ВІСТІ

Ï’ÿòíèöÿ
Ï’
ÿòíèöÿ,,
20 ëèñòîïàäà
2020 ðîêó
¹ 47 (14744)

ДОРОГІ ДРУЗІ!

КРАСНОГРАДЩИНИ

Газета виходить із 22 березня 1919 року

АКЦІЯ!

Рекомендована ціна —
7,00 грн

Засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіапростір «Вісті Красноградщини»

Передплатіть газету на 2021
рік і станьте учасником розіграшу призів.
Пилосос, електрична духовка, м’ясорубка електрична та
інші необхідні для комфортного життя речі чекають на вас.

Карантин вихідного дня:
аргументи «за» і «проти»
В Україні запровадили карантин вихідного дня.
Це означає, що до кінця листопада по суботах
і неділях повноцінно працюватиме тільки
критична інфраструктура: продуктові магазини,
аптеки, транспорт. Ухвалення цього рішення
супроводжувалось протестами малого бізнесу
та палкою дискусією у владі.
Що кажуть прихильники та критики цієї ідеї,
дізнався Центр громадського моніторингу
та контролю.
ÏÎÇÈÖ²ß ÓÐßÄÓ
Êàðàíòèí òðèâàòèìå òðè
âèõ³äíèõ ïîñï³ëü ç 14 äî 30 ëèñòîïàäà. Àëå ó ÌÎÇ íå âèêëþ÷àþòü, ùî îáìåæåííÿ ìîæóòü
áóòè ïðîäîâæåí³.
²í³ö³àòîðîì ³ ãîëîâíèì çàõèñíèêîì êàðàíòèíó âèõ³äíîãî
äíÿ º Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â. Çà ñëîâàìè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Äåíèñà
Øìèãàëÿ, ÿêùî íå ïîñèëèòè
êàðàíòèí õî÷à á ó âèõ³äí³, òî
âæå çà ì³ñÿöü ë³êàðí³ áóäóòü
ïåðåïîâíåí³.
«Ó íàñ æå çàâäàííÿ — çìåíøèòè ïîòîêè ëþäåé ó ìåòðî, ó
ìàðøðóòíèõ òàêñ³, çìåíøèòè
ñîö³àëüí³ êîíòàêòè ëþäåé ÷åðåç âèõ³äí³ äí³ äëÿ òîãî, ùîá
çóïèíèòè çðîñòàííÿ õâîðîáè â
Óêðà¿í³. ßêùî í³÷îãî íå çðîáèòè, óæå 10-15 ãðóäíÿ ìåäè÷íà
ñèñòåìà íå çìîæå ïðèéìàòè
æîäíó ëþäèíó, ì³ñöü ó ë³êàðíÿõ
íå áóäå íàâ³òü ó êîðèäîðàõ», —
çàÿâèâ ïðåì’ºð.
Ó ÌÎÇ êàæóòü, ùî á³ëüø
åôåêòèâíèì ð³øåííÿì äëÿ
ïîêðàùàííÿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñèòóàö³¿ áóâ áè ïîâíèé ëîêäàóí,
àëå öå ñêëàäíî ç ô³íàíñîâî¿

Ð

òî÷êè çîðó, òîìó øóêàþòü êîìïðîì³ñ.
«Äëÿ ë³êàð³â êðàùèé ñïîñ³á
— ââåäåííÿ ïîâíîãî ëîêäàóíà
ì³í³ìóì íà òðè òèæí³. Àëå âèõîäÿ÷è ç ðîçðàõóíê³â Ì³íåêîíîì³êè ³ Ì³íô³íó, ìè íå ìîæåìî
âèòðèìàòè ïîâíèé ëîêäàóí,
òîìó çíàõîäèìî áàëàíñ ì³æ
çáåðåæåííÿì çäîðîâ’ÿ ³ ââåäåííÿì ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â», — ïîÿñíèâ ì³í³ñòð îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ.
ÀÐÃÓÌÅÍÒÈ ÊÐÈÒÈÊ²Â
Íàâ³òü âñåðåäèí³ Êàáì³íó º
êðèòèêè êàðàíòèíó âèõ³äíîãî
äíÿ. Òàê, â³ä óõâàëåííÿ ïîñòàíîâè óòðèìàâñÿ ì³í³ñòð êóëüòóðè Îëåêñàíäð Òêà÷åíêî. Ðàí³øå
î÷³ëüíèê Ì³íêóëüòó îïðèëþäíèâ
ñâîþ ïîçèö³þ ç îãëÿäó íà ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ êóëüòóðè.
Êðèòèêóþòü çàêðèòòÿ çàêëàä³â êóëüòóðè ³ â ïàðëàìåíò³.
Òàê, çàñòóïíèöÿ ãîëîâè Êîì³òåòó
ãóìàí³òàðíî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ªâãåí³ÿ Êðàâ÷óê
çàÿâèëà: «Çàêëàäè êóëüòóðè ³
òàê ïåðåáóâàþòü íà ìåæ³ æèòòÿ
³ ñìåðò³, ìè çíàºìî âæå íå ïåðøèé ì³ñÿöü. Íàø êîì³òåò ðîáèòü

Ä³ÿòèìå ç 00.00 ñóáîòè äî 00.00 ïîíåä³ëêà
Îáìåæåííÿ òðèâàòèìóòü äî 30 ëèñòîïàäà

âñå ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá ï³äòðèìàòè ³íäóñòð³þ ³ çáåðåãòè ¿¿
æèòòºçäàòí³ñòü, àäæå ïàíäåì³ÿ
— íå â³÷íà».
Òå, ùî ïîñòàíîâà Êàáì³íó
ïðèíåñå á³ëüøå øêîäè, í³æ êîðèñò³ âïåâíåí³ â ªâðîïåéñüê³é
á³çíåñ-àñîö³àö³¿. Îñîáëèâî â³ä÷óòíî êàðàíòèí ìîæå âäàðèòè ïî
âëàñíèêàõ êàôå òà ðåñòîðàí³â,
ÿê³ çàðîáëÿþòü äî 40% âèðó÷êè ó âèõ³äí³. Ó çàÿâ³ îðãàí³çàö³¿
éäåòüñÿ: «Ð³âåíü åêîíîì³÷íî¿
àêòèâíîñò³ ó âèõ³äí³ º äîñèòü
âèñîêèì. Òîìó ïîâíå çàêðèòòÿ íà
âèõ³äí³ ìîæå áîëÿ÷å âäàðèòè ïî
ï³äïðèºìöÿõ, à äëÿ äåÿêèõ — ñòàòè ô³íàëüíîþ êðàïêîþ â ðîáîò³».

ÎÁ²ÖßÍÊÈ Ï²ÄÒÐÈÌÀÒÈ
Á²ÇÍÅÑ
Ó â³äïîâ³äü íà êðèòèêó â
óðÿä³ çàÿâèëè, ùî ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â.
Á³çíåñó, ÿêèé ïîñòðàæäàº â³ä
êàðàíòèíó âèõ³äíîãî äíÿ, îá³öÿþòü êîìïåíñóâàòè ÷àñòèíó
çàðïëàò ðîá³òíèê³â ó çâ’ÿçêó ç
ïðîñòîºì. Áóäóòü ïðîäîâæóâàòèñü âèïëàòè íà ä³òåé äëÿ
ðîäèí ï³äïðèºìö³â, íàäàë³
ðåàë³çîâóâàòèìóòü ïðîãðàìó
äîñòóïíèõ êðåäèò³â «5-7-9», ÿêà
äàº çìîãó îòðèìàòè êðåäèòí³
êàí³êóëè äëÿ á³çíåñó.
Òàêîæ ó Êàáì³í³ àíîíñóâàëè
ïðîãðàìó ïîðòôåëüíèõ ãàðàí-

ò³é, ó ðàìêàõ ÿêî¿ äî 80% êðåäèòó ïîêðèâàòèìå äåðæàâà. Ðàçîì
³ç Òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâîþ
ïàëàòîþ âæå íàïðàöüîâóºòüñÿ
ìåõàí³çì âèçíàííÿ êàðàíòèíó
âèõ³äíîãî äíÿ ôîðñ-ìàæîðíîþ
îáñòàâèíîþ.
Ïðî åôåêòèâí³ñòü êàðàíòèíó
âèõ³äíîãî äíÿ ìîæíà áóäå êàçàòè âæå çà ê³ëüêà òèæí³â. Åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü, ùî ÿêùî
çíèæåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íå
â³äáóäåòüñÿ, òî â êðà¿í³ ìîæóòü
îãîëîñèòè ïîâíèé ëîêäàóí.
Òîæ äóæå âàæëèâî íå çàáóâàòè
ïðàâèëà áåçïåêè, íîñèòè ìàñêó
³ äîòðèìóâàòèñü ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿ ÿê ó âèõ³äí³, òàê ³ â áóäí³.
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