
АКТУАЛЬНО АНОНС

Немирівщина – мальовничий край, що здавна 
вабить туристів. Перлиною свого рідного краю 
жителі часто називають Палац княгині 
Щербатової, який  зводився з 1885 по 1917 рік. 
Проте головній господині так і не довелося 
облаштуватися в ньому…

Бджолиний мед – унікальний харчовий продукт, 
джерело здоров’я, краси та молодості. Жоден 
продукт не зберігає так довго своїх  вітамінів і 
поживних речовин при довготривалому 
зберіганні. 
Про цілющі властивості та рецепти народної 
медицини з додаванням меду читайте в нашій 
рубриці «Спадщина».

Про види шахрайств, що сьогодні існують в 
Україні, а також про те, як себе вберегти від 
них, читайте в матеріалі «Фінансові піраміди».

«НІ» ШАХРАЙСТВАМ! 

ЛІКУЄМОСЬ ДАРАМИ ПРИРОДИ

ПАЛАЦ ЩЕРБАТОВОЇ

АРТРИТ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ

Читайте на стop. 5

Читайте на стop. 6

Читайте на стop. 7

Вік, остеохондроз 
хребта, хронічна 
втома, застійні явища, 
посилюють ризик 
розвитку захворюван-
ня суглобів, але для 
його початку необхід-
на провокація: удар, 
фізичне переванта-

ження, переохолодження. Спочатку починаєть-
ся запальний процес – артрит. Якщо запалення 
не вдається перемогти кілька місяців, то почи-
наються прогресуючі деформації в суглобі – 
артроз.

Читайте на стop. 5
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ГАЗЕТА ФОНДУ ДЕМЧАКА ЗІ СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

www.demchak.com.ua

ДИТЯЧІ МІСТЕЧКА РОЗВАГ

У НЕБО З БОГОМ І ДВОМА ПАРАШУТАМИ

Інтерв’ю з громадським 
діячем, меценатом,  
вихідцем з Вінниччини 
Русланом Євгеновичем 
Демчаком:

«Вважаю, що люди, які 
живуть на Вінниччині, 
заслуговують на 
кращий рівень життя. 

Я  створив ряд 
соціальних ініціатив, 
що  дозволять не тільки допомагати людям, 
які того потребують, а й, головне, 
підтримати місцевих активних людей, 
підприємців, які самі створюватимуть 
додаткові ресурси, що можна використати в 
тому числі й на соціальну допомогу людям».

Читайте на стop. 2 

Дитячий сміх, веселий гомін та щасливі обличчя батьків – все це можна було побачити на урочистому 
відкриті дитячих майданчиків у смт Дашів Іллінецького району та смт Брацлав Немирівського району. 
Обидва свята для дітей відбулися у червні. Дитячі містечка – подарунок від Фонду Демчака зі сприяння 
економічному розвитку регіону. 
Свята проходили в два етапи – урочисте відкриття, скоріше для дорослих. Друга ж  частина свята проходила в 
розважальному форматі за участю Вінницького лялькового театру. Артисти провели святкові вистави, 
інтерактивні ігри та конкурси з дітьми.
Вітальні слова та слова вдячності на адресу Фонду Демчака лунали від батьків та бабусь, а палаючі очі діточок 
говорили самі за себе. З вітальними промовами також виступали в смт Дашів – селищний голова Сергій 
Тітаренко, а в смт Брацлав – селищний голова Валентина Тарасова.
Задля безпеки дитячий майданчик у Іллінецькому районі навіть освятив священик православної церкви. 
Нагадаємо, що раніше Фонд Демчака вже встановив дитячий майданчик у смт Турбів Липовецького району. 
Керівництво Фонду запевняє, що відкриття трьох майданчиків – це тільки початок.
«Складно передати словами ті слова вдячності та радості, що сьогодні на душі. Діти – наше все, а тому 
батьки завжди щасливі, коли їхній дитинці випадає свято або ось такий приємний подарунок, як сьогодні. 
Від імені батьків смт Брацлав, передаю вдячність Фонду Демчака за встановлений новий майданчик!»

Коптюх Ольга Іванівна, смт Брацлав
«Ми отримали масу задоволення в святковий вечір та можливість щодня гратися на майданчику. 
Висловлюємо щиру подяку Фонду Демчака за збудований дитячий майданчик та чудове свято на його 
відкриття.» Батьки дітей селища Дашів

Чимало засобів масової інформації – і друковані, й 
електронні – вже неодноразово розповідали про 
незвичайну місію настоятеля Погребищенського 
православного Золотокупольного Храму Успіня 
Божої Матері – протоієрея Віктора – батюшку, який 
сам стрибає з парашутом, та ще й відомого, без 
перебільшення, в Україні і за її межами як засновни-
ка першої унікальної православної парашутно-
десантної школи імені цесаревича Олексія.
Час не стоїть на місці, не в життєвих правилах і 
батюшки зупинятись на досягнутому. 
Колись духовний наставник у Почаївській Лаврі 

благословив його на богоугодну справу – займатись 
церковним господарством і отець Віктор взявся з 
Божою допомогою за зведення Золотокупольного 
Храму Успіня Божої Матері.
Всевидящий старець побачив більше: саме тоді 
напророчив отцю Віктору, що буде він ще й настав-
ником десантної школи для молоді. 
Нині її курсанти долають чималі навантаження, 
краще сказати випробування. Майбутні десантники 
відвідують православну школу, вивчають теорію, а 
потім вже на практиці відточують бойову 
майстерність. Школа і сьогодні запрошує до себе 
дітей, бажаючих мати згодом тверді духовні переко-
нання, залізну витримку та сталеві м’язи.
Вихованці – а це і хлопці, і дівчата від 14 до 18 років – 
досягають відмінної парашутно-десантної підготовки, 
чудово володіють рукопашним боєм, з них виходять 
готові командири та громадські інструктори. До речі, 
досягнувши духовних висот та бойової майстерності, 
окремі випускники школи з успіхом виконують свій 
обов’язок перед Батьківщиною в лавах Збройних 
Сил України. І їхні бойові командири тільки з 
вдячністю відгукуються за труди батюшки Віктора. 
Так, вихованець школи Михайло Рибас з Погребища 
зараз проходить строкову службу у Львівській 
десантно-штурмовій бригаді. 

Продовження на стop. 3
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Руслан Демчак
37 років 
Народився в м. Липовець 
Вінницької обл. 
в сім'ї вчителів
Кандидат наук державно-
го управління
Безпартійний
Дві вищі освіти: 
інженер, економіст. 
Докторант Інституту 
стратегічних досліджень
Дисертація – Реформу-
вання системи державно-
го управління соціальним 
захистом населення в 
Україні 
Громадська діяльність
Голова Фонду Демчака зі 
сприяння економічному 
розвитку регіону
Голова Всеукраїнської 
громадської організації 
«Захисту прав споживачів 
фінансових послуг»

Руслане Євгеновичу, Ви – 
відомий меценат в рідному 
Липовці та й за його межами. Що 
спонукає Вас дбати про розвиток 
і добробут цього краю? 
Я дуже прив’язаний до рідного дому 
– до Липовця, де мешкають мама і 
тато, до села Остапківці 
Немирівського району, де живе моя 
бабуся. 

З бабусею в мене особливо теплі 
стосунки – я кожне літо, будучи 
малим, проводив там, у неї. Вона й 
досі для мене найвірніший друг і 
порадник, друга мама, якщо можна 
так сказати. Я з великою шаною і 
повагою ставлюся до людей похи-
лого віку, і тому силами свого Фонду 
планую ряд заходів, спрямованих 
на допомогу саме цій категорії 
населення. 

А звідки взагалі виникло бажання 
займатися соціальними і 
громадськими проектами?
― Кожна людина повинна починати 
зміни з себе. Тобто, в першу чергу, 

необхідно забезпечити добробут 
своєї сім’ї. І хто б Вам не стверджу-
вав інакше – він не відвертий! 
Успішно працююча організація – це 
добробут сімей її працівників. 
Наступним кроком має бути покра-
щення добробуту тієї місцевості, де 
живеш ти та твої батьки. Кінцева 
мета – це добробут усієї країни. Я 
відчув, що в моєму житті настав той 
час, коли я можу зробити більше для 
тієї місцевості, де я народився, і для 
країни в цілому. Результатом стало 
створення тих суспільних 
організацій, що зараз працюють. 

Які Ваші попередні проекти 
вважаєте вдалими? Чого вдалося 
досягти в цьому напрямку?
― Першим соціальним проектом 
було створення Всеукраїнської 
громадської організації «Захисту 
прав споживачів фінансових 
послуг». Ця організація була створе-
на у 2008 році, коли це було дуже 
актуально. Тоді в Україні почався 
ряд банкрутств фінансових установ, 
і багато їхніх клієнтів зазнали також 
утисків. А для того, щоб на ринку не 
було паніки, ми створили таку 
організацію з захисту прав 
споживачів фінансових послуг. У ній 
надавали безкоштовні юридичні 
консультації для споживачів – 
клієнтів банків, страхових компаній, 
ломбардів та кредитних союзів. 
Діяльність організації дала 
можливість збалансувати ситуацію і 
багатьом людям повернути вклади.

Крім цієї громадської організації 
Ви створили Фонд Демчака зі 
сприяння економічному розвитку 
регіону. Чому вирішили спряму-
вати свою діяльність на регіони? 
― В Україні розвиток столиці та 
регіонів значно відрізняється, темпи 
розвитку столиці набагато більші. 
Якщо взяти будь-яку європейську 
розвинуту країну, такої разючої 
різниці між столицею та регіоном 
немає. Тому зараз у регіонах України 
є широке поле для діяльності. Тим 
більше, якщо цю дорогу вже прой-
шов Київ, то багато стандартів, що  
реалізовані та пристосовані в 
столиці, можуть бути адаптовані і 
для іншого регіону України. Я знаю, 
це зробити неважко, як патріот своєї 
малої Батьківщини я можу 

реалізувати це у місцевості, де я 
народився. 

Чому зараз спрямовуєте свої 
соціальні ініціативи на 
Вінниччину? 
― По-перше, вважаю, що люди, які 
живуть на Вінниччині, заслуговують 
на кращий рівень життя. По-друге, це 
моя маленька Батьківщина. Я  ство-
рив ряд соціальних ініціатив, що 
об’єднанні під егідою Фонду. Вони 
дозволять не тільки допомагати 
людям, які того потребують, а й, 
головне, підтримати місцевих актив-
них людей, підприємців, які самі 
створюватимуть додаткові ресурси, 
що можна використати в тому числі й 
на соціальну допомогу людям. Люди 
схильні більше допомагати тій 
місцевості, де вони живуть. Як 
кажуть: «Дати не рибку, а вудку!». 

Які проекти Фонду вже 
реалізовані? Чого вдалося 
досягти?
― Перший проект, який надасть 
можливість місцевим підприємцям 
окріпнути – центри підприємництва. 
А це, відповідно, більше робочих 
місць, наповнюється місцевий 
бюджет. У кожному районі вже 
створюється такий центр 
підприємництва, початкова задача – 
проведення навчань з уміння вести 
бізнес. Перший тренінг пройшов 
25-26 травня у м. Погребище. Вчимо  
створювати, управляти й успішно 
продавати. Також ми пропонуємо 
ряд готових бізнес-проектів, які 
можна пристосувати до нашої 
місцевості. Це невеличкі бізнеси в 
сфері реклами, фінансів, благо-
устрою міста тощо. Люди можуть 
почерпнути ідею, де можна заробля-
ти. Тобто ми даємо напрямки 
діяльності. Я маю можливість знайти 
фінансування під цікаві місцеві 
проекти. Тому, думаю, що поєднання 
навчання, нових ідей і фінансування 
дасть можливість розгорнути багато 
нових бізнес-проектів місцевими 
підприємцями самостійно. Я не маю 
на меті поглинати місцеві 
підприємства чи відбирати землі, а 
хочу давати можливість місцевим 
підприємцям бути самим успішними. 

Які ще проекти в планах Вашого 
Фонду? 
― В планах  є проект створення 
системи страхової медицини. У 2012 
році силами нашого Фонду ми 
будемо пропонувати батькам застра-
хувати своїх дітей Погребищенсько-
го, Іллінецького, Оратівського, Липо-
вецького, Немирівського районів у 
страховій компанії «Добробут». Для 
людей вартість страховки буде скла-
дати 10 грн, хоч поліс коштує 500 грн 
на рік, тобто 490 грн доплатить Фонд 
Демчака зі сприяння економічному 
розвитку регіону. Відповідно до умов 
договору, страхова компанія буде 
оплачувати перебування в 
стаціонарі, оплату ліків у районних 
лікарнях. Умови цієї страховки 
передбачають також консультації і на 
базі Медичної мережі «Добробут» у 

місті Києві, якщо хтось з батьків  
бажатиме привезти свою дитину. 
Таким чином, за 1 місяць буде 
побудована модель страхової 
медицини в цих районах, про яку 
так довго говорять 
чиновники-популісти. Якщо з 2014 
року за цією моделлю захоче 
працювати місцева влада, то буде 
побудована відкрита  та доступна 
система. Тобто будуть договори зі 
страховими компаніями, з 
клініками. Будуть пропрацьовані 
системи взаємозв’язків між 
людьми, лікарнями і страховими 
компаніями. Ми на практиці пока-
жемо, як це можна швидко розгор-
нути і як це працює. Знову ж – 
перший рік «рибка», а потім готова 
«вудка». 

Багато Ваших проектів 
направлені на молодь та дітей. 
Наприклад, спортивні акції, які 
Ви проводите вже другий рік 
поспіль. Чому вирішили робити 
акцент саме на цій групі?
― Діти – це наше майбутнє. В мене 
самого багато дітей. І я вважаю, що 
інвестиція в дітей найефективніша. 
На жаль, у нашій місцевості діти 
дуже часто обмежені у сфері своїх 
напрямків зайнятості. Ми 
пам’ятаємо радянські будинки 
піонерів. Сьогодні це тільки 
починає відроджуватися, тому для 
того, щоб з дітей  виросли успішні 
люди, я вважаю, для них необхідно 
відкривати можливості, що 
доступні вже для дітей столиці. 
Тому я в першу чергу інвестую в 
обдарованих дітей, спорт і 
здоров’я, тобто в обстеження цих 
дітей, щоб виявити на ранніх 
стадіях можливі негаразди і не 
допустити найгіршого.

Як саме Ви вибираєте проекти 
Фонду, що будуть впроваджені?
― На сайтах міст Погребищенсь-
кого, Іллінецького, Оратівського, 
Липовецького, Немирівського 
районів є сторінка, де можна 
проголосувати за ті соціальні 
проекти, які жителі цих районів 
вважають найбільш необхідними 
для свого міста, села чи селища. 
Гроші на ці проекти можуть бути 
зібрані не тільки меценатами, а й 
жителями цих населених пунктів. І 
для когось це буде тисяча 
гривень, внесена в Фонд, а для 
когось – 10 грн. Це також допомо-
га. Тобто, знову ж таки, 
створюється механізм визначення 
пріоритетності і механізм для 
співучасті тих громадян, які 
проживають у місцевості, де 
проводяться соціальні заходи. 
Закликаю всіх бути активними 
громадянами. Голосуйте на 
сайтах ваших міст за проекти, що 
мають бути реалізовані. Разом ми 
зробимо наш регіон краще. Зі 
свого боку обіцяю робити реальні 
справи на благо нашої малої 
Батьківщини.
Гудима УлянаРуслан Демчак з матір’ю та бабусею 
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У сучасному світі без знання 
англійської мови важко молодій 
людині ступити навіть крок, не 
те, що здобути престижну 
професію чи сповна реалізува-
тись у житті. У Немирівських 
дітей, а особливо тих, хто 
відвідує школу іноземних мов 
«Візард» проблем з цим не буде. 
Досвідчений педагог Валентина 
Василівна Грищенко на своїх 
уроках прагне не тільки дітей 

навчити цієї мови, а й розвива-
ти у них інтерес до пізнання. 
Адже, на жаль, трапляється 
так, що приходять діти до 
школи, сповнені  бажання вчити-
ся, та з часом цей інтерес 
тьмяніє, а там і зовсім гасне. 
Але ж він закладений самою 
природою людини! Як же 
підтримати в школяреві 
іскринку інтересу, розвинути 
його, щоб залишився незгасним і 

в дорослому житті?
Над цією проблемою багато працює 
Валентина Грищенко. З перших 
уроків у школі іноземних мов 
«Візард» вона прагне, щоб учні 
відчули: вчитися означає не тільки 
засвоювати певні знання, а й доко-
пуватись та розуміти вивчене.

Учителька постійно прагне створю-
вати на уроці ситуацію, котра 
спонукає дітей думати, 
порівнювати, зіставляти.

Ось тут і проступає один із 
«секретів» пані Грищенко. Вона 
вміє допомогти своїм учням: і 
сильнішим, і слабшим – щоразу 
пізнавши радість здоланої верши-
ни. А це дарує дитині крила для 
злету… Щоб навчити дітей правиль-
но організовувати своє навчання, 
вона працює за власною методи-
кою. Вчителька розробила для 
підопічних підручник «Граматика 
англійської мови в схемах і табли-
цях». Адже саме граматиці приділяє 
особливу увагу. Заняття у Валенти-
ни Грищенко завжди насичені. Усі 
діти задіяні, бо у групу може входи-
ти не більше 10 дітей.  У школі 
«Візард» діти отримують знання, які 
стають їм у  пригоді протягом всього 
життя. 
Валентина Василівна може довго 
розповідати про здобутки своїх 
колишніх учнів, їхні успіхи. Ось, 

приміром, після навчання у школі 
іноземних мов  Настя Ігнатенко з 
Брацлава склала американські 
тести TOEFL і за результатами була 
запрошена на  навчання в 
Гарвардський університет, а її 
сестра Софія навчається в Польщі 
в Опальському університеті на 
факультеті міжнародних відносин. 
Євгеній Щербань, якого Валентина 
Василівна навчала ще у школі, був 
неодноразово переможцем  район-
них та обласних олімпіад з 
англійської мови. Зараз же він 
разом з Настею беруть участь у 
різних американських програмах. 
Англійська мова для  них друга 
мова для спілкування  після 
української. А Вікторія Шевчук 
завдяки досконалим знанням 
англійської виграла американський 
грант в програмі по обміну учнями. 
Програму 11 класу проходила в 
школі м. Сіетл США. Рік проживала 
в американській сім’ї. 

Школа іноземних мов «Візард» дає 
знання, що відкривають світ. А по 
закінченню її видається сертифікат 
європейського зразку.
Вимоглива і справедлива, уважна 
чуйна і завжди красива, – такими 
гарними словами характеризують 
В.В. Грищенко вихованці та випуск-
ники школи.

В. Хоменко

У НЕБО З БОГОМ І ДВОМА ПАРАШУТАМИ
В елітному розвідувальному підрозділі 
«крилатої гвардії» на Житомирщині 
успішно служить Олександр Заверта-
ний з Павлівки. 
А батюшці, разом з тим, доводиться 
долати різні перешкоди, часом і 
бюрократичні, аби школа 
функціонувала, а її вихованці перетво-
рювались у воїнів-патріотів, захисників 
Вітчизни. 
Ось що розповідає священик: 
— Інколи складається враження, що ні 
армія, ні патріоти не потрібні нашій 
Україні. Траплялися такі перешкоди, 
що їх вдалося перебороти тільки після 
втручання голови облдержадміністра-
ції Миколи Джиги. Свого часу воїни 
йшли у бій за віру, царя і Вітчизну, але 
для декого із нинішніх чиновників 
немає цієї віри, слово «Вітчизна» втра-

тило первинний зміст. Для них 
Вітчизна там, де платять гроші. Право-
славна церква завжди посідала 
особливе місце у формуванні мораль-
но-духовного клімату у сіспільстві. 
Християнські традиції, які складалися 
протягом тисячоліть: уявлення про гріх 
і добро, святість і злочин, честь і безче-
стя увійшли у життя народу і в першу 
чергу були переконанням воїна – 
захисника рідної землі. Наш ідейний 
принцип – це здатність покласти душу 
за ближнього. Нині мені телефонують з 
багатьох куточків України: тамтешні 
батьки хочуть, щоб їхні діти навчались 
ремеслу захищати Вітчизну у нас, 
адже знають, що там, де церква, – там 
порядок. Нікому не відмовляємо, але 
все-таки хочеться, щоб осередком 
юних десантників стали погребищани. 

Для бажаючих вступи-
ти до школи «крилатої 
гвардії» висуваю 
жорстку умову – жити 
за православними 
канонами. І повірте 
мені, що не кожна 
молода людина з 
гідністю долає таке 
випробування. Сам 
спостерігаю інколи, що 
декому набагато важче 
сповідатися, ніж стриб-
нути з-під небес із 
парашутом. Право першого стрибка з 
парашутом діти отримують лише з 14 
років. Батьки задоволені: діти 
змінюються на очах – 
дисциплінуються, не спокушаються 
спиртним чи цигаркою.
Завдяки затраченим зусиллям отця 
Віктора тепер школа має земельну 
ділянку – свого роду полігон, де можна 
проводити необхідну підготовку, навіть 
зі стрільбами з бойової зброї, а частину 
її відведено під аеродром, який уже 
задіяно.
Полігон розташований під Філюткою, 
забутим селом з двома хатинами 
(багато хто навіть в Погребищенському 
районі раніше не чув про цей населе-
ний пункт). Але тепер воно стало 
відомим в усій Україні, бо тут відкрито 
літній табір юних десантників, які доби-
ралися сюди на справжніх бойових 
машинах – бронетранспортері та 
броньованій розвідувальній машині, 
теж подарованих меценатами. Є тут і 
військові намети, і польова кухня, і 
санчастина, парашути та інше споряд-
ження. Є й інструктори, серед яких 

воїни-афганці, котрі й навчатимуть 
юних десантників.
Благословив відкриття військово-польо-
вого табору парашутно-десантної 
школи для дітей  архієпископ Туль-
чинський та Брацлавський Іонафан.
Відбулися перші стрибки у рідній 
стороні, раніше для цього треба було 
добиратися під Вінницю – на стри-
жавський аеродром. Усі успішно 
приземлилися, а потім скуштували й 
солдатської каші. Розпочався відлік 
буднів польового табору для юних 
десантників.
З учнями парашутно-десантної школи 
свого часу знайомився і голова 
облдержадміністрації Микола Джига. 
Керівника області посвятили у «почесні 
десантники» та призначили своїм 
«головнокомандуючим». Голова 
облдержадміністрації вважає, що 
подібні школи духовності і здорового 
способу життя заслуговують на 
підтримку і популяризацію серед 
підлітків. 

В. Маценко
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Валентина Грищенко зі своїми учнями



Кожен, хто хоч раз у житті 
зустрічався з Іваном Антоновичем 
Поліщуком, залишився вдячним 
долі за спілкування з цією простою
і доброю людиною. Два десятиліття 
тому він пішов із життя, залишивши 
пособі гарну пам’ять. Доволі часто 
спогади про дитинство повертають і 
мене до згадки про Івана Антонови-
ча. Я був ще хлопчиком, а він
уже головою сільської ради.
Він був доволі частим гостем
у нашій хаті, тут в обійсті зна-
ходив затишок і оберемок
пахучого сіна його прудкий
кінь, запряжений в аристокра-
тичну для тих часів «бідку».
Пам’ятаю, та й разом із
батьком не раз згадували, як
Іван Антонович виручав односель-
чан у доволі непростих ситуаціях. 

Скажімо, щиро поукраїнськи хтось 
«інформував відповідні органи», що 
Маруся торгує самогоном. Ось і 
приїжджають голова сільради з
дільничним перевіряти факти.
— Де у тебе вода, — з по-
рога запитував у господині,
знаючи, що в здоровенному
дерев'яному відрі під кришкою
завжди є добряча горілка.
Попробувавши з кварти, про-
сив: «Принеси свіжої». Ось
таким чином самогон із хати
зникав і «наведені в листі фа-
кти не підтвердились».
Іван Антонович у розмовах
часто згадував, як він потра-
пив на номенклатурну посаду
голови сільської ради, яку
займав майже десять років. А
перед цим були напружені і
доволі небезпечні чотирнад-
цять післявоєнних років служби
дільничним інспектором міліції.
На його рахунку знешкоджені
банди і зграї грабіжників, добрі
друзі і помічники в десятках сіл,
якими опікувався. Однак і після
служби на нього не залишилось
ображених – цінували справед-
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БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

БЕЗКОШТОВНИЙ WI-FI ДЛЯ ЛИПІВЧАН ПОДАРУНКИ ДО ДНЯ МЕДИКА

ЛИСТ В РЕДАКЦІЮ

Незвичний пода-
рунок всім жите-
лям та гостям 
міста Липовець 
зробив Фонд 

Демчака зі сприяння економічному 
розвитку регіону.
Нещодавно в районі центральної 
площі Липовця, яка знаходиться перед 
будівлею суду, було забезпечено 
безкоштовний Інтернет для жителів та 
гостей міста – безпарольну WI-FI точку, 
підключитись до якої може кожен 
бажаючий. 
Даний проект був реалізований 
Фондом Демчака зі сприяння 
економічному розвитку регіону. Саме 
такий подарунок до Дня молоді 
вирішив зробити Фонд для липівчан, 
адже сьогодні Інтернет – невід’ємна 
частина життя більшої частини насе-
лення по всьому світу, особливо це 
стосується молоді та людей, які вико-
ристовують Інтернет для роботи. 
Безкоштовне підключення діє на 
території всієї оновленої центральної 
площі і навіть за її межами. Загалом 
радіус дії безкоштовного Інтернету для 
липівчан – 100 метрів. 
Використовуючи безкоштовну WI-FI 

точку, не передбачено жодних обме-
жень ні щодо часу перебування в 
мережі Інтернет, ні по кількості 
завантаженої інформації. 
Для того, щоб скористатися цією 
опцією, потрібно, знаходячись в районі 
центральної площі, знайти і 
підключитися до WI-FI точки 
DEMCHAK. Після цього із браузера 
набрати будь-яку інтернет адресу - вас 
переадресує на вітальну сторінку 
авторизації, де потрібно обов'язково 
натиснути кнопку ВХІД. Після цієї 
процедури в залежності від вашого 
браузера або вас переадресує на 
сторінку, на якій вас привітають з 
успішним підключенням, або ж одразу 
перейде до тієї інтернет-адреси, яку ви 
вводили першою після підключення до 
WI-FI точки. 
Бажаємо приємного проведення часу!

Василь Мороз: «Несподівано було 
дізнатись, що у нас в місті відтепер є 
безкоштовний інтернет. Підказали 
друзі, і ми тепер тут часто 
«пропадаємо». 
Дякуємо Фонду Демчака за такий 
корисний і сучасний подарунок для 
молоді.»

Фонд Демчака зі сприяння 
економічному розвитку регіону до 
Дня медичного працівника 
підготував подарунки для лікарів 
районних медичних закладів 
Немирівського, Оратівського, Липо-
вецького, Погребищенського та 
Іллінецького районів.  

Протягом червня представ-
ники Фонду святково 
вручили понад 500 халатів 
представникам найціннішої 
професії, людям, які 
дбають про наше здоров’я 
та рятують життя. 

Знаючи проблеми медич-
ної галузі, постійну нестачу 
коштів державного фінансу-
вання, Фонд Демчака 
вирішив таким чином 

Я, жителька  м. Немирова Доканін Наталія Миколаївна, висловлюю щиру 
вдячність голові Фонду Демчака зі сприяння економічного розвитку регіону 
– Демчаку Руслану Євгеновичу за надання благодійної допомоги в 
придбанні слухового апарату типу Otikon «Hit Bte» для моєї дочки Доканін 
Катерини (14 років). Велике спасибі!

Доканін Н.М.

підтримати медичну галузь 
Вінницької області. 
Отримавши від заходу масу позитив-
них відгуків та додаткових запитів, 
Фонд Демчака зараз закуповує 
додаткові халати та костюми для 
медиків. 
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ливість і порядність Поліщука.
Багато цікавих епізодів міг
повідати Іван Антонович. Проте
вкрай скупими були його розпо-
віді про війну. Вистачало миті,
щоб при згадці про лихоліття на
його щоці з’являлась сльоза.
Чому? Це вже пізніше вимальо-
вувались в картину його фронто-
ві спогади, яку можна назвати
одним лише словом – блокада.
Від першого до останнього днів
оточення Ленінграду він перебу-
вав у рядах його захисників. У
холоді та голоді разом із тисяча-
ми інших бійців він не мав права
на відступ.

Під щоденною зливою куль,
снарядів і авіаційних бомб, коли
щомиті на кожного чатувала
смерть, місто вистояло завдяки
мужності таких Іванів Антонови-
чів. А про те, що Поліщук був
хороброї вдачі, свідчить чимало
фронтових нагород. Серед них –
ордени Слави, Червоної Зірки,
Великої Вітчизняної війни, меда-
лі «За оборону Ленінграду», «За
відвагу», «За бойові заслуги» та
багато інших. А ще, як знак осо-
бливої доблесті – особиста по-
дяка Верховного Головнокоман-
дувача Радянської Армії.
Давно за межею вічності Іван
Антонович Поліщук, та його
світлий образ живе в серцях
зозівчан, усіх, хто знав цю пре-
красну і героїчну людину. Свід-
ченням цього і нещодавня подія
у селі. Ініціативні ветерани вирі-
шили увіковічити пам'ять про
легендарного захисника Ленін-
граду, мужнього дільничного
міліціонера, умілого керівника
громади меморіальною дошкою.
Ініціативу підтримали районна і
сільська влада, а підприємець
Руслан Марківський взяв на себе 

виготовлення пам’ятної дош-
ки. І ось днями привітне обличчя
Івана Антоновича знову по-
доброму всміхнулось землякам
із стін сільської ради.
Його донька Галина зі сльоза-
ми слухала всіх, хто виступав на
урочистому мітингу з нагоди
знаменної події: голову районної
державної адміністрації Анато-
лія Грищука, голову районної
ради Юрія Науменка, начальни-
ка райвідділу внутрішніх справ

Василя Фіногенова, голову ради
ветеранів району Віктора Мар-
ківського, місцевого краєзнавця і
ветерана Василя Новосельського, 
сільського голову Наталю
Некрут. Вони були одностайни-
ми в тому, що такі люди, як Іван
Антонович Поліщук, не мають
права на забуття, оскільки все
їхнє життя – приклад служіння
країні.

На урочистостях червоною
ниткою прозвучало твердження, що 
меморіальна дошка І. А. Поліщуку, 
мабуть, єдина не
тільки в районі, а й в Україні, як
сільському голові, рядовому
захиснику. Хотілося б, аби вона
слугувала добрим нагадуванням
усім, хто сьогодні покликаний
боронити народні інтереси.

Олег Яцунський
с. Зозів
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ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ

ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ

Криза, післякриза… Для шахраїв не 
має значення, коли заробляти гроші. 
Тим паче в нашій країні і з нашим 
менталітетом! А спеціалісти 
відмічають, що саме в такі скрутні 
часи люди найбільш схильні робити 
необдумані кроки. Пояснення тому: 
для одних це розрада і можливість 
використати шанс долі, для інших – 
єдиний спосіб покращити скрутне 
фінансове становище. 

На сьогоднішній день на «ринку» 
шахрайських фінансових послуг 
можна виділити три основні види 
фінансових пірамід.

Фінансова піраміда «Вклади 
задля отримання великих 
відсотків» 
Діяльність такої піраміди полягає в 
накопиченні коштів вкладників з 
метою можливої виплати їм високих 
відсотків, щось подібне до 
діяльності банківських установ. 
Однак, зазвичай це товариства з 
обмеженою відповідальністю, що не 
мають ліцензій  уповноважених 

державних органів та контролю з 
їхнього боку.
Основні ознаки піраміди:
• Високі відсоткові ставки. Напри-

клад, якщо банки пропонують 
відсоткову ставку за депозитами в 
межах 17%, то в таких пірамідах 
споживачу пропонують дохідність 
від вкладу 30-40%, іноді до 100% 
річних.

• Наявність вступних внесків, що не 
повертаються. 

• Відсутність договорів.
• Не передбачена можливість 

дострокового повернення вкладу 
без штрафних санкцій. 

• Назва договору містить «договір 
про надання інформаційних 
послуг». Тобто навіть назва 
одразу говорить про те, що вам у 
ліпшому випадку нададуть тільки 
інформаційну довідку, а не 
відсотки за вкладом чи виплати. 

Приклади: МММ-2011, діяльність 
деяких кредитних спілок.  

Фінансова піраміда «Дешевий 
кредит»
Діяльність такої піраміди діє за прин-
ципом покупок у групах, де накопи-
чуються кошти за рахунок внесків 
багатьох клієнтів, і за ці кошти пови-
нен придбатися товар (автомобіль, 
об’єкт нерухомості тощо). 
Потенційному клієнту пропонують 
обрати бажаний товар і внести 
перший внесок, який становить 
5-10% від повної вартості товару. 
Учаснику програми обіцяють, що 
сплативши 3-5 внесків йому 
обов’язково нададуться кошти для 
оплати обраного товару. Вступивши 
в таку програму, учасники, в 

результаті, оплачують 10-20 внесків, 
в окремих випадках 100% (!) вартості 
товару, а коштів на придбання бажа-
ного товару так і не отримують 
(власне як і сам товар). 

Основні ознаки фінансової 
піраміди:
• Для отримання кредиту потрібно 

сплатити внесок (що не 
повертається) до отримання 
коштів.

• Надзвичайно низька відсоткова 
ставка кредиту. 

• Організація обіцяє фінансування 
покупки (видачі кредиту) протягом 
1-2 місяців. 

• Відсутність ліцензії виданої упов-
новаженим державним органом.  

• Юридична складність договорів. 
Приклади: Автоплюс, Автоплан, 
УСП-груп, Філдес Україна, 
Б.А.Н.К.юа, ТОВ «Єдина родина», 
Електрет-2, фінансова компанія 
Єврокапітал, ТОВ «Автоклуб», 
програма Благо-Інвест, Народна 
програма соціальної допомоги. 

Фінансова піраміда «Онлайн 
брокер»
Діяльність такої фінансової піраміди 
полягає у онлайн торгах через 
Інтернет на міжнародних валютних 
та фондових ринках. Щоб прийняти 
участь у торгах споживачу потрібно 

внести на відповідний рахунок 
реальні (!) кошти. В результаті, 
спочатку вам дають можливість 
«заробити» номінальні кошти, які 
зараховуються у вигляді бонусів чи 
позицій на спеціальний рахунок, при 
цьому отримати ці кошти споживач 
не може протягом певного періоду 
часу. Якщо споживач вирішить 
достроково «вийти з гри», то згідно 
умов договору (якщо такий взагалі 
укладався) він втрачає частину своїх 
реальних коштів, або внесок в 
цілому. 

Основні ознаки фінансової 
піраміди:
• Пропонується внесення коштів на 

рахунок без підписання договору. 

• Обіцянки високої дохідності від 
торгів через Інтернет на 
міжнародних валютних та фондо-
вих ринках.

• Керівники запевняють, що для 
особистої участі в торгах на 
міжнародних валютних та фондо-
вих ринках не потрібно 
спеціальних знань.

Приклади: Форекс, Фінмаркет.
У будь-якому разі випробувати свою 
долю, беручи участь у таких 
організаціях, особиста справа 
кожного. Будьте обережними і 
уважно читайте договори!

Основна кількість пацієнтів (до 70%), 
приходять до мене на прийом зі скар-
гами на болі в суглобах. І після 
всебічного обстеження (рентгеногра-
фія, УЗД, МРТ) виставляється досить 
невтішний діагноз – артроз або артрит. 

Артроз, або остеоартроз, частіше 
буває в літніх людей. У молодих 
проявляється як наслідок іншого 
захворювання. Наприклад, при непра-
вильному розвитку суглобів, після 
травм, при хворобі щитовидної 
залози. Суглобовий хрящ при артрозі 
ущільнюється. У ньому стає менше 
рідини, утворюються нарости з солей. 
Вони завдають біль при ходьбі і наван-
таженнях. Звідси скрип і тріск в кістках. 

Іноді розвивається і запалення, але 
воно буває невеликим і непостійним.
А ось артриту піддаються всі – і старі, 
і молоді. Але молоді, мабуть, більше, 
оскільки в холодну пору року одяга-
ються легко. А артрит може викликати 
будь-яка застуда. Втім, він може бути і 
наслідком інфекційного захворюван-
ня, зниження імунітету, алергії. 
Особливу роль відіграє спадкова 
схильність.

Головна мета лікування при артрозі – 
нормалізувати обмінні процеси та 
усунути перевантаження хворого 
суглоба. Іноді буває необхідно і 
хірургічне втручання. При артриті 
головне завдання – усунути запален-
ня. Нерідко артрит протікає разом з 
артрозом. Тоді застосовують і 
протизапальні засоби, і препарати для 
відновлення хряща.
Багато хто вважає, що суглобам на 
користь пекуче сонце, намагаються 
якомога більше засмагати. Але це 

помилка. Суглоби не можна 
перегрівати. Переохолодження для 
них також згубно. 

Зате на користь незначне фізичне 
навантаження. Намагайтеся більше 
рухатись, корисні також плавання, їзда 
на велосипеді, взимку – ходьба на 
лижах, катання на ковзанах. 

У їжі повинно бути в достатку білків і 
вітамінів, особливо вітаміну С. Частіше 
їжте рибу, печінку тріски і тунця, інші 
морепродукти, а також молоко, смета-
ну, вершки, сир, йогурти, м'ясо.

Остерігайтеся травм і ударів. Носіть 
зручне шкіряне взуття на невисоких 
підборах. Намагайтеся скинути зайву 
вагу і уникайте важкої фізичної роботи.

Про лікування лікарськими препа-
ратами:
Для фармакологічного лікування вико-
ристовуються гормональні та 
негормональні протизапальні препа-
рати, знеболюючі, хондропротектори.
Негормональні протизапальні препа-
рати (диклофенак, ібупрофен, 
німесулід і т.п.) знімають лише тільки 
симптоми остеоартрозу. Гормональні 
протизапальні препарати діють 
швидко, але їхня знеболююча та 

протизапальна дії дуже нетривалі.

Від зазначених хвороб, в аптеках 
можна побачити безліч препаратів під 
загальною назвою хондропротектори. 
Прийом препарату всередину є 
найбільш поширеним. Однак, більша 
частина лікарського засобу 
руйнується, проходячи через травну 
систему і кров. У результаті тільки 
незначна частина діючої речовини 
досягає хрящової тканини. У зв'язку з 
цим, найбільш ефективним методом 
лікування захворювань суглобів, в 
першу чергу остеоартрозу, є введення 
ліків лікарем безпосередньо в хворий 
суглоб.

Найефективнішими для внутрішньо-
суглобового введення є препарати на 
основі гіалуронової кислоти. 

ЮЛІЯ БЕНЦЛЕР
Директор ВГО 

"Захисту прав споживачів фінансових послуг"

ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИКОНСУЛЬТАЦІЯ №2, 9 липня 2012 р. ГАЗЕТА ФОНДУ ДЕМЧАКА ЗІ СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

БЕЗКОШТОВНА 
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

(067) 447-58-34

ДЕНИСЕНКО ОЛЕКСАНДР
Лікар ортопед-травматолог другої категорії
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КНЯГИНЯ ЩЕРБАТОВА

ПАЛАЦ КНЯГИНІ  ЩЕРБАТОВОЇ

Княгиня Марія Григорівна Щерба-
това (1857 – 1920), була людиною 
унікальною. Її життя оповите вели-
чезною кількістю легенд, надто вже 
схожих на бувальщини. 

Нащадки колишніх архітекторів або 
покоївок, викладачів гімназії або 
кухарів чи конюхів у колишньому 
панському маєтку відчувають себе 
спадкоємцями тієї Республіки Добра 
і Світла, яку намагалась утвердити в 
окремо взятому Немирові княгиня 
Щербатова. 

Тож, давайте коротко про біографію 
нашої героїні, та легенди про неї, 
збережені у свідченнях очевидців. 
Заглянемо в історію, як кажуть, за 
третє (дідівське) коліно. Одним з 
дідусів княгині був син легендарного 
Станіслава Потоцького (Щенсни) 
Болеслав Потоцький – великий 
виночерпій при Олександрові друго-
му, і один з чотирьох герольдів, які 
возвістили сходження на престол 
цього імператора. Другий дідусь – 
відомий у світі меценат і 

колекціонер, засновник російського 
археологічного товариства, та 
училища прикладного мистецтва 
(знаменитої «строгановки») в Москві 
Сергій Григорович Строганов. 

Одружена була з представником 
одного з найродовитіших та найба-
гатших родів Росії Олексієм Щерба-
товим – особистістю неординарною, 
але далеко не схильною поділяти 
альтруїстичні переконання своєї 
дружини. Принаймні, мемуари 
сучасників стверджують це. 
О. О. Брусилов описує, як під час 
Російсько-турецької війни полковник 
Щербатов, щоб нагодувати своїх 
солдатів, віддав наказ грабувати 
місцеве населення. І вірмени, котрі 
спочатку зустрічали російські війська 
з радістю і лавашем – після цього 
почали стріляти у спину. А С. Ю. Вітте 
(довгі роки примє’р-міністр Росії) 
згадує князя як одного з засновників 
Союза Русского Народа – 
сумнозвісної «чорної сотні». Заради 
справедливості варто зазначити, що 
до подальших звірств 
«чорносотенців» відношення 
Олексій Григорович не мав, бо довгі 
роки перебував за кордоном на 
дипломатичній службі.

Та факт є фактом – подружжя рано 
розлучилось. Більше того – Марія 
Григорівна по смерті чоловіка 
відмовилась від величезного спадку 
(крім нерухомості, в тому числі 
славетних щербатівських кінних 
заводів) – 10 мільйонів рублів. 

Побутує легенда, що в дитячі роки 
княгиня посадила деревце, яке 
виросло, з’єднавши два стовбури 
воєдино, а далі пагони пішли угору 
спільною кроною. По сьогоднішній 
день милує це деревце око, ставши 
для немирівчан символом кохання. 

Нині існує традиція: молодята прихо-
дять до нього у день весілля – 
кажуть, це дарує щастя. За другою 
легендою, циганка нагадала Марії 
Григорівні, що смерть прийде по неї, 
коли закінчиться будівництво нового 
палацу, що, врешті, майже так і 
сталося.

Саме у 1920-му, коли добігало кінця 
спорудження цієї унікальної споруди 
(зменшеної копії воронцовського 
палацу під Ялтою, як твердять деякі 
фахівці) напівп’яні червоноармійці 
розстріляли княгиню, її дочку Олек-
сандру і М. І. Гудим-Левкович – 
дальню родичку Можайських. 
Вінницький письменник Іван Воло-
шенюк свого часу записав розповідь 
одного з учасників розстрілу. Княгиня 
їх зустріла, наказала нагодувати, 
звеліла випрати нижню білизну, 
постелити свіжу постіль, а увечері 
трьох беззбройних жінок вивели на 
розстріл до парку… Подейкують, що 
підбурив їх на цей злочин волоцюга – 
Андрій Лісовий – місцевий нероба, 
який не раз користався князівською 
грошовою допомогою і пропивав її. 

Завдяки турботам княгині у місті 
будувались і діяли електростанція, 
спиртовий та цукровий заводи, 
лікарні, дитячі притулки, 
вузькоколійна залізниця, чимало 
невеликих фабрик, кустарних 
майстерень і мануфактур. Несла 
службу пожежна дружина, велася 
телефонізація міста і навіть готував-
ся проект трамвайної лінії. «Местеч-
ко наше, благодаря стараниям мест-
ной землевладелицы, с каждым 
годом принимает все более и более 
благоустроенный вид и в этом отно-
шении уже теперь далеко оставляет 
за собою многие уездные города 
Юго-Западного края. Не говоря уже 
о том, что все лучшие улицы его 
замощены, теперь на нескольких 
особенно людных улицах введено 
электрическое освещение, в скором 
времени на месте, где раньше соби-
рались ярмарки, разведен будет 
владелицею парк под самым местеч-
ком, и это, конечно, немало послу-
жит к его украшению», – писала того-
часна газета «Киевлянин».

Наслідуючи традиції меценатства 
свого діда Болеслава Потоцького, 
княгиня продовжувала утримувати 
своїм коштом чоловічу й жіночу 
гімназії, лікарні, притулки, допомага-
ла всім нужденним, хто до неї звер-
тався (а прохачі приходили кожного 
дня). Вона була почесною попечи-
телькою багатьох навчальних 
закладів на Поділлі. Маючи право-
славний храм у своєму палаці, княги-
ня надавала щедрі пожертви й 
довколишнім церквам. У роки 
Першої світової війни вона обладна-
ла у своєму палаці шпиталь для 
поранених земляків на 200 ліжок, де 
разом з донькою були сестрами 
милосердя (самі ж вони у цей час 
жили у невеличкому флігелі).

Перлиною і окрасою міста 
Немирів є Палац княгині Марії 
Щербатової, який сьогодні 
приймає відвідувачів уже в статусі 
санаторію, однак всі бажаючі 
можуть вільно милуватися добре 
збереженими інтер'єрами.

Палац княгині Щербатової в 
Немирові побудований в XIX-XX 
століттях на місці середньовічного 
замку і пізнішої садиби магнатів 
Потоцьких. 
Княгиня Щербатова отримала цей 
маєток у спадок від свого діда – 

графа Б. Потоцького. На її 
замовлення архітектори Г. Грінер 
і Е. Крамарж побудували двопо-
верховий палац у стилі неокласи-
цизму. Навколо палацу 
бельгійський паркобудівельник 
Ван Геерт розбив великий парк, 
який налічує зараз понад 160 видів 
дерев і чагарників: дуби, сосни, 
бук, акація, ялина, граб, ялиця, 
ясен, кавове дерево, гінкго, платан 
і ін.
На 85 га території маєтку 
розміщено його частини, 
розташовані по обидва боки 
палацу: партер, центральна галя-
вина, пейзажні території, поділені 
широкими алеями. 

Центральна частина з урочистим 
чотириколонним портиком 
іонічного ордеру та балюстрадою 
привертає до себе найбільшу 
увагу. Класичні деталі ретельно 
виконані з пісковику золотавих 
відтінків. Парковий фасад палацу 
охороняють дві скульптури сонних 
та ліниво розкинутих левів. 
Від старих садибних будівель 
залишилася тільки квадратна 
водонапірна башта у середньовіч-
ному стилі. 

Під час Першої світової війни 
княгиня Щербатова влаштувала в 
палаці лазарет, в якому сама 
працювала сестрою милосердя. 

МАРІЯ ГРИГОРІВНА ЩЕРБАТОВА 
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Мед – універсальний лікарський 
засіб, який широко застосовується 
в народній медицині і має всі 
підстави вважатися діючим 
лікувальним засобом для людей 
будь-якого віку. Ще відомий  лікар 
старовини Авіценна стверджував, 
що щоденне вживання меду 
уповільнює старість і подовжує 
молодість. 

У меді міститься близько 60 корис-
них для організму мікроелементів, 
і головним чином - до 90 відсотків 
сахарози і фруктози. Використан-
ня меду як ефективного 
лікарського засобу ґрунтується на 
його антибактеріальному, бакте-
рицидному, протизапальному і 
протиалергічному впливі. 
У меді виявлений вміст таких 
вітамінів: В1, В2, В3, В5, В6, Е, К, 

С і каротин. Слід зазначити, що 
мінеральні елементи і вітаміни 
знаходяться у найвідповіднішій 
формі для засвоєння їх 
організмом. Наявність комплексу 
вітамінів сприяє підвищенню рівня 
гемоглобіну, підвищенню захисних 
реакцій та стійкості організму до 
інфекцій, рахіту, анемії, астенічно-
го стану, дії радіації.

Мед нормалізує діяльність шлун-
ково-кишкового тракту, стимулює 
функції внутрішніх органів, 
попереджує склероз, активізує 
утворення еритроцитів, покращує 
живлення шкіри, нормалізує сон, 
стимулює захисні сили організму 
тощо. Лікувальні властивості меду 
багато в чому залежать від того, з 
яких рослин був зібраний нектар 
бджолами. 
Мед, як і інші бджолині продукти, 
можна використовувати для 
профілактики, або ж для полег-
шення перебігу захворювань. При 
загостренні хвороби потрібно 
звертатися до лікаря.

Мед добре пом'якшує шкіру, 
підвищує її тонус, усуває сухість і 
лущення, завдяки чому він широко 
використовується в косметиці. 
Однак, косметичні засоби на 
основі меду корисні далеко не для 

всіх. Головна небезпека – алергія 
на мед. Якщо у вас є чутливість до 
меду, то використовувати його в 
косметичних цілях, не порадив-
шись з фахівцем, у жодному 
випадку не можна. 

Для лікувальних цілей мед 
рекомендується в основному 
приймати розчиненим (12.5%), 
тому що в такому виді полегшуєть-
ся проникнення його складових 
частин у кров, а потім у клітини і 
тканини організму. Мед не 
рекомендується підігрівати до 
температури вище 40°. При 
нагріванні ж його до 60° втрача-
ють всю свою активність фермен-
ти, частково руйнуються вітаміни, 
білки тощо.

Тетяна Кобза

Другий місяць літа здавна нарек-
ли липнем. Хоча, у вжитку були й 
інші назви, наприклад «білень» – 
від пори, коли найкраще 
вибілювалося полотно, «грозо-

вик» і «дощовик» – через те, що 
цей період був наповнений актив-
них гроз і злив. На 
західноукраїнських землях 
широко вживалася народна назва 
«косень» та «сінокіс» – оскільки 
початок місяця збігається з масо-
вою косовицею сіна на всій 
території України.
Чому все ж таки липень? Адже усі 
знають, що липи починають 
цвісти у червні.  Деякі пояснюють 
це тим, що зібраний з липового 
цвіту мед у народі називають 
«липцем». Він вважається 
найкращим і найціннішим продук-
том. Тому цілком ймовірно, що й 

назва місяця пішла від «липцю» – 
періоду основного медозбору, 
який в Україні припадає на 
другий місяць літа.

Останній місяць літа – серпень – 
отримав свою назву від знаряд-
дя, яким у давнину жали зернові. 
Діалектичний лексикон серпня 
має інші назви – «густир» (від 
густого врожаю на полях та в 
садках), «хлібосол», «живець», 
«зоряничник» (пора дозрівання 
зерна), «городник», «прибериха-
припасиха» тощо. Усі вони так чи 
інакше пов’язані з господарською 
діяльністю людини.

Для профілактики серцевих 
захворювань та інфаркту пропу-
стити через м’ясорубку по п’ять 
лимонів із цедрою і зубчиків часнику, 
додати 250 г меду, перемішати. 
З’їдати по 2 ч. л. вранці за 30 хвилин 
до їди і ввечері перед сном, ретель-
но розжовуючи шкірку лимонів. 

* * *
Для загального зміцнення 
організму та корисних властиво-
стей змішати 1 кг липового меду, 1 
ст. оливкової олії, 200 г подрібненого 
листя алое, 0,5 ст. березових 
бруньок, 5 ст. л. квіток липи (бруньки 
і квіти – в сухому подрібненому 
вигляді), додати 3 ст. води. Варити 
на водяній бані 15 хвилин, остудити 
і процідити. Пити по 1/3 ст.  два рази 
на день.

* * *
При гіпертонії 1 ст. сухих плодів 
калини подрібнити, залити 750 мл 
окропу і варити на малому вогні 10 
хвилин. Остудити, процідити, 
додати 4 ст. л. травневого меду. 
Пити по 1/2-3/4 ст. двічі на день.

* * *
Зняти з очей напругу і втому допо-
можуть медові примочки: розвести 
1 ч. л. меду в 200 мл окропу, остуди-
ти. Робити примочки в міру потреби, 
тримати 10-15 хвилин.

ЦІЛЮЩІ ТА ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕДУ РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ 
МЕДИЦИНИ
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
оскільки мед – біологічно активний 
продукт, використовувати його 
треба обережно 
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Звичайно під час спеки 
найактуальнішою рекомендацією 
є вживати якомога більше води. 
Крім того, воду можна замінити 
водомісткими овочами та фрукта-
ми, наприклад, огірками, 
помідорами, кавуном. Гарячий 
зелений чай, який п’ють жителі 
півдня, теж корисний у спеку: він 
регулює теплообмін.
У спеку не варто пити пиво, 
оскільки воно викликає зневоднен-
ня організму. Від міцної кави також 
краще утриматись оскільки іде 
перевантаження судин. Якщо пити 
алкогольні коктейлі з горілкою, 
може не витримати серце. А ось 
сухе біле вино, навпіл розбавлене 
мінералкою, можна.
Холодний душ протипоказаний 
людям похилого віку, що стражда-
ють серцево-судинними захворю-
ваннями. Любителям охолоджува-

тися в річці треба мати на увазі, що 
пірнати у воду не рекомендується. 
Перепад температур може спрово-
кувати спазм судин серця. Тому 
перед водними процедурами 
охолоньте в тіні. До речі, у спеку 
краще приймати навіть теплий 
душ: коли ви вийдете, температу-
ра навколишнього середовища 
здасться нижче, ніж насправді.

Не рекомендується їсти продукти, 
що зігрівають зсередини, напри-
клад, мед і сало. Перед сном 
відмовтеся від «важких» продуктів 
по типу м'яса, тому що перетрав-
лення важкої їжі викликає 
підвищення температури тіла і 
посилює потовиділення. 
Одягайте легкий, світлий одяг з 
натуральних тканин. Менше кори-
стуйтеся косметикою.
Намагайтесь важливі справи 
вирішувати в першій половині дня.

Поради для автомобілістів: 
• Повісьте на скло автомобіля 

сонцезахисні шторки. Їх засто-
сування знизить температуру в 
салоні на 5-7 градусів.

• Купіть «дзеркальний» екран на 
вітрове скло. 

• Частіше мийте і поліруйте 
автомобіль. Чим більше бруду 
на кузові й склі, тим гірше від 
них відбивається сонячне 
світло, і тим швидше вони 
нагріваються.

• Не залишайте в салоні 
автомобілю запальнички та 
балони під тиском (наприклад, 
лак для волосся). У спеку вони 
нерідко вибухають. 

Також під відкритим сонцем 
неодмінно зіпсуються залишені в 
салоні автомобіля аудіокасети та 
інші пластикові дрібниці.

ПРЯНИКИ З 
МЕДОМ
Для рецепту вам 
потрібно: 
мед – 6 ст. л.
цукрова пудра – 1 
стакан
цукор – 4 ст. л.
вода – 1 неповний 
стакан
масло вершкове – 3 ст. л.
мелені прянощі (кориця, аніс, за 
бажанням і інші прянощі) – 1 ч. л.
сода гашена харчова – 1.5 ч. л.
борошно – 4 склянки

Цукор висипаємо на суху сковороду і 
розтоплюємо його до утворення корич-
невого кольору. Розтоплений цукор, 
заливаємо водою і варимо на слабкому 
вогні до повного розчинення. В іншому 
посуді – яйця розтираємо з цукровою 
пудрою, додаємо мед, вершкове масло, 
соду і інші продукти. Медову масу 
ретельно збиваємо до утворення міцної 
піни. Потім у цю суміш додаємо охолод-
жений соус з розтопленого цукру і 
частини муки. Все перемішуємо, 
викладаємо масу на дошку, додаємо 
борошно і замішуємо м'яке тісто. Готове 
тісто розгортаємо в пласт товщиною 
близько 5 мм і вирізаємо з нього пряни-
ки, які випікаємо в добре нагрітій 
духовці до золотистого кольору. Гарячі 
пряники обмазуємо збитим яйцем. 
Глазуруємо цукровою пудрою, збитою 
на яєчному білку.

ЯК БОРОТИСЯ ІЗ СПЕКОЮ

РЕЦЕПТ
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КАЛЕНДАР САДІВНИКА-ГОРОДНИКА НА ЛИПЕНЬ

НАЙПРОСТІШИЙ РЕЦЕПТ 
КВАШЕНИХ ОГІРКІВ

Беремо огірки, миємо, складаємо у 
3-літрову банку.
Додаємо одночасно зелень, кріп,  
листя хрону, часник, можна декілька 
горошин перцю, кидаємо 60 г (3 столові 
ложки) солі і заливаємо звичайною 
водою (можна джерельною). 
Закриваємо звичайною поліетилено-
вою кришкою і перевертаємо. 
Бажано підстелити під банки  клейон-
ку, бо огірки можуть трохи протікати. 
І через 2-3 тижні огірки готові!

ЛИПЕНЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

Рекомендується
посадка швидко-

зростаючих культур:
зелені, цибулі,

часнику, перцю,
лікарських трав -

на насіння.
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Рекомендується
збір овочів, фруктів,

ягід і насіння,
зрізування квітів,

видалення зайвих
вусів суниці.

Прибирання
дозрілих коренеплодів,

фруктів, ягід, лікарських
культур, сушка овочів

і фруктів.
Не рекомендуються

посіви і посадки.

Не варто
працювати

з рослинами.
Повний місяць.

Не рекомендуються
посіви і посадки.

Рекомендується  
розпушування,

внесення добрив.

Посадка та
пересадка

дерев і чагарників.

Відмінний час для 
культивації,

поливу і 
внесення добрив.

Не варто
вкорінювати

живці, здійснювати
посів і посадку.

Проріджу-
вання грядок, 

культивування ґрунту. 
Рекомендується збира-

ти зернові і корене-
плоди, косити, прово-

дити обприскування
і обкурювання, підстри-

гання дерев і кущів.

Рекомендуєть-
ся посадка всіх корене-

плодів, бульбових і 
цибулинних культур. 
Збір салату, цвітної 

капусти, зелені. 
Підстригання дерев і 

чагарників.

Покіс лугових
трав. Не рекомен-

дується посадка і пере-
садка трав'янистих 

культур. Збір лікарсь-
ких трав, коренепло-

дів, фруктів і ягід.

Посадка,
посів рослин. З квітів 

рекомендується 
саджати в'юнкі рослини. 

Не рекомендується 
саджати і пересаджу-

вати фруктові дерева.

Прибирання 
білокачанної капусти. 

Розпушування, 
внесення добрив, 
щеплення дерев, 

покіс.

Рекоменду-
ється посадка та 

пересадка дерев і 
чагарників, особливо 
грушевих і сливових 

дерев, аґрусу, 
смородини. Посів 

багаторічних культур.

Покіс 
сповільнить 

зростання трави. 
Пересадка кімнатних, 

балконних квітів. Добре 
приживуться декора-

тивні рослини, не 
призначені для 

плодоношення, зокрема 
жимолость, шипшина.

Не рекомен-
дується розмножувати 

рослини корінням, 
збирати трави і саджати 

дерева. Ефективні 
підрізка, щеплення, 

внесення добрив, 
знищення шкідників, 

розпушування ґрунту. 

Рекоменду-
ється посадка 

швидкозростаючих 
культур: зелені, цибулі, 

часнику, перцю, 
лікарських трав - на 

насіння, а також суниці, 
шпинату, шипшини, 

жимолості, сливи.

Збір моркви, молодих 
буряків. Гарна пора для 
сушіння овочів і грибів. 
Посаджені в цей день 

домашні квіти швидше 
розцвітають.

Рекоменду-
ється посадка редису, 
редьки, буряку, моркви, 
картоплі. Збір фруктів, 
ягід. Збирають все, що 
не підлягає тривалому 

зберіганню. 

Не варто займатися 
рослинами. Молодик. 
Гарний час для збору 

насіння соняшнику, 
заготівлі лікарських 

трав.

Не рекомендується 
посів і пересадка 
садово-городніх 

культур. Збір овочів, 
врожаю з чагарників.

Догляд за 
чагарниками, квітами. 

Не рекомендується 
саджати і пересаджу-

вати овочі, фруктові 
дерева, проводити 

посадку насіння. 

Догляд за 
чагарниками, квітами. 

Не рекомендується 
саджати і пересаджу-

вати овочі, фруктові 
дерева, проводити 

посадку насіння. 

Полив рослин. 
Заготівля лікарських 

трав вимагає 
особливо ефективної 

сушки. Добре проводити 
консервування та 

соління.

Ефективні 
полив і сінокіс. 

Прекрасна пора для 
зрізання квітів, 

створення газонних 
орнаментів, догляду 

за кімнатними 
рослинами.

Проріджування 
рослин, обробка 

ґрунту.

Не варто працювати 
з рослинами. Повний 

місяць

Підгортання картоплі. Рекомендовано 
робота з добривами, 
полив рослин, посів 

редиски.

Догляд за 
коренеплодами.

Підгодівля 
квітів добривами. 
Рекомендується 

посадка більшості 
культур: капусти, 
помідорів, огірків, 

перцю, гарбуза.

Посів зеленої 
цибулі, ревеню, 

щавлю. Фрукти, ягоди 
та овочі, а також гриби 

якнайкраще придатні 
для створення 

зимових запасів.

Не рекомендується 
посадка і пересадка 

трав'янистих культур. 
Скошування трави на 

корм худобі, на 
зберігання.

Підгодівля 
обкошених лугових 
рослин добривами. 

Боротьба з шкідниками. 
Ефективні видалення 
зайвих пагонів, покіс, 

прополка, культивація.

Рекомендуються
посадки селери, 

редису, цибулинних, 
підрізка та щеплен-

ня дерев і ягідних 
кущів. Заготівля 

варений і солінь.

Видалення сухого 
листя, огляд рослин. 
Не рекомендуються 

посіви і посадки. 

Гарний час для 
збору лікарських 

трав, сушки овочів і 
фруктів. Внесення 

добрив.

– Спадаючий місяць

– Зростаючий місяць

– Повний місяць

– Новий місяць

ПОРАДА НА ЗАМІТКУ КОРИСНЕ СУСІДСТВО
Огірки в основному наливаються 
вночі, тому напередодні збору 
(бажано до 18 год.) їх поливають 
теплою водою. 
Відмінне добриво – дерев'яний 
попіл. 
За три тижні до збирання 
цибулі-ріпки всі роботи по догляду 
за нею припиняються, інакше 
посилюється ріст зелені цибулі і 
припиняється її дозрівання. 
Цибулю-ріпку збирають відразу 
після того, як поляже її пір'я. Якщо 
залишити її в землі – збільшиться 
небезпека захворювання. 
Ще невисохлі помідорні стебла не 
потрібно викидати, а треба поруба-
ти на шматочки довжиною 5-10 см і 

Картоплю для підвищення врожайності 
краще висаджувати поблизу бобів, 
кукурудзи й капусти. 
Цибулю бажано висаджувати побли-
зу буряка, моркви, салату-латук й 
різних видів капусти. 
Огіркам сприятиме сусідство поруч 
із бобами, кукурудзою й горохом. 
Кущова квасоля добре приживається 
з картоплею, огірками, кукурудзою, 
селерою й суницею. Квасоля звичай-
на добре росте, перебуваючи поруч 
тільки з кукурудзою й редисом. 
Селеру можна саджати поруч із цибулею, 
капустою, томатами й кущовою квасолею. 
Моркву можна вирощувати по 
сусідству з багатьма овочами: бобови-
ми, томатами, цибулею, салатом-ла-
туком, розмарином і шавлією. 

розкидати під ягідними кущами. 
Це захистить рослини від вогнівки.

Якщо хочете мати великий 
м’ясистий перець, то полийте його 
з розчином нашатирю (1 ст. ложка 
нашатирю на 10 л. води). Зробити 
це потрібно 3-4 рази через 7 днів.

Зелена гусінь на листках капусти 
зникне, якщо обприскати її сиро-
ваткою із милом або порошком 
(мило або порошок для того, щоб 
приставала сироватка до листя).

Вирощуючи моркву, слід звертати 
увагу на те, щоб не оголилася 
верхівка коренеплодів. Інакше в 
них утворюється соланін, і морква 
стане гіркуватою на смак.


