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ЯК ПОВОДИТИСЯ
У ЧЕРЗІ

КОРОНАВІРУС. ПОРАДИ 
ВІД ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ

Гість редакції газети «Агрегатний» 
Олег Михайлович Ватажук погодився 
дати інтерв’ю-роз’ясненя щодо поточної 
ситуації з пандемією коронавірусу. 

– Доброго здоров’я, шановні жителі 
громади Красилівщини, я радий зустрічі, 
адже ситуація з коронавірусом у світі, і 
зокрема в  Україні, змушує нас реагувати 
та вживати відповідних заходів. 

Але перед тим, як почати нашу бесіду, 
хотів би застерегти громадян, щоб ні в 
якому разі не створювали паніки. Пані-
ка – це найгірше, що може бути в цій си-
туації. Лікувальні заклади, організації та 
установи працюють в звичному ритмі. 
Ви знаєте, що з 12 березня по 3 квітня в 
Україні запроваджений карантин, зачи-
нені всі заклади освіти: дитячі садочки, 
школи, професійно-технічні училища та 
вищі навчальні заклади, а тому відбула-

ся міграція великої частини населення, 
студенти повернулися додому, і перемі-
щення такої кількості людей теж може 
сприяти розповсюдженню вірусу. 

Донедавна потенційно небезпечним 
регіоном був Китай, але вчора (12 бе-
резня) була закрита остання клініка 
для хворих на коронавірус, і в Китаї рі-
вень захворювання спадає. Найбільше 
потерпає на цю мить від вірусу Італія, є 
багато смертельних випадків. Хочу нага-
дати, що в зоні ризику під час пандемії – 
люди, старші 60 років. Від усієї кількості 
людей, що захворіли за весь час, кіль-
кість дітей до 10 років складає близько 
1 відсотка, близько 10 відсотків – люди 
молодшого віку, і майже 80 відсотків – 
люди 60+. Причина смертності – сумісні 
патології, на які страждали пацієнти під 
час зараження вірусом.

– Поясніть, будь ласка, читачам газе-
ти «Агрегатний» та усім жителям гро-
мади, а як відрізнити коронавірус від 
інших респіраторних захворювань? 

Інкубаційний період – близько 2 тиж-
нів (14-21 день) – це період, відколи 
людина захворіла, і до того часу, коли 
з’явилися перші симптоми. Основні 
симптоми – це сухий кашель і висока 
температура (38-40 градусів), яка стрім-
ко наростає, погано збивається і трива-
лий час тримається. 

– Але це схоже і на звичайний грип, чи 
не так?

– Так, схоже, але при COVID-19 відсутні 
катаральні явища, наприклад – виділен-
ня з носа. Коронавірусна ж інфекція ха-
рактеризується сухістю слизових носа, 
рота, першінням в горлі, закладеністю 
носа, відчуттям браку повітря, людина 
задихається, іноді присутні і прояви ін-
токсикації, такі як нудота і блювання. У 

незначної кількості людей, що захворі-
ли, були диспептичні прояви: зазвичай 
це пронос. В тяжкому стані хворі потре-
бують штучної вентиляції легень.

– А що ж пропонує наша медицина, 
аби запобігти захворюванню на корона-
вірус? Що потрібно нам робити?

– Профілактика! Уникати скупчення 
людей: варто обмежити або відкласти 
на потім відвідування магазинів, уста-
нов, закладів громадського харчуван-
ня тощо. Медичні заклади працюють в 
звичному, навіть і в посиленому режимі. 
Попередній карантин, пов’язаний із ма-
совим захворюванням на грип та ГРВІ 
ще також триває, кількість цих випадків 
теж ще не знижується. Тому тих хворих, 
які перебувають у лікарнях, бажано теж 
не відвідувати, не розносити інфекцію.

– Ви повідомили, що в зоні ризику не 
лише люди похилого віку, а й хворі на 
цукровий діабет та гіпертонію, а чому 
саме гіпертоніки найбільше вразливі під 
час епідемії?

– Тому що у цих хворих змінений стан 
і тонус судин, люди, що страждають на 
гіпертонію, серцево-судинну недостат-
ність, цукровий діабет, бронхіальну аст-
му, хронічні бронхіти – на них токсини 
коронавірусу особливо впливають, у цих 
пацієнтів імунітет найбільш вразливий.

– То що ж мають робити, або що не 
повинні робити жителі міста і району?

Для профілактики нової коронавірус-
ної інфекції варто дотримуватись стан-
дартних рекомендацій впливу та пере-
дачі ГРВІ – дотримуватись дистанції 2 
метри у громадських місцях, мити руки 
ретельно і не рідше, ніж кожні 3 години 
рідким милом після відвідування гро-

Інтерв’ю з головним лікарем КНП КРАСИЛІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ Олегом Ватажуком щодо епідемії коронавірусу (від 13 березня 2020 року)

(Закінчення на 3-й сторінці)
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КОРОНАВІРУС. КОРИСНІ ПОРАДИ

Кожен громадянин України, який по-
вертається з країни, де були зафіксовані 
випадки COVID-19, має пройти необхідні 
контрольні процедури при перетині кор-
дону. Не менш важливо уважно стежити 
за станом свого здоров’я, адже ваша від-
повідальна поведінка може захистити 
життя сотень людей.

Закликаємо кожного громадянина 
України, який повертається з-за кордону:

 
– До планування повернення на тери-

торію України та перед посадкою у тран-
спортний засіб переконайтеся, що у вас 
не підвищена температура і немає ознак 
респіраторних захворювань. Не нама-
гайтеся збити температуру або прихова-
ти інші симптоми, а негайно зверніться 
по медичну допомогу.

– Після повернення в Укра-
їну суворо дотримуйтеся ре-
жиму самоізоляції, щоб убез-
печити себе і близьких. 

 
Самоізоляція передусім 

означає, що ви впродовж що-
найменше 14 днів уникаєте  
будь-яких контактів з іншими 
людьми, щоб зменшити ризик 
зараження. Неприпустимі кон-
такти віч-на-віч ближче ніж 1,5 
метри та довше 15 хвилин. 

 
Єдиний виняток – звернення по медич-

ну допомогу. При будь-яких симптомах 
хвороби зателефонуйте своєму сімейно-
му лікареві або лікарці і дотримуйтесь 
подальших рекомендацій.

 
Як підготуватися до самоізоляції:
• Продумайте, що вам знадобиться 

впродовж 14 днів, щоб вам не треба було 
виходити з дому. По можливості попро-
сіть друзів або родичів забезпечити ваше 
житло необхідними речами. 

• При потребі користуйтеся службами 
доставки з онлайн-оплатою продуктів, 
ліків, якщо маєте хронічні захворювання 
тощо. Доставку просіть залишати за две-
рима.

• Попередьте друзів і родичів, що ви 
тимчасово не зможете приймати відвід-
увачів і гостей. Виберіть контактну особу, 

до якої ви в разі потреби звернетесь по 
допомогу.

• Попередьте свого сімейного лікаря/
лікарку про режим самоізоляції і підтри-
муйте зв’язок із ним або з нею.

• Домовтеся з роботодавцем про відда-
лений режим роботи. 

 
Якщо ви живете не самі:
• Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто 

провітрюйте її, регулярно робіть вологе 
прибирання.

• Якщо можливо, використовуйте окре-
му ванну кімнату та/або туалет, готуйте 
їжу та їжте окремо. Якщо ні – застосовуй-
те максимальну дезінфекцію і запобіжні 
заходи. 

• Уникайте контакту з іншими людьми. 

Коли це неможливо, одягайте медичну 
маску та викидайте її після використання 
чи забруднення.

• Суворо дотримуйтесь правил особи-
стої гігієни, часто мийте руки з милом. 

 
Якщо вам треба вийти з дому, вико-

ристовуйте маску для обличчя і мінімі-
зуйте контакти з іншими людьми. Вико-
ристовуйте засоби для дезінфікування 
рук.

 
Якщо під час самоізоляції у вас з’яви-

лися симптоми хвороби (кашель, за-
дишка, лихоманка, діарея), терміново 
зверніться по медичну допомогу та по-
відомте про свої нещодавні подорожі, а 
також контакти з людьми, які мали оз-
наки захворювання на ГРВІ.

Безпека та відповідальність: 
Інструкція від МЗС України та МОЗ 
України для тих, хто повертається 

з-за кордону
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Коронавірус вже в Україні. І тепер всі 
ми маємо бути більш уважними до будь-
яких проявів застуди у себе.

А ще, напевно, стрімко підвищиться 
відсоток людей, які будуть панікувати 
через високу температуру.

В Україні підтверджено перший ви-
падок COVID-2019. Хворобу виявлено у 
чоловіка в Чернівецькій області, який 
із дружиною повернувся з подорожі до 
Італії та почувався зле. Дружина хворо-
го як контактна особа перебуває в са-
моізоляції вдома. За нею організовано 
медичне спостереження. Чоловік госпі-
талізований, ізольований та перебуває 
під медичним наглядом. Зразок мате-
ріалу, взятого у пацієнта, надіслано для 
остаточного підтвердження до ВООЗ. В 
області відповідні фахівці здійснюють 
увесь спектр протиепідемічних заходів 
та відстеження контактів.

Що таке новий коронавірус SARS-
CoV-2 (2019-nCoV)?

Новий коронавірус 2019 року (SARS-
CoV-2, або 2019-nCoV) — це новий вірус, 
який спричиняє розвиток респіраторних 
захворювань у людей (зокрема гострої 
респіраторної хвороби COVID-19) та 
може передаватися від людини до лю-
дини. Цей вірус уперше був ідентифіко-
ваний під час розслідування спалаху в м. 
Ухань, Китай, у грудні 2019 року. Проте не 
такий вже і новий коронавірус. Корона-
віруси відкрили в 60 роках минулого сто-
річчя. Спочатку їх сприймали як не дуже 
небезпечну групу вірусів. Так вважали 
до 2012 року, коли вперше були виявлені 
коронавіруси, які викликали ускладнен-
ня у вигляді тяжких пневмоній, так зва-

ний SARS. За ним з’явився MERS, або як 
його ще називали БСРС (близькосхідний 
респіраторний синдром). Цей вірус ви-
кликав дуже тяжкі пневмонії з високим 
відсотком летальності, і от, у кінці 2019 
року з’явився COVID-19. Найімовірніше, 
він з того ж «гарячого» роду коронавіру-
сів, що і попередні. Особливістю нового 
коронавірусу є те, що до цього часу не 
встановлено конкретне джерело його 
походження у природі, тому що населен-
ня і туристи з міста Ухань, які захворіли 
на ГРХ, користувалися послугами ринку, 
на якому продавалися, окрім риби, й інші 
морепродукти, а також птахи, криси, змії 
та інші тварини. Наразі встановлено, що 
від людини до людини вірус може пере-
даватися повітряно-крапельним та фе-
кально-оральним шляхами.

Інкубаційний період складає від 2 до 
14 діб, в середньому 7 діб, але в остан-
ні дні з’явилися повідомлення, що він 
може збільшуватися до 28 діб.

З напрацювань у Китаї встановле-
но, що якщо дотримуватись дистанції 
більше як два метри від хворої людини 
– зараження не буде, а найкращим попе-
редженням фекально-орального шляху 
зараження є миття рук з застосуванням 
спиртовмісних розчинів, термічна об-
робка продуктів харчування тваринного 
походження.

При виявленні хворих на ГРХ COVID-19 
лікарями-епідеміологами встановлю-
ється коло контактних з хворими і їх 
поміщають на обсервацію – ізоляцію з 
медичним спостереженням. Якщо вияв-
ляються хворі з ознаками COVID-19, то 
їхня ізоляція проводиться спеціально 

Коронавірусна 
інфекція 
COVID-19

виділеним транспортом у спеціалізова-
ну лікарню. У нашій області для цього 
визначена Хмельницька інфекційна лі-
карня, яка є опорною лікарнею для ліку-
вання хворих з COVID-19.

У зв’язку з захворюваннями на коро-
навірусну інфекцію Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я ввела поняття «са-
моізоляція». Для чого вона потрібна? В 
першу чергу ви маєте самоізолюватися, 
коли очікуєте результати тесту на коро-
навіруси, якщо у вас був контакт з хво-
рим на коронавірусну інфекцію, якщо 
нещодавно ви повернулися з провінції 
Хубей КНР, Північної Кореї, Іраку, окре-
мих регіонів Італії (Ломбардія, П’ємонт 
та Венето). Навіть якщо у вас відсутні 
симптоми.

Так які ж ознаки ГРХ COVID-19? 
Це в основному такі ж симптоми, як 

і при звичайному ГРЗ: загальна слаб-
кість, лихоманка, озноб, кашель, нежить, 
задишка. Можуть бути нудота, блювота, 
діарея, болі в животі та м’язах, головний 
біль, судоми. Якщо у вас з’являться такі 
симптоми, а в анамнезі у вас була подо-
рож у вказані вище країни протягом 14 
днів до початку прояву симптомів або 
контакт з хворим на коронавірусну ін-
фекцію – залишайтесь дома, викликай-
те лікаря по телефону і обов’язково пові-
домте про можливий контакт з хворим 
на COVID-19 або перебування у тих краї-
нах, де реєструються випадки захворю-
вань на коронавірусну інфекцію.

Щоб уникнути зараження на ГРХ, зо-
крема і на коронавіруси, уникайте спіл-
кування з великим скупченням людей 
(магазини, кінотеатри, ринки), частіше 
мийте руки та обробляйте їх спиртовміс-
ними засобами. Уникайте спілкування з 
хворими, які мають ознаки ГРВІ або гри-
пу, носіть захисні маски. Ці поради у ба-
гато разів знизять ризик захворювання 
ГРХ COVID-19.

Основні заходи профілакти-
ки інфікування новим корона-
вірусом:

1. Ретельно і часто мийте руки з ми-
лом чи обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з рідким милом:
– тривалість процедури – 20-40 се-

кунд;
– обов’язково мийте руки, якщо вони 

сильно забруднені, після приходу з ву-
лиці, перед прийомом їжі, після відвіду-
вання туалету, після кашлю чи чхання, 
після контакту з тваринами або відхо-
дами.

2. Обробка рук спиртовмісним анти-
септиком:

– спиртовмісний антисептик для рук – 
розчин із вмістом спирту 60-80 % або із 
2 % хлоргексидину (інші засоби, що реа-
лізують як «антисептик для рук»),

– антисептик має покривати всю по-
верхню шкіри рук (в середньому на 
одну обробку слід використовувати 3 
мл розчину),

– тривалість обробки – близько 30 се-
кунд;

– особливу увагу приділіть нігтям 
(там накопичується найбільше бруду).

3. Уникайте скупчення людей.
4.Дотримуйтесь «кашлевого етике-

ту», під час кашлю і чхання використо-
вуйте одноразові серветки, якщо вони 
відсутні, то використовуйте згин ліктя.

5. Якщо ви захворіли, залишайтеся 
вдома і зателефонуйте своєму сімейно-
му лікарю.

6. Використовуйте захисну маску:
– обов’язково – якщо захворіли і ма-

єте респіраторні симптоми (кашель, не-
жить);

– якщо доглядаєте хворого, з метою 
додаткового захисту.

Використовуйте маску правильно:
– вона має покривати ніс і рот;
– вона має щільно прилягати, без від-

ступів по краях;
– заміняйте маску, щойно вона стала 

вологою;
– не чіпайте зовнішню частину маски 

руками, а якщо доторкнулися, помийте 
руки з милом чи обробіть спиртовміс-
ним антисептиком;

– заміняйте маску кожні чотири годи-
ни;

– не використовуйте маску повторно.
Будьте здорові та бережіть здоров’я 

своїх близьких!

Лікар-епідеміолог Качан С. П.

мадського транспорту, туалету, 
перед прийомом їжі, не торкатися 
руками обличчя носа, рота, очей. 
Піддавати тривалій термічній обро-
ці продукти тваринного походження 
(молоко, м’ясо, яйця) обов’язково!

КОРОНАВІРУС. ПОРАДИ ВІД ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ

– А що робити, якщо з’явилися 
перші симптоми захворювання, під-
нялася температура?

При перших проявах захворюван-
ня не потрібно йти в поліклініку, а 
звернутися до свого сімейного ліка-
ря.

Зв’яжіться з ним онлайн, телефо-
ном, електронною поштою, він на-
дасть консультацію, призначить лі-
кування, пояснить вам про подальші 
профілактичні заходи. По можливо-
сті, не викликайте лікаря, адже їх у 
районі всього 38, і, якщо захворі-
ють лікарі, не буде кому надавати 
первинну допомогу хворим. Також 
важливо при перших проявах за-
хворювання самоізолюватися, щоб 
уникнути розповсюдження інфекції. 
Потрібно провітрювати приміщення, 
де перебуває хворий, проводити во-
логе прибирання. Хворий має носи-
ти захисну маску, щоб не заражати 
оточуючих, рідних і близьких.

– А як щодо масок, їх немає вже 
в аптеках?

– Немає навіть і на складах, така ж 
ситуація  і зі спиртовими знезаражу-
ючими розчинами. До речі, ми заку-
пити протичумні одноразові костю-
ми, респіратори і окуляри, а також 
дезинфікуючі засоби для лікарів і 
медичних установ, щоб захистити 
від зараження медичний персонал. 
Запас дезинфікуючих засобів на пе-
ріод епідемії достатній.

– А якщо немає в продажу цих 
дезинфікуючих засобів, горілка або 
первак підійдуть?

– Підійдуть будь-які спиртовмісні 
розчини (55-70 % спирту), щоб об-
робляти руки, а хлоровмісні засоби 
– для обробки поверхонь, підлоги, 
наприклад – «Білизна», але треба 
розводити водою, щоб не пошкоди-
ти поверхні. 

– Що ж, на перший раз ми з вами, 
жителі громади, отримали досить 
вичерпну інформацію від шановно-
го Олега Михайловича Ватажука, 
сподіваємось, його відповіді трохи 
знизять градус напруги, пов’язаний 

з коронавірусом, і додадуть впев-
неності усім нам у цей непростий 
період. Якщо в подальшому виник-
нуть додаткові запитання, сподіва-
юся, зможемо обговорити ситуацію 
більш детальніше? Так, Олеже Ми-
хайловичу?

– Так, закликаю жителів громади 
особисто, і всі лікарі приєднуються 
до мене, не створювати паніку! 

В усіх медичних службах проведе-
но заняття на випадок ускладнення 
ситуації, Хмельницька інфекційна лі-
карня в повній мірі готова приймати 
хворих (не дай Бог!). В громаді ство-
рено штаб з протидії коронавірусній 
епідемії, всі служби працюють.

– Дуже дякую Вам за поради і 
консультацію! Будьмо здорові, а ме-
дичні працівники – особливо, ваша 
праця сьогодні винятково важлива!

Брав інтерв’ю редактор газети 
«АГРЕГАТНИЙ» Іван Длужневський

Інтерв’ю з головним лікарем КНП КРАСИЛІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ Олегом Ватажуком 
щодо епідемії коронавірусу (від 13 березня 2020 року). Закінчення. 
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Спирт вбиває головні активні речовини у вірусах?
Головним елементом багатьох санітайзерів є спирт, який становить близько 60 % їхнього вмісту. Однак він не завжди є 

ефективним, а також не варто намагатися створити саморобний антисептик.
Про це у своєму матеріалі на TheConservation пише біолог, доцент біологічних наук Університету Меріленда Джефрі Гарднер.
Чому спирт є основним інгредієнтом більшості дезінфікуючих засобів для рук?
Спирт ефективний для знищення різних типів мікробів, включно з вірусами і бактеріями, тому що він розгортає і деактивує 

їхні активні речовини. Цей процес, який називається денатурацією, завдає шкоди і часто вбиває мікроби, тому що його білки 
будуть розгортатися і злипатися. Тепло також може денатурувати деякі білки – наприклад, коли ви готуєте яєчню, затверділі 
яєчні білки і є денатурованими білками.

Спирт не дуже добре вбиває деякі види мікробів – чому так?
Існують різні види бактерій і вірусів, і деякі з них легше вбити спиртом. Наприклад, бактерії кишко-

вої палички, які можуть викликати харчові захворювання та інші інфекції, дуже ефективно знищуються 
спиртом у концентраціях понад 60 %. Відмінності в зовнішній поверхні різних бактерій роблять дезін-
фекцію спиртом більш ефективною.

Також деякі віруси мають зовнішню оболонку, яка називається конвертом, тоді як інші її не мають. 
Спирт ефективний для знищення вірусів з оболонкою, включно з коронавірусом, але менш ефективний 
для знищення вірусів без оболонки.

Незалежно від того, чи намагаєтеся ви знищити бактерії або віруси, багато наукових досліджень по-
казали, що для ефективності необхідна концентрація спирту 60 % та більше.

Якщо 60 % спирту це добре, то 100 % – краще?
Дивно, але ні. Фактично денатурація білка працює швидше, коли невелика кількість води змішується 

зі спиртом. А чистий спирт випаровується надто швидко, щоб ефективно вбивати бактерії або віруси на 
вашій шкірі, особливо взимку, коли повітря менш вологе.

Використання 100 % спирту також дуже швидко висушить шкіру і спричинить подразнення. Це може 
привести до того, що ви не будете дезінфіковувати руки настільки часто, наскільки це необхідно. Ось 
чому більшість дезінфікуючих засобів для рук містять пом›якшувальні засоби, які є сумішами, що допо-
магають пом›якшити та зволожити вашу шкіру.

Чи є саморобні дезінфікуючі засоби для рук гарною ідеєю?
На думку автора, краще не шукати, як зробити антисептик своїми руками. Ви можете побачити в Ін-

тернеті формули «зроби сам», зокрема і ті, які використовують горілку. Проте, горілка зазвичай має міц-
ність алкоголю у 80 пруфів, що означає лише 40 % спирту. Цього недостатньо, щоб ефективно вбивати 
мікроби.

Втирати спирт при порізах і подряпинах може здатися гарною альтернативою, але якщо ви вже пере-
буваєте поряд з раковиною, то краще мити руки з милом і гарячою водою.

Чи має дезінфікуючий засіб для рук термін придатності?
Більшість комерційних дезінфікуючих засобів для рук ефективні протягом декількох років, якщо вони зберігаються належ-

ним чином і мають дату закінчення терміну придатності. Слід мати на увазі, що спирт є летючою речовиною, що означає, що 
з часом спирт буде повільно випаровуватися, і дезінфікуючий засіб втратить здатність ефективно знищувати віруси і бактерії. 
Однак, оскільки такі засоби для рук користуються таким високим попитом зараз, ви навряд чи купите якийсь із них з вичер-
паним терміном придатності. 

Чи вбиває горілка мікроби та чому краще не робити саморобний 
санітайзер: 5 головних запитань про антисептики для рук

Мікробіолог порадила «рецепт» доступного 
для гаманця розчину, який знищує віруси

Такий розчин навіть має переваги над антисептиками з хло-
ром.

Мильно-содовий розчин, який можна зробити в домашніх 
умовах та застосовувати для обробки поверхонь, утворює 
лужне середовище, яке є вкрай неприємним для вірусів.

Про це повідомила мікробіолог Оксана Вольська.
Вона зазначила, що антисептики, які містять хлор, діють 

практично на всі види мікроорганізмів – і на бактерії, і на віру-
си, і на гриби, тож відмовлятися від обробки поверхонь такими 
розчинами не слід.

Мікробіолог дала пораду, як можна самостійно приготувати 
розчин для оброб-
ки поверхонь, щоб 
знищити збудники 
захворювань.

«Він називаєть-
ся мильно-содовий 
розчин. Для цього 
береться господар-
ське мило 70-відсо-
ткове, брусочок, два 
літри води. Натира-
ється мило. Нагрівається на плиті мило до розчинення, потім 5 
столових ложечок соди. Знову потрібно прогріти, прокип’ятити 
хвилин 5-10 і дати охолонути. І таким розчином можна обро-
бляти всі поверхні», – зазначила Оксана Вольська.

Мікробіолог радить обробляти поверхні таким розчином 
кожні дві-три години. З її слів, перевага такого розчину полягає 
у тому, що утворюється лужне середовище, яке є вкрай непри-
ємним для вірусів. Розчин хлору діє до того часу, поки поверх-
ня мокра, оскільки хлор дуже швидко випаровується, а сода 
залишається на поверхні.

Оксана Вольська застерегла, що, за останніми даними, вірус 
може перебувати у повітрі до 3 годин, тож необхідно носити 
маску. Вона пояснила, що вірус дуже маленький за розміром, 
проте має властивість прикріплюватися до більших часток, 
наприклад, пилюки, тож маска ці більші частинки вже не про-
пустить.
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? Юридичні поради         

Питання: 
Ми живем у самому кінці провулку. 

Дерево сусіда росте так, що його гіл-
ки нахилені через паркан на дорогу 
загального користування, що заважає 
проїзду до нашого будинку. Тому ми 
зрізали вказану гілку дерева поза ме-
жами земельної ділянки власника без 
його згоди. Як результат, ви-
никла неприємна супереч-
ка. Сусід, щоб нам дошку-
лити, миє своє авто перед 
нашими воротами. Як бути 
в цій ситуації? Допоможіть, 
будь-ласка! Дякую!

Відповідь:
Ч. 1 ст. 103 Земельного 

кодексу України (ЗКУ) від 
25.10.2001 року (із зміна-
ми та доповненнями) пе-
редбачає, що власники та 
землекористувачі земельних ділянок 
повинні обирати такі способи викори-
стання земельних ділянок, відповідно 
до їх цільового призначення, при яких 
власникам, землекористувачам су-
сідніх земельних ділянок завдається 
найменше незручностей (затінення, 
задимлення, неприємні запахи, шумо-
ве забруднення тощо). Ч. 2 цієї ж статті 
передбачає, що власники та землеко-
ристувачі земельних ділянок зобов’я-
зані не використовувати земельні ді-
лянки способами, які не дозволяють 
власникам, землекористувачам сусід-
ніх земельних ділянок використовува-
ти їх за цільовим призначенням (не-
припустимий вплив).

Вчинення вами дій щодо зрізання 

Добросусідство 
(проникнення гілок дерев)  Питання: 

Як захистити свої права споживача? В 
одному із супермаркетів я купила зубну 
пасту, а вдома побачила, що тюбик пошко-
джений. Наступного дня я повернулась в 
супермаркет і хотіла товар поміняти, од-
нак мені повідомили, що поміняти товар 
супермаркет не може, оскільки це не пе-
редбачено законодавством і зубна паста 
не відноситься до товарів, які підлягають 
обміну. Чи правильно мені відповіли у су-
пермаркеті, і як домогтись обміну неякіс-
ного товару?

Відповідь:
Дії адміністрації супермаркету незакон-

ні і не відповідають законодавству про за-
хист прав споживачів. Відповідно до ч. 1 
статті 6 Закону України «Про захист прав 
споживачів» від 12.05.1991 р. (із змінами 
і доповненнями) продавець зобов’язаний 
передати споживачеві продукцію належ-
ної якості, а також надати інформацію про 
цю продукцію. Стаття 8 Закону передба-
чає, що продавець зобов’язаний прийня-
ти товар неналежної якості у споживача 
і задовольнити його вимоги. За наявності 
товару вимога споживача про його заміну 

Як захистити свої права споживача?
підлягає негайному задоволенню. Таким 
чином, представник адміністрації супер-
маркету зобов’язаний був одразу ж при 
зверненні поміняти вам пасту на аналогіч-
ну якісну (звичайно, ж, при наявності чеку, 
який підтверджує факт купівлі товару у 
цьому закладі торгівлі).

Перелік товарів належної якості, що не 
підлягають обміну (поверненню), затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 березня 1994 р. №172, і 
зубна паста у цьому переліку не вказана. 
Звертаємо увагу, що вказаний перелік 
визначає лише товари належної якості, 
які споживач не має права повернути, 
якщо вони з тих чи інших причин йому не 
підійшли. Товари ж неналежної якості під-
лягають безумовному обміну (повернен-
ню) на вимогу споживача.

В разі, якщо ваші права споживача по-
рушені, ви можете поскаржитись на неза-
конні дії в орган захисту прав споживачів 
(обласне управління у справах захисту 
прав споживачів) або ж до суду.

Підготував юрист 
Володимир Кістяник

гілок дерев є правомірним, адже ст. 
105 ЗКУ передбачає, що у випадку про-
никнення коренів і гілок дерев з однієї 
земельної ділянки на іншу власники та 
землекористувачі земельних ділянок 
мають право їх відрізати, якщо таке 
проникнення є перепоною у викорис-
танні земельної ділянки за цільовим 

призначенням.
Якщо ваш сусід не дотримується 

правил добросусідства, рекомендує-
мо письмово звернутись із скаргою 
до міської ради для вирішення зе-
мельного спору. Можливо, у вашій си-
туації сусід порушує також і правила 
благоустрою, якщо такі затверджені 
на місцевому рівні. Відповідно до п. 3 
ст. 158 ЗКУ органи місцевого самовря-
дування вирішують земельні спори у 
межах населених пунктів щодо, зокре-
ма, додержання громадянами правил 
добросусідства. Відповідно до п. 5 ст. 
158 ЗКУ у разі незгоди власників  зем-
лі  або  землекористувачів  з рішенням 
органів місцевого самоврядування, 
спір вирішується судом.

Шостого лютого в Україні урочи-
сто презентували мобільний додаток 
«Дія», який має на меті реалізувати 
ідею «держави у смартфоні». Зараз 
користувачі Apple Store та Google Play 
можуть завантажити додаток на свій 
телефон і скористатися цифровим 
посвідченням водія і свідоцтвом про 
реєстрацію транспортного засобу у 
своєму смартфоні.

Як користуватися додатком Дія – 
покрокова інструкція: 

Додаток «Дія» – це спосіб об’єдна-
ти та оцифрувати велику кількість 
персональних даних. Використання 
додатку спростить життя українців 
та скасує потребу носити з собою до-
кументи. Як завантажити додаток та 
користуватися ним:

КРОК 1. Завантажуємо додаток 
«Дія»

Завантажити додаток «Дія» для 
Android можна у Google Play. Якщо 
у вас iPhone, тоді використайте App 
Store.

У пошуку наберіть слово «Дія» та 
завантажте додаток на телефон.

КРОК 2. Реєструємося у додатку
Відкрийте додаток та натисніть 

кнопку «Увійти». Далі додаток запро-
понує вам авторизуватися. Це можна 
зробити трьома способами, через:

Приват24;
Monobank;
BankID.
Обравши, скажімо, Monobank, вам 

одразу висвітлиться нове вікно із 
проханням підтвердити передання 
особистих даних у додаток «Дія». Ви 
натискаєте – підтвердити.

Придумайте код з чотирьох цифр та 
повторіть його двічі. Саме ця комбі-
нація цифр буде паролем для входу у 
додаток.

КРОК 3. Додаємо свої документи
Завдяки синхронізації з обраним 

додатком, ваші персональні дані ав-
томатично підв’яжуться у додатку 
«Дія». Зараз «Дії» доступні водійське 
посвідчення та свідоцтво про реє-
страцію транспортного засобу. 

Після авторизації ці документи 
автоматично з’являться у вашому 
смартфоні, бо вони наявні у системі 
МВС.

КРОК 4. Що робити, якщо я не бачу 
своїх документів в додатку?

Якщо ваші документи не підтягну-

українці можуть користуватися 
посвідченням водія у смартфоні

лися, спробуйте авторизуватися зно-
ву. Нічого не змінилося? Напишіть у 
службу підтримки, і вони оперативно 
дадуть відповідь, у чому полягає кон-
кретно ваша проблема.

*На початку роботи реєстр МВС 
може іноді «зависати», тому причин 
для хвилювання немає. Це зумов-
лено тим, що зараз велика кількість 
людей одночасно почали завантажу-
вати додаток.

КРОК 5. Використовуємо додаток 
«Дія»

Додаток можна використовувати, 
якщо правоохоронець зупинить вас і 
попросить показати посвідчення во-
дія чи номер реєстрації.

На другому боці вашого посвідчен-
ня буде QR-код, який скануватиме по-
ліція.

КРОК 6. Чекаємо нових функцій у 
додатку «Дія»

З часом будуть оцифровані топ-50 
найбільш затребуваних послуг. Зо-
крема, це реєстрація ФОП, юросіб, 
е-Малятко, послуги для перевізників і 
будівельників, послуги для власників 
авто тощо.

Додаток «Дія»:
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З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давності – опублікуємо. 
Фото можна залишити в профспілковій бібліотеці. Після копіювання фотографії 

повертаються

Відділ 
головного 
технолога. 

Фото 
з профспілкового 

архіву

Цех № 75 на параді. 
Фото з профспілкового архіву
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– Кохана, я дитину з дитсадка привів!
– Чудово, а як її назвемо? Наша дитина 

в школі вчиться.

Дружина поставила на плиту каструлю 
з водою, чистить картоплю. Просить чо-
ловіка:

– Любий, запали вогонь під водою!
– Вогонь під водою?! Я тобі що, фокус-

ник?

– Орисю, ти 5 ложок цукру поклала, ти 
що, закохалася?!

– Ні, мамо, я просто солодкий чай лю-
блю.

– Ти 5 столових ложок цукру поклала!
– Я дуже солодкий чай люблю.
– Орисю, ти їх у суп поклала!

– Привіт, коханий, що робиш?
– З тьолочками гуляю.
– Ти ж гад такий-сякий, знахабнів!!!
– Спокійно, я в селі корів пасу.

Чоловік вбігає в дім і кричить:
– Я все знаю! Де він?
Дружина:
– Я не знаю!
– Синку, допоможи хахаля знайти!
Син заглядає під ліжко:
– Дядьку, ти хахаля не бачив?

– Я надто гарна для тебе, ти мене не вар-
тий!

– Давай ти весь макіяж змиєш, а тоді й 
поговоримо…

– Алло, міліція? Я застукала чоловіка з 
коханкою...

– А навіщо ж ви в міліцію телефонуєте?!
– До смерті застукала!

Літня жінка зайшла в аптеку.
– Доню, дай мені мої улюблені табле-

точки від головного болю, ті що в білій ко-
робочці з синьою смужкою.

– Та ви що, це ж протизаплідні!
– Я знаю. Я їх вранці внучці в чай кладу, 

і після цього у мене цілий день не болить 
голова!

– Куме!
– Га!
– А що ви робите в моєму льоху?
– Та вас шукаю!
– А сало навіщо з’їли?
– Та щоб під ногами не валялося!

В церкві піп примовляє:
– За душу Опанаса, за душу Свирида, за 

душу Федора...
Маленький хлопчик каже до бабусі:
– Бабусю, ходімо звідси, а то цей боро-

датий дядько ще й нас задушить.

– Офіціанте, що це ворушиться в моєму 
салаті?!

– Вітаміни.

Терористи звітують своєму начальству 
в Кремль:

– Ура, ми збили український транспорт-
ний літак!

– Придурки, то був малайзійський паса-
жирський літак!

– Аааа, ну тоді це не ми, – це все київ-
ська хунта!

Бути здоровим i жити довго

Забій м’яких тканин?
Що робити?

Якщо стався забій м’яких тканин на тілі 
– до забитого місця треба якнайшвидше 
прикласти лід. Це допоможе швидше 
стиснутися судинам, а тому зменшить-
ся й кількість крові, 
якою наповнюється 
синець. Отже, синець 
буде меншим, аніж 
він був би без прикла-
дання льоду.

Щоб пухлина змен-
шувалась, треба, 
щоб пошкоджене міс-
це, по можливості, 
утримувалось вище 
від рівня серця.

Якщо на пошкодженому місці немає 
відкритої рани, можна нанести зволожу-
ючий крем – це прискорить розсмокту-

вання крові.
Теплі компреси на пошкоджене місце 

можна накладати тільки через 24 години 
після забиття.

Якщо стався забій 
голови, що супрово-
джується нудотою 
і запамороченнями 
– потерпілого необ-
хідно якнайшвидше 
доставити до лікар-
ні. Також необхідно 
звертатись до лікар-
ні, якщо стався забій 
грудей або живота, 

при якому потерпілий відчуває різкий 
біль або йому боляче кашляти – це може 
означати, що у нього зламано ребро або 
пошкоджені внутрішні органи.

Медова вода

Медова вода – це дійсно чудодій-
ний оздоровлюючий засіб, який до-
ступний кожному з нас. Медова вода 
позитивно впливає на весь організм 
людини, її можна вживати як дорос-
лим, так і дітям.

Як же впливає медова вода на наш 
організм?

1. Нормалізується травлення. По-
кращується робота всіх ланок шлун-
ково-кишкового тракту;

2. Підвищується імунітет. Минають 
хронічні нежиті, бронхіти, розріджу-
ється і виходить слиз з легенів (при-
родним шляхом – через кишечник);

3. Перетравлюються завали в ки-
шечнику, розчиняються калові маси. 
Відбувається відновлення кишеч-
ника. Місце розташування калових 
каменів знаходиться в області талії. 
Тому на початку прийому медової 
води бувають випадки збільшення 
об’єму талії. Але цього не треба побо-
юватись, бо калові камені набрякли, 
стали м’якими і починають виходити 
з організму;

4. Відбувається чистка всього орга-
нізму на клітинному рівні;

5. Підвищується антибактеріальна, 
противірусна стійкість організму;

6. Нормалізується робота товстої 
кишки;

7. Медову воду в лікувально-профі-
лактичних цілях потрібно пити вранці 
натщесерце. Склянку медової води 
треба випити швидко, кількома ве-
ликими ковтками. Це дуже важливо. 
Сфінктер шлунку відразу ж відкри-
ється, і рідина потрапляє в кишечник, 
після чого всмоктується в кров;

8. Медовою водою добре протирати 
обличчя. Вона живить шкіру, робить її 
м’якою, гладенькою і ніжною. Це на-
туральна косметика – найдавніша і 
водночас найсучасніша;

9. Медову воду можна пити не лише 
вранці, а й щовечора, перед сном.

10. Буде ще корисніше, якщо спочат-
ку вранці випити склянку простої води, 
а потім через кілька хвилин склянку 
медової води. Вода має бути ледь те-
плою – такою, яку вам приємно пити. 
Не бійтесь пити воду перед сном: вона 
запобігає появі набряків, бо розванта-
жує нирки. Найголовніше – пити сиру 
воду, а не кип’ячену. Це дуже важливо!

11. Саме сира вода потрібна нашо-
му організму, тому що така вода – 
жива. Сира вода – це будь-яка питна 
негазована вода, яка продається в 
магазинах, в пляшках, або водопро-
відна вода, що пройшла очищення за 
допомогою фільтра.

То як же приготувати медову воду?
На склянку води достатньо лише 

одної чайної ложки меду. Добре роз-
мішати і швидко випити, бажано ві-
дразу всю. Медова вода зберігає свої 
цілющі властивості тільки протягом 
20 хвилин після приготування. Потім 
ці властивості швидко зникають, тож 
зберігати медову воду не треба, бо 
користі від її вживання буде значно 
менше.

Як знизити 
високу 

температуру 
народними 
засобами

Важливо знати, що збивати тем-
пературу в домашніх умовах можна, 
лише якщо висока температура спри-
чинена грипом або застудою. Якщо 
ж причиною високої температури є 
щось інше (ознаками інших причин є 
блідість шкіри, холодний липкий піт, 
больові відчуття), то в цьому випад-
ку необхідно негайно звернутись до 
лікаря або викликати швидку допо-
могу.

Не треба збивати температуру, яка 
не перевищує 38 градусів. Якщо зби-
вати таку температуру, то це лише 
завадить організму активно боро-
тись з вірусом, який і спричинив її 
підвищення.

Щоб знизити температуру, треба 
пити багато рідини. Це може бути те-
плий чай, фруктові соки або навіть 
трохи підігріта питна вода. Вживання 
великої кількості рідини вберігає ор-
ганізм від зневоднення. Якщо ж зне-
воднення тіла не зупинити, то темпе-

ратура тіла може не тільки не знижу-
ватись, а навіть стати ще вищою.

При високій температурі можна ро-
бити оцтові примочки. Змочити шма-
точки тканини слабким розчином 
оцту і прикласти їх до зон особли-
во рясного потовиділення – пахви, 
шия, ліктьові і підколінні згини. Це 
посприяє активній тепловіддачі ор-
ганізму, а отже й зниженню темпера-
тури тіла.

Також допоможе чай для посилен-
ня потовиділення. Такий чай можна 
приготувати з липового цвіту або ли-
стя малини: одну столову ложку цві-
ту або листя залити одною склянкою 
окропу, настоювати 10 хвилин.

Можна покласти на лоб і на зони 
потовиділення змочену в холодній 
воді серветку і тримати доти, допоки 
вона нагріється, а також періодично 
зволожувати змоченою в холодній 
воді серветкою долоні і ступні.

Збити температуру допоможе та-
кож клізма з прохолодним відваром 
ромашки або сольовим розчином: 
одна столова ложка ромашки або 
солі на один літр води.

Якщо ж пропоновані способи зни-
ження температури не допомагають, 
– обов’язково зверніться до лікаря.
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