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Господарство «Зоря»  
допомогло відремонтувати 
сільську дорогу
У селі Глибочок (Тростянецького району 
Він ницької області) за фінансової підтримки 
господарства «Зоря» (ТАС Агро) відремонто-
вано частину сільської вулиці. Для агропід-
приємств компанії ТАС Агро пріоритетним 
напрямком соціальної політики є фінансова 
підтримка капітальних та поточних ремон-
тів сільських доріг і шляхів районного зна-
чення. Сприятливі погодні умови у грудні 
минулого року, спільні зусилля господар-
ства та місцевої влади активізували ремонт 
вулиці у селі Глибочок. 

Про соціальну співпрацю з сільськими гро-
мадами розповів директор ПОП «Зоря» 
Сергій Олександрович Тирса. Зокрема, він 
зауважив, що сьогодні в селах існує безліч 
проблем, які стосуються насамперед бла-
гоустрою та інфраструктури. 

«Бізнес повинен реагувати на звернення гро-
мад, допомагати їм вирішувати різноманітні 
труднощі – це і є соціальна відповідальність 
перед людьми, які довірили нам свої земель-
ні паї. Окрім сумлінної сплати податків, 
своєчасного розрахунку за паї, ми система-
тично фінансуємо важливі для жителів села 
соціальні проекти. Так лише у 2017 році на 
різноманітні заходи було витрачено більше 
як 150 тис. грн, – зазначив Сергій Олексан-
дрович. – Що стосується ремонтів сільських 
доріг, то компанія намагається по можли-
вості інвестувати кошти в подібні проекти, 
адже якісні шляхи сполучення – це запорука 
розвитку місцевих громад. Хотів би запевни-
ти, що і в 2018 році ми продовжимо віднов-
лювати транспортну інфраструктуру у селі 
Глибочок.

Господарство «Сімекс-Агро» 
своєчасно завершило жнива
Господарство «Сімекс-Агро» (ТАС Агро), яке 
розташоване у Липовецькому районі Він-
ницької області, своєчасно завершило збір 
врожаю сезону 2017-2018 років. Нещодавно 
було закінчено обмолот найбільш пізньої 
культури – кукурудзи. Збиральна компанія 
у господарстві велася відповідно до затвер-
джених планів навіть незважаючи на не-
сприятливі погодні умови упродовж листо-
пада-грудня. 

Кукурудзу підприємство зібрало на площі 
3600 га, при середній урожайності 90 ц/га. 
Незважаючи на високу інтенсивність збиран-
ня, адже на полях одночасно працювало до 
30 одиниць сільськогосподарської техніки, 
робота була організована чітко: правильно 
розподілені поля, налагоджені вивантажен-
ня, відправка, приймання. На достойному 
рівні спрацювали цьогоріч елеватори: хоч 
були перевантажені великими обсягами 
продукції, проте впорались на відмінно.
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Протягом 2017 року компанія ТАС Агро 
інвестувала більше 7 млн грн у соціальну інфра-
структуру місцевих громад

Соціальні нововведення в Україні у 2018 році

К омпанія ТАС Агро бере актив-
ну участь у житті не лише сво-
їх працівників, але й жителів 

сіл, на території яких орендує землю. 
Адже кожен у нашій державі розуміє, 
що наразі соціальна сфера більшості 
українських сіл та селищ вимагає знач-
ного інвестування задля підвищення 
рівня життя населення. Компанія ТАС 
Агро спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка за сприяння місцевої 
влади та активних жителів громад ре-
алізовує сотні потрібних та корисних 
соціальних проектів. Завдяки фінансо-
вій участі компанії ТАС Агро у бага-
тьох українських селах освіта, охорона 
здоров’я, культура та спорт отримують 
шанс на нове життя, покращується бла-
гоустрій та інфраструктура сільських 
територій.

«Окрім ведення прозорого бізнесу 
та сплати усіх податків і зборів, ми ро-
зуміємо свою відповідальність перед па-
йовиками, працівниками та людьми, які 
живуть у селах. Тому у нас діє програма 
підтримки соціальної інфраструктури 
місцевих громад. Упродовж 2017 року 
компанія ТАС Агро разом з Благодійним 
фондом інвестувала майже 8 млн грн у 
соціальну інфраструктуру 65 сіл. По суті, 
наша компанія – це держава у державі, 
адже у цих населених пунктах, де пра-
цюють наші господарства, ми перебира-
ємо на себе значну частину соціальної 
роботи держави. Ремонти закладів осві-
ти, постачання медикаментів, відновлен-
ня будинків культури, проведення днів 
села і фестивалів, підтримка спортивних 
заходів і змагань, допомога ветеранам і 
соціально незахищеним жителям  – це 

щоденна клопітка робота компанії ТАС 
Агро»,  – розповіла Ірина Михайлівна 
Вершеліс, генеральний директор агро-
холдингу.

У новому році на села чекають нові 
цікаві проекти від компанії ТАС Агро, за-
певняє Ірина Михайлівна:

«У 2018 році ми також запланува-
ли амбітні проекти соціальної допомо-
ги. Цьогоріч компанія акцентує увагу 
на підтримці укрупнених стратегічних 
проектів, які будуть корисними для всієї 
громади. Також ми збільшимо підтрим-
ку наших пайовиків, тих людей, які дові-
рили нам свої земельні наділи. Компанія 
готова бути лідером та прикладом для 
наслідування іншими агропідприєм-
ствами. Ми ніколи не будемо зупиняти-
ся на досягнутому і надалі приємно ди-
вуватимемо жителів місцевих громад».

Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

На початку 2018 року в Україні набула чинності низка законів, регуляторних актів та інших 
документів. Зміни відбудуться в усіх сферах життя держави. Заробітні плати, пенсії, митні 
платежі, субсидії, норми виготовлення продукції – це лише частина того, що у 2018 році буде 
іншим, ніж у попередні роки.

Зростання
заробітних
плат

Збільшення
допомоги
на дітей

Запровадження
монетизації
субсидій



У же кілька років поспіль пред-
ставники господарств ком-
панії ТАС Агро дарують сіль-

ській малечі солодку новорічну казку, 
приємний настрій і задоволення. На-
передодні свят Компанія дарує учням 
шкіл та вихованцям дитячих садочків 
пакунки з різноманітною смакотою. 
Цьогоріч із рук аграріїв солодкі пода-
рунки отримали більше 5 000 дітей із 
сіл Чернігівщини, Вінниччини, Кіро-
воградщини, Миколаївщини та Київ-
щини. Бюджет витрат на новорічний 
проект становить майже півмільйона 
гривень. У деяких населених пунктах 

компанія долучилася й до організації 
новорічних свят. Для наймолодших 
готували казкову програму з улюбле-
ними персонажами, залучали дітей до 
різноманітних ігор, вікторин та різних 
забав. Активні малята отримували від 
організаторів святкових заходів заохо-
чувальні призи. Батьки дітлахів і голо-
ви сільських рад подякували компанії 
ТАС Агро за турботу про дітей і роз-
повіли про традиції новорічних свят-
кувань. 
Коментар: Валентина Карлівна Степа-
нова, голова Тернівської сільської ради 
(Новоархангельський район, Кірово-

градської області): «Про підприємство 
ТАС Агро та його представників, зокре-
ма місцевих працівників, можу сказати 
лише добрі слова та висловити подяку. 
І не лише за чудові новорічні подарун-
ки, які ця Компанія традиційно презен-
тує всім учням нашої школи та дитячо-
го дошкільного навчального закладу, а 
й за всебічну турботу 
й підтримку. У 2017 
році аграрії для нашо-
го населеного пункту 
виділили більше 150 
тисяч гривень на різ-
номанітні соціальні 
проекти. За ці кошти 
ми повністю онови-
ли вікна у будинку 
культури, придбали 
необхідні медикамен-
ти, встановили вхідні 
двері до дитячого са-
дочка. Протягом п’яти 
років компанія виді-
лила нам майже 700 
тис грн. Крім цього, 
господарство забезпе-
чує продуктами хар-
чування нашу школу 
і фінансує автобусне 
сполучення з район-
ним центром. Щоріч-
но компанія надає 
кошти на різноманіт-
ні потреби, зокрема 
і на відзначення Дня 
знань та Останнього 
дзвоника. Щиро дя-
кую від усієї громади 
агрохолдингу ТАС Агро за людяність і 
за те, що допомогли створити справж-
нє новорічне свято для наших учнів». 
Коментар: Василь Семенович Мель-
ник, голова Павлівської сільської ради 
(Погребищенський район, Вінницької 
області): «Малеча, як ніхто інший, че-
кає Нового року. Тому традиційні со-
лодощі від компанії ТАС Агро завжди 
є доречними на святі. Цьогоріч, від-
повідно до нашої заявки, ми отрима-
ли від Компанії 45 солодких пакунків. 
Стосовно співпраці з аграріями скажу, 
що вони завжди по можливості підтри-
мують нашу громаду. Загалом на реа-

лізацію соціальних проектів за минулі 
роки ми отримали майже 600 тисяч 
гривень. За ці кошти ми замінили вікна 
у школі, відремонтували дитячий садо-
чок, купували оргтехніку і необхідні 
медикаменти. У 2017 році за підтримки 
компанії та Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка було придбано музичну апара-

туру для будинку культури, оновлено 
книжковий фонд сільської бібліотеки 
і встановлено гірку у дитячому садоч-
ку. Також у нас вже є попередні плани 
щодо роботи з компанією у 2018 році. 
Впевнені, що спільними зусиллями ре-
алізуємо наші задуми та ідеї. Дякую 
Компанії ТАС Агро за всебічну під-
тримку, допомогу й турботу про нашу 
малечу».
Коментар: Тетяна Вікторівна Жамська, 
завідувачка Медвинським дитячим са-
дочком (Богуславський район, Київ-
ської області):«Для наших маленьких 
дошкільнят вже стало доброю тради-
цією напередодні новорічних свят от-
римувати привітання від підприємства 
«Агро-Богуславщина-Еко», яке працює 
на теренах нашого села. Минулого 
року у нас склалася гарна та результа-
тивна співпраця з компанією: коштом 
підприємства і Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка для дитячого садочка 
було придбано телевізор, кухонне об-
ладнання і навчальні матеріали. Про-
тягом п’яти років лише для нашого 
дошкільного закладу було виділено 
майже 150 тис. грн допомоги. Загалом 
у соціальні об’єкти села Медвин було 
інвестовано більше 600 тис. грн. Споді-
ваюся, що у новому році ми реалізує-
мо ще багато чудових проектів. Адже 
допомагати та підтримувати дітей – це 
наш спільний обов’язок».

Тішити солодощами найменших у 
це особливе свято Компанія ТАС Агро 
буде і в наступні роки, адже українські 
діти варті того, щоб мати щасливе ди-
тинство!

Солодкі новорічні подарунки для дітей від компанії ТАС Агро
ЯКИЙ ЖЕ НОВИЙ РІК БЕЗ СОЛОДКИХ ПОДАРУНКІВ ТА ЦУКЕРОК? АДЖЕ В УКРАЇНІ ЗДАВНА ЗАКЛАДЕНІ ТРАДИЦІЇ ВЛАШТОВУВАТИ ДІТЯМ 
НОВОРІЧНІ РАНКИ ТА ЗУСТРІЧІ З ДІДОМ МОРОЗОМ І ЙОГО ОНУКОЮ СНІГУРОНЬКОЮ, А ТАКОЖ БЕЗЛІЧЧЮ КАЗКОВИХ ГЕРОЇВ ТА ПЕРСО-
НАЖІВ. А ЩО ВОНИ ДАРУЮТЬ ДІТЯМ? ЗВИЧАЙНО Ж, ЦУКЕРКИ, ШОКОЛАД І БАГАТО ВСЯКОЇ СМАКОТИ.

Село Зозів, Вінницька область Село Медвин, Київська область

Село Свердликове, Кіровоградська область



Постачаємо музичну апаратуру для сільських закладів культури

Ф актично жоден номер нашого 
видання не обходиться без ма-
теріалів, у яких ідеться про фі-

нансову підтримку, котру компанія ТАС 
Агро та Благодійний фонд Сергія Тігіпка 
надають Будинкам культури місцевих 
громад. Протягом 2017 року майже 1 
млн грн було інвестовано у відновлен-
ня і сільських закладів культури. Нещо-
давно ми розповідали про те, як завдя-
ки коштам компанії сучасну музичну 
апаратуру одержав осередок культури 
села Свердликове, що у Новоархангель-
ському районі Кіровоградської області. 
Сьогодні ж поінформуємо про нові про-
екти.

За фінансової підтримки Благодій-
ного фонду громаді села Гуменне (Ві-
нницький район, Вінницької області) 
вдалося оновити сценічне вбрання. Бю-
джет витрат на цей захід становить май-
же 20 тис. грн. 

Коментар: Надія Миколаївна Кадіра, в.о. 
сільського голови Гуменного: «Фінансу-
вання культури завжди було непростим і 
болючим питанням у нашій державі. Кош-
ти на цю сферу надходили за залишковим 
принципом. І хоча наразі місцева влада фі-
нансує цей напрям, проте низка проблем 
вимагає залучення додаткових коштів. А 
культурна сфера сіл потребує всебічної 
підтримки. У цій справі нам допомагає 
орендар землі, господарство «Михайлів-
ське», що входить до складу компанії ТАС 
Агро. Аграрії з розумінням підійшли до 
нашого прохання про оновлення застарі-
лого сценічного вбрання та відгукнулися 
на нього, надавши реальну допомогу. Наш 
осередок культури тепер має сучасний та 
стильний одяг. Відтак новорічні свята ми 
відзначали вже в оновленому вигляді. До-
дам також, що нещодавно за фінансової 
участі Благодійного фонду нам доставили 
мікшерний пункт і світлові прилади. Крім 

цього, у 2017 році Компанією надана допо-
мога дитячому садочку з придбання спор-
тивного інвентарю та постільної білизни, 
а у школі оновлено меблі і встановлено 

підсилювач з радіомікрофонами. Загалом 
упродовж року на підтримку соціальних 
закладів було інвестовано 75 тис. грн. Дя-
куємо Компанії за допомогу та ініціативу».

Оновленi вiкна сiльської 
школи

Відновлюємо вуличне 
освітлення у селі  

на ВінниччиніС ьогоднi для освiти надзвичайно 
важливо мати всебiчну пiдтримку 
спонсорiв та благодiйникiв. Потре-

би шкiл і дитячих садочкiв, особливо в 
сiльськiй мiсцевостi, значно перевищують 
скромнi можливостi цих закладiв. Пробле-
ми осередкiв освiти, розташованих на тери-
торiї місцевих громад, де працює компанія 
ТАС Агро вирiшуються швидше та ефек-
тивнiше саме завдяки фiнансовiй допомозi  

аграрiїв. У 2017 роцi Компанія спільно з 
Благодiйним фондом Сергія Тігіпка iнве-
стували в розвиток та покращення рiвня 
сiльської освiти більш як 2 млн грн. Аграрії 
намагаються брати до уваги кожне звер-
нення освiтян, зокрема із сiл Чернiгiвщини. 

Восени компанія надала чергову фiнан-
сову пiдтримку школi села Чернецьке 
(Талалаївського району, Чернiгiвської об-
ласті) на оновлення застарілих віконних 
конструкцій. Бюджет цього заходу стано-
вив 40 тис. грн. Сільський голова Сергій Бо-
рисович Дмитрюк подiлився з нами своїми 
враженнями вiд спiвпрацi з ТАС Агро. 

«З цiєю Компанiєю ми маємо багаторiч-
ний позитивний досвiд спiвпраці, – комен-
тує наш спiврозмовник. – Наразi завдяки 

У більшості українських сіл 
донині залишаються невирі-
шеними проблеми вулично-

го освітлення. Внаслідок цього під-
вищується ймовірність отримання 
травм серед мешканців, учнів, котрі 
вранці йдуть до школи, працівників, 
які прямують на роботу в темряві, 
особливо в осінньо-зимовий період. 
Крім того, наявність вуличного 
освітлення в темну пору – це запору-
ка зниження злочинності та безпека 
селян.

Нещодавно завдяки фінансовій 
підтримці агрохолдингу ТАС Агро та 
Благодійного фонду Сергія Тігіпка 
білі ночі запанували у селі Лозувата 
(Липовецькогорайону, Вінницької 
області). На реконструкцію вулич-
ного освітлення у цьому населеному 
пункті було виділено майже 40 тис. 
грн. Враженнями від реалізованого 
проекту поділилася Тетяна Петрівна 
Бурячок, голова Лозуватської сіль-
ської ради: 

«Наше село досить віддалене від 
центральних доріг і від районного 
центру. Ми уже декілька років пла-
нували встановити освітлення, адже 
більшість жителів громади – це люди 
передпенсійного і пенсійного віку, 
яким важко ходити неосвітленими 
вулицями. Спочатку було освітлено 
частину села. Минулого року аграрії 
продовжили проект. Завдяки їхній 
фінансовій підтримці, освітлено цен-
тральну вулицю – засвітилося понад 
30 ліхтарів. Тепер стало значно без-
печніше, адже щойно починає суте-
ніти, вмикаються ліхтарі, які світять 
до ранку. Вдячні компанії за те, що 
сприяють покращенню умов життя у 
нашому селі». 

«Уже понад десять років у нас не 
працювали ліхтарі. За цей час наявну 
систему освітлення було фактично 
зруйновано, а щоб заново підклю-

цим відповідальним аграріям ми змогли 
значно покращити не лише естетичний 
вигляд вiконних конструкцiй школи, але 
й у майбутньому заощадимо на опаленні, 
адже усі вікна мають енергоощадні вла-
стивості. Додам, що всього їх виготовлено 
двадцять п’ять штук. Першочергово ми 
замінили вікна у навчальних класах, щоб 
наші діти не страждали від холоду під час 
занять. Варто зауважити, що минулими 

роками компанія спільно з Благодiйним 
фондом направляли кошти на проведення 
поточного ремонту в примiщеннi школи, 
на функцiонування пришкiльних лiтнiх та-
борiв (йдеться про забезпечення харчуван-
ням). У 2017 році, крім школи, аграрії виді-
лили кошти на освітлення села, придбання 
музичної апаратури для будинку культури 
та забезпечили наш ФАП необхідними ме-
дичними препаратами». 

Педагогiчний, учнiвський та батькiв-
ський колективи Чернецької ЗОШ дяку-
ють компанiї ТАС Агро та Благодійному 
фонду за те, що допомагають створювати 
комфортнi умови в закладi, за те, що пра-
цюють з думкою про дiтей та про наше 
майбутнє!

чити населений пункт до світла, по-
трібно було не лише провести її ре-
монт, а й виготовити нову проектну 
документацію. У найближчих планах 
– завершити процес та підключити 
до вуличного освітлення все село», – 
додала Тетяна Петрівна.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.

Відповідальний за випуск
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com; 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
буд. 30, 01032. Не для продажу.

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 26.01.2018
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Увага конкурс від компанії ТАС Агро!
Шановні читачі нашого видання, агро

холдинг «ТАС Агро» проводить серед 
пайовиків конкурс на оригінальне вико
ристання логотипу компанії. Для участі в 
конкурсі всі охочі мають власноручно ви
користати логотип компанії на вишивці, 
виробі з дерева, скла, тощо, не змінюючи 
його форми.

Кожен, хто візьме участь у конкурсі, 
отримає подарунок від компанії. Пере
можцю конкурсу буде приготовлено цін
ний приз.

Конкурс продовжуватиметься до 
1  травня. Фото виробів та контактні дані 
учасника просимо надсилати на електрон
ну адресу: r.polevoy@tasagro.com

НАРОДНА МЕДИЦИНА

У січні відзначив 90-річний ювілей Микола Дмитро-
вич Стеблина із с.  Тернівка (Новоархангельського 
району Кіровоградської області). День народження 

Славний ювiлей пайовика

ювіляр відсвяткував разом з компанією 
ТАС Агро. Представники підприємства 
прийшли на гостини до Миколи Дми-
тровича зі щирими словами привітань та 
справді теплим подарунком – ковдрою. 

Життя ювіляра було наповнене трудно-
щами та буревіями тієї епохи. За плечима – дві 
війни, два голодомори. А ще – важка праця в 
колгоспі, де довелося працювати механізато-
ром. Дивишся на Миколу Стеблина сьогодні 
й думаєш – де бралися сили пережити це все 
і не втратити порядності, доброти, людяності, 
а також завзяття донині. Оточений любов’ю 
й турботою, ювіляр щиро радів святу та від 
душі бажав усім дожити до його років.

Представники компанії теплими слова-
ми привітали ювіляра. Побажали міцного 
здоров’я і енергії, щоб дожити до столітнього 
ювілею. 

Лікування грипу в домашніх умовах народними засобами
ПРИЧИНИ ГРИПУ
Грип – це поширене вірусне захворюван-
ня, що передається повітряно-крапельним 
шляхом. Воно небезпечне тим, що при 
будь-якому кашлі в транспорті, місцях 
масового скупчення людей у вас є можли-
вість заразитися.
Хвороба може легко дати ускладнення, які 
найчастіше проявляються у людей зі слаб-
кою імунною системою. Самою причиною 
грипу є вірус, який має 3 типи: А, В і С.

ХАРАКТЕРНІ СИМПТОМИ
Перші симптоми грипу можуть проявити-
ся вже через кілька годин після заражен-
ня. В основному вони виникають різко і 
перше, що відбудеться – підніметься висо-
ка температура (39-40 градусів).
Також буде відчуття ломоти у всьому тілі, 
сильна втома, може морозити, а потім ки-
дати в жар. Характерний біль голови й у 
ділянці надбрівних дуг, скронь.
Може пропасти апетит, а при високій тем-
пературі погіршується сон і з’являється 
стан лихоманки. Вражаються верхні ди-
хальні шляхи, з’являється кашель, болить 
горло, можливий нежить або навпаки – за-
кладається ніс.
У більшості випадків грип проявляє себе 
індивідуально і проходить по-різному, при 
цьому в більшості випадків ймовірність 
отримати ускладнення є у маленьких ді-
тей і людей похилого віку. Це пов’язано з 
тим, що їх організми менш захищені, ніж 
у дорослих людей.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Залежно від форми тяжкості хвороби ліка-
рі прописують пацієнтам різні ліки. При 
цьому є загальні рекомендації, які радять 
застосовувати при захворюванні.
Найперше і найважливіше правило лі-
кування – це багато пити. Пийте більше 
теплого чаю з малиновим варенням, зава-
рюйте собі трав’яні або липові настоянки. 
Вода виводить токсини з організму, що 
сприяє більш швидкому одужанню.
Якщо у вас підвищена температура (біль-
ше 38 градусів) приймайте жарознижу-
вальні засоби, наприклад, парацетамол 
або подібні таблетки.
Визначте ваш вид кашлю: при вологому 
кашлі приймають розріджувальні сиропи 
або препарати, які сприяють відходженню 
мокротиння. Іншу групу препаратів при-
значають від сухого кашлю. Але  обов’яз-
ково варто проконсультуватись із лікарем. 
Намагайтеся вживати більше вітамінів і мі-
нералів – аскорбінки, полівітаміни, – вони 
будуть допомагати вашому організму бо-

ротися з вірусом. Якщо ж у вас нежить або 
закладений ніс, то придбайте краплі і поз-
будьтеся від цього симптому.

ЛІКУВАННЯ ДОМАШНІМИ  
ЗАСОБАМИ
При лікуванні грипу існує величезна кіль-
кість народних методів, які сприяють оду-
жанню:
• Одним з народних засобів вважаєть-
ся настій молока з цибулею. Для цього вам 
потрібно натерти невелику цибулину на 
тертці, розігріти, не доводячи до кипіння, 
молоко. З’єднайте інгредієнти і дайте на-
стоятися  близько 20 хвилин. Обов’язково 
пийте отриману рідину теплою і, по мож-
ливості, перед сном. Повторіть процедуру 
кілька днів поспіль і ваші шанси на оду-
жання збільшаться;
• Якщо ви відчули у себе ознаки хво-
роби, тобто ще один хороший рецепт. При-
готуйте собі свіжо видавлений морквяний 
сік і додайте в нього 3-5 зубчиків часнику. 
Сік необхідно пити за 30 хвилин до їжі, по 
півкружки. Напій необхідно вживати про-
тягом п’яти днів;
• Також відмінним засобом для лі-
кування грипу буде морс з брусничних 
ягід. Заваріть настій на листяних гілочках, 
настоюйте півгодини, а потім процідіть. 
Рекомендують приймати 4-5 разів по 1,5-2 
столові ложки;
• Дуже добре допомагає суміш з пло-
дів та листя малини, листя мати-й-мачухи, 
материнки. Візьміть одну частину малини, 
а все інше – по дві частини. Подрібніть ін-
гредієнти, щоб вийшла столова ложка су-
міші, заваріть її двома склянками окропу, і 
залиште все на 5-10 хвилин настоюватись. 
Після цього процідіть. Пийте по півсклян-

ки гарячого настою 3-4 рази перед їжею;
• Одним з найбільш прогресивних за-
собів вважається настій полину. Візьміть 
15 г полину і настоюйте на 0,5 л горілки. 

Не чіпайте настоянку близько 24 годин, а 
після приймайте близько 100-150 мл за 15 
хвилин до їди 2-3 рази на день.

ЩО НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ  
РОБИТИ?
З дитинства нас учили тому, що якщо при 
хворобі є температура, то це добре – зна-
чить, організм бореться з вірусами. Тому, 
якщо температура вашого тіла 37,5 і ниж-

че – не варто її збивати антибіотиками, 
оскільки саме в цей момент відбувається 
інтенсивна робота імунної системи. Пам’я-
тайте також, що не варто збивати темпера-
туру за допомогою зігрівання, наприклад, 
чарки з алкоголем або прийняттям ванни, 
оскільки зіб’ється внутрішня терморегуля-
ція вашого організму.
Не перевантажуйте організм важкою 
їжею, на яку він буде витрачати сили для 
переробки: споживайте легку кашоподіб-
ну їжу і пийте багато рідини.
Великою помилкою буде прийом антибіо-
тиків, що не були вам призначені лікарем, 
але лежали вдома. 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
Для профілактики грипу найчастіше ре-
комендується вакцинація. У ваш організм 
потрапляє ослаблена частинка вірусу, від 
якої неможливо захворіти і починають ви-
роблятися антитіла, які допомагають вас 
захистити.
Тому при зустрічі з реальним серйозним 
вірусом ваш організм менше витрачає 
часу на вироблення антитіл.
Також стежте за гігієною під час масових 
заражень грипом: частіше мийте руки, ви-
користовуйте сухі серветки. Менше кон-
тактуйте з хворими людьми і ведіть здоро-
вий спосіб життя. 
Бажаємо вам не хворіти 
і бути здоровими!


