, а пізні-
ше формат змінився на число-бу-
ква-число. З початком Другої світо-
вої війни цю систему індексації ска-
сували, однак пізніше продовжили 
використовувати в багатьох країнах 
світу.

Ракетний двигун
Уродженець Житомира Сергій 

Корольов є конструктором радян-
ської ракетно-космічної техніки і 
засновником космонавтики. У 1931 
році він разом з колегою Фрідріхом 
Цандером домоглися створення 
громадської організації з вивчення 
реактивного руху, яка згодом стала 
державною науково-конструктор-
ської лабораторією з розробки ра-
кетних літальних апаратів. У 1957 
році Корольов запустив на навколо-
земну орбіту перший в історії штуч-
ний супутник Землі.

Антибіотик батумін
Вчені з Інституту мікробіології і ві-

русології НАН України створили но-
вий антибіотик, що володіє високою 
активністю до всіх видів стафілоко-
ку. За своїм хімічним складом цей 
препарат не має аналогів.

Гнучкий суперконденсатор

Фахівці з Львівської 
політехніки придумали 
гнучкий тканинний супер-
конденсатор, який пра-
цює на сонячній батареї 
і може зарядити навіть 
мобільний телефон. При-
стрій являє собою ком-
пактну систему енергоз-
береження, котра гнеться 
і кріпиться до будь-якої 
поверхні. Це український 
винахід увійшло в топ-100 
кращих досліджень і роз-
робок світу 2011 року за 
версією впливового аме-
риканського журналу R&D 
Magazine.

Рідкий струменевий 
скальпель

Наукові співробітники Аерокос-
мічного інституту та Національного 
авіаційного університету створили 
рідкий струменевий скальпель, який 
не пошкоджує судинну систему при 
проведенні операцій на внутрішніх 
органах людини. Високий тиск при 
роботі апарату дозволяє видаляти 
нем’язові тканини з мінімальною 
крововтратою. Скальпель не має 
аналогів на Заході і є інструментом 
багаторазового використання.

Перший підводний човен-чайка
Безпалубний плоскодонний човен 

запорізьких козаків, чайка, був ство-
рений в XVI-XVII століттях. Зовні бор-
тів кріпився очеретяний пояс, який 

дозволяв спускати човен під воду і 
утримувати його на плаву в такому 
стані. Швидкість чайки становила 
приблизно 15 км/год, що дозволяло 
козакам без труднощів втекти від ту-
рецьких галер.

Годинник-глюкометр для діабе-
тиків

Вчений із Закарпаття Петро Бобо-
нич винайшов глюкометр у вигляді 
наручного годинника. З його допо-
могою діабетики можуть дізнавати-
ся рівень цукру в крові в будь-який 
момент. Для цього не потрібно зда-
вати кров.

(Закінчення в наступному номері)

Топ-23 кращих винаходів українців, 
які змінили світ

Завдяки українським вченим з’явилися винаходи, які зараз відомі всьому світу. Пропонуємо 
вашій увазі топ-23 кращих винаходів, які належать українцям.  Те, що деякі з цих речей – справа 
рук наших земляків, може стати для вас приємним сюрпризом. 
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Пам’ятай про майбутнє
Сива бабуся відпочивала на веранді зі 

своїм улюбленим котом, розгойдуючись 
у кріслі, аж раптом з’явилась фея і зголо-
силась виконати три її найзаповітніших 
бажання.

– Хм, – недовірливо промовила стара, 
– якщо ти не жартуєш, то перетвори це 
крісло на золото.

Бажання було виконано. І стара попро-
сила виконати ще два інших.

– Перетвори мене на молоду прива-
бливу дівчину, – сказала вона. 

І це її бажання справдилось.
– А тепер, – продовжувала дівчина, – 

перетвори мого кота на молодого струн-
кого брюнета.

Третього разу махнула віялом фея, і на 
місці кота виник молодий чорноволосий 
красень. Він поволі підійшов до колиш-
ньої старої жінки, міцно притис її до сво-
їх грудей і з гіркотою промовив:

– Тепер, мабуть, шкодуєш, хазяйко, що 
колись мене каструвала…

Важкий гніт
Ніщо так не пригнічує, як чужий добро-

бут…

Відморожено
В автобусі поруч із ефектною дівчиною, 

у котрої татуюванням вкрите майже все 
тіло, стоїть бабуся і з подивом вдивля-
ється в ієрогліф на шиї.

Юна пані: 
– Що, бабусю, у твій час татушок не 

було? Чого вирячилась?
Літня дама: 
– Доню, у мій час усе було. Я тридцять 

років прожила в Азії. Потім викладала 
китайську в Академії Наук.

Я просто не можу второпати, чому на 
твоїй шиї написано: «повторно не замо-
рожувати».

Стадо ідіотів
Інтернет – він такий. Читаєш комента-

рі, думаєш: «Скільки ідіотів!» Починаєш 
з ними сперечатися й не помічаєш, як на 
одного ідіота в Інтернеті стало більше.

Нічне життя
Я стежу за своєю фігурою… Вона вночі 

ходить до холодильника.

Страшна історія
Два бджолярі розмовляють:
– Уяви собі, унадився до мене на пасіку 

ведмідь. Ну, гадаю, застрелю я його! За-
ряджаю рушницю, беру таку кулю, щоби 
на смерть забити, куфайку надягаю – бо 
ночі вже зимні. Шарика з іншого боку бу-
динку прив’язав, щоби не сполохав. Сів 
за вулик, чекаю. Чую – хрускіт. Ведмідь! 
І тут місяць ховається за хмаринку. Го-
ловне – ведмідь десь поруч і нечутно 
ходить, місяць за хмариною – нічого не 
видко, я взагалі на суцільне велике вухо 
перетворився… І раптом відчуваю – 
хтось лапи на плечі поклав. Ні, головою 
ж я розумію, що то Шарик відв’язався… 
А валю в штани і не можу зупинитися...

Гороскоп на листопадСміх 
продовжує 
життя

Овен
(21 березня – 19 квітня)

До багатьох змін, які несе 
листопад, Овни просто ще 
не готові. На роботі може загостри-
тися боротьба за премії до кінця року. 
А трудова діяльність в будь-якому ви-
падку зажадає пильної уваги з Вашого 
боку. 

В особистому житті Овнів захо-
плять пристрасті, про які раніше ви і 
не мріяли. Але емоційні сплески краще 
направити в сприятливе русло, інакше 
ви не зможете уникнути конфліктних 
ситуацій. У самотніх Овнів з’явиться 
шанс на цікаве знайомство. Здоров’я 
обіцяє бути в порядку, тільки поста-
райтеся не переїдати.

Телець
(20 квітня – 20 травня)

Близнюки
(21 травня – 20 червня)

Близнюки точно не ста-
нуть нудьгувати в листопа-
ді: очікується велика кількість приємних 
зустрічей, з’являться нові знайомі. Робо-
та підкине безліч складних, але цікавих 
завдань, дозволить показати роботодав-
цям ваш креатив і талант. У листопаді 
слід розрахуватися з боргами і погасити 
кредити.

Сімейним Близнюкам краще поменше 
відвідувати дружні вечірки, це може викли-
кати ревнощі з боку партнера. Всі можли-
ві сварки намагайтеся врегулювати на 
початкових етапах. Більше займайтеся 
спортом. Ці заходи допоможуть зберегти 
здоров’я у відмінному стані.

Рак
(21 червня – 22 липня)

Листопад несе для Раків 
довгоочікувані і цікаві зустрі-
чі з людьми, яких ви давно вже не бачили. 
Можливо, це буде випадкове побачення зі 
старим другом, або відновлення роман-
тичних відносин з тим, до кого раніше 
були почуття. Але ці приємності не по-
винні відривати вас від трудової діяльно-
сті. Буде потрібно багато сил, щоб закін-
чити цей рік гідно.

Ходіть на зустрічі з друзями разом 
з другою половинкою, так ви зможете 
добре розважитися і провести час з ко-
ристю. Можна почати планувати попов-
нення в родині. У плані самопочуття по-
старайтеся відразу ж лікувати застуду, 
інакше на пару тижнів можете випасти з 
колії.

Лев
(23 липня – 22 серпня)

Всю увагу левів будуть 
займати особисті відноси-
ни і романтика. Про роботу не варто 
турбуватися, в цей час проблем чекати 
не доведеться. Але вдома потрібно все 
ваше самовладання, щоб вчасно уникну-
ти конфліктів. Уникайте необдуманих 
розтрат. 

Леви повинні поменше проявляти свою 
владність, інакше партнер образиться і 
почне замислюватися про те, щоб розлу-
читися. 

Одинакам у цьому місяці пощастить, 
ви знайдете того, хто вас цілком розу-
міє. Намагайтеся бути обережнішими на 
дорозі і вдома: великий ризик травм.

Діва
(23 серпня – 22 вересня)

За прогнозами Діви по-
винні готуватися до того, 
щоб активно діяти. Успіх в роботі буде 
залежати від уміння направити всі сили 
на одну певну задачу. А ось якщо брати-
ся за все відразу, це нічого хорошого не 
принесе. 

Багатьом сімейним Дівам випаде спо-
куса пофліртувати з протилежною 
статтю. При цьому деякі можуть на-
віть піти на зраду, обманюючи другу 
половинку. Але ваш обман обов’язко-
во розкриється. Менше зловживайте 
спиртними напоями та іншими шкідли-
вими звичками, і тоді ваше здоров’я буде 
в порядку.

Водолій
(20 січня – 18 лютого)

Спокій і розмірені дні очіку-
ють в цьому місяці всіх Водоліїв. Не буде 
проблем зі здоров’ям, на роботі і в сім’ї. 
Так що насолоджуйтеся цим подарунком 
долі, але не забувайте вчасно виконувати 
поточні справи, щоб потім не заганяти-
ся, як кінь, перед святами.

На вашій постійній роботі значних фі-
нансових надходжень не очікується. 

Водоліям-одинакам зірки рекоменду-
ють не відмовлятися від відряджень. 
Можливо, що саме там вас чекає доля. 
Обережніше поводьтеся з електричними 
приладами, так як в плані здоров’я є ризик 
отримати побутові травми.

Риби
(19 лютого – 20 березня)

Астрологи радять Рибам всіляко де-
монструвати впевненість в тому, що 
вам будь-яка справа по плечу. Тільки та-
ким чином ви зможете уникнути непе-
редбачених негативних обставин. Той, 
хто буде просто плисти з волі течії, не 
доб’ється виконання всіх поставлених 
цілей.

Допомогу вам нададуть друзі, які взя-
ли на себе питання по організації різних 
справ. Але можуть початися проблеми з 
грошима, тому слід тугіше зав’язати по-
ясок, щоб не відчувати нестачі в коштах 
під новорічні свята. Сімейні проблеми ви-
рішаться без вас, і це буде радувати.

Скорпіон
(23 жовтня – 21 листопада)

Для Скорпіонів цей місяць 
обіцяє бути вдалим в любовній сфері, 
сімейних відносинах і трудової діяльно-
сті. Але, щоб все складалося добре, вам 
потрібно прислухатися до внутрішньо-
го чуття. У матеріальному плані ста-
більність повністю залежить від того, 
чи вмієте ви ризикувати. Відносини з 
другою половинкою в якійсь мірі можуть 
бути зіпсованими через ревнощі і егоїзм 
Скорпіонів. 

Порада астрологів: не ставте свої ін-
тереси вище, ніж сімейні цінності, і тоді 
все буде нормально. Підтримати здо-
ров’я в нормі вам допоможе здоровий спо-
сіб життя.

Терези
(23 вересня – 22 жовтня)

У Терезів з’явиться безліч 
клопоту в листопаді. На роботі дове-
деться підчищати недоробки, і виправля-
ти недоліки. 

Потрібно приділити увагу старшим 
родичам. Напередодні зими постарайте-
ся відвідати бабусь, дідусів, батьків і діз-
натися, як у них йдуть справи, чи готові 
вони до настання холодів. Та й взагалі, 
не забувайте, що вони вас завжди чека-
ють з нетерпінням. Одинакам цікавих 
знайомств в листопаді не світить. Мож-
ливий, звичайно, невеликий роман, але 
серйозних почуттів при цьому не буде. 
Для поліпшення самопочуття Терезам 
потрібно посидіти деякий час на дієті.

Стрілець
(22 листопада – 21 грудня)

Стрільці в листопаді по-
винні подумати про те, які вчинки вони 
зробили протягом року. Потрібно зро-
бити для себе відповідні висновки і по-
просити вибачення за заподіяні комусь 
образи. 

Це відмінний період для того, щоб за-
класти хороший фундамент для майбут-
ньої трудової діяльності. 

Гроші в борг не давайте. Якщо є мож-
ливість, то можна безоплатно допомог-
ти близькому другу або родичу. Одинокі 
представники знака повинні вибрати 
одну, найбільш симпатичну людину. А за-
водити кілька романів одночасно не вар-
то.

Перед Козерогами відкри-
ється безліч блискучих можливостей. 
Постарайтеся розумно розподіляти 
сили на невідкладні справи. Подаровані 
долею можливості використовуйте для 
того, щоб зміцнити фінансове станови-
ще. Врахуйте, що за будь-яку допущену 
помилку доведеться відповісти. 

У родині будуть панувати вельми гар-
монійні взаємини. 

Одинаки не повинні починати новий ро-
ман, добре не довідавшись про обранця. 
Може бути, він далеко не той, ким зда-
ється. Підтримати здоров’я допоможе 
курс вітамінів і масажу.

Козеріг
(22 грудня – 19 січня)

Вам доведеться пережи-
ти досить важкі часи. Але потрібно 
пам’ятати, що зміни, які відбулися з 
вами в листопаді, це крок до кращого 
майбутнього. 

Приділяйте своїй другій половинці 
більше часу, ніж ви це зазвичай ро-
бите. Найкраще проводити вечори 
вдома з сім’єю, ніж перебувати на ту-
совці серед малознайомих особисто-
стей. 

Уникайте навантаження на шлунок 
у вечірній час, і тоді ваш організм 
буде успішно справлятися з усіма не-
приємностями.
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