
    Лідія С.: Ми прагнемо в Європу.Я-  обома 
руками за! Але ж не все  відразу.Може,  
спершу треба  суттєво підняти пенсії і зар-
плати, щоб придбати  тюнера й  платити 
щомісячну абонентну плату  за послуги 
операторів телебачення? Багато населен-
ня  міста і сіл  в шоці від цього нововве-
дення, що запроваджується. Особливо  
ветерани праці.Вони  не мають коштів  
платити, тому просто настроєні дивитися  

з «тарілки» безкоштовно Росію. А ми  добре знаємо, яку «правду» 
несе українцям російське  телебачення. «Укрпошта» так доставляє 
пресу, що скоро газет ніхто не читатиме. Недарма інформаційну 
війну на Донбасі  наша країна програла…

Марія П.: З величезним задоволенням прочитала в газеті «Ваш 
інтерес» матеріал  «Останній з роду Рішельє». Я в захваті! У його 
діяльності на благо Одеси і одеситів  історики не знайшли жодної 
темної крапки, лише похвалу. Невже так складно бути схожими  на 
цього управлінця всім, хто приходить до влади в Україні?!

КАБІНЕТ Міністрів України 
затвердив перелік об’єктів будів-
ництва, реконструкції, капіталь-
ного та поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг 
загального користування дер-
жавного значення у 2020 році.
  Серед об’єктів капітального 
ремонту — автошлях Р-33 Він-
ниця -Турбів - Гайсин - Балта - 

Велика Михайлівка (на ділянках 
/М-16/ км 245+000 - км 253+000, 
378+505 - км 386+431).       
    Всього Постановою №36 від 29 
січня 2020 р. на дороги загаль-
ного користування державного 
значення Одещини виділено 673 
млн.грн., - йдеться в інформа-
ції  Служби автомобільних доріг 
України у Фейсбуці.

НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК
БАЛТА

НА РЕМОНТ ДОРІГ 
Одещини виділено 673 млн.грн.

6 лютого
Короткочасні дощі. Вночі значний 
сніг, місцями сильний. Заметіль, 
снігові замети, місцями налипан-
ня мокрого снігу, ожеледиця, 
видимість під час опадів і явищ 
200-500 м. Вітер південно-захід-
ний, 17-22 м/с, вночі місцями 

пориви 25-27 м/сек. Температу-
ра вночі 2-7°С морозу, вдень від        
2°С морозу до 3°С тепла.
7 лютого
Хмарно з проясненнями. Невели-
кий сніг. Ожеледиця. Вітер північ-
но-західний, 9-14 м/сек, вдень 
місцями пориви15-20 м/сек. Тем-

пература 
вночі 2-7°С 
м о р о з у, 
вдень від 
4°С моро-
зу до 1°С 
тепла.

8 - 9 лютого
Без істотних опадів. Темпера-
тура вночі 6-11°С морозу, вдень 
1-6°С морозу, 9 лютого на півдні 
області до 3°С тепла.

ЗИМА ПРИЙШЛА?!
Прогноз погоди від Гідрометцентру Чорного 

та Азовського морів по Одеській області

БАЛТСЬКА міська рада оголо-
шує «Флешмоб привітності».
   Наявність адресного покаж-
чика на Вашому будинку  – це 
ознака поваги і привітності 
до своїх гостей. Це допомога 
екстреним службам (пожеж-
на, поліція, швидка) в орієнту-
ванні містом. А також завдяки 
адресній табличці Вас швидше 
знайдуть добрі новини та служ-
би доставки!

 ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БАЛТСЬКОЇ ГРОМАДИ!
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 •    Ціна 4 грн. 

Ваш
З ПРИВОДУ ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСОМ: їжте банани, 
не колупайтеся у носі, вчасно звертайтесь до сімейного лікаря
В МІСЬКИХ школах Балти част-
ково припинили навчання через 
зростання рівня захворюваності 
на гострі респіраторно-вірусні 
захворювання (ГРВІ). За словами 
начальника відділу освіти міськ-
ради Петра Кулика, у зв’язку з 
тим, що захворюваність на ГРВІ 
перевищила 20% (в середньо-
му по місту – 27-28%) освітній 
процес тимчасово призупинено 
попередньо до 5 лютого включно. 
Сьогодні за результатами  моніто-
рингу зростання кількості хворих 
учнів буде прийнято рішення 
щодо продовження навчання у 
школах. Натомість дитячі садоч-
ки та навчальні заклади в селах 
працюють у штатному режимі. 
     Ситуація щодо захворюва-
ності на грип та ГРВІ на Балтщині 
стабільна. Про це розповіла 
заступник директора КП«Бал-
тський центр ПМСД» Людмила 
Ковальчук. За її словами, з сим-
птомами клінічного грипу звер-
таються поодинокі пацієнти, в 
основному діагностується ГРВІ. 
Ріст захворюваності розпочався 
минулого тижня (вперше діагно-
стованих - 383 особи). Наразі 
кожного дня вперше звертаються 
по 50-60 осіб. Це характерно для 
січня-лютого. Людмила Ковальчук 
радить тим, хто захворів, одразу 
звертатись до сімейного лікаря, 
який оцінить стан хворого та при-
значить лікування.
     — ГРВІ - це простудне захво-
рювання. Грип – більш небез-

печне захворювання, яке почи-
нається гостро з високих темпе-
ратур із симптомами інтоксикації 
(головний біль, слабкість тощо). 
Від грипу можуть бути серйозні 
ускладнення, такі як пневмонія та 
менінгіт.  Захистити себе від зара-
ження сто відсотків неможливо, 
але, якщо виконувати дієві і дуже 
прості поради, то можна значно 
знизити ризик захворювання. 
Отже, потрібно часто мити руки, 
робити вологе прибирання примі-
щень, провітрювати їх. Також 
важливо вести здоровий спосіб 
життя, дотримуватись рекомен-
дацій ВООЗ щодо 8-годинного 
здорового сну та добре хар-
чуватися. Якщо в сім’ї хтось 
захворів, слід хворого ізолювати 
та використовувати маски. Це не 
100-відсотковий засіб,  але при 
короткочасному використанні 
має непоганий ефект, - вважає 
Людмила Ковальчук. 
   Вона рекомендує хворим не 
торкатись слизової оболонки 
рота, носа, не терти очі, адже 
саме тут розвивається вірусне 
захворювання. І, зрозуміло, слід 
обмежити контакт з дітьми та 
людьми похилого віку. 
     Найдієвіший сучасний спосіб 
попередити грип – вакцинація, 
яка показана особливо людям 
з хронічними захворюваннями 
(серцево-судинні, діабет, легені). 
Рекомендовано вакцинуватися 
дітям, старшим 6-ти місяців, 
медикам, особам, які працюють 

у сфері обслуговування.  Щеплен-
ня можна робити всім бажаючим 
протягом всього епідсезону, а 
вагітним - у всі терміни вагіт-
ності. Всесвітня організація охо-
рони здоров’я щороку розробляє 
рекомендації з приводу складу 
нової вакцини з урахуванням 
штамів, які вже були та виявлені 
у країнах, де вже розпочався 
епідсезон.
   Щодо коронавірусу Людмила 
Ковальчук зауважила, що це 
теж інфекція, яка передається 
повітряно-крапельним шляхом і 
профілактика зараження така ж, 
як і при грипові.
     А ВІДОМИЙ в Україні педіатр, 
кандидат медичних наук Євген 
Комаровський на відео, опубліко-
ваному в YouTube, рекомендує 
їсти банани та не боятися отри-
мувати посилки з Китаю. Навіть 
якщо хтось із хворих на коро-
навірус (не доведи, Господи!) чих-
не на товар, потрібні спеціальні 
умови для того, щоб він вижив 
і  був здатним «перескочити» з 
банана в організм людини. Лікар 
пояснив, що вірус в організмі 
людини (а це ідеальні для нього 
умови!) може існувати приблиз-
но 14 днів.   «У посилці з Китаю 
немає таких чудових умов. Там 
йому набагато менш комфортно 
живеться, і, повірте мені, більше 
двох-трьох днів він там, бідола-
ха, не протягне», — сказав Євген 
Комаровський.

Людмила КАЛІНІНА.

інтерес
ГАЗЕТА  заснована 14.08. 2004 р.  

МІЖНАРОДНИЙ день бармена (International Bartender’s 
Day) - професійне свято, яке відзначається в багатьох 
країнах 6 лютого. Його дата  вибрана не випадково - 6 
лютого є  Днем  святого Аманда, одного з великих хри-
стиянських апостолів, який вважається покровителем 
виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів 
та  барменів.
       Ремесло бармена не випадково удостоїлося свого 
власного календарного свята. Професія цих людей не 
менш важка, ніж водіїв автобусів, вчителів і пожежників. 
Часом бармени проводять на ногах майже цілу добу, 
крім цього вони відмінні психологи, вміють вислухати і  
дати слушну пораду, нерідко вгадують улюблений напій 
клієнта з першого погляду.Все це – про Володимира 
ДЕРЕНЮКА,  який  вже п’ять років трудиться барменом 
в  Trattoria (ресторані сімейного  типу)  Pizzeria «Garage» 
в Балті. 

(Далі- на 8-й стор.)

БАРМЕН 
ЗІ СВІТОВИМ РЕЙТИНГОМ


