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 Карантин у Вінниці стає все більш 
жорсткішим. Якщо раніше у транспорт 
пускали по десять пасажирів, то тепер 
повезуть тільки зі спецперепустками 

 Навколо Вінниці створили кілька 
контрольно-пропускних пунктів. 
На них мають контролювати 
проїзд, проводити медогляд водія і 
дезінфекцію машин

 Ми перевірили, чи дотримуються 
нового порядку в транспорті і що 
відбувається на пунктах пропуску

с. 4-5

ТЕСТИ НА COVID-19. 
СКІЛЬКИ ЇХ?

ЗА ЯКИМ АЛГОРИТМОМ ДІЮТЬ ЛІКАРІ с. 10

с. 2

ВІННИЦЯ У КАРАНТИНІ:
ПРО БЛОКПОСТИ І ПЕРЕПУСТКИ В ТРАНСПОРТ

471438

На пунктах є правоохоронці та військові. Вони вибірково перевіряють автомобілі, опитують 
про самопочуття людей та можуть попросити відкрити багажник
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Паніка гірша 
за вірус 

À ïðàâäà, íîâèíè ïðî 
äðåâí³ â³ðóñè, ñõîâàí³ ï³ä 
êðèãîþ Àíòàðêòèêè, ÿê³ 
ìîæå âèâ³ëüíèòè ãëîáàëüíå 
ïîòåïë³ííÿ, — íå òàê³ âæå ³ 
ñì³øí³?) 

Ëþäñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ âêîòðå 
âèÿâèëàñÿ êîëîñîì íà ãëèíÿ-
íèõ íîãàõ. Ìè ÿê ò³ ðîçí³æåí³ 
³ çàðîçóì³ë³ ðèìñüê³ ïàòðèö³¿, 
íàï³âëåæàëè â ñâî¿õ õîðîìàõ, 
ïî¿äàþ÷è âèíîãðàä ç³ ñð³áíèõ 
òàöü, à âàðâàð-â³ðóñ óâ³ðâàâñÿ 
â íàøó ³ìïåð³þ ³ç çàäíüîãî 
äâîðó, íå äîòðèìóþ÷èñü æîä-
íèõ ïðàâèë âåäåííÿ â³éíè ³ 
ïî÷àâ ïàëèòè ³ ãðàáóâàòè óñå 
ï³äðÿä.

Ñê³ëüêè ãðîøåé ìè âáó-
õàëè ó ð³çí³ êîñì³÷í³ ïðî-
ãðàìè òà ãîíêè îçáðîºíü. 
Ì³ë³òàðèçì çàáðàâ íåéìî-
â³ðíî ã³ãàíòñüê³ ñóìè ÂÂÏ 
íà ïîáóäîâó ÿäåðíèõ ïðî-
ãðàì, ñèñòåì ÏÂÎ, íà õî-
ëîäí³ ³ ãàðÿ÷³ â³éíè óñ³õ 
øòèá³â. Êîðäîíè, ÿäåðí³ 
ùèòè, ìè ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ 
äî â³éíè îäèí ç îäíèì, à â³-
ðóñ ïðîáðàâñÿ ççàäó ³ êîïíóâ 
ëþäñòâî ó í³÷èì íåïðèêðèòó 
äóïó. Øàõ ³ ìàò.

ÍÀÒÎ íåñïðîìîæíå çàõèñ-
òèòè ³òàë³éñüêèõ ïåíñ³îíåð³â, 
íàâîðî÷åí³ àâ³àíîñö³ ÂÌÑ 
ÑØÀ áåçñèë³ ïåðåä íåâè-
äèìîþ çàãðîçîþ. Â³ðóñ íà÷å 
çáðîÿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ, 
àëå ïåðåä éîãî íàëüîòîì íà-
â³òü íå çâó÷àëè ñèðåíè, ùîá 
õîâàòèñÿ â áóíêåðè.

Àëå ùå á³ëüø íåâèäèìèé ³ 
ñòðàøíèé âîðîã — ïàí³êà. ̄ ¿ 
íå âèÿâèòè æîäíèì òåñòîì ³ 
â³ä íå¿ íå çàõèñòèòèñü æîä-
íèì àíòèñåïòèêîì. Çã³äíî ç³ 
ñòàòèñòèêîþ ÂÎÎÇ, ùîäîáè 
íà ïëàíåò³ â³ä ñåðöåâî-ñó-
äèííèõ çàõâîðþâàíü âìèðàº 
áëèçüêî 50 000 ëþäåé. Â³ðóñ 
ïðîñòî äèëåòàíò ïîðÿä ç ïà-
í³êîþ.Áóäüòå ñì³ëèâèìè — 
íå âìèðàéòå â³ä ñòðàõó.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

НАТАЛІЯ ШВАЧІЙ 
Змінилося не в кращу сторо-
ну. Через карантин лікарні 
не приймають. Потребую до-
обстеження. Біопсію по теле-
фону не зроблять. А хвороба 
на карантин не йде.

ОЛЕКСАНДР ПЕРЕПЕЛИЦЯ
Як змінилося?
Були б горобці, постріляв 
би з  рогатки, але вони по-
виздихували від соляної су-
міші, яка виявилась «цілком 
безпечною»…

ОЛЬГА ФУРСОВА
О так! Змінилося! На вулиці 
тиша: ані музики від «Міха-
лича», ані дебільних криків 
та п'яних дівок від «Мода 
бару»… спальний район. 
Супер!

JASIA POROZHNIAKOVA
Ніяких змін, працюємо далі, 
але переважно після роботи 
весь час сидимо з чоловіком 
вдома. Ніяких прогулянок, 
лише похід в магазин і аптеку 
за нагоди. 

АЛЛА ГНИДУНЕЦ МОСКАЛЮК
Дуже страшно. Думала, що 
тепер люди об'єднаються, 
адже не знаєш, коли остан-
ній день ти в гостях на планеті 
Земля. Але ні, люди ще зліші, 
гноблять одне одного.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як змінилося ваше життя з введенням надзвичайної ситуації?

ÍÎÂÈÍÈ

Існує два види тестів на корона-
вірус — експрес-тести і лабора-
торні тести.
Експрес-тест роблять 10–
15 хвилин. Для цього беруть 
мазок з носа. Цей тест може 
зробити будь-який лікар у будь-
яких умовах, навіть вдома.

Лабораторна перевірка — це 
коли тести роблять лише у віру-
сологічних лабораторіях зі спе-
ціальним обладнанням методом 
ПЛР (полімеразна ланцюгова ре-
акція). Таке тестування вважають 
більш точним, результати очіку-
ють майже через тиждень.

Які існують тести на COVID-19?

Щосереди ми публікуємо 
коментарі вінничан-
перехожих щодо 
актуальних подій міста. 
Уже третій номер нам 
доводиться провести 
таке опитування на 
сторінці у Фейсбуці. 
Ми дотримуємось 
карантину, і радимо для 
вашої ж безпеки без 
особливих потреб не 
виходити з дому

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Òåñòè íà COVID-19 ñüîãîäí³ 
ñòàëè çàñîáàìè ïåðøî¿ íåîá-
õ³äíîñò³. Àëå ÿêùî Ëüâ³â, íà-
ïðèêëàä, ïåðåâ³ðÿº øâèäêèìè 
òåñòàìè óñ³õ ïðàö³âíèê³â ñôåðè 
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ ïîñò³éíî 
êîíòàêòóþòü ç ëþäüìè, òî ó íàñ 
ðîáëÿòü òåñò ò³ëüêè çà ð³øåííÿì 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ àáî ìåäèê³â 
øâèäêî¿. Ùå òåñòàìè îáñòåæóþòü 
êîíòàêòíèõ îñ³á õâîðèõ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ.

ПРО КІЛЬКІСТЬ ТЕСТІВ 
У ВІННИЦІ 

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ìåð³¿ íàì ñêà-
çàëè, ùî â ìåäçàêëàäàõ ì³ñòà º 
1248 øâèäêèõ òåñò³â íà êîðîíà-
â³ðóñ. Âîíè çíàõîäÿòüñÿ â ³í-
ôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³ ïåðøî¿ 
ë³êàðí³, â ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåä-
äîïîìîãè, äèòÿ÷³é ³íôåêö³éí³é 
ë³êàðí³, â îáëàñíîìó ëàáîðàòîð-
íîìó öåíòð³.

Ñê³ëüêè òåñò³â óæå âèêîðèñ-
òàëè, â ìåð³¿ æóðíàë³ñòó íå ïî-
â³äîìèëè. À ãîëîâíèé ë³êàð Â³-
ííèö³ Îëåêñàíäð Øèø äíÿìè 
ñêàçàâ, ùî â îáëàñíîìó ëàáî-
ðàòîðíîìó öåíòð³ º 1624 ÏËÐ-
òåñò³â. 

— Âîíè àêòèâíî âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ äëÿ äîñë³äæåííÿ ñòàíó 
ïàö³ºíò³â, â ÿêèõ ï³äòâåðäèâñÿ 
êîðîíàâ³ðóñ, — ñêàçàâ êåð³âíèê 
äåïàðòàìåíòó.

Ìè õîò³ëè ä³çíàòèñÿ, ñê³ëü-
êè òåñò³â âèêîðèñòàëè çà ÷àñ 
êàðàíòèíó, òà äî ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ Â³ííèö³ äîäçâîíèòèñÿ 
íå çìîãëè. Íå áðàëè ñëóõàâêó 
³ â ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³. Àëå 
çà äàíèìè ñàéòó Â³ííèöüêî-
ãî öåíòðó ÌÎÇ, çà äîáó âîíè 
â îñòàíí³ äí³ ïðîâîäÿòü ìàëî 
íå äâ³ ñîòí³ äîñë³äæåíü ìàòåð³à-
ë³â. ² ö³ ìàòåð³àëè ¿ì íàäõîäÿòü 
âæå ï³ñëÿ øâèäêî¿ ä³àãíîñòèêè 
(ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïàö³ºíòó çðîáèòè 
øâèäêèé òåñò).

ТЕСТИ НА COVID-19 
У ВІННИЦІ: СКІЛЬКИ ЇХ?
Актуально  За даними на 31 березня, 
у Вінниці є 1248 швидких тестів 
на коронавірус та 1624 ПЛР-тестів. 
Скільки тестів на COVID-19 використали з 
початку епідемії, ми дізнавалися в мерії, 
у комунальних медзакладах, приватних 
клініках і в головного лікаря міста. 
Виявилося, що всі або вже з ліку збилися, 
або від початку таких даних не рахували

ПРО ВИТРАЧЕНЕ НА ОСЕРЕДКИ 
COVID-19 

À ñê³ëüêè òåñò³â ï³øëî íà ïå-
ðåâ³ðêè ïåðñîíàëó ³ ïàö³ºíò³â, 
íàïðèêëàä, îíêîäèñïàíñåðó àáî 
äðóãîãî ïîëîãîâîãî, äå çàõâîð³-
ëè ìåäïðàö³âíèêè? Òåæ ñîòí³? 
Ðîç³áðàòèñÿ â öèõ äàíèõ íå âè-
éøëî. Â îáîõ âèïàäêàõ, íàãà-
äàºìî, ãóáåðíàòîð ïîâ³äîìëÿâ, 
ùî ïåðåâ³ðÿþòü óñ³õ. ×è òàê öå? 
Òåëåôîíóºìî â çàêëàäè, ùî ñòàëè 
îñåðåäêàìè ³íô³êóâàííÿ.

— Çâ³ñíî, ìè óñ³õ êîíòàêòíèõ 
ïàö³ºíò³â òà êîëåã ç õâîðèìè 
íà êîðîíàâ³ðóñ ë³êàðÿìè ïåðå-
â³ðèëè øëÿõîì òåñòóâàííÿ, — 
ðîçïîâ³äàº ãîëîâíèé ë³êàð Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó 
îíêîëîã³¿ Âîëîäèìèð Øàìðàé. — 
Ñê³ëüêè òåñò³â âèêîðèñòàëè, 
íå ìîæó íàðàç³ ñêàçàòè. Àëå ìè 
âèêîíàëè óñ³ ñàí³òàðí³ íîðìè, 
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñèòóàö³¿.

À çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ïîëî-
ãîâîãî áóäèíêó ¹ 2 â ðîçìîâ³ ç 
àâòîðîì ñòàòò³ ðîçïîâ³â îñü ùî:

— Ó íàñ íåìàº ³ íå áóëî òåñ-
ò³â íà COVID-19. Êîëè çàõâîð³ëà 
ìåäñåñòðà, äëÿ íå¿ òà ³íøèõ õâî-

ðèõ ç ñèìïòîìàìè êîðîíàâ³ðóñó, 
ìè ïðîñèëè 60 òåñò³â ó ëàáîðà-
òîðíîìó öåíòð³. Âñ³ìà ³íøèìè 
çàõèñíèìè çàñîáàìè: êîñòþìàìè, 
ðóêàâè÷êàìè òà ðåñï³ðàòîðàìè 
ìè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³.

Ó ïðîô³ëüíèõ ³íôåêö³éíèõ ë³-
êàðíÿõ òà â³ää³ëåííÿõ íàì ïðî 
ê³ëüê³ñòü íàÿâíèõ ó íèõ òåñò³â 
íå ñêàçàëè. Óñ³ ãîâîðèëè ïðè-
áëèçíî îäíàêîâî:

— Ó íàñ íåìàº ÷àñó íà ï³äðà-
õóíîê òåñò³â, áî ùîäíÿ ê³ëüê³ñòü 
¿õ ì³íÿºòüñÿ — äî íàñ ùîãîäèíè 
çâåðòàþòüñÿ ³íø³ ìåäçàêëàäè ç 
ïðîõàííÿìè íàäàòè ïðîáè.

ЧИ Є ТЕСТИ У ПРИВАТНИХ 
КЛІНІКАХ?

Ìè òåëåôîíóâàëè ó «Ñàëþòåì», 
«Àëüòàìåäèêó», «Îêñôîðä Ìåä³-
êàë» òà «Åâ³äåíñ». Ó ìåäöåíòðàõ 
ñêàçàëè, ùî òåñò³â âîíè íå ìà-
þòü, íàâ³òü ïëàòíèõ.

Â àïòå÷íèõ ìåðåæàõ òåñò³â íà 
êîðîíàâ³ðóñ íå âàðòî øóêàòè. 
Ó «Êîíåêñ³» íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ó â³ëüíîìó ïðîäàæ³ º ëèøå òåñ-
òè íà âèçíà÷åííÿ ãðèïó, ö³íà — 
áëèçüêî 300 ãðèâåíü çà îäèí.

В другому пологовому, 
де захворіла 
медсестра, витратили 
60 тестів
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На контрольно-пропускному 
пункті на в'їзді у Вінницю з Неми-
рівського шосе, як правило, чергує 
п'ятеро людей: два співробітни-
ки Нацполіції, два нацгвардійці і 
один поліціянт муніципальної вар-
ти, про що повідомив анонімно 
один зі службовців.
— Наша варта триває 12 годин. За-
ступаємо о 20.00 і міняємося о 8-й 
ранку. У нас в розпорядженні дві 
одиниці спецтехніки: поліцейський 
автомобіль і КРАЗ військового 
зразка для перевезення особис-
того складу, — розповідає співро-
бітник поліції. — Звісно, на КПП ми 
усі в захисних масках і рукавичках. 

А от безконтактних термометрів 
нам не видавали. Ми просто за-
питували водіїв і пасажирів про 
самопочуття, куди і звідки їдуть.
Правоохоронці почергово про-
пускають транспорт через об-
межувальні конструкції та ви-
бірково перевіряють автомобілі 
та автобуси.
— Нарікань з приводу перевірок 
на блокпостах не було, майже 
всі водії та їх пасажири в масках, 
на зупинку транспорту і перевір-
ки реагують адекватно, — про-
довжує розповідь черговий змі-
ни. — Екстра ситуацій вночі теж 
не було. Лише один із пасажирів 

автівки, що їхала з Хмельницько-
го, поскаржився на біль у серці. 
Ми надали першу медичну до-
помогу і направили до лікарні. 
Трафіку особливого не спостері-
гали, а от карети швидкої їздили 
туди-сюди часто.
Перевірки на блокпостах мають 
профілактичне спрямування.
— Оскільки наша діяльність спря-
мована на забезпечення каран-
тинного режиму, в першу чергу 
ми звертаємо увагу на транспорт, 
в якому можуть перевозити біль-
ше, ніж 10 пасажирів. З поруш-
никами ведеться роз'яснювальна 
робота, — говорить вартовий.

«Майже усі водії і пасажири в масках»
Щоб дізнатися, яким чином 
та коли запровадять дієвий 
контроль з медоглядом і де-
зінфекцією авто на блокпостах 
навколо Вінниці, звернулися з 
запитаннями до прес-служби Ві-
нницької ОДА. Також надіслали 
питання й особисто Владиславу 
Скальському, який їх побачив і 
підтвердив, що питання на від-
повіді будуть надані. Однак, 
під час брифінгу, 31 березня, 
Скальський розказав лише про 
алгоритм дій на карантинних 
постах.
— Працівник, який чергуватиме 
на пункті, зобов’язаний провес-

ти візуальний огляд осіб, які пе-
ребувають в транспортному за-
собі та здійснити температурний 
скринінг. У випадку виявлення 
осіб з температурою 38 і вище, 
ці люди виводяться з загально-
го потоку, на місце викликаєть-
ся швидка медична допомога 
і приймається рішення щодо 
госпіталізації. Якщо у транспорті 
перебувають ще люди, то вони 
підписують інформовану згоду 
на протиепідемічні заходи. Такі 
особи слідують до місць постій-
ного місця проживання для про-
ведення самоізоляції, — сказав 
голова ОДА.

Як змінять роботу пунктів контролю 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, ЛАРИСА 
ОЛІЙНИК, (063)7758334 

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, 27 áåðåçíÿ, 
ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é óõâàëèëà ð³øåí-
íÿ ïðî ñòâîðåííÿ êîíòðîëüíî-
ïðîïóñêíèõ ïóíêò³â íàâêîëî 
ì³ñòà. ×èíîâíèêè äîðó÷èëè ñè-
ëîâèêàì, ìåäèêàì òà ðÿòóâàëü-
íèêàìè çðîáèòè áëîêïîñòè, äå 
âñ³ì, õòî âè¿æäæàº àáî â’¿æäæàº 
ó Â³ííèöþ, áóäóòü ì³ðÿòè òåì-
ïåðàòóðó, ïðîâîäèòè ìåäîãëÿä òà 
ðîáèòè äåç³íôåêö³þ àâòî.

«УСЕ ЧЕРЕЗ П’ЯТУ ТОЧКУ» 
Ïîáóâàëè ó ïåðøèé äåíü ðîáî-

òè îáìåæåíü, 29 áåðåçíÿ, íà ÊÏÏ 
Â³ííèö³. ßê âèÿâèëîñÿ, òåìïåðà-
òóðíèé êîíòðîëü íà áëîêïîñòàõ 
íå ðîáëÿòü, áî íåìàº ÷èì. ×åð-
ãóâàëè ïîë³öåéñüê³ òà â³éñüêîâ³, 
íå áóëî ìåäèê³â ³ ðÿòóâàëüíè-
ê³â. Íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ âè¿çä òà 
â’¿çä ó Â³ííèöþ áóâ ïåðåêðèòèé 
(bit.ly/33YM0Ns).

— Ìè ïðîïóñêàºìî ë³êàð³â, 
ðÿòóâàëüíèê³â, ìàøèíè ç ïðî-
äîâîëü÷èìè òîâàðàìè òà ëþäåé, 
ÿê³ ìàþòü ïåðåïóñòêè. ̄ õ âèäàþòü 
¿ì íà ðîáîò³, äå º ï³äïèñ êåð³â-
íèêà ï³äïðèºìñòâà òà çàâ³ðåíî 
øòàìïîì ì³ñüêî¿ ðàäè. Ìîæåìî 
ïðîïóñòèòè ìàøèíó, ÿêùî â ïà-
ñàæèð³â ÷è âîä³ÿ ñòàëàñÿ åêñòðåíà 
ñèòóàö³ÿ. Â ³íøîìó âèïàäêó — 

âñ³õ â³äïðàâëÿºìî ó îá’¿çä — 
íà Íåìèð³âñüêå, Õìåëüíèöüêå 
øîñå ÷è Êè¿âñüêó, — ãîâîðèâ ïà-
òðóëüíèé, ùî ÷åðãóâàâ íà ïîñòó.

Æóðíàë³ñò Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé 
ñòàâ ñâ³äêîì, ÿê íà ïîñòó íå ïðî-
ïóñòèëè îäíó àâò³âêó. Æ³íêà-ïà-
ñàæèð âèéøëà òà ïðîñèëà ¿õ âïóñ-
òèòè, ãîâîðèëà, ùî âîíè æèâóòü 
îäðàçó çà ÊÏÏ. ¯õ íå âïóñòèëè 
òà ïîðàäèëè ¿õàòè â îá'¿çä. Ó ñåáå 
â Ôåéñáóêó ÷îëîâ³ê äîïèñàâ, ùî 
áëîêïîñòè íå âèêîíóþòü ä³¿, ïå-
ðåäáà÷åí³ ð³øåííÿì ÷èíîâíèê³â.

«Ó íàñ âñå ðîáèòüñÿ ÷åðåç ï'ÿòó 
òî÷êó! Òàê ÷îìó æ ëþäÿì çàáî-
ðîíåíèé âè¿çä ç ñàìîãî ì³ñòà 
íà âñ³õ äîðîãàõ, êð³ì çàçíà÷åíèõ? 
×îìó íå ðîáèòüñÿ òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã, äå ïðåäñòàâíèêè ìåä-
ñëóæáè íà òðüîõ ãîëîâíèõ â'¿çäàõ, 
äå äåç³íôåêö³ÿ àâòîìîá³ë³â?» — 
ïèøå Ïàâëîâñüêèé.

СИСТЕМА ВІДПРАЦЬОВУЄТЬСЯ 
Î÷³ëüíèê ÎÄÀ Âëàäèñëàâ 

Ñêàëüñüêèé 30 áåðåçíÿ ïîâ³äî-

ЧОМУ НА БЛОКПОСТАХ НЕМАЄ 
МЕДОГЛЯДУ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ 
Стоп контроль  Навколо Вінниці 
створили кілька контрольно-пропускних 
пунктів. На них мають контролювати 
проїзд, здійснювати медогляд і 
дезінфекцію машин. Але у перший день 
роботи КПП, єдине, що було зроблено — 
це перекриття всіх виїздів та в’їздів 
у Вінницю, крім трьох. Розказуємо, що 
відбувається на цих пунктах пропуску

ìèâ, ùî «ì³ñòî Â³ííèöÿ ðàçîì ç 
Íàöïîë³ö³ºþ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ 
ïðî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ â’¿çä³â 
òà âè¿çä³â».

— Â³äòåïåð ¿õ ï’ÿòü. Äîäàí³ 
â’¿çä/âè¿çä íà Ãí³âàíñüêîìó øîñå, 
à òàêîæ ïåðåõðåñòÿ âóëèöü Êå-
ëåöüêî¿ ³ Áàðñüêîãî øîñå, — ãîâî-
ðèâ ï³ä ÷àñ áðèô³íãó Ñêàëüñüêèé.

² ùå â³í äîäàâ, ùî íèí³ â³ä-
ïðàöüîâóþòü ñèñòåìó ðîáîòè 
öèõ ïóíêò³â, ùîá çðîáèòè ä³ºâèé 
êîíòðîëü òà çàïîá³ãòè øâèäêîìó 
ïîøèðåííþ êîðîíàâ³ðóñó.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ â³ííèöüêî¿ ïî-
ë³ö³¿ ðîçêàçàëè, ùî ¿õíº çàâäàí-
íÿ — ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêó àâòî-
òðàíñïîðòó. À ïîêè íåìàº ìåäè-
ê³â, ñàìå ïîë³öåéñüê³ çàéìàþòüñÿ 
âèì³ðþâàííÿì òåìïåðàòóðè.

— Íà âñ³õ ïóíêòàõ ó Â³ííèö³ 
ó ïîë³öåéñüêèõ º äèñòàíö³éí³ 
òåðìîìåòðè, — çàçíà÷èëà ðå÷-
íèöÿ îáëàñíîãî ãëàâêó Àííà 
Îë³éíèê. — Ç ëþäüìè ïðîâîäèìî 
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó. Ïîÿñíþ-

ºìî, ùî âàðòî äîòðèìóâàòèñÿ êà-
ðàíòèííèõ çàõîä³â. Ìè ïðàöþºìî 
â ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, 
êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ãðîìàäÿí 
íå îáìåæóºìî — ëþäè ìîæóòü 
ïðî¿æäæàòè ö³ êîíòðîëüíî-ïðî-
ïóñêí³ ïóíêòè.

ВІДБИРАЮТЬ МЕДИКІВ 
Ïðèâåçòè  ìåäïåðñîíàë 

íà áëîêïîñòè — öå çàâäàííÿ 
ì³ñüêî¿ âëàäè. Î÷³ëüíèê ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Îëåêñàíäð Øèø ðîçêàçàâ, ùî 
íàä öèì ïèòàííÿì âîíè ïðàöþ-
þòü ñï³ëüíî ç ÎÄÀ.

— Ñüîãîäí³ (30 áåðåçíÿ — àâò.) 
âîíî áóäå âèð³øåíå. Ï³äáèðà-
þòüñÿ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ 
áóäóòü ðàçîì ç ïîë³öåéñüêèìè 
òà ðÿòóâàëüíèêàìè çä³éñíþâàòè 
îãëÿä íà ÊÏÏ. Ìåäèêè áóäóòü 
çàáåçïå÷åí³ çàñîáàìè ³íäèâ³-
äóàëüíîãî çàõèñòó, ðîáèòèìóòü 
òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã òà çá³ð 
àíàìíåçó: ³ñòîð³¿ ïîäîðîæåé, çì³í 

ñòàíó çäîðîâ'ÿ, — êàæå Øèø.
Íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñòà, ÷è áó-

äóòü ó ìåäèê³â íà ÊÏÏ øâèäê³ 
òåñòè íà êîðîíàâ³ðóñ, ãîëîâíèé 
ë³êàð Â³ííèö³ â³äïîâ³â, ùî çà ïî-
òðåáè íà ì³ñöå îãëÿäó âèêëèêà-
òèìóòü ñïåöáðèãàäó «103» äëÿ 
çä³éñíåííÿ ãîñï³òàë³çàö³¿.

— ßêùî íåìàº ï³äîçð, íåìàº 
çì³í â ñòàí³ çäîðîâ'ÿ, êàøëþ, 
íåæèò³, òîä³ öÿ ëþäèíà ¿äå äàë³, — 
êàæå Îëåêñàíäð Øèø.

À îò äåç³íôåêö³ÿ àâòîìîá³ë³â 
íà â’¿çäàõ ó Â³ííèöþ âæå ïðî-
âîäèòüñÿ.

— Íàø³ ïðàö³âíèêè ìàþòü ïå-
ðåíîñíèé àïàðàò, ÿêèé ðîçïèëþº 
äåçðîç÷èí. Îáðîáêó àâòîìîá³ëÿ 
âèêîíóþòü ò³ëüêè çîâí³ — êóçîâ 
òà êîëåñà, — ãîâîðèâ ðå÷íèê ðÿ-
òóâàëüíèê³â Îëåêñàíäð Êóòîâèé.

Ïðîòå, ï³ä ÷àñ ïåðøîãî äíÿ ðî-
áîòè ÊÏÏ ó Â³ííèö³, ìè íå ïî-
áà÷èëè ðÿòóâàëüíèê³â. ² íå çìî-
ãëè ðîçäèâèòèñÿ, ÿê âîíè ðîáëÿòü 
ñàíîáðîáêó ìàøèí.

На пунктах є правоохоронці та військові. Вони вибірково перевіряють автомобілі, 
опитують про самопочуття людей та можуть попросити відкрити багажник 

Âëàäà â³äáèðàº ìåäèê³â, 
ÿê³ ÷åðãóâàòèìóòü 
íà ÊÏÏ. Àëå âèÿâëÿòè 
êîðîíàâ³ðóñ â ëþäåé 
áóäóòü ïðàö³âíèêè 
øâèäêî¿
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У міськраді визначили категорії підприємств та 
установ, працівники яких можуть користува-
тися громадським транспортом на час каран-
тину. Право на транспорт матиме персонал:
 закладів охорони здоров’я та аптечних 
мереж;
 виробничих підприємств, заводів, рин-
ків, великих супермаркетів та торгових 
мереж, які здійснюють забезпечення на-
селення продуктами харчування;
 підприємств електро-, газо-, тепло-, водо-
забезпечення, управляючих компаній жит-
лових будинків та комунальних підприємств, 
які забезпечують життєдіяльність міста;
 підприємств зв’язку;
 підприємств та об’єктів критичної інф-
раструктури, які мають безперервний 
промисловий цикл;

 установ, які надають фінансові та бан-
ківські послуги;
 установ урядування, які надають най-
важливіші державні послуги;
 підприємств транспортного забезпе-
чення;
 персонал, який працює у сфері оборо-
ни, правопорядку та цивільного захисту 
населення.
До цих категорій внесли й працівників, які 
доглядають за одинокими вінничанами 
поважного віку. Якщо вони є на обліку 
в департаменті соцполітики міськради, 
як фізособи, що надають соціальні по-
слуги, то мають замовити перепустку 
в управлінні соцзахисту за телефонами: 
(0432)50–83–95 (Правобережне) та 
(0432)50–86–70 (Лівобережне).

Хто має право на транспорт 
Керівник департаменту енергетики, 
транспорту та зв’язку Михайло Вар-
ламов розказав, як саме оформити 
перепустку на проїзд в громадському 
транспорті.
— Установи, організації та підприємства, 
які відносяться до критичної інфраструк-
тури, повинні зробити наказ по під-
приємству з переліком осіб, які задіяні 
до першочергових заходів із забезпечен-
ня життєдіяльності міста та пересувається 
на громадському транспорті з місця про-
живання до місця роботи і у зворотному 
напрямку, — каже Варламов.
Наступний крок — сформувати витяги з 
цього наказу по кожному з робітників.
— Кадровий відділ або керівник під-
приємства має їх самі проштампува-

ти, — роз’яснює керівник департаменту 
транспорту. — А потім привезти витяги на-
казу по робітниках та копію цього наказу 
до «Вінницької транспортної компанії», що 
на Хмельницькому шосе, 29. Там їм також 
поставлять печатку на ці витяги. На під-
ставі цього документа, з наявністю засобів 
захисту та документа, що посвідчує осо-
бу, працівники цих підприємств можуть 
пересуватися містом на громадському 
транспорті.
Михайло Варламов зазначив, що єдиної 
форми наказу і витягів з наказу мерія 
не встановила. Тобто, їх можна робити 
на фірмовому бланку компанії, у до-
вільній формі. Режим роботи ТТУ — з 
9.00 до 17.00, працююють в будні та 
у вихідні.

Як отримати дозвіл 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (063)7758334 

Â Óêðà¿í³ äî 24 êâ³òíÿ çàïðî-
âàäæåíèé ðåæèì íàäçâè÷àé-
íî¿ ñèòóàö³¿, ÷åðåç ïîøèðåííÿ 
êîðîíàâ³ðóñó. Òîìó â íàøîìó 
ì³ñò³ ïîñèëèëè êàðàíòèíí³ çà-
õîäè. Çîêðåìà, ãðîìàäñüêèì 
òðàíñïîðòîì — òðîëåéáóñè, àâ-
òîáóñè, òðàìâà¿ ³ ìàðøðóòêè — 
íà ÷àñ êàðàíòèíó ìîæíà ¿çäèòè 
ò³ëüêè ó ðóêàâè÷êàõ, ìàñö³ òà ç³ 
ñïåöïåðåïóñòêîþ. Ä³çíàëèñÿ, ÷è 
ïîâåçóòü áåç öüîãî äîçâîëó, ùî 
ëþäè êàæóòü ïðî íîâèé ïîðÿäîê 
òà çðîáèëè ³íñòðóêö³þ, ÿê îòðè-
ìàòè ïåðåïóñòêó íà ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò.

«БЕЗ БУМАГИ НЕ ПУСКАЮТЬ» 
Íà äðóãèé äåíü ä³¿ íîâîãî 

ïîðÿäêó, 30 áåðåçíÿ, ñïðîáó-
âàëè ñ³ñòè ó òðîëåéáóñ íà Ñî-
áîðí³é áåç ïåðåïóñòêè. Îäíàê, 
íå âäàëîñÿ. Êîíäóêòîðêà ñòàëà 
íà âõîä³ òà íå ïðîïóñòèëà âñå-
ðåäèíó ïîðîæíüîãî òðîëåéáóñà, 
âèìàãàþ÷è ïîêàçàòè ïåðåïóñòêó. 
Îñê³ëüêè ó æóðíàë³ñòà íå áóëî 
òàêî¿ ïåðåïóñòêè, âîä³é øâèä-
êî çà÷èíèâ äâåð³ òà ïî¿õàâ äàë³ 
çà ìàðøðóòîì.

Ó òðàìâà¿ — ñõîæà ³ñòîð³ÿ. 
Ïàñàæèðè êðîêóþòü íà âõ³ä 
äî ïåðåäí³õ äâåðåé, ä³ñòàþòü 
ç ñóìîê ïåðåïóñòêè, ÿê³ ïî-
êàçóþòü àáî âîä³þ, àáî êîíòð-
îëåðó. À äàë³ ðîçïëà÷óþòüñÿ 

çà ïðî¿çä. Ïåíñ³îíåðêó, â ÿêî¿ 
íå áóëî òàêî¿ äîâ³äêè, ó òðàí-
ñïîðò íå ïóñòèëè.

— Áóëî äóæå ãàðíî, êîëè 
ïåíñ³îíåðàì çðîáèëè ïðî¿çä 
áåçêîøòîâíèé ç 10.00 äî 17.00. 
À òåïåð ùî ðîáèòè òèì ïåíñ³î-
íåðàì, â êîãî í³ ä³òåé, í³ ðîäè÷³â 
íåìàº? Ö³ ëþäè ¿çäèëè ïî àï-
òåêàõ, ïî ðèíêàõ, ùîá çíàéòè 
äåøåâèé òîâàð, áî ïåíñ³þ ìàþòü 
1500 ãðèâåíü, — ñâàðèòüñÿ ë³ò-
í³é ÷îëîâ³ê. — Ìåí³ òðåáà òðè 
òàáëåòêè â³ä ñåðöÿ ïèòè ùîäíÿ. 
² ÿ øóêàþ, äå äåøåâøå ö³ ë³êè 
ìîæíà çíàéòè, ùîá çåêîíîìèòè 
íà õë³á. Òåïåð ó òðàíñïîðò áåç 
áóìàãè íå ïóñêàþòü, à ìîëîäü âñå 
îäíî çàñêàêóº.

23 ТИСЯЧІ ДОЗВОЛІВ ЗА ДЕНЬ 
Ç ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, 27 áåðåç-

íÿ, ï³ä ÒÒÓ ñòîÿòü ÷åðãè ëþäåé. 
Çà ïîðÿäêîì, ÿêèé ðîçðîáèëè 
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè, òóò ìîæóòü 
âèäàòè ïåðåïóñòêó â òðàíñïîðò.

— Çà â÷îðàøí³é äåíü (29 áåðåç-
íÿ — àâò.) îôîðìèëè 23 700 ïåðå-
ïóñòîê. Ñüîãîäí³ ùå íå ðàõóâàëè, 
àëå, ìàáóòü, áóäå ñò³ëüêè æ. Íàø³ 
ïðàö³âíèêè ïðîéøëè ³íñòðóêòàæ 
³ ïóñêàþòü â òðàíñïîðò àáî çà ïå-
ðåïóñòêîþ, àáî çà ñëóæáîâèì ïî-
ñâ³ä÷åííÿì, — êàæå ãåíåðàëüíèé 
äèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Ïèòàºìî, ÷è áóäóòü ì³íÿòè ãðà-
ô³ê òðàíñïîðòó? Àäæå ç âïðîâà-
äæåííÿì æîðñòêîãî êàðàíòèíó 

У ТРАНСПОРТ — У РУКАВИЧКАХ, 
В МАСЦІ ТА З ПЕРЕПУСТКОЮ 
Нові обмеження  Карантин у Вінниці 
стає все більш жорсткішим. Якщо 
раніше у транспорт пускали по десять 
пасажирів, то тепер повезуть тільки зі 
спецперепустками. Ми перевірили, чи 
дотримуються нового порядку в транспорті, 
та дізналися, як зробити цю довідку

ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ¿çäèòü 
ì³ñòîì ïîðîæí³é àáî ìàº ëèøå 
2–3 ïàñàæèðè.

— Ñüîãîäí³ (30 áåðåçíÿ — àâò.) 
áàãàòî ëþäåé îòðèìàëè äîâ³äêè, 
òîìó âæå çàâòðà áóäåìî áà÷èòè 
ïàñàæèðîïîò³ê. Çðîáèìî çâ³ò, 
ñê³ëüêè ëþäåé òà â ÿêèé ÷àñ ïåðå-
ñóâàþòüñÿ ì³ñòîì â ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³. ² íà éîãî ï³äñòàâ³ 
ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü áåçïåêè 
òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é áóäå 
óõâàëþâàòè ð³øåííÿ ùîäî òîãî, 
ñê³ëüêè íàì ïîòð³áíî òðàíñïîð-
òó íà ÷àñ êàðàíòèíó, — â³äïîâ³â 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Áðàòè ïàñàæèð³â ò³ëüêè ç ïå-
ðåïóñòêàìè ïîâèíí³ é ìàðø-
ðóòêè. Îäíàê, ï³ä ÷àñ íàøîãî 
íåâåëèêîãî îãëÿäó ïîì³òèëè, 
ùî âîä³¿ ìàðøðóòîê çáèðàþòü 
ò³ëüêè ãðîø³. Ïàñàæèðè â³ëüíî 
ïðîõîäèëè â ñàëîí, ç íèõ äî-
â³äîê íå âèìàãàëè.

НЕ ЗНАЮТЬ, ДЕ БРАТИ 
ДОВІДКИ

Ãîëîâà àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â 
ÃÎ «Ìàðøðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà 
ñêàçàâ, ùî âîä³¿â ïîïåðåäæàþòü 
ïðî íîâ³ ïðàâèëà, õî÷à é âè-
çíàº — íå çàâæäè ¿õ âäàºòüñÿ 
äîòðèìóâàòèñÿ.

— Ïðàö³âíèêè «Ìóí³öèïàëüíî¿ 
âàðòè» ñüîãîäí³ çóïèíèëè îäíó 
ìàøèíó, â ÿê³é áóëî äâà ïàñàæè-
ðè áåç öèõ ïåðåïóñòîê. Âîíè ¿ì 
ïîÿñíèëè, ùî íà ÷àñ êàðàíòèíó 
äëÿ ïðî¿çäó â òðàíñïîðò³ ïî-
òð³áí³ ö³ äîâ³äêè, çàõèñí³ ìàñêè 
òà ðóêàâè÷êè. Àëå âèñàäæóâàòè 
íå ñòàëè, — êàæå Ãîòà.

×îëîâ³ê äîäàº, ùî ïîïðè âè-
ìîãó âîä³ÿ íå çàõîäèòè áåç ïåðå-
ïóñòêè, ³íêîëè ëþäè âñå îäíî 
çàõîäÿòü â ñàëîí:

— Âîä³é æå íå áóäå áèòèñÿ ç 
ïàñàæèðîì, ÿêèé âæå â ñàëîí³? — 
ãîâîðèòü ãîëîâà àñîö³àö³¿ ïåðåâ³-
çíèê³â ÃÎ «Ìàðøðóò». — Áàãàòî 
ëþäåé çíàþòü ïðî ö³ äîâ³äêè, àëå 
íå çíàþòü, äå ¿õ áðàòè. Àáî æ ¿ì 
ùå íå âñòèãëè ¿õ çðîáèòè, áî ï³ä 
ÒÒÓ ÷åðãè.

Íàîñòàíîê Îëåêñàíäð Ãîòà çà-
çíà÷èâ, ùî ïîñò³éíî ðîçêàçóº âî-
ä³ÿì, ùî íà ÷àñ êàðàíòèíó ïîòð³á-
íî äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ îáìåæåíü:

— ß öå ïèòàííÿ òðèìàþ 
íà êîíòðîë³ òà íàãîëîøóþ âî-
ä³ÿì — ïàñàæèð³â áåç ìàñêè, 
ðóêàâè÷îê òà ñïåöïåðåïóñòêè 
íå ïóñêàòè. Öå ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë êàðàíòèíó òà ñòàâèòü ï³ä 
çàãðîçó æèòòÿ ëþäåé, — êàæå 
÷îëîâ³ê.

На тролейбусах є нові наліпки «Спеціальні перевезення». 
Також у мерії дозволили перевозити більше 10 пасажирів 
на час карантину

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Ïåíñ³îíåðè îáóðåí³ 
íîâèì ïîðÿäêîì. 
Êàæóòü, ùî ¿õ áåç 
ïàï³ðöÿ íå âîçÿòü, 
à ìîëîäü âñå îäíî 
çàñêàêóº 



ПРЕС-СЛУЖБА 
РОЗПЛІДНИКА 

ВЛАСОВА
Ó ñåë³ Áåðåæàíè 

Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó, ÿêå 
çíàõîäèòüñÿ çà 35 ê³ëîìåòð³â 
â³ä Â³ííèö³, íà ê³ëüêîõ ãåêòà-
ðàõ ðîçòàøóâàâñÿ ìàëüîâíè÷èé 
êóòî÷îê ç ñîòíÿìè ð³çíèõ ñîðò³â 
äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí. Öåé êó-
òî÷îê íàçèâàºòüñÿ — ðîçïë³äíèê 
Âëàñîâà. Ïðî íüîãî ìè ³ õî÷åìî 
âàì ðîçïîâ³ñòè.

Ñ³äàºìî â ìàøèíó ³ âè¿æ-
äæàºìî â á³ê ñòîëèö³. Äîðîãà 
â öüîìó íàïðÿìêó, ÿê âè çíàº-
òå, õîðîøà. ̄ äåìî, íå ïîñï³øà-
þ÷è. ×àñ ïðîë³òàº íåïîì³òíî, 
³ ïðèáëèçíî çà 20 õâèëèí ìè 
â’¿æäæàºìî â ñåëî Êîðäåë³âêà. 
Ïðàâîðó÷ â³ä ñåáå áà÷èìî âå-
ëèêèé ðåêëàìíèé ùèò ç íàïè-
ñîì «Ñàäæàíö³ ôóíäóêà» — òóò 
ïîâåðòàºìî ë³âîðó÷.

Ïåðåä íàìè òèïîâà êàðòèíà 
óêðà¿íñüêîãî ñåëà: õàòè, îçåðà, 
çîðàí³ ÷îðí³ ëàíè, ãà¿. Çà õâè-
ëèíó ìè îïèíÿºìîñÿ íà ï³ä'¿çä³ 
äî ñåëà Áåðåæàíè. Ïåéçàæ 
íàâêðóãè ð³çêî çì³íþºòüñÿ. 
Ïðàâîðó÷ â³ä íàñ ïî÷èíàþòü 
ïðîñòÿãóâàòèñÿ ð³âíåíüêî âè-
ñàäæåí³ ðÿäè ôóíäóêà. Íà ïëî-
ù³ â ø³ñòü ãåêòàð³â ðîñòå ñ³ì ç 
ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ äåðåâ. Ë³âî-
ðó÷ âæå âèäí³þòüñÿ ñð³áëÿñò³ 
ÿëèíêè, æèâà îãîðîæà ³ ôîð-
ìîâàí³ äåðåâà — ïî÷èíàºòüñÿ 
òåðèòîð³ÿ ðîçïë³äíèêà.

Çàïàðêóâàâøè àâòîìîá³ëü 
³ âèéøîâøè ç ìàøèíè, ìè 
âäèõàºìî ñâ³æå ïîâ³òðÿ ³ ÷ó-
ºìî ñï³â ñóñ³äñüêèõ ï³âí³â. 
Âäàëèí³ âèäí³ºòüñÿ «ñêåëåò» 
êîëèñü ïîòóæíîãî ðàäÿíñüêîãî 
òðàêòîðà, à ïðÿìî ïåðåä íàìè 
ïðîñòÿãàºòüñÿ 75-ìåòðîâà 
êëóìáà ç ð³çíîìàí³òíèìè êî-
ëåêö³éíèìè ðîñëèíàìè. Ìè 
áà÷èìî æîâò³ ÿëèö³ ³ äâîêî-
ë³ðí³ ÿëèíêè; æîâòó ³ áëàêèòíó 
ñîñíó; äåêîðàòèâíèé ôóíäóê, 
ç ïîêðó÷åíèì ëèñòÿì ³ ã³ëêà-
ìè. Òð³øêè äàë³ ðîñòóòü ïëà-
êó÷³ áåðåçè ³ ïîâçó÷³ ñîñíè, 
ñîñíè ç âåëè÷åçíèìè ãîëêà-
ìè ³ ÿëèíêè ç âåëè÷åçíèìè 
øèøêàìè, ïëàêó÷³ ÿëèíêè, 
áàðáàðèñè òà ³íø³ íåçâè÷àé-
í³ ðîñëèíè. Á³ëüøîñò³ ç íèõ 
ëèøå ïî ê³ëüêà ðîê³â, àëå âîíè 
âæå ùîñèëè ïðîÿâëÿþòü ñâîþ 
äåêîðàòèâí³ñòü.

ßêùî ó âàñ õîðîøèé ç³ð, 
òî çà ï’ÿòäåñÿò ìåòð³â ìîæíà 
ïîáà÷èòè ÷àñòèíó ãàðíî äî-
ãëÿíóòî¿ æèâî¿ îãîðîæ³, âñÿ 
äîâæèíà ÿêî¿ ñêëàäàº á³ëüø 
í³æ ï³âê³ëîìåòðà. Âîíà ç ð³ç-
íèõ âèä³â ³ ñîðò³â ðîñëèí, 
ð³çíî¿ âèñîòè ³ êîëüîð³â. Òóò 
ìîæíà ïîáà÷èòè ÿê îäíîìå-
òðîâ³ ïàðêàíè, òàê ³ ÷îòèðè-
ìåòðîâèõ «æèâèõ» ã³ãàíò³â. Ùå 
êðàñèâ³øå òóò ñòàº ç ïðèõîäîì 

ñïðàâæíüî¿ òåïëî¿ âåñíè, êîëè 
òóòåøí³ «æèòåë³» ðîçïóñêàþòü 
ëèñòÿ. Âîíè ó íèõ íå ò³ëüêè 
çåëåí³, àëå é ÷åðâîí³, æîâò³ ³ 
íàâ³òü ðîæåâ³.

Ìè âèð³øèëè ïðîãóëÿòèñÿ 
òåðèòîð³ºþ ³ ïîêðîêóâàëè äàë³, 
âãëèá ðîçïë³äíèêà, ³ îïèíÿº-
ìîñÿ ïåðåä òèñÿ÷àìè ³íøèõ 
íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ðîñëèí. 
Óñ³ âîíè ðîñòóòü ó ãîðùè-
êàõ, — öå íàçèâàºòüñÿ çàêðè-
òîþ êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ. ̄ õíÿ 
âèñîòà — â³ä ê³ëüêîõ ñàíòèìå-
òð³â äî ê³ëüêîõ ìåòð³â. Ãàìà 
êîëüîð³â çíîâó ïðèºìíî ò³øèòü 
îêî, ìîæíà ëèøå óÿâèòè, ÿêèé 
öå âñå áóäå ìàòè âèãëÿä, êîëè 
íàñòàíå òåïëî.

Äàë³ ïðîõîäèìî ïîâç ð³âí³ 
ðÿäè ðîñëèí, ùî ðîñòóòü òà 
«çàãàðòîâóþòüñÿ» â óêðà¿í-
ñüê³é çåìë³, ³ îïèíÿºìîñÿ ïå-
ðåä íàéá³ëüøèìè «æèòåëÿìè» 
ðîçïë³äíèêà Âëàñîâà — ê³ëüêà-
ìåòðîâèìè ÿëèíêàìè, òóÿìè, 
ÿëèöÿìè òà áóêàìè. Äåÿê³ ç 
äåðåâ âæå âñòèãëè îáëþáóâà-
òè ïòàõè. ² ùî ö³êàâî, íàâ³òü 
ïðè ñòðèæö³ ðîñëèí ïåðíàò³ 
çàëèøàþòüñÿ ó ñâî¿õ ãí³çäàõ.

CАД ФУНДУКА
Ïîðó÷ ç ðîçïë³äíèêîì ðîç-

êèíóâñÿ ïëîäîíîñíèé ñàä ôóí-
äóêà íà ñ³ì ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ 
äåðåâ. Öå ñàìå ò³ íåâåëèê³ òà 
ñìà÷í³ ë³ñîâ³ ãîð³øêè, ùî ¿õ 
ìîæíà çóñòð³òè ó áàãàòüîõ êîí-
äèòåðñüêèõ âèðîáàõ. Ïîïóëÿð-
í³ñòü ãîð³õ íàáóâ çàâäÿêè ñâî-
ºìó í³æíîìó ñìàêó ³ âåëèêîìó 
âì³ñòó êîðèñíèõ òà ïîæèâíèõ 
ðå÷îâèí. Ö³ë³ñíèé îáñìàæå-
íèé ôóíäóê âèêîðèñòîâóþòü 

ÿê íàïîâíþâà÷à äëÿ øîêîëàäó 
³ òîðò³â, à â ïîäð³áíåíîìó âè-
ãëÿä³ éîãî ÷àñòî ìîæíà çóñòð³-
òè ó öóêåðêàõ, ïå÷èâ³ òà ³íøèõ 
ñìàêîëèêàõ.

Äî ðå÷³, öå îäíà ç íàéêðàùèõ 
ïëàíòàö³é ôóíäóêà ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³. Äåðåâà òóò øåñòè-
ð³÷íîãî â³êó, âîíè âèñàäæåí³ 
ç âëàñíîãî ðîçïë³äíèêà ³ çíà-
õîäÿòüñÿ ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 
Âëàñíèêè ðîçïë³äíèêà çíàþòü 
âñ³ îñîáëèâîñò³ ¿õ âèðîùóâàí-
íÿ ³ çàïåâíÿþòü, ùî ôóíäóê 
÷óäîâî ïðèæèâàºòüñÿ ó íàøèõ 
øèðîòàõ. À ñåðåä âëàñíèê³â 
ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíîê âæå ñòàëî 
ïîïóëÿðíèì âèñàäæóâàòè òàê³ 
íå âèáàãëèâ³ ó äîãëÿä³ ðîñëèíè.

Ó ðîçïë³äíèêó ãîâîðÿòü, ùî 
âèðîùóâàííÿ ôóíäóêà — ñïðà-
âà íå êîï³òêà, â³í ÷óäîâî ïðè-
æèâàºòüñÿ ìàéæå íà âñ³õ òèïàõ 
ãðóíòó. Ãîëîâíå — âèñàäæóâàòè 
ðîñëèíó íà â³äêðèòèõ äëÿ ñî-
íÿ÷íèõ ïðîìåí³â ä³ëÿíêàõ ³ 
ïåðøèé ð³ê äåê³ëüêà ðàç³â ïî-
ëèòè. Óæå íà äðóãèé àáî òðå-
ò³é ð³ê âè çìîæåòå ïîëàñóâà-
òè ïåðøèì ç³áðàíèì óðîæàºì 
ë³ñîâîãî ãîð³õà. Ñåðåä ñîðò³â, 
ùî ðîñòóòü â ñàäêó: Êîñôîðä, 
Âåááà, Âàðøàâñüêèé ÷åðâîíèé, 
Áàðñåëîíñüêèé ³ Õàëëå. Ç âîñü-
ìèð³÷íèõ äåðåâ íà äîñë³äí³é ä³-
ëÿíö³ ðîçïë³äíèêà áóëî ç³áðàíî 
â³ä 5 äî 9 êã ïëîä³â.

ßêùî âè õî÷åòå ï³äòðèìàòè 
óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèêà àáî 
íàâ³òü ïðîñòî â³äâ³äàòè ãàðíå 
ì³ñöå — çàâ³òàéòå â ðîçïë³äíèê 
Âëàñîâà. Òåëåôîíóéòå çà íîìå-
ðîì: (096)211–52–15. Äåÿêó 
³íôîðìàö³þ âè ìîæåòå çíàéòè 
íà ñàéò³ vlasov.net.ua.

Чи можна вижити в українському 
селі? Приклад родинного бізнесу
БЛОГ
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âàâ ô³íàíñîâèé çàïàñ, çàéìàâñÿ 
ô³çêóëüòóðîþ, ìèâ ðóêè, äáàâ 
ïðî âëàñíèé ðîçâèòîê, ïåðø 
çà âñå ³íòåëåêòóàëüíèé. Òîìó, 
ÿêùî íå ðîáèëè öüîãî ðàí³-
øå — çàðàç ñàìå ÷àñ ïî÷èíàòè, 
îñîáëèâî ç ô³íàíñîâî¿ âð³âíî-
âàæåíîñò³.

У ЯКІЙ ВАЛЮТІ ТА ДЕ КРАЩЕ 
ЗБЕРІГАТИ ГРОШІ?

Íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåêòèâó, 
íà äóìêó ãîëîâè «Àñîö³àö³¿ 
âëàñíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó», òðåáà òðèìàòè ãðîø³ 
ó òâåðä³é âàëþò³ — äîëàð, ºâðî.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñåðåäíüî-
ñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó — äîëàð. 
Íàäàë³, ÿê êàæå ôàõ³âåöü, í³õòî 
íå ñêàæå, ó ÿê³é âàëþò³ ïðàâèëü-
íî çáåð³ãàòè, áî íåçðîçóì³ëî, ùî 
âçàãàë³ áóäå ç ô³íàíñîâèì ñåê-
òîðîì òà ì³æíàðîäíèì ðèíêîì.

— Ãðîø³ âàðòî òðèìàòè ó ãî-
ò³âö³, àäæå çà òàêî¿ óìîâè ó âàñ 
íàéêîðîòøèé øëÿõ äîñòóïó 
äî íèõ, — ââàæàº Ðóñëàí Ñî-
áîëü. — Çàðàç áàíê³âñüêèé ñåê-
òîð òî÷íî âêëþ÷èòü çàïîá³æí³ 
çàõîäè. Íàïðèêëàä, îáìåæåííÿ 
íà ñóìó, íà ê³ëüê³ñòü òðàíçàêö³é 
â äåíü ³ òîìó ïîä³áíå.

Çà ñëîâàìè Îëåãà Ëèõîâèäà, 
òðèìàòè ãðîø³ êðàùå â ò³é âà-
ëþò³, ÿêîþ ðîçðàõîâóºòåñü. Áî, 
ÿê ïîÿñíþº åêñïåðò, ÿêùî ïî-
ñò³éíî ìîðî÷èòèñÿ ç îáì³íîì, 
òî âè âòðàòèòå á³ëüøå, í³æ âè-
ãðàºòå.

— ßêùî ãðîøåé á³ëüøå, ÿê 
íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â æèòòÿ, òî ¿õ 
òðåáà ³íâåñòóâàòè. Áóäü-ÿêà âà-
ëþòà — íå ³íâåñòèö³éíèé ³í-
ñòðóìåíò, — êàæå ôàõ³âåöü. — 
Õòî ëÿêàºòüñÿ êóðñó, òîé ìàº 
çðîçóì³òè, ùî íà íåâåëèêèõ 
ñóìàõ ³ âòðàòè íåâåëèê³. Òîìó 
âîíè íå âàðò³ íåðâóâàíü. À ç âå-
ëèêèìè ñóìàìè äóìàòè òðåáà 
ïðî ³íâåñòèö³¿.

Ï³äïðèºìåöü Ìèõàéëî ²ç-
þìñüêèé òàêîæ ââàæàº, ùî 
îäíîçíà÷íî ïåâíó ñóìó êîøò³â 
òðåáà òðèìàòè â ãîò³âö³, àäæå 
ìîæå âèíèêíóòè àæ³îòàæ ³ áó-
äóòü ïðîáëåìè ç îòðèìàííÿì 
êîøò³â ó áàíêîìàòàõ ÷è â³ää³-
ëåííÿõ áàíê³â.

— Ñòîñîâíî äåïîçèò³â, çí³-
ìàòè íå âàðòî, áàíê³âñüêà ñèñ-
òåìà íàáàãàòî ì³öí³øà çàðàç, 
í³æ çà ïîïåðåäí³õ êðèç, — ðîç-
ïîâ³äàº ï³äïðèºìåöü. — Ïðàâ-
äà, íåùîäàâíî çíèçèëè îáë³êîâ³ 

Через роботу поза офісами 
на удаленому режимі, спожи-
вання електроенергії та води 
відповідно збільшується.
— Ще поки не відома статистика, 
на скільки саме енерговитрати 
у березні зростуть у житловому 
секторі, — розповідає керівник 
відділу рішень з енергоефек-
тивності та електромобільності 
YASNO Антон Ковалишин. — Аби 
скоротити свої витрати на елек-
троенергію удвічі, необхідний 
простий, але комплексний під-
хід: встановити двозонний лі-
чильник електроенергії, що до-

зволяє сплачувати удвічі менше 
за електроенергію, спожиту з 
23 до 7 години. Також замінити 
всі лампочки на LED, що спожи-
вають до 10 разів менше елек-
троенергії, ніж звичайні лампи 
розжарювання.
А за допомогою розумних роз-
еток, за словами Антона Кова-
лишина, можна налаштувати 
автоматичне вмикання-вимикан-
ня електроприладів у потрібний 
час, або у час пільгового тарифу: 
бойлер, обігрівач, кондиціонер, 
зарядка ноутбуків та смартфонів, 
посудомийка та інше.

Зверніть увагу на витрату електроенергії

ÃÐÎØ²

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Ó çâ'ÿçêó ç ïàíäåì³ºþ êî-
ðîíàâ³ðóñó, â Óêðà¿í³ ââåäåí³ 
êàðàíòèíí³ çàõîäè äî 24 êâ³ò-
íÿ. Ó öåé ÷àñ áàãàòî á³çíåñ³â 
íàìàãàþòüñÿ âèæèòè â óìîâàõ 
ñêàñóâàííÿ çàìîâëåíü, ÷åðåç ùî 
çìóøåí³ ñêîðî÷óâàòè ïåðñîíàë. 
Â³äïîâ³äíî, ëþäè âòðà÷àþòü ðî-
áî÷³ ì³ñöÿ àáî îòðèìóþòü íà ÷àñ 
êàðàíòèíó ìåíøó çàðïëàòó. ßê 
íå ïàí³êóâàòè òà ï³äãîòóâàòèñü 
äî êðèçè? Ìè ðîç³áðàëèñÿ ðà-
çîì ç åêñïåðòàìè ó ô³íàíñîâ³é 
ãðàìîòíîñò³.

ЖОДНА ЕКОНОМІКА 
НЕ ГОТОВА ДО ТАКОГО 

— Äî òàêîãî ðîçâèòêó ïîä³é 
ãîòîâèì áóòè íåìîæëèâî, — 
ðîçïîâ³äàº ãîëîâà «Àñîö³àö³¿ 
âëàñíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó» òà ï³äïðèºìåöü Ðóñ-
ëàí Ñîáîëü. — Æîäíà åêîíîì³êà 
òà êðà¿íà íå ãîòîâà äî òàêîãî. 
Â³äïîâ³äíî, ï³äãîòóâàòèñü — 
íå ìîæíà, àëå ìîæíà áëàãîïî-
ëó÷íî äëÿ ñâîãî áþäæåòó âè-
æèòè ó òàêèõ îáñòàâèíàõ.

Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà Ñîáîëÿ, 
ïîòð³áíî ââ³ìêíóòè ìàêñèìàëü-
íèé ðåæèì åêîíîì³¿, àäæå í³õòî 
íå çíàº, íàñê³ëüêè çàòÿãíåòü-
ñÿ êàðàíòèí ³ âñÿ öÿ ñèòóàö³ÿ, 
â ÿê³é ìè çíàõîäèìîñÿ.

— Òðåáà çíèçèòè ñâî¿ çàïèòè 
ÿê ñïîæèâà÷à, êóïóâàòè ëèøå 
íàéíåîáõ³äí³øå. Íåçàëåæíî â³ä 
òîãî, âè êåðóºòå ñ³ìåéíèì áþ-
äæåòîì ÷è ö³ëîãî ï³äïðèºìñòâà, 
åêîíîì³ÿ — ïîðàäà äëÿ âñ³õ, — 
ðîçïîâ³äàº ï³äïðèºìåöü. — Çàðàç 

ìè òî÷íî ïðèéäåìî äî ìîìåíòó, 
êîëè îòðèìàºìî çðîñòàííÿ áåç-
ðîá³òòÿ. Âèïëà÷óâàòè çàðîá³òí³ 
ïëàòè ïðèïèíÿòü ÿê ó ïðèâàò-
íîìó ñåêòîð³, òàê ³ ó äåðæàâ-
íîìó. Ó áþäæåò³ ä³ðêà, ãðîøåé 
áðàòè íåìàº çâ³äêè. Ìè çó-
ïèíèëè ï³äïðèºìñòâà ³ òî÷íî 
ïðèéäåìî äî äåô³öèòó áþäæåòó. 
Òîìó, ÿêùî âè ìàºòå ÿê³ñü çà-
îùàäæåííÿ, òî ñàìå ÷àñ ïî÷àòè 
âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ìàêñèìàëü-
íî ðàö³îíàëüíî.

НЕ ПУСКАТИ КРИЗУ В ГОЛОВУ 
Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà Ñîáîëÿ, 

â òàêèõ ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ ïî-
òð³áíî ãîòóâàòèñÿ äî íàéã³ðøî-
ãî ðîçâèòêó ïîä³é, àâòîìàòè÷-
íî, êîæåí ç íàñ áóäå ãîòîâèé 
äî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ðîçâèòêó. 
Íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ — öå, óÿâ³òü, 
ùî ãðîø³, ÿê³ ó âàñ º íà ðóêàõ — 
îñòàíí³.

Ðàäíèê Òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ 
ïàëàòè Óêðà¿íè Îëåã Ëèõîâèä 
ââàæàº, ùî íàéâàæëèâ³øå — 
íå ïóñêàòè êðèçó â ãîëîâó. 
Íàïðèêëàä, çà éîãî ñëîâàìè, 
íå âàðòî ðåàãóâàòè íà êîæíó 
«ñòðàøíó» íîâèíó.

— Òðåáà ñïîñòåð³ãàòè. Çíà-
÷åííÿ ìàþòü íå ïîä³¿, à òåí-
äåíö³¿. Ò³ëüêè îäíà ïîä³ÿ ìàº 
âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ — êîëè 
âëó÷àº êóëÿ. Ïðî âñå ³íøå òðå-
áà ñóäèòè ç îãëÿäó íà òåíäåíö³¿. 
Íó ³ äîòðèìóâàòèñÿ çàïîá³æíèõ 
çàõîä³â, ùîá êóëÿ, ÷è òî ïàê â³-
ðóñ, íå âòðàïèâ, — êàæå Îëåã 
Ëèõîâèä. — Âçàãàë³, ëåãøå ïðî-
éòè êðèçó òîìó, õòî äî êðèçè 
ïîâîäèâ ñåáå ïðàâèëüíî: ôîðìó-

УВІМКНУТИ ЕКОНОМ-РЕЖИМ. 
ГОТУЄМОСЯ ДО КРИЗИ 
Поради  Заклади припинили свою 
роботу, підприємства скорочують 
працівників, а курс долара — продовжує 
зростати. Як поводитися з грішми у такій 
ситуації та не панікувати, а почати 
розумно витрачати?

Õòî ëÿêàºòüñÿ êóðñó, 
òîé ìàº çðîçóì³òè, ùî 
íà íåâåëèêèõ ñóìàõ 
³ âòðàòè íåâåëèê³. 
Òîìó âîíè íå âàðò³ 
íåðâóâàíü

ñòàâêè ³ â³äïîâ³äíî ïðîñ³ëè â³ä-
ñîòêîâ³ ñòàâêè çà äåïîçèòàìè, 
òîìó, ìîæëèâî âàðòî ïî÷åêàòè 
ï³äíÿòòÿ îáë³êîâèõ ñòàâîê àáî 
êëàñòè êîøòè íà âàëþòí³ äå-
ïîçèòè.

ЧИ ВАРТО РОБИТИ 
ВЕЛИКІ ПОКУПКИ

Íà äóìêó ï³äïðèºìöÿ Ðóñëàíà 
Ñîáîëÿ, çàðàç íå íàéêðàùèé ÷àñ 
êóïóâàòè. Õî÷à, ÿê ïîÿñíþº ôàõ³-
âåöü, ÿêùî ãîâîðèìî ïðî òå, ùî 
áóëî ó ïëàíàõ êóïèòè ùîñü äóæå 
äîðîãå, òî öå ùîñü — òî÷íî ñòàíå 
äåøåâøèì. Çâè÷àéíî, ÿêùî ïè-
òàííÿ ñòî¿òü ãîñòðî, òî ìîæíà 
êóïóâàòè, àëå ïîòîðãóâàâøèñü 
ïîïåðåäíüî.

— Äîðîãîâàðò³ñí³ ðå÷³ âàðòî 
çàðàç êóïóâàòè ò³ëüêè ÿê êàï³-
òàë, òîáòî, ÿêùî âîíè äîïî-
ìàãàþòü àáî ñïðîùóþòü çàðî-
áëÿííÿ ãðîøåé, — êàæå Îëåã 
Ëèõîâèä. — Ìè æ çàðàç ò³ëü-
êè âïîâçàºìî â êðèçó, ³ ïîêè 
íå çðîçóì³ëî, íà ùî áóäóòü ïî-
òð³áí³ ãðîø³.

Ï³äïðèºìåöü Ìèõàéëî ²ç-
þìñüêèé ââàæàº, ÿêùî ó âàñ º 
äîñòàòíüî çàîùàäæåíü ³ í³÷îãî 
íå çàãðîæóº äîõîäàì, à ãðîø³ â³ä-
êëàäåí³ âæå äàâíî, òî ìîæëèâî, 
ñàìå ÷àñ êóïóâàòè â êðèçîâ³ ÷àñè. 
Àäæå, çà éîãî ñëîâàìè, ðèíîê 
ïåðåíàñè÷åíèé ïðîïîçèö³ÿìè ³ 
ìàéæå íåìàº ïîïèòó, òîìó ö³íè 
ïàäàþòü ³ ìîæíà çåêîíîìèòè.

більше, ніж 
на півроку

менше, ніж 
на півроку

на 3–4 
місяці 

на 1–2 
місяці

менше 
місяця

вже немає 
грошей

НА ЯКИЙ ЧАС ВАМ ВИСТАЧИТЬ 
ЗАОЩАДЖЕНЬ?

Опитування проводилося на Viber-каналі «Новини Вінниці на 20 хвилин»

42% | 491

32% | 380

13% | 161

4% | 58

1% | 20

4% | 53

Певну суму грошей треба тримати в готівці. 
Адже можуть виникнути проблеми з отриманням коштів 
у банкоматах чи відділеннях банків
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Якщо знаєте, як краще — 
станьте поруч і зробіть!

ПРЕССЛУЖБА 
КОНЦЕРНУ 

ХЛІБПРОМ
Â óìîâàõ êà-

ðàíòèííèõ çàõîä³â 
Êîíöåðí Õë³áïðîì ÿê 

â³äïîâ³äàëüíèé âèðîáíèê òà ðî-
áîòîäàâåöü âæèâ óñ³õ íåîáõ³äíèõ 
çàõîä³â çàäëÿ áåçïåêè ñâî¿õ ïðà-
ö³âíèê³â òà âèãîòîâëåííÿ áåçïå÷-
íîãî ïðîäóêòó íàéâèùî¿ ÿêîñò³.

Êîíöåðí Õë³áïðîì — îäíå ç 
íàéá³ëüøèõ ï³äïðèºìñòâ óêðà¿í-
ñüêîãî ðèíêó õë³áà, ÿêå ïðåäñòàâ-
ëåíå òîðãîâèìè ìàðêàìè Agrola, 
2go, Â³ííèöÿõë³á, Bandinelli, Ëþ-
áëÿííà, Äæóí³. Â óìîâàõ ñüîãî-
äåííÿ ï³äïðèºìñòâî ïðîäîâæóº âè-
ïóñêàòè õë³áîáóëî÷íó ïðîäóêö³þ 
ó ïîâíîìó íåîáõ³äíîìó äëÿ íàñå-
ëåííÿ îáñÿç³ ç³ âñ³ìà íåîáõ³äíèìè 
çàñîáàìè áåçïåêè.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ «Â³ííèöÿ-
õë³á» — ï³äðîçä³ë³ Êîíöåðíó 
Õë³áïðîì âïðîâàäæåíà ì³æíà-
ðîäíà ñèñòåìà áåçïåêè òà ÿêîñò³ 
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â HACCP, ÿêà 
ïåðåäáà÷àº ñóâîðèé êîíòðîëü 
çà òàêèìè ïðîöåñàìè:
 Äî ðîáîòè äîïóñêàþòüñÿ 

âèêëþ÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè
 Ðåãóëÿðíå ïðîâåäåííÿ ð³ç-

íîìàí³òíèõ ñàí³òàðíèõ çàõîä³â 
òà ³íñòðóêòàæ³â
 Ñóâîðèé êîíòðîëü çà ïðà-

âèëàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, âè-
êîðèñòàííÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî 
îäÿãó, ðåãëàìåíò³â äåç³íôåêö³¿
 Ñóâîðî êîíòðîëþºìî òî÷êè 

ïîòåíö³éíîãî ðèçèêó äëÿ ïðî-
äóêòó
 Íà êîæíîìó ç íàøèõ õàð-

÷îâèõ ï³äïðèºìñòâ ïðàöþº 
àêðåäèòîâàíà ëàáîðàòîð³ÿ, ÿêà 
çä³éñíþº êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ 
íà âñ³õ ëàíêàõ âèðîáíèöòâà ïðî-
äóêòó — â³ä ïðèéîìó ñèðîâèíè 
äî ãîòîâîãî âèðîáó.

Ïðè íàëåæíèõ âïðîâàäæåíèõ 
ñèñòåìíèõ çàõîäàõ íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ æîäíà çàãðîçà íå çàâàäèòü 
ñïîæèâà÷àì çà áóäü-ÿêèõ îáñòà-
âèí ³ íàäàë³ çáåð³ãàòè çâè÷íèé 
áåçïå÷íèé ³ ñìà÷íèé ðåæèì 
õàð÷óâàííÿ.

Ïðîòå çàäëÿ ãàðàíòóâàí-
íÿ íàéâèùîãî ð³âíÿ áåçïåêè 
â ÷àñ ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó 
COVID-19 íà ï³äðîçä³ë³ Êîí-
öåðíó Õë³áïðîì çàâîä³ «Â³ííè-
öÿõë³á» âæèòî äîäàòêîâèõ ï³ä-
ñèëþþ÷èõ çàñòåðåæíèõ çàõîä³â.

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ 
БЕЗПЕКИ

Íà óñ³õ ïðîõ³äíèõ, ñõîäîâèõ 
êë³òêàõ, ó ê³ìíàòàõ ïðèéîìó ¿æ³ 
âñòàíîâëåíî äîäàòêîâ³ äåç³íôåê-
òîðè, îáîâ’ÿçêîâå âèêîðèñòàííÿ 
ÿêèõ äîäàòêîâî êîíòðîëþºòüñÿ. 
Äëÿ îö³íêè ô³çè÷íîãî ñòàíó 
êîæíîìó ïðàö³âíèêó ïåðåä âõî-
äîì íà ï³äïðèºìñòâî âèì³ðþþòü 
òåìïåðàòóðó ò³ëà áåçêîíòàêòíè-
ìè òåðìîìåòðàìè. Âäâ³÷³ ÷àñò³øå 
ïðîâîäèòüñÿ âîëîãå ïðèáèðàííÿ 
ç õëîðîì ç îáîâ’ÿçêîâèì ïðîòè-
ðàííÿì ðóêîÿòîê òà ÷àñòî âè-
êîðèñòîâóâàíèõ ïîâåðõîíü. Âñ³ 
ïðàö³âíèêè çàáåçïå÷åí³ çàõèñíè-
ìè çàñîáàìè, òàêèìè, ÿê ìàñêè 
òà ðóêàâèö³ ç â³äïîâ³äíèìè ³í-
ñòðóêö³ÿìè ¿õ âèêîðèñòàííÿ äëÿ 
ì³í³ì³çàö³¿ ïîøèðåííÿ â³ðóñ³â.

ПРАЦІВНИКИ — НАЙБІЛЬША 
ЦІННІСТЬ КОМПАНІЇ

Êåð³âíèöòâî ïåðåáóâàº â ïî-
ñò³éíîìó êîíòàêò³ ç ë³êàðÿìè ³ 
çà ¿õ ðåêîìåíäàö³ÿìè ìåäïóíêò 
çàâîäó ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ 
ïðîô³ëàêòè÷íèìè ïðåïàðàòàìè òà 
â³òàì³íàìè, ÿê³ ìîæóòü ìàòè ³ìó-
íîìîäóëþþ÷ó òà ïðîòèâ³ðóñíó 
ä³þ. Â³äïîâ³äíî êîæåí ïðàö³âíèê 
ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ ç òåðàïåâòîì 
ìàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íåîá-
õ³äíèé ïðåïàðàò äëÿ äîäàòêîâîãî 
áàð’ºðó â³ä â³ðóñ³â.

Â öåé ÷àñ ïðàö³âíèêè âèðîá-
íèöòâà òàê ñàìî, ÿê ³ ìåäèêè 
³ ³íø³ ïðàö³âíèêè óðãåíòíèõ 
ñëóæá, íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ 
çàëèøàòèñÿ âäîìà, à ùîäíÿ âè-
õîäÿòü íà ðîáîòó äëÿ çä³éñíåííÿ 
ñâîãî îáîâ’ÿçêó. Òîìó àäì³í³-

ñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâà ïðèéíÿëà 
ð³øåííÿ ïðî çàêóï³âëþ ôðóêò³â 
áàãàòèõ â³òàì³íîì Ñ òà ³íøèìè 
àíòèñåïòè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè 
äëÿ ï³äñèëåííÿ â³òàì³ííî¿ ä³ºòè 
íàøèõ ïðàö³âíèê³â.

ДОСТАВКА ЛЮДЕЙ 
НА ПІДПРИЄМСТВА

Çàäëÿ äîäàòêîâî¿ áåçïåêè ïðà-
ö³âíèê³â âñ³ âîíè áåç âèíÿòêó 
äîñòàâëÿþòüñÿ ç òà íà ðîáîòó 
âëàñíèìè ìàðøðóòàìè áåç êî-
ðèñòóâàííÿ ãðîìàäñüêèì òðàí-
ñïîðòîì ÷è ³íøèìè ìóí³öè-
ïàëüíèìè ðîçâîçêàìè. Àâòîáóñè 
äîñòàâêè îáðîáëÿþòüñÿ äåç³íô³-
êóþ÷èìè ðîç÷èíàìè äî ïîñàäêè 
òà ï³ñëÿ âèñàäêè äëÿ áåçïå÷íîãî 
ïðî¿çäó.

КУПУЙТЕ ЛИШЕ ПАКОВАНИЙ 
ХЛІБ!

Êîíöåðí Õë³áïðîì ÿê ñîö³-
àëüíî-â³äïîâ³äàëüíà êîìïàí³ÿ 
äàâíî ãîâîðèòü ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü êóïóâàòè ëèøå ïàêîâàíèé 
õë³á. Íà æàëü, íàøå ñóñï³ëüñòâî 
íå áóëî ãîòîâå äî òàêîãî ïðî-
äóêòó, ïîêè ìè íå ñòèêíóëèñÿ 
ç âåëèêîþ çàãðîçîþ. Áàãàòî 
õòî äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ â³-
ðèâ ó ïîñò-ðàäÿíñüê³ ì³ôè: õë³á 
â óïàêîâö³ íå òàêèé ñìà÷íèé, 
ÿê õë³á áåç óïàêóâàííÿ… Íåïà-
êîâàíèé õë³á ñâ³æ³øèé… Õë³á 
ïîòð³áíî ïîòðèìàòè íà äîòèê òà 
âèáðàòè íàéì’ÿêøèé… Óïàêîâêà 
çíà÷íî çäîðîæ÷óº ïðîäóêò òîùî. 
Â ñüîãîäí³øí³õ óìîâàõ ïðîòèä³¿ 
ïîøèðåííþ â³ðóñ³â ìè ïî÷àëè 
îñîáëèâó óâàãó çâåðòàòè íà áåç-

ïåêó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òà 
êóïóâàòè ïåðø çà âñå óïàêîâà-
íèé õë³á. ² öå ïðàâèëüíèé âèá³ð 
ñïîæèâà÷à, ÿêèé ïîâèíåí áóòè òà-
êèì íå ëèøå â óìîâàõ êàðàíòèíó.

Ïåðø çà âñå, ÿêùî âè êóïóºòå 
íåóïàêîâàíèé ïðîäóêò — âè ðèçè-
êóºòå ïðèäáàòè ïðîäóêò íåâ³äîìî-
ãî ñêëàäó ³ ïîõîäæåííÿ. Íà óïà-
êîâö³ õë³áîáóëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ 
âè çàâæäè çíàéäåòå ³íôîðìàö³þ 
ïðî âèðîáíèêà, ñêëàä ïðîäóêòó, 
³íãðåä³ºíòè, äàòó âèãîòîâëåííÿ 
òà óìîâè çáåð³ãàííÿ. Òîä³ ÿê ïðî 
ñêëàäíèêè õë³áà áåç óïàêîâêè 
ìîæíà ëèøå çäîãàäóâàòèñÿ.

Óïàêîâêà çàõèùàº õë³á â³ä ì³-
êðîîðãàí³çì³â, ÿê³ ñóïðîâîäæó-
þòü âèð³á â³ä ìîìåíòó âèõîäó ç 
ïå÷³ äî ñïîæèâàííÿ.

Ìàòåð³àë óïàêîâêè — áåç-
ïå÷íèé äëÿ çäîðîâ’ÿ. Ìè âè-
êîðèñòîâóºìî ïàêóâàëüí³ ìàòå-
ð³àëè, ÿê³ ó êîíòàêò³ ç õàð÷î-
âèìè ïðîäóêòàìè â³äïîâ³äàþòü 
ñòàíäàðòàì, ùî çàáåçïå÷óþòü 
ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè 
ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ.

Ñó÷àñíà óïàêîâêà, â îñíîâíî-
ìó ïåðôîðîâàíà, ìàº íåâåëèê³ 
îòâîðè, ÿê³ äîçâîëÿþòü õë³áó 
«äèõàòè», íå çàçíàþ÷è ñòîðîí-
íüîãî âïëèâó ñåðåäîâèùà. Â³ä-
ïîâ³äíî óïàêîâêà äîïîìàãàº 
õë³áó äîâøå çàëèøàòèñÿ ñâ³æèì.

Çàâîä «Â³ííèöÿõë³á» ìàêñè-
ìàëüíî çá³ëüøèâ ïîòóæíîñò³ äëÿ 
ïàêóâàííÿ óñ³º¿ ïðîäóêö³¿. Ï³ä-
ïðèºìñòâî ãîòîâå çàáåçïå÷èòè 
íåþ óñ³õ ñïîæèâà÷³â íà 100%.

Êîíöåðí Õë³áïðîì — ãàðàíòó-
ºìî áåçïåêó òà ÿê³ñòü!

«Вінницяхліб»: Споживайте безпечний продукт!
БЛОГ

468474
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Миколу Завального багато разів 
переконували, що хурма у нашо-
му краї не може рости. Він спрос-
тував цю думку. П’ять виведених 
ним сортів уже витримують наші 
зими. Якщо нині морозів не було, 
то у минулому році у деякі дні 
вони сягали 20 градусів.
Вінничанка, Подільська рання, 
Ксенія, Мар’яна, Мирослава — це 
назви сортів хурми, виведених 
Миколою Завальним. На цьому 
досліди не закінчилися. Спів-
розмовник зізнається, що про-

довжуватиме їх доти, доки стане 
сил. На підході ще кілька нових 
видів. Загалом у його саду пло-
доносить сім дерев хурми різних 
видів. Це результат роботи понад 
трьох десятиліть.
— Чому хурма? — запитую пана 
Миколу.
— Не тільки тому, що плоди ко-
рисні і смачні, — каже він. — Це 
створення нового, того, чого 
не вдалося іншим. Це постійні 
експерименти. Розчарування 
від невдач. Знаєте, скільки разів 

я говорив собі: «Все! Крапка!» 
Через деякий час знову брався 
до роботи. І ось нарешті отримав 
довгоочікуваний результат.
Наступного року у його саду за-
цвіте ще одне дерево хурми.
— Це буде унікальний гібрид 
за морозостійкістю і не тільки, — 
каже селекціонер. — Одним з 
його «батьків» є віргінська хур-
ма. Саме цей сорт відрізняється 
високою стійкістю проти холодів. 
Виведений гібрид перевищить 
якості свого «батька».

Вивів п’ять видів хурми 

469417

470140

РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ëîõèíà ó íàøî-
ìó êðà¿ ç'ÿâèëàñÿ 
íå òàê äàâíî. Òèì 
÷àñîì ó Çàâàëüíî-

ãî âîíà ðîñòå ùå ç 80-õ ðîê³â. 
Ñåëåêö³îíåð ïðàöþâàâ ó ãîñïî-
äàðñòâ³ íàóêîâî-äîñë³äíîãî ²í-
ñòèòóòó ñàä³âíèöòâà ÑÐÑÐ ó ãðó-
çèíñüêîìó ì³ñò³ Ãàãðè. Çâ³äòè é 
ïðèâ³ç ñàäæàíö³. 

×îëîâ³ê îäðàçó çàñòåð³ãàº: 
íèí³ æèâö³â ëîõèíè äëÿ ïðîäàæó 
íå ìàº. Ïðèäáàòè — íå ïðîáëåìà. 
Ùîïðàâäà, êîøòóþòü íåäåøåâî. 
Êàæå, çà îäèíèöþ äåÿêèõ ñîð-
ò³â ïðîñÿòü äî 150 ãðèâåíü. Òà é 
ÿãîäè ëîõèíè ÷è íå íàéäîðîæ÷³ 
ñåðåä ³íøèõ ÿã³äíèõ ïëîä³â. Òî-
ð³ê íà ïî÷àòêó ñåçîíó íà ðèíêó 
«Óðîæàé» ó Â³ííèö³ çà ê³ëîãðàì  
ïðîñèëè 250 ãðèâåíü. Â ê³íö³ ñå-
çîíó ïðîäàâàëè çà 150 ãðèâåíü.

ßãîäè ëîõèíè ñîëîäê³ ³ êîðèñ-
í³. Äî òîãî æ, êðóïí³ — ¿õí³é ðîç-
ì³ð äîõîäèòü äî 2–3 ñàíòèìåòð³â.

Ñàä³âíèê Çàâàëüíèé ïðîïîíóº 
îõî÷èì ñïðîáóâàòè âèðîñòèòè 
êóù³ ó ñåáå íà áàëêîí³. ßêùî áàë-
êîí âåëèêèé, ìîæíà ñïðîáóâàòè 
âèïëåêàòè 2–3 êóù³. Íà ìåíø³é 
ïëîù³ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ îòðè-
ìàòè á³ëüøå îäíîãî êóùà.

НАХИЛІТЬ ЖИВЕЦЬ 
Äëÿ ïîñàäêè äîñòàòíüî æèâöÿ 

âèñîòîþ ïðèáëèçíî 20 ñàíòè-
ìåòð³â. ßêùî ðîçì³ð á³ëüøèé, 

ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ê³ëüêà îäè-
íèöü. Ï³ä íàéíèæ÷îþ áðóíüêîþ 
ðîáèòüñÿ êîñèé íàäð³ç ³ ïðóòèê 
ëîõèíè çàãëèáëþºòüñÿ ó ´ðóíò.

— Îáîâ’ÿçêîâî êëàä³òü ï³ä íà-
õèëîì ïðèáëèçíî 45 ãðàäóñ³â, — 
íàãîëîøóº ñàä³âíèê. — Ðîáèòüñÿ 
öå äëÿ òîãî, ùîá æèâåöü êðàùå 
óêîðåíèâñÿ. Ðîñëèíà íàìàãàºòüñÿ 
âèð³âíÿòèñÿ, çîñåðåäæóº äëÿ öüî-
ãî âñ³ ñèëè, ùîá êðàùå çàâ’ÿçàâñÿ 
êîð³íü.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
òàê ñàìî ç íàõèëîì òðåáà êëàñ-
òè â ´ðóíò æèâö³ âèíîãðàäó ÷è 
ñìîðîäèíè.

ПІДКИСЛЮЙТЕ ҐРУНТ 
¥ðóíò äëÿ âèðîùóâàííÿ ëîõèíè 

ìàº áóòè ëåãêèé ³ ç ï³äâèùåíèì 
ð³âíåì êèñëîòíîñò³. Äëÿ öüîãî 
äîáðå ï³äõîäÿòü òîðôîâèùà, 
ï³ñêîâèêè. Ìîæíà âçÿòè çåìë³ ç 
ë³ñó ³ çì³øàòè ç ï³ñêîì ó ïðîïî-
ðö³¿ 3:1, òîáòî òðè ÷àñòèíè çåìë³, 
îäíà — ï³ñêó. Âàðòî äîäàòè ïî-
äð³áíåíó êîðó ñîñíè çâè÷àéíî¿.

×èì ï³äêèñëèòè ´ðóíò? 
— Ìîÿ ïîðàäà — ðîáèòè 

øòó÷íå ï³äêèñëåííÿ ðîç÷èíîì 
âîäè é îöòó, — ãîâîðèòü Çàâàëü-
íèé. — Íà 1,5-ë³òðîâó ïëÿøêó 
âîäè äîäàéòå 15 ãðàì³â 9-ïðî-
öåíòíîãî îöòó. Ãàðíî çáîâòàéòå 
³ ïîëèâàéòå. Äóæå äîáðå, ÿêùî 
âîäà áóäå äîùîâà. Íåìà äî-
ùîâî¿, áåð³òü çâè÷àéíó, ò³ëüêè 
ïåðåä òèì òðåáà, ùîá âîíà â³ä-
ñòîÿëàñÿ. Ð³çí³ ñîðòè ëîõèíè 
ïîòðåáóþòü ð³çíî¿ ê³ëüêîñò³ 

СПРОБУЙТЕ ПОСАДИТИ ЛОХИНУ НА  
БАЛКОНІ. ПОРАДИ СЕЛЕКЦІОНЕРА 
Солодка ягода  Вчений агроном-
селекціонер Микола Завальний з Крижополя 
вирощує ягоди лохини у… посудині. 
Використовує для цього виварки, великі 
відра. Виставляє їх на ділянці біля будинку. 
Селекціонер припускає, що так само можна 
спробувати зробити це на балконі у міській 
квартирі. Садівник поділився секретами, як 
краще виростити «солодкий» кущ

âîëîãè. Íàïðèêëàä, ñîðò Äþê, 
ÿêèé äàº ÿãîäè ç ðàíí³ì òåðì³-
íîì äîçð³âàííÿ, ëþáèòü áàãàòî 
âîëîãè. Íàéêðàùèé îð³ºíòèð 
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ âîëîãè, ùîá 
âåðõí³é øàð ´ðóíòó íå ïåðå-
ñèõàâ. Àëå é ïåðåá³ëüøóâàòè ç 
ê³ëüê³ñòþ âîäè íå âàðòî.

Ñàä³âíèê ðàäèòü áðàòè ñîðòè 
ñåðåäíüîãî ïåð³îäó äîçð³âàííÿ.

— Ëîõèíà äóæå ëþáèòü ñîí-
öå, — äîäàº ñàä³âíèê. — Â³çüì³òü 
öå äî óâàãè ³ äàéòå ìîæëèâ³ñòü 
ïðîìåíÿì ìàêñèìàëüíî ïîòðà-
ïëÿòè íà ñàäæàíåöü. Äóæå äî-
áðå, êîëè ï³ñëÿ çàíóðåííÿ æèâöÿ 
â ́ ðóíò, ñòâîðèòè íàä íèì ïàðíè-
êîâèé åôåêò, íàêðèâøè ïë³âêîþ. 
Àëå çðîáèòè öå òàê, ùîá âîíà 
íå òîðêàëàñÿ ïðóòèêà.

Äåõòî ðàäèòü òàêîæ âêðèòè âåðõ-
í³é øàð òèðñîþ, êîðîþ äåðåâà.

НЕ ТІЛЬКИ ЯГОДИ 
— ßêùî íèí³ âèñàäèòè æèâ-

ö³, òî öâ³ò ç’ÿâèòüñÿ íàïðèê³íö³ 
òðàâíÿ — íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ, — 
ãîâîðèòü ñåëåêö³îíåð. — Íàñòóï-
íîãî ðîêó ìîæå äàâàòè ÿãîäè. 
Äîçð³âàþòü âîíè â ñåðåäèí³ àáî 
äðóã³é ïîëîâèí³ ëèïíÿ. Âîíè 
êðóãëî¿ ôîðìè, äîñÿãàþòü äâîõ 
ñàíòèìåòð³â, äóæå ñîêîâèò³, íà-
â³òü ê³ñòî÷îê íå ìàþòü.

Ó ïðîöåñ³ ðîñòó ðîñëèíó «ï³ä-
ãîäîâóþòü» àçîòíèìè ³ êàë³éíèìè 
äîáðèâàìè. Ðîáèòüñÿ öå íàâåñí³ 
³ âîñåíè.

Êîëè ðîñëèíà ï³äðîñòå, çð³çà-
þòü âåðõíþ ÷àñòèíó, ðîçì³ðîì 
20–25 ñàíòèìåòð³â. Ï³ñëÿ òîãî 
ì³ñÿöü âèòðèìóþòü ïðè òåìïå-
ðàòóð³ â³ä +1 äî +5 ãðàäóñ³â ³ 
ìîæíà âèñàäæóâàòè â ´ðóíò àáî 
ïðîïîíóâàòè íà ïðîäàæ. Òàê ç 
æèâöÿ ç’ÿâèòüñÿ ñàäæàíåöü.

— Сад на балконі, це відкриття власних можливостей 
міського жителя, — каже селекціонер Микола Завальний 

ßêùî íèí³ âèñàäèòè 
æèâö³, òî çàöâ³òóòü 
âîíè â ê³íö³ òðàâíÿ 
– íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ. 
Íàñòóïíîãî ðîêó 
ìîæåòå ìàòè ÿãîäè
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Картка ПриватБанку для збору допомоги для Олі : 5168745303822925 – Дякун Адамлюк Юлія

У дівчинки пухлина горла. Попередньо вартість 
операції і супутніх витрат може становити близько 
20 тисяч євро. Уже зібрали майже 600 тисяч 
гривень. Але не вистачає 2 тисячі євро

— Щиро дякую всім за вашу шалену підтримку 
Олі. Це безцінно! Оля має шанс жити далі і ми 
дуже чекаємо на закінчення карантину, коли вона 
зможе нарешті полетіти в Туреччину на операцію, 
— розповідає волонтерка Юлія Дякун.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ 
ОДНОРІЧНУ ОЛЮ МАЛАЙ

471732

êîðîíàâ³ðóñà COVID-19), ïðàöþº 
â³ää³ëåííÿ ïåðøî¿ ë³í³¿, ðîçðàõî-
âàíå íà 25 ðåàí³ìàö³éíèõ ë³æîê.

— Êð³ì òîãî, ñóñ³äíº â³ää³-
ëåííÿ «ãåïàòîöåíòðó» òàêîæ 
áóäå ïðèéìàòè õâîðèõ. Ñòî¿òü 
ïèòàííÿ çàëó÷åííÿ ³íøèõ ë³êà-
ðåíü (ìîæëèâî, ðàéîííèõ), ÿê³ 
çìîæóòü ïðèéìàòè ïàö³ºíò³â, — 
ðîçïîâ³äàº Ëàðèñà Ìîðîç.

ЧИМ БУДУТЬ ЛІКУВАТИ 
Íà ñüîãîäí³ íå ³ñíóº ñïåöèô³÷-

íîãî ë³êóâàííÿ ïðîòè COVID-19. 
Çã³äíî ç íîâèì çàêîíîì, ÿêèé 
Âåðõîâíà Ðàäà ï³äòðèìàëà 30 áå-
ðåçíÿ, ë³êàð³ ìîæóòü ïðèçíà÷àòè 
ïðåïàðàòè ç íåäîêàçîâîþ åôåê-
òèâí³ñòþ, ÿêùî º çãîäà ïàö³ºíòà.

Òàêèìè º âñ³ ïðåïàðàòè ïðîòè 
COVID-19, òîìó ùî âîíè ëèøå 
íà ôàç³ äîñë³äæåííÿ. Ó äåÿêèõ 
êðà¿íàõ, ïðè òÿæêîìó ïåðåá³ãó 
ïíåâìîí³¿, â êîìïëåêñ³ ë³êóâàííÿ 
çàñòîñîâóþòüñÿ ïðîòèìàëÿð³éí³ 
(õëîðîõ³í, ã³äðîêñèõëîðîõ³í), àí-
òèðåòðîâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè (ëîï³-
íàâ³ð/ðèòîíàâ³ð) òà ³íø³.

Ó Â³ííèö³ æ çàòâåðäèëè ïåð-
øèé â Óêðà¿í³ ïðîòîêîë ë³êóâàí-
íÿ COVID-19. Äî íüîãî âõîäÿòü 
àíòèá³îòèêè (çîêðåìà, àçèòðîì³-
öèí), ïðîòèìàëÿð³éí³, àíòèâ³ðóñ-
í³ ïðåïàðàòè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ 
â áîðîòüá³ ç Â²Ë, òà ³íø³. 

— Ìè çðîáèëè ïåðøèé â Óêðà-
¿í³ ëîêàëüíèé ïðîòîêîë. Â³í çà-
òâåðäæåíèé íàøèì äåïàðòàìåí-
òîì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, — ðîçïîâ³-

ЧОГО ОЧІКУВАТИ ПАЦІЄНТАМ 
З ПІДОЗРОЮ НА COVID-19 
Новий алгоритм  Наказ № 722, який 
затвердив МОЗ 28 березня, визначає 
новий порядок лікування (в стаціонарі 
та амбулаторно), а також надання 
екстреної медичної допомоги пацієнтам 
з коронавірусною інфекцією. За словами 
головного лікаря міста Олександра 
Шиша, саме за таким алгоритмом 
сьогодні діють лікарі

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ñîö³àëüíà ðå-
êëàìà ãîâîðèòü 
ïðî îñîáèñòó ã³ã³-
ºíó, ñàìî³çîëÿö³þ 

òà, çà îêðåìèõ ñèìïòîì³â, çâåð-
íåííÿ äî ë³êàðÿ àáî äî øâèäêî¿. 
ßê áóäóòü ä³ÿòè ë³êàð³, ðîçïèñàíî 
â íîâîìó íàêàç³.

Îòîæ, ÿêùî ó âàñ âèñîêà òåì-
ïåðàòóðà, êàøåëü (à ïåðåä öèì 
âè êîíòàêòóâàëè ç õâîðèìè àáî 
ïîâåðíóëèñü ç êðà¿íè, äå âèðóº 
COVID-19), âàðòî çâåðíóòèñÿ 
çà åêñòðåíîþ ìåäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ.

Çà íîâèì íàêàçîì ÌÎÇ ¹ 722, 
ïåðåä òèì, ÿê áðèãàäà øâèä-
êî¿ ïðè¿äå íà âèêëèê, âàñ ìàº 
îïèòàòè äèñïåò÷åð. ßêùî ï³ä 
÷àñ îïèòóâàííÿ ïîêàçè äëÿ âè-
¿çäó áðèãàäè â³äñóòí³, ïàö³ºíòó 
íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ðåêîìåí-
äàö³¿. ßêùî ïîêàçè º, âè¿çäèòü 
áðèãàäà, ïðîâîäèòü îáñòåæåííÿ, 
âñòàíîâëþº ïîïåðåäí³é ä³àãíîç ³ 
âèð³øóº, ÷è º ïîêàçè äî ãîñï³òà-
ë³çàö³¿. Â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè 
ñòâîðåí³ ìîá³ëüí³ áðèãàäè, ùî 
âè¿æäæàþòü íà âèêëèê: ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ, åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè òà ³íøèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³â-
íèê³â, äî ïàö³ºíò³â ç ï³äîçðîþ 
íà COVID — 19. Ó Â³ííèö³ º äâ³ 
òàê³ áðèãàäè.

ЯК МАЄ ДІЯТИ БРИГАДА 
Ïðè îáñòåæåíí³ ïàö³ºíòà ë³êàð³ 

áðèãàäè ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ 
áåçïå÷íî¿ äèñòàíö³¿ (â³ä 2 ì). ² 
òàêèì ÷èíîì ìàþòü âèçíà÷èòè 
ð³âåíü ñâ³äîìîñò³, îö³íèòè äè-
õàííÿ, êîë³ð øê³ðíèõ ïîêðèâ³â. ² 
çàïðîïîíóâàòè ïàö³ºíòó îäÿãíóòè 
ìàñêó. ßêùî º ïîêàçè äî ãîñï³òà-
ë³çàö³¿, áðèãàäà ìàº ïîâ³äîìèòè 
ë³êàðíþ ïðî òðàíñïîðòóâàííÿ 
ïàö³ºíòà (ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ 
çà ìîæëèâîñò³ äîòðèìóâàòèñÿ 
íåîáõ³äíî¿ â³äñòàí³ â³ä ïàö³ºíòà).

СТАЦІОНАРНЕ ЛІКУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 

Ó Â³ííèö³ ïàö³ºíò³â ç ï³äîçðîþ 
(â ë³êàðí³ ïðîâåäóòü çàá³ð ìàòå-
ð³àë³â äëÿ ëàáîðàòîðíèõ òåñò³â) 
àáî ï³äòâåðäæåíèì ä³àãíîçîì 
íà COVID-19 ãîñï³òàë³çóþòü 
äî ë³êàðí³ ¹ 1. Äå, çà ñëîâàìè 
çàâ³äóâà÷êè êàôåäðè ³íôåêö³é-
íèõ õâîðîá ìåäóí³âåðñèòåòó Ëà-
ðèñè Ìîðîç (ÿêà òàêîæ º ÷ëåíîì 
øòàáó ³ç çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ 
ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ 

äàº Ëàðèñà Ìîðîç. — Ñïîä³âàþñÿ, 
ùî äíÿìè áóäå äåðæàâíèé ïðî-
òîêîë. ² áóäåìî íàìàãàòèñÿ âåñòè 
ïàö³ºíò³â òèìè ïðåïàðàòàìè, ÿê³ 
º, ùîá íå äîâîäèòè ¿õ äî ãîñòðî¿ 
äèõàëüíî¿ íåäîñòàòíîñò³.

ЯКИХ ПАЦІЄНТІВ МОЖНА 
ЛІКУВАТИ АМБУЛАТОРНО 

Ïàö³ºíò³â ³ç ëåãêîþ ôîðìîþ 
çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ íå íàëåæàòü 
äî ãðóï ðèçèêó ðîçâèòêó óñêëàä-
íåíü â³ä COVID-19, ðåêîìåíäî-
âàíî ë³êóâàòè àìáóëàòîðíî. Ïå-
ðåâîäèòè íà àìáóëàòîðíå ë³êó-
âàííÿ òàêîæ áóäóòü ïàö³ºíò³â, ÿê³ 
îäóæóþòü, ³ âæå íå ïîòðåáóþòü 

ö³ëîäîáîâîãî íàãëÿäó.
Ïîêè ùî íåìàº ÷³òêèõ ä³é ïðî 

ïðèïèíåííÿ ñàìî³çîëÿö³¿ â óìî-
âàõ àìáóëàòîðíîãî ë³êóâàííÿ. 
Âò³ì, º äàí³ Öåíòðó ç êîíòðîëþ 
òà çàõâîðþâàíü, òà òîâàðèñòâà ³í-
ôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü ÑØÀ, 
ïðî òå, ùî õâîð³ íà COVID-19 
ìîæóòü ïðèïèíèòè ñàìî³çîëÿö³þ, 
êîëè ëèõîìàíêà ñïàëà áåç çàñòî-
ñóâàííÿ æàðîçíèæóâàëüíèõ çàñî-
á³â, ïîëåãøèëèñü êàøåëü, çàäóõà, 
à òàêîæ äâà òåñòè, ÿê³ ç³áðàëè 
ç ³íòåðâàëîì á³ëüøå 24 ãîäèí — 
íåãàòèâí³. Àáî æ ç ìîìåíòó ïî-
êðàùåííÿ ñèìïòîì³â ïðîéøëî 
íå ìåíø ÿê òðè äí³.

Ñòâîðèëè ìîá³ëüí³ 
áðèãàäè, ùî 
âè¿æäæàþòü íà 
âèêëèê äî ïàö³ºíò³â ç 
ï³äîçðîþ íà COVID - 
19. Ó Â³ííèö³ òàêèõ äâ³

Лихоманка 
 87,9%
Сухий кашель 
                                                                                                                        67,7%
Втома 
                                                                    38,1%
Вологий кашель 
                                                            33,4%
Ускладнене дихання 
                                  18,6%
Біль в горлі 
                          13,9%
Головний біль 
                         13,6%
Біль в м'язах 
                           14,8%
Озноб 
                     11,4%
Нудота та блювання 
          5%
Закладеність носа 
          4,8%
Діарея 
        3,7%
Кровохаркання 
   0,9%
Почервоніння та запалення очей 
   0,8%

НАЙБІЛЬШ 
РОЗПОВСЮДЖЕНІ 

СИМПТОМИ 
КОРОНАВІРУСУ 

(за даними Всесвітньої організації охорони 
здоров'я на основі 

лабораторно підтверджених випадків) 
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Коронавірус. Запобігти легше, 
ніж лікувати

НАДІЯ ДЯЧЕНКО, ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ

На вустах жителів усієї 
планети сьогодні одне 
слово — коронавірус. Ми 
впевнені, що ви безліч ра-
зів зустрічали інформацію 
про те, як можете захисти-
ти себе від недуги. 
Однак вкотре хочемо наго-
лосити, що такі елементарні 
заходи, як миття рук, пра-
вильне використання масок 
та рукавичок, а також зве-
дення до мінімуму контактів 
з оточуючими, є не просто 
важливими, а чи не єди-
ними, що може врятувати 
життя. У такій ситуації роль 
кожного з нас є, без пере-
більшення, ключовою.
Пам’ятайте, що значному 
поширенню інфекції сприяє 
контактний механізм пе-
редачі. Тобто через шкіру 
та слизові оболонки. Тому, 
якщо у вас виникла потреба 
покинути оселю, прорахуйте 
усі кроки, складіть список 
необхідних речей та обду-
майте кожен рух, щоб мінімі-
зувати контакт. Не торкайтеся 
зайвий раз предметів навко-
лишнього середовища.
Захисні маски найбільш 
необхідні хворим та медич-

ним працівникам. Однак, 
якщо ви не можете побороти 
звичку часто доторкатися 
до обличчя, використовуйте 
маску частіше.
Також хочемо зазначити, що 
не існує засобів медикамен-
тозної профілактики інфек-
ції, окрім спиртовмісних 
антисептиків, і закликаємо 
не піддаватися маніпуляціям 
та численним рекламним 
повідомленням про ефектив-
ність різноманітних засобів 
«для підвищення імунітету», 
«противірусних» і тому по-
дібне. Для зміцнення вашого 
імунітету потрібні здорове 
раціональне харчування, від-
починок, фізична активність 
та психологічний комфорт. 
Останнє є надзвичайно важ-
ливим, адже в умовах стресу 
організм виділяє речовини, 
що знижують опір до за-
хворювань. Паніка — ваш 
перший ворог.
Найважливішим сьогодні є 
розуміння серйозності ситуа-
ції та дотримання усіх реко-
мендацій лікарів. Боротьба з 
недугою — відповідальність 
кожного.

Бережіть себе та своїх 
близьких, дотримуйтесь 
рекомендацій щодо 
індивідуальних заходів 
захисту та залишайтесь 
здорові!

471754

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

468084

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Çàðàç ëþäè ïîä³ëèëèñü íà ð³çí³ 
òàáîðè: õòîñü — ââàæàº, ùî áåç 
çàõèñòó íà âóëèöþ âèõîäèòè íå 
ìîæíà ³ äîòðèìóºòüñÿ ñóâîðîãî 
êàðàíòèíó. Äåõòî êàæå, ùî ìàñ-
êè ïîâèíí³ íîñèòè ëèøå õâîð³. 
À äåÿê³ âîëîíòåðè òà äèçàéíåðè 
àêòèâíî øèþòü ìàñêè ³ ïðîäàþòü 
¿õ ÷è ðîçäàþòü áåçêîøòîâíî.

Ïðî òå, ÿê âèáðàòè òà ïðàâèëü-
íî êîðèñòóâàòèñü ìàñêàìè, ìè 
ïîãîâîðèëè ç ìåäèêàìè. 

— Ìàñêà ïîòð³áíà ó ïåðøó 
÷åðãó äëÿ õâîðèõ òà äëÿ ëþäåé, 
ÿê³ ìàþòü ïåâí³ îçíàêè ðåñï³ðà-
òîðíî-â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿, — ðîç-
ïîâ³äàº äîêòîðêà ìåäè÷íèõ íàóê, 
çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè äèòÿ÷èõ ³í-
ôåêö³éíèõ õâîðîá ²ðèíà Íåçãîäà. 
— ßêùî ëþäèíà ÷õàº òà êàøëÿº, 
òî íà 1,5-2 ìåòðè â³ä íå¿ éäóòü 
êðàïåëüêè ñëèçó ³ â íèõ çíàõî-
äèòüñÿ çáóäíèê. Òîìó é çäîðîâèì 
ëþäÿì ìàñêà ïîòð³áíî äëÿ òîãî, 
ùîá çàõèñòèòè ñåáå â³ä õâîðèõ. 

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ-òåðàïåâòà 
Îëåêñàíäðà Ñàìîéëîâà, çäîðî-

â³é ëþäèí³ íîñèòè ìàñêó á³ëüøå 
ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá íå òîðêà-
òèñÿ çàáðóäíåíèìè ÷è, ìîæëèâî, 
âæå ³íô³êîâàíèìè ðóêàìè êðè-
òè÷íî¿ çîíè — îáëè÷÷ÿ. 

— Ìàñêè ïîâí³ñòþ íå çàõè-
ùàþòü â³ä â³ðóñó, â ïåðøó ÷åðãó 
âîíè ïåðåøêîäæàþòü ðîçïîâñþ-
äæåííþ ³íôåêö³éíîãî àåðîçîëþ 
â³ä õâîðèõ ëþäåé, — ïîÿñíþº 
Ñàìîéëîâ. — Îäí³ ç íàéåôåê-
òèâí³øèõ ìàñîê — ðåñï³ðàòîðè 
FFP3. Âîíè ìîæóòü ïðîïóñêàòè 
â³ðóñ, àëå ç íèìè øàíñè íå çà-
ðàçèòèñÿ äîñèòü âèñîê³. 

Çà ñëîâàìè ²ðèíè Íåçãîäè, 
ìàðëåâ³, çâè÷àéí³ òà ìàñêè ç 
ð³çíèõ òêàíèí òàêîæ çàõèùàþòü: 

 — Ìàñêè ç òêàíèíè, ÿê³ çàðàç 
øèþòü äèçàéíåðè, òàêîæ çàõè-
ùàþòü â³ä êðàïåëü ñëèçó ³íô³êî-
âàíèõ ëþäåé, àëå, çâ³ñíî, â³ðóñ 
êð³çü ñåáå âîíè ïðîïóñêàþòü, — 
ïðîäîâæóº ë³êàðêà. — Çâè÷àéíó 
îäíîðàçîâó ìàñêó íå ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè ïîâòîðíî. Ìàðëåâ³ 
æ ìàñêè, ÿêùî âîíè áàãàòîøàðî-
â³, ìîæíà ïðàòè òà îáîâ'ÿçêîâî 
ïðàñóâàòè ³ òîä³ âèêîðèñòîâóâàòè 

ìîæíà ê³ëüêà ðàç³â.  
— Îäíîðàçîâ³ ìàñêè çðîáëåí³ 

ó âèãëÿä³ ãîôðå, òîìó íàéïåðøå 
ïðàâèëî — ¿¿ ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ 
ðîçêðèòè. Áî ³íîä³ ÿ áà÷ó, ÿê 
ëþäè îäÿãàþòü ìàñêó, ëèøå ïî-
êðèâàþ÷è íåþ ðîòà. Öå íå ïðà-
âèëüíî. Ïîòð³áíî çàêðèòè ùå é 
í³ñ, — ïîÿñíþº ²ðèíà Íåçãîäà. 
— Ìàñêà ìàº áóòè ñèëüíî ïðè-
òèñíóòà äî îáëè÷÷ÿ, ùîá ïîâ³òðÿ 
íå ïîòðàïëÿëî ï³ä íå¿. 

ßê ïîÿñíþþòü ë³êàð³, çâè÷àéíó 
õ³ðóðã³÷íó ìàñêó ìîæíà íîñèòè 
÷îòèðè ãîäèíè ìàêñèìóì, à ðåñ-
ï³ðàòîðè — â³ñ³ì. 

Ïåðø í³æ íàäÿãíóòè ìàñêó, 
ïîòð³áíî îáðîáèòè ðóêè ñïèð-
òîâì³ñíèì àíòèñåïòèêîì àáî 
ðåòåëüíî ïîìèòè. 

«Íå òîðêàéòåñÿ ìàñêè ï³ä ÷àñ 
¿¿ íîñ³ííÿ, à ÿêùî òðåáà òîðêíó-
òèñÿ, òî îáðîá³òü ðóêè», — ïèøå 
ÌÎÇ. Çí³ìàòè ìàñêó ïîòð³áíî 
ççàäó, íå òîðêàþ÷èñü îñíîâíî¿ 
¿¿ ÷àñòèíè ³ íåãàéíî âèêèíóòè ó 
çàêðèòèé êîíòåéíåð. Ï³ñëÿ öüîãî, 
òðåáà ðåòåëüíî îáðîáèòè ðóêè àí-
òèñåïòèêîì ÷è ïîìèòè ç ìèëîì.

ВЧИМОСЬ ОБИРАТИ 
«ПРАВИЛЬНУ МАСКУ» 
Безпека  Через 
пандемію коронавірусу 
на вулицях щодня ми 
бачимо все більше 
людей у захисних 
масках. Але чи справді 
вони допомагають 
уникнути зараження? 
Як їх правильно носити 
і чи цього достатньо, 
щоб не заразитися?

У людини 
маскою 
має бути 
закритий ніс 
та ротова 
порожнина 
повністю
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Кожного року 22 січня, у День 
Соборності Микола Пасічник 
приїжджав до Києва. Робив 
це після першого Майдану 
2004 року. Так було і в 2014-му. 
За його словами, приблизно 
о 12.00 почув, що на Грушев-
ського беркутівці прорвали обо-
рону Майдану. Багато присутніх 
побігли у сторону Грушевського. 
Пасічник у свої 72 не міг бігти.
Коли добрався, беркутня уже 
била учасників Майдану. Мико-
ла Данилович зійшов на тротуар. 
Попід стіну будинку повертався 
до Хрещатика. Повз нього про-
бігли двоє беркутівців. Не заче-
пили. Тільки про це подумав, як 

отримав ззаду удар по голові і 
знепритомнів. Коли прийшов 
до тями, відчув, як його ведуть 
попід руки. Сумки, в якій привіз 
шмат сала і пляшку води, біля 
нього не було.
Після революції суддю, яка ухва-
лила рішення про притягнення 
Пасічника до кримінальної від-
повідальності, нібито за побиття 
беркутівців, а також зберігання 
в сумці семи пляшок коктейлів 
Молотова, звільнили від робо-
ти. Результати розслідування з 
виправдальними матеріалами 
передано до Оболонського суду. 
Микола Пасічник так і не доче-
кався рішення суду.

Він був на обох Майданах 

ÂÒÐÀÒÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091 

Ï³äïîëêîâíèêà Ñèë ñïåö³àëü-
íèõ îïåðàö³é (ÑÑÎ) Êîñòÿíòèíà 
Êîçüìó çàáðàëà â³ä íàñ íåâè-
ë³êîâíà õâîðîáà. Â³í ïðîéøîâ 
ï³äãîòîâêó ó íèçö³ êðà¿í àðì³é 
ÍÀÒÎ, çàê³í÷èâ øêîëó ðåéíäæå-
ð³â ó ÑØÀ, çàõèùàâ Äîíåöüêèé 
àåðîïîðò. Éîìó áóëî ò³ëüêè 36 

Êîçüìà ïåðåí³ñ äâ³ îïåðàö³¿. 
Ïðîéøîâ êóðñ õ³ì³îòåðàï³¿. 
Íà æàëü, ë³êàðÿì íå âäàëîñÿ 
âðÿòóâàòè éîãî. Ó Êîñòÿíòèíà 
Êîçüìè çàëèøèëàñÿ äðóæèíà 
Îëüãà, 9-ð³÷íèé ñèí ²ëëÿ, ìàòè 
Í³íà, áàòüêî ²âàí, áðàò Â³êòîð.

Ñïåðøó ç ï³äïîëêîâíèêîì 
Êîçüìîþ ïîïðîùàëèñÿ ó Êîìàí-
äóâàíí³ ÑÑÎ ó Êèºâ³. Ó òîé æå 
äåíü óâå÷åð³ ò³ëî äîñòàâèëè 
äî áóäèíêó éîãî áàòüê³â ó ñåëî 
Ñòàâêè Ï³ùàíñüêîãî ðàéîíó.

Íàñòóïíîãî äíÿ â ñåëî ïðè¿õà-
ëè äâà àâòîáóñè ç â³éñüêîâèìè. 

Ïðî öå ðîçïîâ³ëà ñ³ëüñüêèé ãîëî-
âà Îêñàíà Ðàòóøíÿê. 

Â³ä áóäèíêó òðóíó íåñëè â³é-
ñüêîâ³ íà ðóêàõ äî öåðêâè. Âñåðå-
äèíó õðàìó çàéøëè ò³ëüêè ð³äí³. 
²íø³ ÷åêàëè íà âóëèö³. Ëþäåé 
áóëî íåáàãàòî. Áîÿòüñÿ çàõâîð³òè.

— Ïîõîâàëè Êîñòÿíòèíà Êîçü-
ìó ç óñ³ìà â³éñüêîâèìè ïî÷åñòÿ-
ìè, — ïðîäîâæóº ïàí³ Îêñàíà. 

— ß çíàâ, ùî â³éíà íå çàáå-
ðå â³ä íàñ Êîñòþ, — êàæå éîãî 
áëèçüêèé äðóã Äåíèñ Øåãåäà. — 
Â³í íàñò³ëüêè áóâ ï³äãîòîâëåíèé, 
ùî ì³ã âèéòè ç áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿. 
Êîëè Êîñòÿ ïîâåðíóâñÿ ç Àìåðè-
êè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ðåéí-
äæåð³â, éîìó ñêàçàëè, ùî â³í äðó-
ãèé ç íàøèõ îô³öåð³â, õòî çóì³â 
îòðèìàòè ñâ³äîöòâî. Ñïîä³âàâñÿ, 
ùî â³í ïåðåìîæå îíêîëîã³þ. Áî 
ìàâ ì³öíå çäîðîâ’ÿ. Íå ñòàëîñÿ.

Êîñòÿíòèí ç äèòèíñòâà ãî-
òóâàâñÿ äî ñëóæáè.  — Ï³ñëÿ 
äåâ’ÿòîãî êëàñó Êîñòÿ ïî¿õàâ 

íàâ÷àòèñÿ ó Êè¿â â Ñóâîðîâ-
ñüêå ó÷èëèùå, — çãàäóº äèðåêòîð 
øêîëè Ãàëèíà Ñà¿í÷óê. — À âæå 
íåâäîâç³ äî øêîëè íàä³éøîâ 
ëèñò. Ó íüîìó — ïîäÿêà çà ãàð-
íîãî, ñòàðàííîãî ó÷íÿ.

Ï³ñëÿ Îäåñüêî¿ àêàäåì³¿ Ñó-
õîïóòíèõ â³éñüê ñàì ïîïðîñèâ-
ñÿ ó òðåò³é ïîëê ñïåöíàçó, ùî 
â Ê³ðîâîãðàä³.Òàì Êîçüì³ âäàëîñÿ 
ïîòðàïèòè íà íàâ÷àííÿ ó øêîëó 
ðåéíäæåð³â â àðì³¿ ÑØÀ.

Äåíèñ ïðèãàäóº, ÿê çóñòð³÷àâ 
äðóãà ó Áîðèñïîë³ â àåðîïîðòó. 
Âñþ í³÷ ñï³ëêóâàëèñÿ. 

— Íàñòóïíîãî äíÿ ÿ íàâ³òü 
íà ðîáîòó íå ï³øîâ, — ãîâîðèòü 
Äåíèñ. — À Êîñòÿ ïî¿õàâ äî êî-
õàíî¿. Â Àìåðèö³ ïî ²íòåðíåòó 
ïîçíàéîìèâñÿ ç ä³â÷èíîþ. Çãî-
äîì Îëÿ ñòàëà éîãî äðóæèíîþ. 
Âåñ³ëëÿ ñâÿòêóâàëè ó Ñòàâêàõ.

Êîçüìà é äàë³ ïðîäîâæóâàâ ñëó-
æèòè ó òðåòüîìó ïîëêó ñïåöíàçó.

Ç ïåðøèõ äí³â áîéîâèõ ä³é 

íà Ñõîä³ âèêîíóâàâ çàâäàííÿ 
â ÀÒÎ — ç 2014 äî 2017. Ó òîé 
ïðîì³æîê ÷àñó äðóçÿì íå âäà-
âàëîñÿ çóñòð³òèñÿ. ²íêîëè Êîñ-
òÿíòèí òåëåôîíóâàâ Äåíèñó. Ðîç-
ìîâè áóëè êîðîòê³. Ãîâîðèâ, ùî 
âàæêî ïðîùàòèñÿ ³ç çàãèáëèìè 
ïîáðàòèìàìè. Ïðî òå, ùî äðóã 
âîþâàâ ó Äîíåöüêîìó àåðîïîðòó, 
Äåíèñ ä³çíàâñÿ ï³çí³øå.

Ç ëþáîâ’þ ñòàâèâñÿ äî áàòüê³â. 
Íå ñêàçàâ, ùî áóâ ó Äîíåöüêîìó 
àåðîïîðòó. Òàê ñàìî äî îñòàí-
íüîãî íå ãîâîðèâ ¿ì ïðî õâîðîáó. 

Ñëîâà ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì âèñëî-
âèëî êîìàíäóâàííÿ ÑÑÎ. Êî-
ëèøí³é çàñòóïíèê êîìàíäóâà÷à 
Ñåðã³é Êðèâîíîñ òàê íàïèñàâ ó 
Ôåéñáóö³: «Êîñòÿíòèí Êîçü-
ìà áóâ ëþäèíîþ, ÿêà âñå ñâîº 
æèòòÿ â³ääàëà çàõèñòó Áàòüê³â-
ùèíè. Íàâ³òü êîëè õâîð³â, âñå 
îäíî ïî ìàêñèìóìó âèêëàäàâñÿ 
íà ðîáîò³, äî îñòàííüî¿ õâèëèíè 
ñâîãî æèòòÿ».

Залишився у пам’яті усміхненим рейнджером 

Підполковник Козьма 
серед своїх нагород 
найбільше цінував відзнаку 
для спецназівців «Срібний 
вовкулака», бо вона була 
народною 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Òðóíó ç ò³ëîì 
âñòàíîâèëè á³ëÿ 
áóäèíêó, äå æèâ 
Ìèêîëà Ïàñ³÷íèê. 

Â³í ï³øîâ ç æèòòÿ ó 78 ðîê³â. 
Õâîð³â. Ïðèêðî, ùî íèí³ø-
íÿ ñèòóàö³ÿ ç ³íôåêö³ºþ ñòàëà 
íà çàâàä³ òîìó, ùîá çåìëÿêè äî-
ñòîéíî ïîïðîùàëèñÿ ç ïàòð³îòîì. 
ßê ðîçïîâ³â àêòèâ³ñò ç Ëàäèæèíà 
Ïåòðî Âîéò, á³ëÿ òðóíè áóëî ïðè-
áëèçíî 30 ëþäåé. Ð³äí³, ñóñ³äè, 
äðóç³… Ïðåäñòàâíèêè «Ñâîáîäè» 
ïðèéøëè ç ïàðò³éíèì ïðàïîðîì 
³ ÷åðâîíî-÷îðíèì çíàìåíîì. Ìè-
êîëó Äàíèëîâè÷à çíàëè ó ì³ñò³ ÿê 
ïàòð³îòà, âñåö³ëî â³ääàíîãî ñâî¿é 
íåçàëåæí³é äåðæàâ³.

Äî õðàìó íå éøëè. Òàì æå, 
íà âóëèö³, ñâÿùåíèê ì³ñöåâî¿ 
Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè 
â³äñï³âàâ ïîê³éíîãî. 

ПАТРІОТИЧНИЙ ТЕКСТ 
РОЗДАВАВ ЛЮДЯМ 

— Ñâî¿ì ïàòð ³îòèçìîì, 
ëþáîâ’þ äî Óêðà¿íè â³í çàðÿ-

äæàâ ìîëîäèõ, — ãîâîðèòü Ïåòðî 
Âîéò. — ßêîñü ïî÷óâ ï³ñíþ íà-
øîãî ëàäèæèíñüêîãî êîìïîçèòî-
ðà Âàñèëÿ Ïàíöèðºâà «Ñïîâ³äü». 
Ðîçïèòàâ, ÷è¿ ñëîâà. Ä³çíàâñÿ, ùî 
ÿ º àâòîðîì. Ïðèéøîâ, ïîïðîñèâ 
òåêñò. Ïîò³ì ìåí³ ðîçïîâ³ëè, ùî 
Ìèêîëà Äàíèëîâè÷ ðîçäðóêóâàâ 
â³ðøà ó áàãàòüîõ ïðèì³ðíèêàõ ³ 
ðîçäàâàâ òåêñò ëþäÿì. Àáè ÷èòà-
ëè, ïåðåéìàëèñÿ ïàòð³îòè÷íèìè 
ïî÷óòòÿìè.

«ОСЕЛЕДЦЯ» ЗАВІВ, ЯК 
НАГАДУВАННЯ ЯНИКУ 

Æóðíàë³ñò RIA ïîçíàéîìèâñÿ 
ç Ìèêîëîþ Ïàñ³÷íèêîì ó Êèº-
â³ â ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, 
äå â³í ë³êóâàâñÿ ï³ñëÿ ïîáèòòÿ 
íà Ìàéäàí³. Ïîïðàâëÿþ÷è «îñå-
ëåäöÿ», Ìèêîëà Äàíèëîâè÷ ñêà-
çàâ: «Òàêó çà÷³ñêó çðîáèâ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ßíóêîâè÷ ñòàâ ïðåçèäåí-
òîì. Öå ìîº íàãàäóâàííÿ ïðî òå, 
ùî â Óêðà¿í³ ùå íå ïåðåâåëèñÿ 
êîçàêè. Ï³çí³øå íàðîä ï³äòâåð-
äèâ, ùî º â íàñ êîçàöüêèé äóõ».

Ïàñ³÷íèê ðîçïîâ³â ïðî ñåáå.
— Ó Ëàäèæèí ìè ïðè¿õàëè 

íà áóä³âíèöòâî òåïëîâî¿ ñòàí-

НЕ ДОЧЕКАВСЯ РІШЕННЯ СУДУ 
НАЙСТАРІШИЙ МАЙДАНІВЕЦЬ 
Патріоти  У Ладижині провели 
в останню путь Миколу Пасічника. 
Його ім’я стало відомим під час 
Революції Гідності. Відео-фотокадри 
закривавленого літнього чоловіка, якого 
ведуть до автозаку беркутівці, з’явилося 
в Інтернеті. Що ще відомо про цю людину?

ö³¿, — ãîâîðèâ â³í. — Áóëî öå ùå 
â 1977 ðîö³. Ïðèáóëè ðàçîì ç äðó-
æèíîþ, âîíà â ìåíå ñèá³ðÿ÷êà.

Ðîäîì Ïàñ³÷íèê ç Ð³âíåíñüêî¿ 
îáëàñò³. Éîãî áàòüêî ó ñâ³é ÷àñ 
â³äìîâèâñÿ éòè â êîëãîñï ³ ïî-
äàâñÿ íà çàðîá³òêè íà Äîíáàñ. 
Ïîò³ì ñ³ì’ÿ áóëà â Êàçàõñòàí³. 
Âæå ïðàöþþ÷è â Ëàäèæèí³, ïàí 
Ìèêîëà ¿çäèâ, ÿê êàæå, çà äîâãèì 
ðóáëåì íà Ï³âí³÷. ×åðåç ð³ê ïî-
âåðíóâñÿ äîäîìó. Îñòàíí³ ðîêè 
âëàøòóâàâñÿ íà ðîáîòó ó Êèºâ³ 
â «Êè¿âì³ñüêáóä³».

— Ìè áóäóâàëè õìàðî÷îñè, — 
ðîçïîâ³äàâ ÷îëîâ³ê. — Ï³øêè ï³ä-
í³ìàëèñÿ ïî äâà-òðè ðàçè íà äåíü 
íà 24 ïîâåðõ. Çàëèøèâ ðîáîòó, 
êîëè ñòóêíóëî 68 ðîê³â.

ДО НАС ПРИЙШЛА СОЛОДКА 
ДАРУСЯ 

Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ Ïàñ³÷íèêà 
â ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³, äî çàòðèìà-
íèõ ïðèõîäèëè Â³òàë³é Êëè÷êî, 
²ðèíà Ëóöåíêî é Ìàð³ÿ Ìàò³îñ, 
àâòîðêà â³äîìî¿ êíèãè «Ñîëîäêà 
Äàðóñÿ». Ï³çí³øå ïèñüìåííèöÿ 
òàê çãàäóâàëà ïðî çóñòð³÷:

— Ó ò³é êàìåð³ ñèä³ëî 15 ÷è 
16 æàõëèâî ïîáèòèõ ÷îëîâ³ê³â 
ð³çíîãî â³êó. Êîëè ÿ íàðåøò³ 
ïðîðâàëàñÿ äî íèõ, ïåðøå, ùî 
ïî÷óëà: «Õëîïö³, äèâ³òüñÿ, äî íàñ 
ïðèéøëà ñîëîäêà Äàðóñÿ!»  

— Ìèêîëà Äàíèëîâè÷ áóâ äè-
âîâèæíîþ ëþäèíîþ, — ïðîäî-
âæóº Ìàò³îñ. — Íàâ³òü òàì, ï³ä 
êîíâîºì, ïðîñèâ ïðèíîñèòè êíè-
ãè, ïåðåæèâàâ ïðî íàéìîëîäøîãî 
çàòðèìàíîãî Â³òþ Äàâèäþêà, áî 
õëîïåöü çàëèøàâñÿ ó ïðèãí³÷åíî-
ìó íàñòðî¿, ïðî Ìàéäàí.

Хто кого побив — Пасічник беркутівців, чи ті його? 
72-річного чоловіка ведуть до автозаку, 22 січня 2014-го
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«Ìåíå çâàòè Êàòÿ. ² ÿ ï³ääàþ-
ñÿ ðèçèêó çàõâîð³òè COVID-19. 
ß ïðèéìàþ ë³êè, ùî ïðèãí³÷ó-
þòü ìîþ ³ìóííó ñèñòåìó, ùîá 
ìîº ñåðöå, ïåðåñàäæåíå òðè ðîêè 
òîìó, íå â³äòîðãëîñÿ îðãàí³çìîì. 
ß ö³íóþ ñâ³é äðóãèé øàíñ.

Â Óêðà¿í³ òàêèõ ÿê ÿ áëèçüêî 
òðüîõ òèñÿ÷. Ùå äåñÿòêè òèñÿ÷ 
ëþäåé ³ç çàõâîðþâàííÿìè êðîâ³, 
ä³àáåòîì, ìóêîâ³ñöèäîçîì, ä³àë³ç-
íèõ ïàö³ºíò³â, íà õ³ì³îòåðàï³¿ òà 
³íø³, ñõèëüí³ äî âèñîêîãî ðèçèêó 
çàðàçèòèñÿ.

Â³ðóñ ïîøèðþºòüñÿ Óêðà¿íîþ, 
ÿê ë³ñîâà ïîæåæà. Ó â³ñ³ìäåñÿòè 
â³äñîòê³â ëþäåé, ÿê³ çàõâîð³þòü, 
áóäóòü ì³í³ìàëüí³ ñèìïòîìè. Âè 
ìîæåòå â³ä÷óâàòè ñåáå ïàðøèâî 
ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ äí³â, àëå ïî-
ò³ì âè ïðîäîâæèòå ñâîº æèòòÿ. 
Àëå âàø³é áàáóñ³ ç õðîí³÷íîþ îá-
ñòðóêòèâíîþ õâîðîáîþ ëåãåíü, 
âàøîìó äðóãó ç òðàíñïëàíòàö³ºþ 
íèðêè ³ âàøîìó ïëåì³ííèêîâ³ ç 
þâåí³ëüíèì ðåâìàòî¿äíèì àðòðè-
òîì ìîæå íå ïîùàñòèòè.

Ïîêè âè áóäåòå ïðîäîâæóâàòè 
ñâîº æèòòÿ, âîíè ìîæóòü ïåðå-
áóâàòè â êîì³ íà àïàðàò³ øòó÷-
íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü, àáî âîíè 
ìîæóòü ñòàòè îäíèì ç òèõ, õòî 
ïîìðå. ¯õ ³ ìîº æèòòÿ çàëåæèòü 
â³ä ëþäåé, ÿê³ äîòðèìóþòüñÿ ñî-
ö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿. Çðîá³òü öå äëÿ 
íèõ ³ äëÿ ìåíå. Ìè íå çìîæåìî 
ïåðåæèòè öþ ïàíäåì³þ, ÿêùî 
âè íàì íå äîïîìîæåòå. Äëÿ çà-
ãàëüíîãî áëàãà, äëÿ âñ³õ íàñ, çà-
ëèø³òüñÿ ñüîãîäí³ âäîìà!» 

НЕ ПІДВОДЬТЕ ТИХ, У КОГО 
ЗНИЖЕНИЙ ІМУНІТЕТ 
Група ризику  На COVID-19 може захворіти будь-яка людина. Але багато хто досі вважає, 
що найважчий перебіг хвороби у літніх людей. Це не так. Вірус так само небезпечний і для  тих, 
у кого ослаблений імунітет. Ми попросили кількох таких вінничан розповісти, як на них впливає 
впровадження карантину і чому іншим краще сидіти вдома 

— Óñ³, õòî ïåðåæèâ òðàíñïëàí-
òàö³þ, â òîìó ÷èñë³ ³ ÿ, ïîæèòòºâî 
çìóøåí³ ïðèéìàòè ³ìóíîñóïðåñàí-
òè — öå ë³êè, ÿê³ øòó÷íî çíèæóþòü 
³ìóí³òåò, ùîá çàõèñòèòè ïåðåñàäæå-
íèé îðãàí â³ä â³äòîðãíåííÿ. Ò³ëü-
êè òàê â³í ìîæå ôóíêö³îíóâàòè. 
Ôàêòè÷íî — öå ÷àñòèíêà îäí³º¿ 
ëþäèíè â îðãàí³çì³ ³íøî¿. Áåç ñïå-
ö³àëüíî¿ òåðàï³¿ í³ÿê íå îá³éòèñÿ.

Òîä³ ÿê ³íø³ ëþäè çì³öíþþòü 
³ìóííó ñèñòåìó, «òðàíñïëàíòîâà-
í³» äîáðîâ³ëüíî â³äìîâëÿþòüñÿ 
³ â³ä ïîë³â³òàì³í³â, ³ â³ä öèòðó-
ñîâèõ, ³ íàâ³òü â³ä äåÿêèõ ô³òî-
ïðåïàðàò³â. Çâ³ñíî, ìè ïîñò³éíî 
ó ãðóï³ ðèçèêó, áî á³ëüø âðàçëèâ³ 
äî ³íôåêö³é òà â³ðóñ³â.

Â³ä ìîìåíòó ïåðåñàäêè ÿ ïðàê-
òè÷íî íå êîðèñòóþñü ãðîìàä-
ñüêèì òðàíñïîðòîì, íîøó ìàñ-
êó ó ëþäíèõ ì³ñöÿõ, à âñ³ ìî¿ 
äðóç³ çíàþòü, ùî íàâ³òü çâè÷àé-

íèé íåæèòü — öå ïðèâ³ä íå éòè 
äî ìåíå ó ãîñò³.

Çàðàç ö³ îáìåæåííÿ â³ä÷óâà-
þòüñÿ îñîáëèâî ãîñòðî. Çâè÷àéíà 
çäîðîâà ëþäèíà ìîæå ïåðåíåñòè 
õâîðîáó «íà íîãàõ», à äëÿ ³í-
øèõ — öå çàéâèé íåâèïðàâäàíèé 
ðèçèê. Íå ï³äâîäüòå òèõ, ó êîãî 
çíèæåíèé ³ìóí³òåò.

— Äëÿ êîæíîãî ç íàñ, õòî â ä³à-
ãíîç³, êàðàíòèí ñòàâ ùå îäí³ºþ 
ïð³ðâîþ, ì³æ æèòòÿì òà ñìåðòþ. 
ßêùî äëÿ çäîðîâèõ ëþäåé — öå 
âèïðîáóâàííÿ, òî äëÿ íàñ — êà-
òàñòðîôà. Îñê³ëüêè ìè çíàõîäè-
ìîñÿ â àêòèâí³é ñòàä³¿ ë³êóâàííÿ.

Õ³ì³îòåðàï³ÿ âáèâàº íå ëèøå 
ðàêîâ³ êë³òèíè, à é çäîðîâ³. Òîìó 
íàø ³ìóí³òåò ãåòü îñëàáëåíèé, 
ìîæíà ñêàçàòè, íà íóë³. Íàì 
íå çâèêàòè äî ñèòóàö³¿ ñàìî³çîëÿ-
ö³¿, îñê³ëüêè ìè ïðàêòè÷íî âåñü 
÷àñ ë³êóâàííÿ çíàõîäèìîñÿ ï³ä 
äîìàøí³ì àðåøòîì â³ä ñîö³óìó. 
×îìó? Òîìó ùî ïåðø í³æ âáèòè 
ðàêîâ³ êë³òèíè, õ³ì³ÿ ïðèãí³÷óº 
òó ÷àñòèíó íàøîãî îðãàí³çìó, ÿêà 
ìàº â³äïîâ³äàòè çà çàõèñò â³ä çî-
âí³øí³øí³õ ôàêòîð³â òà ïðîòè-
ñòîÿòè â³ðóñàì. .

Ó íàñ ïàäàþòü âñ³ ïîêàçíè-
êè êðîâ³, ìè ñòàºìî â³äêðèòîþ 
ìåìáðàíîþ äî âñüîãî ³íôåê-
ö³éíîãî. Ìè çìóøåí³ ïîñò³éíî 
õîäèòè â ìàñêàõ, óíèêàòè ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà ñêóï-
÷åíü ëþäåé. ßêùî ìè õâîð³ºìî, 
íàâ³òü ïðîñòî çàñòóäèëèñÿ, — ìè 
íå ìîæåìî ïðîäîâæóâàòè ïðè-
éìàòè ë³êóâàííÿ. Â³äêëàäàòè 
òàêîæ íå ìîæíà, àäæå òîä³ ë³-
êóâàííÿ âòðà÷àº åôåêòèâí³ñòü. 
Ïî ñóò³, íàøå ë³êóâàííÿ — öå 
íàøå æèòòÿ. Áåç ë³êóâàííÿ íàø 
îðãàí³çì ïî÷èíàº ïîìèðàòè, 
à ùîá îäóæàòè — ìè ìóñèìî 
íå ïðèïèíÿòè éîãî. 

Äëÿ òîãî, ùîá çóïèíèòè ïàí-
äåì³þ, ó äåðæàâ³ ââåëè êàðàíòèí. 
Àëå îáåð³ãàþ÷è îäíèõ, äåðæà-
âà çàëèøèëà ³íøèõ, âðàçëèâèõ 
äî â³ðóñó ëþäåé, íàïðèçâîëÿùå. 
Â Óêðà¿í³ ïîíàä ì³ëüéîí ãðî-
ìàäÿí ç îíêîëîã³ºþ áîðþòüñÿ 
çà ñâîº æèòòÿ. Âîíè ñòàëè çà-
ðó÷íèêàìè âëàñíî¿ õâîðîáè. 
Ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êîðäî-
í³â, àâòîìàòè÷íî çàëèøèëî íàñ 
áåç øàíñ³â íà îòðèìàííÿ ë³ê³â. 
Á³ëüøà ÷àñòèíà ç íàñ ë³êóºòüñÿ 
çà âëàñí³ êîøòè, ë³ê³â, ÿê³ íàì 
íåîáõ³äí³, â Óêðà¿í³ íåìàº. ² ñàìå 
¿õ ìè ä³ñòàºìî ÷åðåç êóð'ºð³â ³ç-çà 
êîðäîíó.

²íøà êàòåãîð³ÿ õâîðèõ íà ðàê 

çàëèøèëàñÿ òåïåð áåç ìîæëèâîñò³ 
ïîòðàïèòè íà ë³êóâàííÿ çà êîð-
äîí: îïåðàö³¿, ïåðåñàäêè îðãàí³â 
òà ñòîâáóðîâèõ êë³òèí, — ë³êó-
âàííÿ, ùî íåìîæëèâî ïðîâåñòè 
â Óêðà¿í³.

Íàñòóïíîþ ïðîáëåìîþ ñòàëî 
òå, ùî ìè ïîçáàâëåí³ ô³çè÷íî¿ 
ìîæëèâîñò³ ïîòðàïèòè íàâ³òü 
íà òå ë³êóâàííÿ, ÿêå ùå äîñòóïíå 
â Óêðà¿í³. ÌÎÇ çîáîâ'ÿçàâ âñ³ îí-
êîëîã³÷í³ ë³êàðí³ êðà¿íè ïðàöþ-
âàòè. Àëå ÿêèì ÷èíîì ä³ñòàòèñÿ 
äî ä³º¿ ë³êàðí³, ìè íå çíàºìî. 
×èìàëî îíêîõâîðèõ ëþäåé ë³êó-
þòüñÿ â Êèºâ³. Ñåðåä íèõ º ò³, õòî 
íå ìàº ô³çè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðå-
ñóâàòèñÿ ³ íå ìàþòü ñèë øóêàòè 
ëþäåé, ÿê³ á ìîãëè ¿õ ïåðåâåçòè.

ª ùå îäíà âåëèêà ïðîáëåìà äëÿ 
ëþäåé â ä³àãíîç³ — ìàéæå âñ³ ìè 
çáèðàºìî êîøòè íà ë³êóâàííÿ. 
Âîíî âàæêå, áåçïåðåðâíå ³ äî-

ðîãîâàðò³ñíå. Òîìó ìè çàëåæí³ 
â³ä äîïîìîãè ³íøèõ, ³ æèâåìî 
çà ðàõóíîê ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿.

Ìè çà êàðàíòèí ³ çà òå, ùîá 
ëþäè äîòðèìóâàëèñÿ ðåæèìó, 
àäæå öå íàøà áåçïåêà. Àëå ìè 
íå ìîæåìî çàëèøàòèñÿ áåç ë³êó-
âàííÿ, ³íàêøå ïðîñòî ïîìðåìî 
íà î÷àõ ó áëèçüêèõ.

Ìè òàê ñàìî ïîòðåáóºìî çî-
âí³øíüîãî çàõèñòó, à ç ñüîãîä-
í³øíüîþ ñèòóàö³ºþ â êðà¿í³, 
ìè çàëèøèëèñÿ áåç íåîáõ³äíèõ 
ìàñîê òà ðåñï³ðàòîð³â. Òàêîæ º 
÷èìàëî ëþäåé, ÿê³, áóäó÷è â ä³à-
ãíîç³, çàëèøèëèñÿ áåç ï³äòðèìêè 
³ çìóøåí³ ñàìîñò³éíî âåñòè áî-
ðîòüáó. Ìè íà÷å ñìåðòíèêè, äîëÿ 
ÿêèõ âèð³øåíà íàïåðåä.

Óñÿ âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü 
ñïðÿìîâàíà íà áîðîòüáó ç â³ðó-
ñîì, òîìó âîíè íå ìîæóòü íàì 
äîïîìîãòè. Ìè çàëèøèëèñÿ áåç 

åëåìåíòàðíîãî — áåç çàõèñòó ëþ-
äåé ³ çàõèñòó äåðæàâè. 

ßêùî áðàòè ïðàêòèêó ²òàë³¿, 
òî ïðè âàæêîìó ïåðåá³ãó êîðîíà-
â³ðóñó òàì ïåðøî÷åðãîâî íàäàþòü 
íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó ëþäÿì áåç 
õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü, ó òîìó 
÷èñë³ îíêîëîã³¿. ß ðîçóì³þ, ùî 
ïðè âåëèêîìó ñïàëàõó ³ â Óêðà¿í³ 
íàñ í³õòî íå ñòàíå ðÿòóâàòè. Òîá-
òî, òàê³ ÿê ÿ — àâòîìàòè÷íî éäóòü 
â «áàí». Ïî ñóò³, ìè çàëèøèëèñÿ 
ñàì³ ç ïðîáëåìîþ ³ óñâ³äîìëåí-
íÿì ñâîº¿ ïðèðå÷åííîñò³.

Çàðàç íàø³ øàíñè çâîäÿòü-
ñÿ äî ì³í³ìóìó. Ì³ñöåâ³ îí-
êîäèñïàíñåðè íàñ íå õî÷óòü ³ 
íå ìîæóòü ïðèéíÿòè, îñê³ëüêè 
íå âì³þòü ïðîâîäèòè ë³êóâàííÿ 
íîâ³òí³ìè ïðåïàðàòàìè. Ó ðàç³ 
ÿêèõîñü çàãîñòðåíü â îíêîëî-
ã³÷íèõ ïàö³ºíò³â, øâèäê³ òàêîæ 
íå ïîñï³øàþòü ïðè¿æäæàòè.

Ìè íàæàõàí³. Ìè â ïàí³ö³ ³ 
ó áåçâèõîä³. Íàì íåìàº êîìó äî-
ïîìîãòè, àäæå âëàäà íå ðîçóì³º 
âåñü íàø ïðîöåñ ë³êóâàííÿ.

Ó ðàç³ ââåäåííÿ â êðà¿í³ íàä-
çâè÷àéíîãî ñòàíó — ìè áóäåìî 
æèâèìè òðóïàìè. Íàìè ïîæåðò-
âóþòü çàðàäè ³íøèõ. Àëå ìè 
òàêîæ õî÷åìî æèòè. Íàì äóæå 
íåîáõ³äíà ï³äòðèìêà äåðæàâè 
ó òðàíñïîðò³, â ë³êàõ òà õàð÷ó-
âàíí³, ùîá íàñ òð³øêè á³ëüøå 
çàõèñòèëè. Òàêèì ÷èíîì ìè çìî-
æåìî óíèêíóòè êàòàñòðîô³÷íèõ 
íàñë³äê³â ñìåðòíîñò³.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè 
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«ß ðîçóì³þ, ùî ïðè 
âåëèêîìó ñïàëàõó 
íàñ í³õòî íå ñòàíå 
ðÿòóâàòè. Òîáòî, òàê³ 
ÿê ÿ — àâòîìàòè÷íî 
éäóòü â «áàí» 
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467641

В ідеалі його потрібно проводити 
раз на тиждень. Постіль хворих 
людей Наталія радить змінюва-
ти кожні 3–4 дні. Несезонні речі 
та м’які іграшки — складіть у па-
кети, килими скрутіть і залиште 
на балконі або коморі до літа. 
— Спробуйте не користуватися 
класичним побутовим пилосо-
сом. Виперіть штори та гарди-

ни, а металеві жалюзі протріть 
мильним розчином,  — говорить 
Наталія Пономарьова. 
Також лікарка нагадує, що будь-
яка хімія, якщо її використову-
вати безконтрольно, може ви-
кликати алергічну реакцію.
Після використання хімічних де-
зінфекційних засобів, не кладіть 
ганчірки сушитися на  батареї.

Генеральне прибирання 

468474

467155

РЕКЛАМА

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,  (095)1039671 

Ó âèïàäêàõ, êîëè ó ëþäèíè 
ïðîÿâëÿþòüñÿ ñèìïòîìè çàñòóäè, 
ÃÐÂ², ãðèïó — òðåáà ë³êóâàòèñÿ ³ 
íå âèòðà÷àòè ñèëè íà ïðèáèðàí-
íÿ. Íàòàë³ÿ Ïîíîìàðüîâà ðàäèòü 
îáìåæèòèñü ëèøå ïðîâ³òðþâàí-
íÿì ïðèì³ùåííÿ.

ßêùî º áëèçüê³, ÿê³ äîãëÿäàþòü 
çà õâîðèì, òî ¿ì âàðòî äîòðèìóâà-
òèñÿ ê³ëüêîõ ïðàâèë ïðèáèðàííÿ. 

Ïðîâîäüòå äâîðàçîâå ùîäåííå 
âîëîãå ïðèáèðàííÿ. Îäíå ç äåç-
çàñîáàìè, ³íøå — ç ìèþ÷èìè 
çàñîáàìè. Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïî-
ðóøóéòå êîíöåíòðàö³þ ðîç÷èíó, 
ÿêà âêàçàíà íà óïàêîâö³. Íå çà-
ñòîñîâóéòå ñàìîñò³éíî ìåòîä ðîç-
ïèëåííÿ. Íàòîì³ñòü ïðîòèðàéòå 
ïîâåðõí³ ÷èñòîþ ãàí÷³ðêîþ.

Äåç³íôåêö³éíèé çàñ³á ìîæíà 
çðîáèòè ñàìîñò³éíî. Ë³êàðêà 
ðàäèòü îáìåæèòèñÿ íàéïðîñò³-
øèì — 2-â³äñîòêîâèì ìèëüíî-
ñîäîâèì ðîç÷èíîì. Äëÿ öüîãî 
íåîáõ³äíî äîäàòè 100 ãðàì³â 
ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà ó äâà ë³òðè 
âîäè ³ ï³ä³ãð³òè äî ðîç÷èíåííÿ 
ìèëà. Ïîò³ì äîäàòè â ºìí³ñòü 
ï’ÿòü ñòîëîâèõ ëîæîê ñîäè ³ 
îäíó ñòîëîâó ëîæêó ñóõî¿ ã³ð÷èö³. 
Äîâåñòè ñóì³ø äî êèï³ííÿ, àëå 
íå êèï’ÿòèòè. Òàêèé çàñ³á ÷óäîâî 
ï³ä³éäå äëÿ îáðîáêè ³ãðàøîê, äå-
ç³íôåêö³¿ ïîñóäó ³ äëÿ ïîòî÷íîãî 
ïðèáèðàííÿ êâàðòèðè.

Â óìîâàõ êàðàíòèíó åï³äåì³-
îëîã ðàäèòü ïðîâ³òðþâàòè ïðè-
ì³ùåííÿ îäèí ðàç íà ãîäèíó 
ïî 15 õâèëèí. 

Ë³êàðêà ïîÿñíþº, ùî äåç³í-

ПРАВИЛЬНО «ЧИСТИМО» ЖИТЛО 
Антисептика  Як дезінфікувати 
квартиру, якщо там хвора людина? А що 
робити, якщо я на самоізоляції? З цими 
та іншими питаннями ми звернулися до 
лікарки-епідеміолога Наталії Пономарьової

ôåêö³ÿ âàííî¿ ê³ìíàòè, òóàëåòó 
òà óìèâàëüíèêà ìàº â³äáóâàòèñÿ 
ùîäåííî. Ç ò³ºþ æ ïåð³îäè÷í³ñòþ 
òðåáà ïðîòèðàòè ðó÷êè äâåðåé ³ 
õîëîäèëüíèêà — äëÿ öüîãî ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè âîëîã³ ñåðâåòêè, 
â ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ ñïèðò àáî çìî-
÷åíó ó äåççàñîá³ ãàí÷³ðêó.

— Äóæå âàæëèâî ïðè äîìàø-
íüîìó âèêîðèñòàíí³ ïðîôå-
ñ³éíîãî äåççàñîáó, ïîäèâèòèñÿ 
â ³íñòðóêö³¿ ïðî éîãî âëàñòèâîñò³ 
äî á³îëîã³÷íîãî ðîçïàäó. ßêùî 
òàêî¿ âëàñòèâîñò³ íåìàº, òî íåîá-
õ³äíî çìèâàòè çàëèøêè ç ïîâåðõí³ 
ãàí÷³ðêè çà äîïîìîãîþ çâè÷àéíî¿ 
òåïëî¿ âîäè, — ðîçïîâ³äàº Íàòà-
ë³ÿ Ïîíîìàðüîâà. — Íå çàáóâàéòå 
1–2 ðàçè íà äîáó ïðîòèðàòè ï³ä-
â³êîííÿ. Äëÿ ëþäåé, ÿê³ ïîñò³éíî 
âèõîäÿòü íà âóëèöþ, ë³êàðêà äàº 
ùå ê³ëüêà ðåêîìåíäàö³é.

— Ïðèéøîâøè äîäîìó, íà-
ìàãàéòåñÿ îäðàçó çí³ìàòè ç ñåáå 
âóëè÷íèé îäÿã. Çì³íþéòå éîãî 
íà ñâ³æèé, ÷èñòèé. ×àñò³øå ïðî-
òèðàéòå ðó÷êè âõ³äíèõ äâåðåé 
äåççàñîáàìè, — ïðîäîâæóº Íà-
òàë³ÿ. — Íàìàãàéòåñÿ âèêîðèñ-
òîâóâàòè ³íäèâ³äóàëüíèé ïîñóä, 
îñîáëèâî ÷àøêè.

Двічі на день треба робити вологе прибирання. 
Одне з деззасобами, інше — з миючими засобами
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ОВЕН 
Відбудеться довгоочікувана 
романтична зустріч, куди ви 
полетите, як на крилах. Однак 
є певна небезпека переоці-
нити глибину своїх почуттів, 
не обіцяйте занадто багато.

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо у ваші плани не входить 
відверта любовна авантюра, 
будьте обережні зі знайом-
ствами. Ви можете зустріти 
людину, яка здасться вам 
на рідкість привабливою, 
проте вона не така проста, 
як здається.

БЛИЗНЮКИ 
Ви притягуєте свого об-
ранця, немов магнітом. 
Заради вас він готовий 
відмовитися багато від чого. 
Любов додасть йому енергії 
та натхнення, і він доб'ється 
успіху і в інших сферах.

РАК 
У першій половині тижня по-
старайтеся не мучити кохану 
людину необгрунтованими 
нападами ревнощів. Наві-
що вам сварки і з'ясування 
стосунків? 

ЛЕВ 
Тимчасова самотність підійшла 
до свого завершення, на по-
розі стоїть удача в особистому 
житті. Ймовірна романтична 
пригода, яка може перерости 
в серйозні стосунки. 

ДІВА 
Приємно дозволити собі від-
почити разом з коханою лю-
диною. Але ви можете прийти 
до висновку, що ваші стосунки 
пора припинити, тому що ви 
втомилися одне від одного.

ТЕРЕЗИ 
Не виключено, що майже вся 
ваша увага буде присвячена 
роботі, і на особисте життя 
часу практично не залишить-
ся. Це загрожує охоло-
дженням ваших стосунків з 
коханою людиною. 

СКОРПІОН 
Ризик розбіжностей і нерозу-
міння у вашій парі залишився 
позаду. Цей тиждень сповне-
ний любові і пристрасті. Мож-
ливе романтичне побачення.

СТРІЛЕЦЬ 
Цей тиждень може виявитися 
вдалим в плані отримання 
позитивних емоцій від спілку-
вання з коханою людиною 
або від легкого, ні до чого 
не зобов'язливого флірту. Гар-
ний час для нових знайомств.

КОЗЕРІГ 
Зробіть подарунок коханій 
людині. Він може бути скром-
ним, але значущим. Любовні 
побачення в середу і в суботу 
виправдають ваші очікування. 

ВОДОЛІЙ 
Вам не варто проявляти ініціа-
тиву, ситуація може скластися 
так, що краще буде не привер-
тати до себе уваги. Наприкінці 
тижня вас може очікувати 
дуже цікаве знайомство.

РИБИ 
Щоб зберегти близькі сто-
сунки, вам доведеться піти 
на компроміс. У ваших силах 
зробити його більш ніж ро-
зумним. Слідкуйте за своїми 
словами. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 1-7 КВІТНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

— Однією з най-
важливіших по-
треб людини 
після їжі, сну і 
безпеки, як пра-

вило, є потреба в грі, емоціях і 
розвагах. І коли вдома, в сім’ї, або 
просто в стосунках, цей «вітамін» 
знаходиться в дефіциті, настає 
нудьга. Саме тому там, де є «хоро-
ші» хлопці і дівчата, дуже добре, 
спокійно і комфортно. Але люди-
ну починає тягнути до «поганого». 
Але і це теж відбувається недовго. 
Тому що емоції приходять і йдуть. 

А нестабільність залишається за-
вжди. Життя з «поганими» — це 
постійний ризик. Ризик того, 
що завтра його не буде поруч, 
ризик сварки і конфліктів, ризик 
того, що він або вона «перейде 
межу» (а це станеться). І знову 
хочеться спокою і стабільності. 
Багато людей живуть в такому 
замкненому колі все своє жит-
тя, так і не знайшовши себе. 
Рішенням цієї ситуації є тільки 
підтримання балансу у співвід-
ношенні «поганих» і «хороших» 
вітамінів, не йдучи в крайнощі. 
Це допомагає створити не тільки 
стабільні і тривалі, але ще й на-
сичені і повні стосунки.

Коментар експерта

ЯК ПРОКАЧАТИ КРУТОГО МУЖИКА

ХУЛІГАНСТВО 
У сексуальній сфері повинно бути багато спонтанності, тобто по-
винен жити той самий хуліган. Звичайно, багато свободи і волі 
йому давати не можна, інакше він накоїть бід, але і притискати 
його, позбавляти будь-якої енергії не варто. Інакше станете за-
надто слухняним, правильним і без сексуальної привабливості.

ГРОШІ 
Якщо ви багаті, фізично розвинені, розумні, то жінкам ви 
все одно будете подобатися. Але на раціональному рівні. 
В емоційному і сексуальному плані ви будете здаватися нудними 
та прохолодними. Може вам випити? Алкоголь часом розкриває 
сексуальну сферу, але й може викликати зворотний ефект.

МИСТЕЦТВО І СПОРТ 
А ось музика, танці та ігри нерідко стрияють розкутості. Недарма 
сексуальні свята древніх народів завжди були пов’язані з 
карнавалами. Спорт в цьому плані теж гарний інструмент. А ще 
спонтанність пов’язана з особистою свободою і кайфом.

СМІХ І ГУМОР 
Чи давно ви нестримно сміялися і жартували, перебуваючи 
поруч з дівчиною. Поверніть собі легкість і любов до свободи 
(до своєї і до чужої), станьте більш зухвалим і сміливим, 
перестаньте з похмурим обличчям вичитувати всіх за погану 
поведінку.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
Кохання не можна заслужити, виконуючи команди жінки. 
Жінка не покохає вас, якщо ви будете поводити себе наче 
солдат з командиром. Можливо, вона і вийде за вас заміж, але 
не пристрасть буде спонукати до цього кроку, скоріш за все мова 
йтиме про розрахунок.

Ó ñîöìåðåæàõ õîäèòü æàðò: 
æ³íêà ìàº çàïèò äî ïñèõîëîãà: 
«Õî÷ó ñòîñóíêè ç õîðîøèì ³ 
äîáðèì ÷îëîâ³êîì, ëþáëÿ÷èì ³ 
äóæå â³ääàíèì». ̄ é â³äïîâ³äàþòü: 
«À ÷åðåç êîãî òè òîä³ áóäåø íî-
÷àìè ïëàêàòè â ïîäóøêó?» 

Óñ³ ëþáëÿòü õîðîø³ ðå÷³: êàð-
òèíè, ô³ëüìè, ìóçèêó, àâòîìîá³ë³, 
à îñü ç õîðîøèìè ó âñ³õ ñåíñàõ 
ïàðòíåðàìè á³äà. ¯õ ìîæóòü âè-
êîðèñòîâóâàòè, òåðï³òè, ðîçóì³òè, 
ùî ³íøîãî òàêîãî íàâðÿä ÷è ùå 
çíàéäåø, àëå ëþáèòè — í³. ² ñè-
äÿòü òàê³ íåäîëþáëåí³ ç îáðàçîþ 
íà âåñü ñâ³ò ³ æ³íî÷ó ï³äñòóïí³ñòü 
ó â³÷í³é ôðåíäçîí³.

ВСЕЛЕНСЬКА 
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ?

Æ³íîê íåïðàâèëüíî âèõîâó-
þòü, âîíè äèâëÿòüñÿ íåïðàâèëüí³ 
ô³ëüìè, ³, â³äïîâ³äíî, íåïðàâèëü-
íî îáèðàþòü ïàðòíåð³â. Çàãàëîì, 
âñå, ùî çàâãîäíî ñëóæèòü âè-
ïðàâäàííÿì äëÿ õîðîøîãî â ö³-
ëîìó õëîïöÿ, ÿêùî éîãî êîõàííÿ 
â³äøòîâõóþòü. Ïðàâäà, ìàëî ùî 
çì³íèòüñÿ â æèòò³ òàêèõ ÷îëîâ³-
ê³â, ÿêùî âîíè íå ïåðåñòàíóòü 
çâèíóâà÷óâàòè âñå ³ âñ³õ íàâêîëî, 
à íàðåøò³ çâåðíóòü óâàãó íà òå, 
ùî íå òàê ñàìå ç íèìè. ª æ ïðè-
÷èíà òàêîãî ô³òáåêó, ¿¿ íå ìîæå 
íå áóòè. Òàêèõ ïðè÷èí ìîæå áóòè 
ìàñà, àëå íàéãîëîâí³øà â òîìó, 

ùî ìàþ÷è êóïó ÿêèõîñü âëàñíèõ 
òà îá’ºêòèâíèõ ïåðåâàã, — âîíè 
çàíóäè.

РОБИШ УСЕ ПРАВИЛЬНО — 
БУДЕ ТОБІ ЩАСТЯ 

Öå òàêèé æèòòºâèé ïðèíöèï 
âñ³õ õîðîøèõ õëîïö³â. Ðîáè âñå 
çà ³íñòðóêö³ºþ ³ â ê³íö³ îòðèìàºø 
ïðèç — êîõàííÿ îáðàíèö³. Ïðî-
áëåìà â òîìó, ùî ä³â÷àòàì, ùîá 
ëþáèòè, ïðàâèëà íå ïîòð³áí³. 
Îñîáëèâî â³äëÿêóþòü ïðàâèëà 
ó âñüîìó, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ñåê-
ñóàëüíîþ ñôåðîþ, òàì âçàãàë³ 
ïàíóº ñàìà ñïîíòàíí³ñòü. Õî÷à, 
îò ÷èñòî ïî-ëþäñüêè, òàêèé õëî-
ïåöü ä³â÷èí³ ìîæå ïîäîáàòèñÿ. 
À îñîáëèâî â³í ìîæå ïîäîáàòèñÿ 
¿¿ ìàì³, ùå á³ëüøå áàáóñ³. ² öÿ 
ä³â÷èíà íà ïîñò³éí³ ðîäèíí³ íàð³-
êàííÿ òèïó: «÷îãî òè ðîçêèäàºø-
ñÿ òàêèì ãàðíèì òà çàêîõàíèì» 
ìîæå ³ çãëÿíåòüñÿ. Àëå ä³âî÷å 
ñåðöå íåçàáàðîì ïî÷íå ñàáîòàæ.

ВІДБУВАЄТЬСЯ ЦЕ ТАК…
Â³í ïðèõîäèòü, çâ³ñíî æ, ç áó-

êåòîì, ãîâîðèòü ÿê³ñü øàáëîíí³ 
æàðòè, çàïðîøóº â ðåñòîðàí, 
çàëèöÿºòüñÿ. ² ïðè÷åïèòèñÿ í³ 
äî ÷îãî. Àëå ÷îìó æ òàê íóäíî, 
³ ÷îìó òàê ñòðàøíî ò³ëüêè â³ä 
ñàìî¿ äóìêè, ùî îñü â³í ïðèéäå 
³ çíîâó ïî÷íå äèâèòèñÿ î÷èìà 
öóöåíÿòè? À ùå á³ëüøèé æàõ âè-

ЧОМУ НЕ ФАРТИТЬ 
ХОРОШИМ ЧОЛОВІКАМ 
Не знудитися  Що таке хороший 
партнер? По-перше, надійний. По-друге, 
цікавий. Є ще багато характеристик, але 
ці дві найвизначальніші. Коли вам нудно 
з людиною, то як себе не вмовляй, що 
ніжний він і хороший, все одно кортить 
втекти від такої безнадії. А сьогодні ще 
питання набуває об’єму, адже тікати 
немає куди. І що робити?

êëèêàþòü äîòèêè. ² ðàïòîì îñÿþº 
äóìêà — â³í çàíàäòî ïðàâèëüíèé, 
â³äïîâ³äíî ïîòð³áíî øóêàòè ñîá³ 
íåðîçâàæëèâîãî ìåðçîòèêà.

Õî÷à ñïðàâà çîâñ³ì íå ó íåðîç-
âàæëèâîñò³. Ïðîñòî òàê³ îñü «â³-
ä³ðâè ³ âèêèíü» ìàþòü â ñâîºìó 
àðñåíàë³ òàê³ äîâîë³ íåîáõ³äí³ äëÿ 
ñï³ëêóâàíÿ ÷àð³âí³ ðèñè, ÿê òî: 
ñïîíòàíí³ñòü, æâàâ³ñòü, ÷àñîì ³ 
ëåãêîâàæí³ñòü. Ç òàêèìè ìîæå 
é íå äóæå íàä³éíî, àëå òî÷íî 
âåñåëî ³ âæå òî÷íî íå íóäíî. 
Ñòîñóíêè ç òàêèìè çàõîïëþþòü.

ЩО З ДІВЧАТАМИ НЕ ТАК 
² ìàëåíüêà ä³â÷èíêà, ³ äîðîñëà 

ïàí³ î÷åé íå ìîæå â³äâåñòè â³ä 
ñì³ëèâèõ ³ ñèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â. Ä³-
â÷àòà ïîâàæàþòü ïîðÿäíèõ, ñïî-
ê³éíèõ, âð³âíîâàæåíèõ ³ ãîñïî-
äàðñüêèõ, àëå òÿãíå ¿õ äî ³íøèõ 
(õî÷ áàãàòî õòî â öüîìó í³êîëè 
íå ç³çíàºòüñÿ). Çàíàäòî ñïîê³éíèé 
³ ïðàâèëüíèé? Çíà÷èòü íàâðÿä 
÷è ìîæå ïîõâàëèòèñÿ ñì³ëèâ³ñòþ 
òà ñèëîþ. Õî÷à ñèëà — ïîíÿòòÿ 
â³äíîñíå. Âîíà ìîæå âèðàæàòèñÿ 
â ð³çíèõ ðå÷àõ. Íàïðèêëàä, õëî-
ïåöü ïðîô³ â ñâî¿é ïðîôåñ³¿. Â³í 
áàãàòî çàðîáëÿº ³ ìàº íåïîãàíèé 
âèãëÿä — öå ïðèâåðòàº óâàãó ³ 
âèêëèêàº ä³âî÷èé ³íòåðåñ. Âò³ì, 
ÿêùî ç ì³çêàìè ó õëîïöÿ âñå îê, 
àëå º ïðîâàëè ç çóõâàë³ñòþ ³ ñì³-
ëèâ³ñòþ, ³íòåðåñ ä³â÷èíè ìîæå 

øâèäêî ç³éòè íàí³âåöü. Ïðè÷îìó 
âîíà ïåðøà áóäå ïåðåæèâàòè ïðî 
öå, ³ âñ³ì ïîäðóãàì ñêàðæèòèñÿ 
«îñü ÷îìó ÿ éîãî íå ëþáëþ, õî-
ðîøèé æå». 

ЩО РОБИТИ ХОРОШИМ 
ЧОЛОВІКАМ?

Ïî-ïåðøå, ìîæíà ïî÷åêàòè. 
Äåñü ïî÷èíàþ÷è ç òðèäöÿòè ç 
õâîñòèêîì ðîê³â, æ³íêè çàñïî-
êîþþòüñÿ, ïðèñòðàñòåé ¿ì âæå 
íå äóæå õî÷åòüñÿ. À õî÷åòüñÿ íà-
âïàêè íàä³éíîãî ³ â³ðíîãî (íåõàé 
çàíóäó) ÷îëîâ³êà. Òîìó ùî äîñâ³ä 
çà ïëå÷èìà.

ßêùî ÷åêàòè íå õî÷åòüñÿ, º 
ùå âàð³àíò. Äëÿ óñï³øíî¿ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ ç çàäðîòà â ìà÷î íå ïî-
òð³áíî ñòàâàòè â³äìîðîçêîì. Àëå 
ùîñü òðåáà çðîáèòè ç óïåâíåí³ñ-
òþ â òîìó, ùî ÿêùî âèêîíàºø 
ïåðåë³ê íîðìàòèâ³â, çàâîþºø ä³-
âî÷å ñåðöå. Ä³â÷àòà ëþáëÿòü ãåðî-
¿â, òèõ, õòî íå áî¿òüñÿ ðèçèêóâà-
òè, íå áî¿òüñÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ 
³ íåñòè çà íèõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
íå áî¿òüñÿ çäàòèñÿ äóðíèì àáî 
áîæåâ³ëüíèì. À ÿêùî ÷îëîâ³ê 
ïîñò³éíî ðåôëåêñóº íà òåìó, 
ÿêèé â³í âèãëÿä ìàº â î÷àõ îòî-
÷óþ÷èõ, ÿê éîãî â÷èíêè îö³íèòü 
éîãî ðåôåðåíòíà ãðóïà, ³ ïðî-
ñòî, ÿê áè ÷îãî íå âèéøëî — 
ñõîæèé â³í íà çàøóãàíîãî ïñà, 
à íå íà ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ВАЛЕНТИН ЄГОРОВ, ВОДІЙ

Ого, ти і до епідемії мив 
руки? Як цікаво. Розкажи 
ще щось про себе.

***
Коли прийде чума, «най-
кращі люди країни» підуть 

у бункери до кращих часів. Тут головне — зава-
рити вихід. Ну, щоб не заразити їх ненароком.

***
Якщо школи будуть ще довго закритими, то 
батьки знайдуть вакцину раніше, ніж вчені.

***
А можна видалити 2020 і встановити 
заново? Ця версія з вірусом.

***
Лайфхак. Якщо вам хтось винен гроші — ідіть 
до нього додому, він зараз там є.

***
— Ви не боїтесь померти від коронавіруса?
— У мене кредит, мене відкачають.

***
Обід. У квартиру заходить брат.
— Ти чого вдома?
— А ти чого?
— Карантин. Сказали працювати з дому.
— І нам.
— Так ти ж танцюрист, як ти будеш 
працювати з дому?
— Ну… нам сказали: «Просто постарайтесь 
не розжиріти за карантин».

***
— Люба, що ти волаєш?
— Там павук!
— І що?
— Він страшний!
— Ну, ти теж не королева краси… Але павук 
таки мовчить!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 1 êâ³òíÿ 2020

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

470843

470491

471232

471634

Тетяна, 17 років
Навчаюся в педагогічному коледжі. З дитинства співаю в хорі та 
займаюсь вокалом. Люблю подорожувати містами України та 
країнами світу. Вважаю, що всі мрії здійснюються, якщо до них йти)

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь про 
себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020 і безкоштовну професійну 
фотосесію від фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

РЕКЛАМА

ОВЕН 
Удачная неделя для дела-
ющих карьеру, а также для 
поездок и командировок.

ТЕЛЕЦ 
Чем больше времени вы про-
ведете в трудах, тем меньше 
останется на глупости.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя будет просто сумас-
шедшей, но интересной 
и успешной для вас. 

РАК 
Не стоит привлекать к себе 
слишком много внимания. 
Неделя довольно удачна 
в плане решения проблем.

ЛЕВ 
Внимательнее следите за 
новостями, чтобы не пропус-
тить важной информации.

ДЕВА 
Желательно меньше времени 
тратить на окружающих, 
а больше посвятить себе. 

ВЕСЫ 
Постарайтесь не допус-
кать проявления эгоизма 
по отношению к коллегам.

СКОРПИОН 
Не отказывайтесь от новых 
проектов и поездок, они 
окажутся удачными. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы благополучно сбросили 
груз проблем и готовы к ре-
шению новых задач. 

КОЗЕРОГ 
Вам следует задуматься 
о своем отношении к лю-
дям, вероятно, вы склонны 
требовать излишне много.

ВОДОЛЕЙ 
Не стоит излишне себя пере-
гружать общением с боль-
шим количеством людей.

РЫБЫ 
Ваша требовательность 
к себе и к другим может 
испортить ваши отношения 
с окружающими. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГО

і. З дитинства співаю в хорі та 
ожувати містами України та 
ї здійснюються, якщо до них йти)

ЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
озповідь про 
.com.ua. 

р

2020 і безкоштовну професійну 
тримають найвродливіші учасниці.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31


