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СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ –
ВАГОМИЙ РЕЗУЛЬТАТ

СПІВПРАЦЯ
З ПІДПРИЄМСТВАМИ

ОБОВ’ЯЗКОВЕ
ВАКЦИНУВАННЯ

Майже 85% працівників 
Укроборонпрому вакцинувалися 
від коронавірусу
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На запрошення директора заводу Олександра Процюка з робочим  візитом ДП «Красилівський агрегатний за-
вод»  відвідали: заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк та коман-
дувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України генерал-майор Григорій Галаган. 

Директор підприємства  Олександр Процюк ознайомив гостей з виробничими потужностями, а також з трудо-
вим колектив, з тими людьми, що безпосередньо кують зброю для наших захисників задля перемоги над ворогом. 
Мета візиту – вивчення об’єктів оборонно-промислового комплексу України, ступеню їх готовності та потенційних 
можливостей щодо всебічного забезпечення ЗС України під час ведення бойових дій. 

Очільник підприємства ознайомив основних наших замовників з широкою номенклатурою озброєння та війсь-
кової техніки, яка випускається на підприємстві, як для бойової авіації, так і для наземних сил, а також зі зразками 
товарів народного споживання. 

Армійці відмітили, що вони добре знайомі з військовою продукцію заводу та високо її цінують. Щодо товарів 
широкого вжитку, то на думку гостей, продукція підприємства виглядає привабливо та економічна у використанні, 
і є такою, що представляє інтерес для військових.  

Заступник Головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенант Євген Мойсюк провів окрему бесіду з директо-
ром підприємства Олександром Процюком щодо стану виконання та перспектив впровадження підприємством 
спільних рішень зі штабом Повітряних Сил Збройних Сил України.

Генерали були приємно вражені тим, що в Україні є такі  підприємства, як ДП «Красилівський агрегатний за-
вод», що спроможні освоювати та виготовляти нову техніку, володіють сучасним обладнанням, а головне – мають 
кваліфікованих фахівців, які не тільки виробляють широку палітру товарів народного споживання, а й  сучасну 
військову техніку та озброєння. На заводі успішно впроваджуються нові вироби і, разом з тим, підприємство утри-
мується згідно вимог Військових Статутів – охайно та у порядку. 

Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України генерал-майор Григорій Галаган окремо розповів про подаль-
ші перспективи одного з виробів підприємства – спеціального штурмового автомату «Вулкан-М» («Малюк»), який 
вже встиг заслужити повагу і визнання у військових.

Після візиту на ДП «Красилівський агрегатний завод» представники вищого командування ЗСУ особисто впев-
нилися в готовності тилу (оборонно-промислового комплексу України) виконати будь-яке завдання Збройних Сил 
України, а також переконалися  у патріотичності, компетентності та професійності працівників підприємства.

ПРЕДСТАВНИКИ ВИЩОГО 
КОМАНДУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ ВІДВІДАЛИ ЗАВОД
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Підходить до завершення 2021 
рік, і з сміливістю можемо сказа-
ти, що для нас з вами це було  ще 
одне випробування, яке, не зважа-
ючи на карантині обмеження та 
інші негаразди, зробило нас силь-
нішими. 

Підбиваючи підсумки роботи 

АКТИВНО СПІВПРАЦЮЄМО З ПІДПРИЄМСТВАМИ 
УКРОБОРОНПРОМУ

технічного відділу, впевнено мо-
жемо сказати, що всі заплановані 
заходи з Програми нової техніки 
на 2021 рік  – виконані. Нові виро-
би успішно пройшли сертифікацію 
і починають заповнювати ринок 
збуту. 

Товари військової техніки, згід-

но  «Спільного рішення», виготов-
лені підприємством та проходять 
випробування  у військових ча-
стинах Повітряних Сил Збройних 
Сил України.

На даний час проводяться робо-
ти з вивчення технічних завдань, 
які надійшли з відділу маркетингу 

і збуту для формування Програми 
нової техніки по товарам народ-
ного споживання на 2022 рік.

  Програма нової техніки в 2022 
році міститиме не тільки нові ви-
роби товарів народного вжитку, а 
й товари авіаційного та військо-
вого призначення. 

Спеціалісти нашого підприєм-
ства: головний інженер Артур По-
бережний, начальник конструк-
торського бюро Сергій Циба, 
провідний інженер з нової техніки 
Сергій Бачинський відвідують під-
приємства концерну Укроборон-
прому з метою вивчення  потреб 
у виробах для формування плану, 
активно працюють над підписан-
ням Договорів щодо співпраці 
між підприємствами. 

Зокрема, наше підприємство 
активно співпрацює з Повітряни-
ми Силами Збройних Сил України,  
з ДП «Антонов» по виготовленню 
деталей до літаків, з ДП «Жито-
мирський бронетанковий завод» 
по виготовленню деталей до бро-
нетехніки, з ДП «Шепетівський ре-
монтний завод» по виготовленню 
запасних частин до військової 
техніки, з ДП «Львівський Дер-
жавний авіаційно-ремонтний за-
вод «ЛДАРЗ», з ДП «Запорізький 
державний авіаційний ремонтний 
завод «МіГремонт» по виготовлен-
ню запасних частин для ремонту 

літаків та підвісного обладнання, 
та ДП «Науково-технічний комп-
лекс «Завод точної механіки» 
м.Кам’янець-Подільський по ви-
готовленню деталей до стрілець-
кої зброї.

 В свою чергу, працівники тех-
нічного відділу проводять вивчен-

ня  можливостей виконання робіт 
та виготовлення замовлень, які 
надходять  на наше  підприємство 
після чергових візитів та ведення 
переговорів. Всі проведені заходи 
дають змогу розширити співпра-
цю з підприємствами концерну 
«Укроборонпром» по виготовлен-
ню виробів, комплектуючих та де-
талей до бронетехніки і авіаційної 
техніки, які в подальшому будуть 
передані у військові частини для 
потреб сухопутних військ та під-

силення повітряної оборони краї-
ни. 

Головний технолог ДП 
«Красилівський агрегатний 

завод» Микола Поліщук

ДП «Антонов»

ДП «Львівський 
Державний 
авіаційно-
ремонтний завод 
«ЛДАРЗ»

ДП «Житомирський 
бронетанковий завод»

ДП «Запорізький державний 
авіаційний ремонтний завод 
«МіГремонт»

ДП «Науково-технічний 
комплекс «Завод точної 
механіки» м. Кам’янець-
Подільський
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Висока якість продукції – це ключ 
до успіху нашого підприємства, за-
доволення вимог споживачів, кон-
курентоспроможність та відповід-
ність викликам сьогодення.

Розвиток ринкових відносин в 
Україні неможливий без ефектив-
ного та стабільного розвитку, що 
насамперед залежить від випуску 
конкурентоздатності продукції. 

Проблема якості виготовле-
ної продукції є актуальною для 
будь-якого підприємства. Особли-
во нині, коли Україна намагається 
збільшити ринки збуту та вийти на 
міжнародний рівень. Для того, щоб 
ця мета була досягнута, необхідно 
відповідати міжнародним стандар-
там та встановленим вимогам. У 
сучасних ринкових умовах зусилля 
товаровиробників спрямовані на 
задоволення попиту споживачів, 
які, своєю чергою, керуються якіс-
ними характеристиками товару. 
Якість продукції є найважливішим 
показником діяльності нашого під-
приємства та стає головним чин-
ником, який впливає на споживача 
і спонукає його до придбання нашої 
продукції. 

Основними напрямками підви-
щення якості та конкурентоспро-
можності нашої продукції  є впрова-
дження новітніх технологій виробни-
цтва та суворе дотримання техноло-
гічних дисциплін, забезпечення не-
обхідної оснащеності виробництва, 
удосконалення стандартів і техніч-
них умов, що застосовуються, сер-
тифікація продукції, удосконалення 

методів контролю та самоконтролю 
на всіх стадіях виготовлення про-
дукції, застосування узгодженої сис-
теми прогнозування та планування 
необхідного рівня якості виробів, 
використання належної мотивації 
праці всіх категорій персоналу, уза-
гальнення та використання передо-

КЛЮЧ ДО УСПІХУ 
ПІДПРИЄМСТВА

Щорічно, у другий 
четвер листопада 

відзначається 
Всесвітній день 

якості. 

На фото: працівники відділу технічного контролю 
ДП «Красилівський агрегатний завод»

вого вітчизняного та зарубіжного 
досвіду щодо підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції.  

Чистота і культура нашого вироб-
ництва є важливим елементом сис-
теми управління підприємством та 
впливає на якість процесу виготов-
лення продукції, її надійність та есте-
тичний вигляд. Обов’язки по підтри-
манню необхідного рівня чистоти і 
культури виробництва в структур-

них підрозділах заводу покладають-
ся на їх керівників, а на робочих міс-
цях – на безпосередніх виконавців. 

На сьогоднішній день наше під-
приємство прагне досягати висо-
кого рівня чистоти та культури, та 
намагається дотримуватися вста-
новлених вимог, відповідно до По-

ложення «З оцінки рівня чистоти та 
культури виробництва на робочих 
місцях та в підрозділах ДП «Краси-
лівський агрегатний завод».

Щорічно, у другий четвер листо-
пада, відзначається Всесвітній день 
якості. Цього року він припав на 11 
листопада. Основною метою даного 
свята є підтримка принципів якості 
вироблених товарів і послуг.  

Саме якість продукції є запору-

кою успіху нашого підприємства, 
галузі та країни в цілому. Наше під-
приємство досягло та в подальшо-
му досягає успіхів, як у виробництві 
та і у якості виготовленої продукції, і 
нам є чим пишатись. 

ДП «Красилівський агрегатний 
завод» доводить, що здатен йти 
вперед навіть у найскладніші часи, 
і працівники, разом з керівництвом 
підприємства, готові вирішувати по-
ставлені перед нами завдання. 

Всесвітній день якості минув, але 
ми маємо щоденно випускати якіс-
ну продукцію. Тому бажаю усім того, 
що допоможе нам це здійснювати: 
міцного здоров’я, мирного неба, ща-
стя, успіхів, добробуту, натхнення 
у щоденній праці, нових здобутків, 
блискучих ідей та реальних можли-
востей для їхнього втілення, реалі-
зації творчих планів, професійних 
досягнень на шляху подальшого по-
кращення якості! 

Шановні колеги, дякую вам за 
співпрацю! Разом, конкретними 
справами ми подолаємо труднощі 
та виклики сьогодення!   
    

Головний контролер ДП 
«Красилівський агрегатний завод» 

Оксана Гиляка

Шановні заводчани!
 
Близько 500 працівників ДП «Красилівський агрегатний завод» от-

римали  більше 6 мільйонів гривень «заборгованих» коштів по частко-
вому безробіттю на період карантину. 

Завдяки об’єднанню зусиль і непохитній принциповій позиції ди-
ректора підприємства Олександра Процюка, голови профкому Мико-
ли Галиша вдалося досягти позитивного результату. 

Свого часу, дізнавшись про скрутну ситуацію, яка виникла на за-
воді, Голова Федерації профспілок Хмельницької області Олег Ско-
вородніков і директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня 
неодноразово зустрічалися з представниками трудового колективу, 
відпрацювали спільні дії. З метою погашення цієї заборгованості Фе-
дерація профспілок області протягом липня-серпня поточного року 
направила 20 звернень до народних депутатів України, ФПУ, Кабміну, 
Правлінню фонду соціального страхування на випадок безробіття та 
до міністерств.

Належні працівникам кошти 2 листопада 2021 року надійшли на 
їхні карткові рахунки.

Дирекція заводу та профспілковий комітет висловлюють щиру по-
дяку Голові Федерації профспілок Хмельницької області Олегу Ско-
вороднікову, директору обласного центру зайнятості Сергію Черешні 
за підтримку та проведену роботу, яка завершилася повним успіхом.

Федерація профспілок області дякує за підтримку, розуміння та 
практичну допомогу у вирішенні питання виплати заборгованості за-
водчанам заступникам голови ФПУ Василю Андреєву, Олександру 
Шубіну, народним депутатам України, які долучилися до розв’язання 
проблеми.

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ – 
ВАГОМИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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•	 Інженер-конструктор;
•	 інженер-програміст;
•	 оператор	верстатів	з	програмним	керуванням;
•	 фрезерувальник;
•	 токар;
•	 шліфувальник*;
•	 різьбошліфувальник*;
•	 електрозварник	на	

автоматичних	машинах;
•	 різальник	металу	на	

ножицях	і	пресах;
•	 нормувальник.
*можливість	навчання	на	виробництві

ОПЛАТА	ЗА	ДОМОВЛЕННІСТЮ

На ДП «Красилівський агрегатний завод» – як і 
на більшості підприємств ДК УКРОБОРОНПРОМ, 
організовано постійну вакцинацію від COVID-19. 
Працівники	підприємства,	які	бажають	отримати	

безкоштовно	щеплення	від	COVID-19,	
просьба	звертатися	
в	медпункт	заводу.

В	заводському	медпункті	проводиться	прийом	працівників	
підприємства	лікарем-невропатологом	

КНП	«КРАСИЛІВСЬКА	БАГАТОПРОФІЛЬНА	ЛІКАРНЯ»
Дні	прийому:

–	ПОНЕДІЛОК:	16.00	–	18.00
–	СЕРЕДА:	16.00	–	18.00

–	П’ЯТНИЦЯ:	16.00	–	18.00

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуються	на	роботу!

Запрошуються	на	роботу!

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ!

Підприємство має можливість 
реалізувати для працівників 
підприємства твердопаливні 

котли моделі АОТВ-16С за 
спеціальною ціною – 

9620 гривень.
– Можливе оформлення покупки 

в рахунок зарплати.
– Можливе розтермінування 

оплати на 12 місяців.

КІЛЬКІСТЬ КОТЛІВ – ОБМЕЖЕНА!!!

Увага!
	До	відома	працівників	–	суб’єктів	

декларування	в	2022	році

          Для заповнення розділу 12.1. щорічної декларації за 2021 
рік, завчасно отримайте в банківських установах, де відкрито Ваші 

рахунки (за винятком заводських зарплатних) та рахунки членів 
Вашої сім’ї (пенсійних, депозитних та інших карток)  номера рахунків 

клієнтів банківських установ (так звані IBAN) які мають 
наступний вигляд:

 UA XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXХ
Зверніть	увагу,					

що	в	попередніх	деклараціях	така	інформація	відсутня!
Набір цифр зазначених на банківський платіжній картці 

не є номером  рахунку!
У разі наявності відповідних банківських додатків («Ощад 24», 

«Приват 24» і т.і.) номера рахунків доступні в цих додатках!

Телефон для довідок та консультацій з питань декларування: 
внутрішній:	215;	мобільний:	068	204	06	72

У В А Г А!
Шановні працівники та відвідувачі!

Адміністрація Державного підприємства «Красилівський 
агрегатний завод» з 09.12.2021 не буде допускати на роботу 
працівників та приймати відвідувачів (здійснювати їх допуск 
на територію), що не пройшли вакцинацію або не мають до-
відку форми №028-1/о. 

Допуск на територію підприєм-
ства здійснюється:

-	 за наявності повної вакцинації;
-	 при одному щепленні;
-	 довідки від лікаря форми 

№028-1/о про наявність протипока-
зань щеплень;

-	 довідки від лікаря форми 
№028-1/о про перенесення хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Для довідки: прохідна – це вже територія підприємства. 
Підстава: положення та вимоги ст. 12 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», ст. 27 Закону Укра-
їни «Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення» та ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державну 
службу», ст. 46 Кодексу законів про працю України, Постанов 
Кабінету Міністрів України №83 від 04.03.2015 «Про затвер-
дження переліку об`єктів державної власності, що мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки держави», 
№1236 від 09.12.2020 «Про встановлення карантину та за-
провадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (зі змінами згідно Постанова від 20.10.2021р. 
№1096), а також наказів Міністерства охорони здоров›я 
України від 04.10.2021 №2153 та від 16.09.2011 №595. 

Нагадуємо, що згідно ст. 44-3 КУпАП порушення пра-
вил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітар-
но-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пе-
редбачає накладення штрафу:

• на громадян – від 1 000 до 2 000 н.м.д.г. Тобто 17 000 
- 34 000 грн,

• на посадових осіб – від 2 000 до 10 000 н.м.д.г. Тобто 
34 000 -170 000 грн.
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 Спростування найпоширеніших 

фейків про вакцинацію від COVID-19
Фейки про вакцину від коронавірусу можуть посіяти у людей недовіру до вакцинації та 

сповільнити подолання пандемії у світі. Тому фахівці центру громадського здоров’я зібра-
ли найпоширеніші фейки про вакцинацію, аби надати компетентні роз’яснення.

Фейк 1: У світі зафіксовані випадки смерті в результаті вакцинації від COVID-19
У середині січня з’явилися повідомлення, що невдовзі після отримання вакцини від 

Pfizer/BioNTech у Норвегії померли 33 людини у віці 75 років і старше. Мережею також 
поширюються повідомлення про випадки смерті літніх людей чи медперсоналу в інших 
країнах.

Факт: Аналіз, проведений Всесвітньої організацією охорони здоров’я, засвідчив, що ле-
тальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей 
цього віку і немає підстав вважати, що вони пов’язані з вакцинацією. Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я наразі не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення 
вакциною проти коронавірусу, заявляє експертка ВООЗ Маріанджела Сімао.

    Фейк 2: Люди заразилися COVID-19 в результаті вакцинації
Факт: Ви не можете заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живих 

компонентів вірусу, здатних викликати хворобу. Проте, можливо, що на момент вакцина-
ції ви вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього. Ви просто відчули симптоми 

хвороби, лише після проходження вакцинації.
    Фейк 3: Вакцини Pfizer і Moderna викликають 

сильний анафілактичний шок
Факт: Насправді сильну алергічну реакцію піс-

ля вакцинації фіксують лише в одному випадку на 
сотні тисяч вакцинованих. За даними Управління 
з санітарного нагляду за якістю харчових продук-
тів та медикаментів США, протягом десяти днів зі 
старту в США масової вакцинації препаратом Pfizer/
BioNTech на 1 млн 900 тис. введених доз зафіксова-

но близько 20 випадків важких алергічних реакцій, включно з анафілаксією, тобто 11,1 
випадків на мільйон введених доз. У більшості пацієнтів, які мали такі реакції, в минулому 
була тяжка алергія на інші ліки. У США під час щеплень вакциною Modernа, зареєстрова-
но 2,5 випадки алергічних реакцій на мільйон доз.

    Фейк 4: Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок
Нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок син-

цитин, який бере участь у формування плаценти, що в свою чергу призведе до безпліддя 
у жінок.

Факт: Якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те 
саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок 
дітородного віку по всьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати 
дітей, що не є правдою.

    Фейк 5: Вакцина від коронавірусу викликає розсіяний склероз
Начебто в 0,2% волонтерів вакцина від коронавірусу викликала розсіяний склероз.
Факт: Насправді лише в єдиному випадку при випробуванні вакцини AstraZeneca пові-

домили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому випадку — запалення спин-
ного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до 
вакцинації.

Фейк 6: мРНК-вакцини — генетична зброя, яка змінює наші гени
Факт: Генетична модифікація передбачає навмисне введення чужорідної ДНК в ядро 

клітини людини. Проте вакцини цього не роблять. мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи 
не потрапляє в ядро клітини, де знаходиться наша ДНК. Це означає, що мРНК не може 
впливати чи взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. Натомість вакцини проти мРНК 
COVID-19 працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити 
імунітет до хвороб.

Противник вакцинації та 
фінансовий гуру помер від 

коронавірусу
У Великій Британії помер відомий противник антиковідних за-

ходів, гуру особистих фінансів Алан Стіл. Як пише Daily Mail, це 
сталося через місяць після його зараження коронавірусом.

74-річний чоловік помер після того, як його госпіталізували з 
вірусом. За кілька годин до того, як його помістили на штучну 
вентиляцію легень, він порадив друзям «схрестити пальці».

Daily Mail пише, що Стіл був активним противником носіння ма-
сок, обмежувальних заходів з боку влади. Ці ідеї він поширював 
серед тисяч своїх передплатників. Популярність набув колись  
зовсім не завдяки 
медицині. У Стіла 
був фінансовий та-
лант, завдяки яко-
му він сколотив 
статки і вчив цьо-
му інших. До зара-
ження CoViD-19 він 
пропагував серед 
тисяч своїх перед-
платників зневіру у 
небезпеці цієї хво-
роби.

Комаровський жорстко 
звернувся до українців

Доктор закликав громадян брати до уваги той факт, що ситу-
ація в лікарнях важка: «на кладовищах місця ще є», а в моргах 
вже немає

Перш за все, лікар, педіатр Комаровський звернув увагу укра-
їнців на ситуацію в лікарнях і моргах. За інформацією лікаря, в 
українських лікарнях для людей, інфікованих коронавірусом, 
місць немає, а в моргах шикуються черги з санітарів з коляска-
ми, в яких перевозять трупи.

«Якщо хтось із депутатів каже, що в лікарнях є місця, то він 
бреше. На кладовищах місця ще є, а в моргах місць немає», – 
сказав Комаровський.

Місця від-
сутні і в судо-
во-медичних 
моргах, куди 
доставляють 
померлих вдо-
ма. Якщо їм 
до смерті не 
зробили ПЛР-
тест, за сло-
вами доктора, 
потрапляють 
в число по-
мерлих не від 
коронавірусу, а 
від пневмонії.

Також Комаровський вказав на проблему підробки COVID-сер-
тифікатів, в умовах, коли 99% пацієнтів знаходяться в реаніма-
ціях не вакциновані. Як приклад навів ситуацію людини, яка ку-
пила батькам підроблені документи і відправила на відпочинок. 
Але ті пізніше померли.

«Люди нарешті розуміють, що треба зробити щеплення, але 
зробити щеплення вони не можуть, тому що вже купили сертифі-
кат», – зазначив доктор.

«Усього два слова – вакцинація та 
вентиляція. Вакцинація людей та вен-
тиляція приміщень, максимальний 
повітрообмін скрізь», — сказав лікар 
Комаровський.

Сам Комаровський вакцинувався від коронавірусу ще в квітні 
2021 року препаратом Covishield (AstraZeneca)

Чому «чіпізація» 
внаслідок вакцинації 

неможлива: цікаве 
пояснення лікаря

Лікар-інфекціоніст, голова Національної техніч-
ної групи експертів з питань імунопрофілактики 
Федір Лапій спростував міф щодо можливості 
«чіпізації» внаслідок вакцинації від коронавірусу. 
Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я не є інженером, що називається технарем. 
Але я питав тих, хто посвячений в чіпи, – вони мені сказали: «Федір, найменший чіп, 
який можна було би ввести в організм людини, він просто не протиснеться через проріз 
голки», – зазначив Лапій.

Крім того, «вартість такого наночіпа зашкалювала б», наголосив лікар.
За словами Лапія, одна вакцина від коронавірусу коштує в середньому $3-4 за дозу.
«Важко собі уявити, скільки коштувала б вакцина, якби там дійсно були чіпи... І потріб-

но було б велику голку використовувати або вживлювати», – додав він.
Водночас він зауважив, що для роботи чіпів необхідне електроживлення.
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Церква залишається у лідерах за рів-
нем довіри серед українців. 

«Вечірній Київ» запитав у священни-
ків різних церков, що вони думають про 
вакцинацію від коронавірусу, чи робили 
щеплення та, чи варто вірити закликам 
утриматись від вакцини через релігійні 
пророцтва.

Фактично від початку пандемії мере-
жею почали ширитися доволі конспіро-
логічні версії про те, що наступ корона-
вірусу — це «справа рук нечистого». А 
сама вакцинація — ніщо інше, як «ма-
сове чіпування населення», що зробить 
світ підконтрольним. Такі думки диванні 
експерти підкріплювали ще й релігійни-
ми догмами, збиваючи з пантелику тих, 
хто сповідує ту чи іншу релігію.

Відтак, видання поцікавилося думкою 
представників різних церков — чи вар-
то вірити радикальним теоріям і утри-
муватись від вакцинації. Адже сьогодні 
церква залишається у лідерах за рівнем 
довіри серед українців, а до думки пред-
ставників духовенства прислухаються 
мільйони вірян, зокрема, старшого віку, 
яким першочергово рекомендують вак-
цинацію.

***
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
о. Михайло Омельян, 
священник ПЦУ:

— Свою позицію стосовно щеплень 
наша церква озвучила ще на початку 
пандемії, чітко наголосивши, що у ПЦУ 
немає жодних заперечень щодо вакци-
нації. Зокрема, як до медичної процеду-
ри. І щеплення не суперечить ані Божим 
заповідям, ані засадам християнської 
віри!

Водночас, церква не буде примушува-
ти будь-кого робити вакцину. Процедура 
вакцинації мусить бути добровільною 
та усвідомленою. Кожна людина вільна 
прийняти власне зважене та відпові-
дальне рішення, яке буде опиратися ви-
нятково на фахові рекомендації медиків 

та індивідуальні показники здоров’я.
До слова, я вже отримав дві дози вак-

цини Pfizer. Свідомо пішов на такий крок, 
щоби спілкуватися з вірянами без обме-
жень.

***
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦЕРКВА 
(МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ)
о. Миколай Данилевич, 
спікер УПЦ МП:

– Питання вакцинації не є релігійним. 
Це питання медичне. Тому жодної пере-
стороги з цього приводу церква не має. 
Важливо лише, щоб вакцини були якісні 
та дієві. Тому що ці сироватки поки що 
«молоді», і ми досі не можемо знати, як 
вплинуть на наше здоров’я. Треба також, 
аби процес вакцинації був добровільним 
і не порушував прав людини. Тому що 
зараз, наприклад, дуже наполегливо зо-
бов’язують і працівників освіти, і медич-
них працівників зробити щеплення. Чи 
правильно це?!

Взагалі те, що християнська спільнота 
насторожено відноситься до будь-яких 
засобів контролю над людиною, пояс-
нюється словами із Святого Письма, де 
говориться про те, що вкінці світу будуть 
ставити на праву руку і на чоло печать 
антихриста. Не сказано, що це буде за 
печать, і з чого вона буде складатись. 
Йдеться лише про сам факт. І тому будь-
які речі, які бодай побіжно нагадують про 
це, абсолютно виправдано викликають у 
християн настороженість. З іншого боку 
– деякі погляди є все-таки перебільшені і 
радикалізовані. Тому тут треба це питан-
ня тверезо вивчити і для себе зрозуміти, 

звідки такі думки беруться.
А взагалі, як на мене, щоб люди не 

мали підстав для усіляких додумувань і 
страхів, їм треба, як кажуть, відкрити усі 
карти і надати максимально вичерпну ін-
формацію про вакцину.

Сам я ще не вакцинувався, тому що 
не маю такої необхідності. Але водночас 
і не маю якихось пересторог до вакци-
нації і, як тільки виникне така потреба, 
готовий зробити щеплення. Раніше ж 
вакцинувались від віспи чи кору, то чому 
не можемо вакцинуватись від коронаві-
русу?!

***
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
о. Андрій Боднарук, голова 
прес-бюро Київської Архиєпархії 
УГКЦ:

— Від початку пандемії світ сприймав 
вірус як вирок, як страх чи божевілля. 
Події останніх двох років справді зму-
сили нас багато переживати, сумувати 
та втрачати. Але це не стільки вирок, як 
шанс для нас. Шанс побороти цю хво-
робу разом — у довірі та підтримці один 
одного. Шанс знайти вихід і усім разом 
ним скористатись. Зокрема, говорю про 
вакцинацію.

І Папа Франциск, і глава УГКЦ Бла-
женніший Святослав — одними із пер-
шими вакцинувались та своїм прикла-

дом висловили позицію до щеплення. 
Тобто церква абсолютно не має жодних 
застережень чи упередженості до вакци-
нації. Лише говоримо про те, що рішення 
кожного має бути добровільним, а саме 
щеплення — безпечним і зрозумілим.

Саме тому одразу ж закликали пові-

домляти населенню максимально де-
талізовану інформацію про вакцини та 
їхній вплив на здоров’я. І нині церква 
продовжує говорити про те, що імуніза-
ція повинна зберегти здоров’я українців, 
тому не потрібно безпідставно відкидати 
цю думку.

Якось мав нагоду спілкуватись із ме-
диком і запитав у нього, як, на його по-
гляд, переконати старших людей вакци-
нуватись. Він порекомендував показати 
їм кадри однорічної давності, коли втом-
лена хворобою Італія не встигала хоро-
нити померлих та з усіх сил намагалась 
полегшити страждання хворих, які мучи-
лись у реанімаціях…

Якщо хтось вважає, що вакцина — це 
якийсь сатанинський задум, то це хибно. 
Нечистий діє у такий спосіб, щоб змусити 
людей жити у страху. У той час, як Бог 
діє інакше — він спонукає нас до дій. 
Дією у цьому випадку є саме колективна 
імунізація. Пам’ятаймо, що від наших дій 
залежить життя і здоров’я інших людей. 
Будьмо відповідальними і свідомими!

***
РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
о. Богдан Савицький, вікарний 

священник Костелу Святого Ми-
колая у Києві:

— Папа Римський вакцинувався і за-
кликає мудро та розсудливо ставитись 

до свого здоров’я. Одночасно вакцина-
ція — не є однозначною панацеєю від 
коронавірусу. Але наскільки можливо 
зменшує ризик перебігу хвороби і допо-
магає перехворіти без ускладнень, у лег-
кій формі.

Треба також пам’ятати, що вакцинація 
потрібна не лише для власної безпеки, а 
й для безпеки оточуючих. І сьогодні оби-
рати щеплення — означає бути відпові-
дальним перед своїми рідними, близь-
кими, перед колегами та суспільством в 
цілому.

Але я, наприклад, не вважаю доціль-
ним закликати до вакцинації під час 
священних літургій. Адже це час насам-
перед для молитви, для Бога. І Господь 
недарма кожного з нас наділив волею 
та розумом, аби ми були вільні у своєму 
виборі і вирішували, чи вакцинуватися. 
Зрештою, нині ми не обділені доступом 
до інформації.

Що стосується версій про чіпування 
людей, то буду відвертим — я до цього 
ставлюсь дуже скептично. Сироватка 
проти COVID-19 — це така ж сама си-
роватка, як проти інших хвороб, які світ, 
до речі, зміг подолати тільки завдяки ще-
пленням. І та людина, яка мислить, яка 
багато читає, — просто не повірить у такі 
згубні думки. До слова, я повністю вакци-
нувався і вважаю це одним із наймудрі-
ших рішень у своєму житті.

***
ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
пастор Юрій Кулакевич, Цер-

ква християн віри євангельської:

— Позиція християн віри євангель-
ської щодо вакцинації відповідає заяві 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій, якою духовенство підтримує 
імунізацію українців.

Особисто я, як священнослужитель, 
як настоятель, завжди на стороні тра-
диційної медицини, прислухаюсь до ме-
диків та закликаю до цього інших. Адже 
ми не є фахівцями, не маємо медичної 
практики, аби брати на себе відповідаль-
ність дозволяти чи не дозволяти вакци-
націю, закликати чи не закликати до неї.

Втім, якщо сьогодні світ зустрівся із 
викликом коронавірусу, і медики радять 
щеплюватись, то, певно, маємо до них 
прислухатись. Загалом, моя позиція 
така: все, що, на ваш погляд, буде кра-
щим для вашого здоров’я, все, що не 
нашкодить вам, — робіть. І будьте здо-
ровими!

Що каже Бог: представники церков розвіяли 
популярні міфи про вакцинацію
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ХТО ПІДЛЯГАЄ ОБОВ’ЯЗКОВІЙ 
ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) 
України своїм наказом від 04.10.2021 
№2153, зареєстрованим в Мін’юсті 
07.10.2021 за №1306/36928, затвердило 
перелік організацій, представники яких 
підлягають обов’язковій вакцинації про-
ти COVID-19. 

З 09.11.2021 МОЗ розширило перелік 
професій з обов’язковою вакцинацією 
від Covid-19, включивши працівників: 

– держпідприємств, які мають стра-
тегічне значення для економіки й безпе-
ки держави (згідно переліку стратегіч-
них організацій, що затверджено ПКМУ 
№83 від 04.03.2015 «Про затвердження 
переліку об’єктів державної власності, 
що мають стратегічне значення для 
економіки і безпеки держави»).

У МОЗ посилаються на статтю 12 
Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» та статтю 27 
Закону України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя 
населення». Там йдеться, що працівники 
окремих професій, виробництв та орга-
нізацій, діяльність яких може призвести 
до зараження цих працівників та поши-
рення ними інфекційних хвороб, підля-
гають обов’язковим профілактичним 
щепленням.

Мета – захистити життя і здоров’я 
українців та їхніх близьких, створивши 
безпечне середовище в закладах та 
державних установах.

Строки обов’язкової вакцінації – на-
каз набирає чинності з 9 грудня 2021 
року. Тобто, якщо до 9 грудня праців-
ники організацій не щепляться, їх від-
сторонять від роботи без збереження 
заробітної плати.

Люди з протипоказаннями до ще-
плень мають надати відповідні доку-
менти керівникам.

Громадяни України, які мають проти-
показання до вакцинації від коронавіру-
су, зможуть отримати від сімейного ліка-
ря довідку форми №028-1/о. 

Працівники, які мають абсолютні про-
типоказання до проведення щеплень, 
відповідно до Переліку медичних проти-
показань та застережень до проведення 
профілактичних щеплень, затверджено-
го наказом МОЗ України від 16 верес-
ня 2011 року №595, не підлягатимуть 
обов’язковій вакцинації.

Працівники, які не щепляться проти 
COVID-19 протягом цього періоду, бу-
дуть відсторонені від роботи без збере-
ження заробітної плати.

– На який строк відбуватиметься від-
сторонення від роботи?

– Строк відсторонення встановлю-
ється до усунення причин, що його зу-
мовили. Тобто до моменту отримання 
щеплення. Отримання першої дози вак-
цини вже вважається усуненням причин 
відсторення від роботи.

– Кого не можна відсторонити від ро-
боти?

– Відсторонити від роботи не можна 
осіб, які мають абсолютні протипоказан-
ня до проведення таких профілактичних 
щеплень проти COVID-19 та надали ме-
дичний висновок про наявність проти-
показань. Якщо у людини є протипока-

зання до конкретного виду вакцини, то 
довідка може видаватися тимчасово, 
орієнтовно на кілька місяців або у важ-
ких випадках – постійно.

– Як відсторонюватимуть працівни-
ків?

– Роботодавець має завчасно, до 9 
грудня, повідомити працівників відпо-
відних категорій про відсторонення від 
роботи, якщо вони ухилятимуться від 
вакцинації, або не проінформують робо-
тодавця, що вже пройшли хоча б перший 
етап щеплення.

Крім того, роботодавець має у тако-
му повідомленні надати всю необхідну 
інформацію та сприяти проходженню 
профілактичного щеплення.

Відсторонення відбуватиметься 
на підставі наказу по підприємству з 
обов’язковим доведенням його до відо-
ма працівників під підпис. Строк відсто-
ронення – «до усунення причин, що його 
зумовили».

Також перш ніж відсторонити невак-
цинованого працівника від роботи, пра-
цедавець має письмово зафіксувати 
факт відмови працівника від щеплення.

Відсторонення від роботи відбуваєть-
ся без збереження заробітної плати. Як 
роз’яснює Постанова, нарахування за-
робітної плати в період відсторонення 
не відбувається і стаж також не врахо-
вується.

Крім того, українцям, яких відсторо-
нять від роботи за відмову від вакцина-

ції проти коронавірусу, не надаватимуть 
допомогу за лікарняними.

– Чи можуть відсторонити від ро-
боти осіб, які нещодавно перехворіли 
COVID-19?

– Особи, які перехворили, зможуть 
отримати у лікаря довідку за формою 
028, яка дозволяє відтермінувати вак-
цинацію на строк до 3-х місяців, а також 
незабаром згенерувати сертифікат про 
одужання в системі Дія.

– Чи може відсторонений працівник 
працювати дистанційно?

– Дистанційна робота, надомна ро-
бота та робота в режимі гнучкого часу 
– лише режими роботи. Статтею 12 За-
кону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» передбачено 
обов’язок в цілому відсторонити від ро-
боти, без винятку щодо режиму роботи.

В той же час, як роз’яснили у Дер-
жпраці, звільняти невакцинованих ніхто 
не буде. Як тільки карантин закінчиться, 
їх повернуть на робочі місця

Керівник підприємства зобов’язаний 
(згідно вимог та положень ПКМУ №1236 
від 09.12.2020 «Про встановлення ка-
рантину та запровадження обмежуваль-
них протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2») здійснювати:

1) контроль за проведенням обов’яз-
кових профілактичних щеплень проти 
COVID-19 працівниками та державними 
службовцями, обов’язковість профі-
лактичних щеплень яких передбачена 
переліком професій, виробництв та ор-
ганізацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним щеплен-
ням, затвердженим наказом Міністер-
ства охорони здоров’я від 4 жовтня 
2021р. №2153;

2) відсторонення від роботи (вико-
нання робіт) працівників та державних 
службовців, обов’язковість профілак-
тичних щеплень проти COVID-19 яких ви-
значена переліком та які відмовляють-
ся або ухиляються від проведення таких 
обов’язкових профілактичних щеплень 
проти COVID-19 відповідно до статті 46 
Кодексу законів про працю України, ча-
стини другої статті 12 Закону України 
«Про захист населення від інфекційних 
хвороб» та частини третьої статті 5 Зако-
ну України «Про державну службу», крім 
тих, які мають абсолютні протипоказан-
ня до проведення таких профілактичних 
щеплень проти COVID-19 та надали ме-
дичний висновок про наявність проти-
показань.

При цьому Постанова №1096 від 
20.10.2021 фіксує наступні вимоги:

– на час такого відсторонення оплата 
праці працівників та державних служ-

бовців здійснюється з урахуванням 
частини першої статті 94 КЗпП, части-
ни першої статті 1 Закону України «Про 
оплату праці» та частини третьої статті 5 
Закону України «Про державну службу»;

– відсторонення працівників та дер-
жавних службовців здійснюється шля-
хом видання наказу або розпорядження 
керівника державного органу (держав-
ної служби) або підприємства, установи, 
організації з обов’язковим доведенням 
його до відома особам, які відстороню-
ються;

– строк відсторонення встановлю-
ється до усунення причин, що його зумо-
вили.

Роботодавець створює наказ за пра-
вилами, яких дотримується роботода-
вець при складанні внутрішніх розпо-
рядчих документів. У ньому буде:

– посилання на Постанову КМУ 
№1096;

– зазначення, що з певної дати (для 
працівників, які вже прийняті на роботу, 
з 9 грудня 2021 року) працівники, які не 
пройшли обов’язкову вакцинацію, від-
стороняються від роботи;

– наведено перелік посад та ПІБ пра-
цівників, які підлягають обов’язковій 
вакцинації;

– наведено перелік документів (сер-

тифікат вакцинації або його копія), які 
ці працівники повинні надати (і кому – 
відділу кадрів, бухгалтерії, керівникам 
відділів тощо) на підтвердження проход-
ження повної вакцинації (в електронно-
му та/або паперовому вигляді);

– зазначення, що на час відсторонен-
ня за такими працівниками зберігається 
їх робоче місце, але не зберігається за-
робітна плата;

– зауваження, що з дня, у якому ці 
працівники нададуть документи про 
проходження вакцинації, вони знову бу-
дуть допущені до роботи.

Також необхідно встановити обов’я-
зок для керівників відділів (відділу ка-
дрів або структурних підрозділів), як 
мінімум, за 1 день до початку відсторо-
нення, надати керівнику підприємства 
перелік тих, хто потрібні документи не 
надав. Адже якщо вони з 9 грудня не 
вийдуть на роботу, їм терміново потріб-
но буде шукати заміну. Та ще й серед тих, 
хто пройшов вакцинацію і має чинний 
сертифікат.

Керівник підприємства має проінфор-
мувати колектив про правові наслідки у 
випадку відмови або ухилення від ще-
плення. Саме керівник має контролю-
вати наявність обов’язкових профілак-
тичних щеплень проти COVID-19 серед 
працівників та відсторонювати неще-
плених.

Якщо працівник ухиляється або від-
мовляється від щеплення, то керівник 
має відсторонити його від виконання 
обов’язків. Для цього він складає відпо-
відний акт.

Керівник підписує наказ або розпоря-
дження про відсторонення таких праців-
ників та інформує їх про рішення.

У МОЗ підкреслюють, що звільняти 
працівника через відсутність щеплення 
незаконно. Для цього відсутні правові 
підстави.

Як тільки працівник отримає при-
наймні одне щеплення, підстави для 
продовження його відсторонення зника-
ють. У такому випадку його мають допу-
стити до роботи.

Якщо під час перевірки виявиться, 
що на підприємстві працюють люди, 
які ухиляються від щеплення, відпові-
дальні посадові особи будуть покарані 
відповідно до статті 44-3 Кодексу про 
адміністративні правопорушення «Пору-
шення правил щодо карантину людей». 
За порушення цієї статті для посадової 
особи передбачений штраф від 34 тисяч 
гривень.

Нагадаємо, що за ст. 44-3 КУпАП по-
рушення правил щодо карантину людей, 
санітарно-гігієнічних, санітарно-протие-
підемічних правил і норм, передбачених 
Законом України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», іншими актами 
законодавства, а також рішень органів 
місцевого самоврядування з питань 
боротьби з інфекційними хворобами пе-
редбачає накладення штрафу:

– на громадян – від 1000 до 2000 
н.м.д.г. Тобто 17-34 тисяч грн,

– на посадових осіб – від 2000 до 10 
000 н.м.д.г. Тобто 34-170 тисяч грн.

Вакцинація 
– це єдиний 
ефективний 
спосіб захистити 
себе від 
COVID-19
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                   АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Реєстрація місця проживання 
онлайн: коли нововведення 
набере чинності

Доволі часто поліцейські забороня-
ють водієві «знімати» їх на камеру під 
час зупинки транспортного засобу. Ін-
коли правоохоронці приховують своє 
службове посвідчення. Таку заборону 
вони пояснюють начебто нормами 
Конституції.

Основний державний документ за-
бороняє втручання в особисте й сімей-
не життя людини та збір конфіденцій-
ної інформації про неї без її згоди, тоді 
як виконання службових обов’язків аж 
ніяк не відноситься до категорій «осо-
бистого» чи «сімейного» життя.

Так, Закон «Про інформацію» перед-
бачає, що конфіденційною є інформа-
ція про фізичну особу, а також інформа-
ція, доступ до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім суб’єктів 
владних повноважень. Не належать 
до інформації з обмеженим доступом 
відомості про незаконні дії органів дер-
жавної влади, їх посадових та службо-
вих осіб.

Це означає, що дані про працівників 
правоохоронних органів нашої країни 
не є конфіденційними, тобто відкриті 
для людей і водіїв зокрема.

Закону, який забороняв би фотогра-
фувати або знімати на відео службове 
посвідчення або дії поліцейського не 

існує. Тому, на місці зупинки водієві не 
заборонено «знімати» на телефон як дії 
поліцейського, так і його службове по-
свідчення.

Таким чином, на місці зупинки водію 
не заборонено фіксувати за допомо-
гою гаджетів як дії поліцейського, так 
і його службове посвідчення. Будь-які 
зауваження стражів порядку щодо цьо-
го не є законними.

Наразі чинне законодавство України 
не містить згадок про обов’язок полі-
цейського дати зафіксувати своє служ-
бове посвідчення. Відповідно до ч. З ст. 
18 Закону України «Про Національну 
поліцію» звертаючись до особи, або у 

Чи має право водій фіксувати на камеру 
інспектора поліції та його службове 
посвідчення? 

разі звернення особи до поліцейсько-
го, поліцейський зобов’язаний назвати 
своє прізвище, посаду, спеціальне зван-
ня та пред’явити на її вимогу службове 
посвідчення, надавши можливість оз-
найомитися з викладеною в ньому ін-
формацією, не випускаючи його з рук. 
Форма ознайомлення громадянами 
України з викладеною інформацією в 
службовому посвідченні поліцейсько-
го у законодавстві не визначена. Тому 
ніщо не забороняє громадянину під 
час ознайомлення, коли поліцейський 
тримає службове посвідчення в руках, 
фотографувати або фіксувати його на 
камеру.

З 1 грудня поступово кожен регіон 
буде переходити на електронну змі-
ну місця реєстрації.

«Реєстрація місця проживання 
онлайн стане доступною для кож-
ного українця вже зовсім скоро. Ос-
новні норми закону набирають чин-
ність з 1 грудня 2021 року — змінити 
зареєстроване місце проживання 
онлайн можна буде значно прості-
ше в Дії. Для цього потрібно 10–15 
хвилин на заповнення заяви в Дії 
та онлайн-підтвердження власника 
житла», – заявив віце-прем’єр-мі-
ністр — міністр цифрової трансфор-
мації України Михайло Федоров в 
ефірі одного з телеканалів.

За його словами, якщо ви реє-
струєтеся там, де зараз мешкаєте, 
то достатньо буде вказати адресу, 
підписати КЕПом, отримати згоду 
власника — і все.

Також міністр підкреслив, що 
впровадження послуги спростить 
відвідування військкоматів для чо-

ловіків. Їм більше не потрібно буде 
ходити до установи при переїзді. 
Військкомати будуть отримувати цю 
інформацію щоразу автоматично. 
Крім того, новий закон дасть змогу 
оформлювати пенсію чи медичну 
допомогу саме за місцем проживан-
ня.

Якщо під час експериментально-
го проекту скористатися послугою 
могли тільки українці, які мають 
ID-картку, то після ухвалення зако-
нопроекту та запуску послуги у всій 
країні змінити місце реєстрації в Дії 
зможуть і власники паспортів-кни-
жечок.

Зараз зміна місця реєстрації 
онлайн працює в 7 містах. Послуга 
вже доступна для жителів Києва, 
Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, 
Кривого Рогу та Маріуполя.

Чи може 
поліція може 
перевірити 
наявність 
COVID-
сертифікату у 
громадянина 
на вулиці

Співробітники поліції можуть на 
вулиці зупинити громадянина для 
перевірки наявності сертифіката 
про вакцинацію чи інші COVID-до-
кументи.

Про це в ефірі телеканалу ICTV 
повідомив голова Нацполіції Ігор 
Клименко.

«Поліція може зупинити людину 
на вулиці (для перевірки сертифіка-
ту про вакцинацію)», — повідомив 
голова Нацполіції.

За його словами, поліція має на 
це законне право.

Він зазначив, що, згідно із Зако-
ном «Про Національну поліцію», 
поліцейські мають профілактувати 
як кримінальні злочини, так і адмі-
ністративні правопорушення.

«Є постанова Кабінету Міністрів 
України, яка дає право працівни-
кам поліції перевіряти COVID-серти-
фікати та дотримання карантинних 
режимів. Є стаття 117 Конституції 
України, яка говорить про те, що 
рішення, розпорядження та поста-
нови Кабінету Міністрів обов’язко-
ві до виконання. Тож ми чітко ви-
конуємо розпорядження Кабінету 
Міністрів України та роз’яснюємо 
ці норми громадянам», — пояснив 
Клименко.

Він додав, що поліція перевіряє 
громадян на наявність COVID-доку-
ментів вибірково.

Зі слів голови Нацполіції, мета 
поліції – допомогти лікарям досяг-
ти колективної безпеки та імуніте-
ту.

Своєю чергою, міністр охорони 
здоров’я Віктор Ляшко підтримав 
керівника поліції й зазначив, що 
перевірки громадян на вулиці за-
конні, оскільки кожен громадянин 
є потенційним носієм вірусу і може 
порушувати режим самоізоляції.
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   Наше здоров’я - в наших руках
Лікар розповів про негативний 

вплив опалення на організм
Працююче опалення сприяє надмірній сухості повітря, що негативно 

позначається на роботі організму.
Лікар невролог Сергій Длін розповів в інтерв’ю, що “після включення 

центрального опалення в квартирах помітно знижується вологість пові-
тря, це робить не-
гативний вплив 
на стан слизових 
носа і горла, а та-
кож бронхів”.

Часто самі 
люди помічають, 
що при тривало-
му перебуванні в 
приміщенні, у них 
страждають сли-
зові оболонки – 
починають лущи-
тися і тріскатися 
губи, стає сухіше 
і дискомфортні-
ше в порожнині 
носа, сверблять, 

червоніють і болять очі.
Слизові швидше втрачають вологу, і те, що вони стають сухі, негатив-

но позначається на імунітеті. Чим менше вологи залишається в слизо-
вих тканинах, тим більше ризик, що вони стануть воротами для бактері-
альних і вірусних інфекцій.

Також, додав лікар, в умовах більш сухого, через опалення, повітря 
загострюються негативні алергічні, астматичні реакції.

“Сухе повітря небезпечне і для хворих дітей – при кашлі мокрота у 
них буде відходити гірше, а період одужання затягнеться”, – повідомив 
медик.

Одним із способів впоратися з проблемою пересушеного повітря в 
квартирі є її регулярне провітрювання.

Стало відомо, чому непитущі 
часто помирають раніше 

людей, які помірно вживають 
алкоголь

Вчені Грайф-
свальдського універ-
ситету з’ясували, чи 
корисний алкоголь 
для продовження 
життя, адже непиту-
щі часто помирають 
раніше, ніж люди, які 
помірно п’ють. Як 
з’ясувалося, жодної 
користі від спиртного 
для здоров’я немає, 
а останнє піддається 
логічному пояснен-
ню.

Результати науко-
вої роботи було опу-
бліковано у виданні 
PLOS Medicine. У рамках дослідження фахівці вивчили дані щодо 4028 до-
рослих громадян країни. Учасники ще у 1996-1997 роках, коли їм було від 
18 до 64 років, заповнили анкету, яка розкриває стан їхнього здоров’я, а та-
кож стосунки з алкоголем, наркотиками та іншими шкідливими звичками. 
Проаналізовано і дані про смертність цих людей, отримані в ході 20-річного 
спостереження за ними.

Усе це дозволило спростувати думку, що алкоголь зменшує ймовірність 
передчасної смерті. Виявилося, що рання смерть непитущих обумовлена   не 
тим, що вони перестали пити спиртне, а через причини, через які вони не 
могли це зробити. Зокрема, виявилося, що найчастіше кидають вживати ал-
коголь люди із хворобами, які зменшують тривалість життя. Саме це і впли-
ває на різницю в смертності непитущих і помірно п’ючих людей.

Небезпечно для здоров’я: 
фахівці назвали правила 

зберігання картоплі
Картопля – один з улюблених овочів українців. Однак, коли мова заходить 

про його зберігання, деякі люди роблять велику помилку, що приводить до 
швидкого псування.

Картопля швидше псується, якщо розташувати її поруч з певними про-
дуктами. Зокрема, поруч з яблуками. За даними фахівців, яблука виділяють 
високий рівень етиленового газу, що призводить до передчасного псування 
картоплі.

“Більш стиглі фрукти та овочі виділяють більше етилену. Якщо поруч з 
ними знаходяться певні продукти, газ вплине на їх дозрівання”, – зазнача-

ють експерти.
З б е р і г а й -

те картоплю в 
прохолодному, 
темному, венти-
льованому міс-
ці, наприклад, 
в шафі, комо-
рі або погребі, 
якщо він у вас 
є. При псуванні 
картопля може 
стати зеленува-
тою або з’явить-
ся неприємний 
запах.

Це говорить 
про присутність токсину соланіну. У картоплі також можуть прорости очі або 
з’явитися зморшки на шкірці. Все це ознаки старіння. Від такої картоплі кра-
ще позбутися.

Випробовування української 
COVID-вакцини, яку розробили 

львівські вчені, триває у 
Польщі

Випробування української вакцини проти коронавірусу тривають у лабо-
раторії міста Гданська у Польщі. Її планують випускати у вигляді пігулок чи 
спрею.

Це розробка львівських учених. Препарат, якому у світі аналогів немає, 
вирощений на дріжджах.

Паралельно у львівському Інституті біології клітин розробляють ін’єкцій-
ну вакцину. Цей препарат на основі очищених білків вірусу вже проходить 
клінічні дослідження на мишах, результати обіцяють невдовзі. Втім, саме пе-
роральну вакцину дослідники вважають перспективнішою. Вона значно де-
шевша у виробництві та має бути ефективною проти різних штамів COVID-19.

Науковці розпо-
відають, що їхня 
мета – зробити 
пероральну вак-
цину, яка може ви-
користовуватися 
або як пігулка, або 
як мікстура, або як 
спрей. Вона являє 
собою не очище-
ний білок, а просто 
дріжджові клітини, 
до яких прикріпле-
ні назовні вірусні 
білки.
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Таємниці та чудеса світу, 
загадки історії

Екологічно чисте па-
ливо

Інженер зі Славутича 
Володимир Мельников 
сконструював машину, 
яка перетворює відходи 
деревини в паливні бри-
кети. Піч під надвисоким 
тиском розігріває тирсу 
до 300 градусів, внаслі-
док чого утворюється 
рослинний клей. Далі 
працює прес, який сти-
скає масу з силою 200 
тонн на квадратний сан-
тиметр. В результаті виходить па-
ливний брикет, схожий на антрацит.

Опріснення морської води
Технологію опріснення морської 

води для пиття розробив професор 
Одеської державної академії холоду 
Леонард Смирнов. Заморожена осо-
бливим чином морська вода пере-
творюється в кристали, з поверхні 
яких можна видалити солі, шкідли-
ві речовини, а також важкі ізотопи 
водню, які негативно впливають на 
гени і нервову систему людини.

Профілактор Євмінова
До створення тренажера і відомої 

зараз у всьому світі методики про-
філактики і лікування захворювань 
хребта В’ячеслава Євмінова під-
штовхнула власна серйозна травма. 
В ході експериментів з дозуванням 
навантажень і виконання вправ під 
різними кутами, які активізували 
обмінні процеси і зміцнювали м’язи 
хребта, був винайдений тренажер, 
який отримав назву профілактор 
Євмінова.

Пристрій для боротьби з урагана-
ми

Унікальну конструкцію 
для захисту узбережжя від 
ураганів розробив доцент 
фізико-технологічного фа-
культету Рівненського дер-
жавного університету Ві-
ктор Бернацький. Пристрій 
вловлює потоки сильного 
вітру і зменшує його силу 
шляхом протидії зустрічно-
го потоку повітря. За свій 
винахід українець отримав 
нагороду Європейської на-

уково-промислової палати.
Найшвидший в світі автомобіль
У найшвидшому радянському ав-

томобілі, проект якого в 1966 році 
розробив харків’янин Володимир 
Нікітін, був встановлений 
вертолітний газотурбінний 
двигун ГТД-350 потужністю 
400 кінських сил. Розра-
хункова швидкість машини 
становила 400 км/год, але 
вона не була досягнута че-
рез відсутність відповідної 
траси. Однак під час заїзду 
на Чугуївської трасі ХАДІ-7, 
стартувавши з місця, зміг 
розвинути швидкість 320 
км/год на дистанції 1 км.

Кінескоп
Йосип Тимченко - лю-

дина, яка за два роки до 
відкриття братів Люм’єр, 
спільно з фізиком Миколою Лю-
бимовим розробив скачковий ме-
ханізм «равлик». Його принцип дії 
був покладений в основу створення 
кінескопа. У 1893 році в Одесі були 

показані два фільми, зня-
тих за допомогою першого 
кінескопа. Тимченко випе-
редив західних винахідни-
ків кінематографу, однак 
його пристрій не був запа-
тентований

Вугільний комбайн
У 1932 році українець, 

уродженець нинішньої Лу-
ганської області, Олексій 
Бахмутський створив до-
слідний зразок першого 
в світі вугільного комбай-
ну. Після деякого вдоско-

налення у 1939 році Горлівський 
завод ім. Кірова почав серійне ви-
робництво вугільних комбайнів, які 
успішно працювали на шахтах Дон-

басу до початку війни.
Зварювання живих тканин
Ідея зварювання живих тканин 

з’явилася серед вчених інституту 
електрозварювання ім. Євгена Па-

тона. Ще в 1993 році 
під керівництвом 
Бориса Патона були 
проведені експери-
менти, які довели 
можливість отри-
мання зварного з’єд-
нання різних м’яких 
тканин тварин спо-
собом біполярної ко-
агуляції.

Пізніше почалися 
експерименти зі зва-
рювання тканин ви-

Топ-23 кращих винаходів українців, 
які змінили світ

Завдяки українським ученим з’явилися винаходи, які зараз відомі всьому світу. Пропонуємо вашій 
увазі топ-23 кращих винаходів, які належать українцям.  Те, що деякі з цих речей – справа рук наших 
земляків, може стати для вас приємним сюрпризом. (Закінчення. Початок в попередньому номері.)

далених органів людини.
Рентген
Українець Іван Пулюй за 14 років 

до німця Вільгельма Рентгена скон-
струював трубку, яка згодом стала 
прообразом сучасних рентгенів-
ських апаратів.

Він набагато глибше, ніж Рентген 
проаналізував природу і механіз-
ми виникнення променів, а також 
на прикладах продемонстрував їх 
суть. Саме Іван Пулюй першим у 
світі зробив рентгенівський знімок 
людського скелета.

Компакт-диск
Мало хто знає, що прообраз ком-

пакт-диска в кінці 1960-х винайшов 
аспірант Київського інституту кібер-
нетики В’ячеслав Петров. Тоді роз-

робка носила 
науковий харак-
тер і не мала ні-
чого спільного 
з музикою. Оп-
тичний диск був 
створений для 
супер ЕОМ. 

Електричний 
трамвай

На початку 
1870-х полтав-
чанин Федір Пі-
роцький розро-
бив технологію 
передачі елек-
троенергії через 
залізний дріт. 

У 1880 році Піроцький представив 
проект застосування електрики 
«для руху залізничних потягів з по-
дачею струму». Через рік в Берліні 
поїхав перший трамвай, виробле-
ний компанією Siemens за схемою 
українця.

Екоавтомобіль, що працює на 
повітрі

Житель Харкова, 48-річний Олег 
Збарський, створив автомобіль, 
що працює на стисненому повітрі. 
Така пневмомашина, хоч і їздить зі 
швидкістю 40 км/год, не виробляє 
шкідливих викидів. І хоча екоавто-
мобіль дуже громіздкий, при відпо-
відному доопрацюванні технологія 
може отримати широке застосуван-
ня.

Профілактор Євмінова
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Розмова на прийомі у психолога:
– Напишіть листа людині, яка вас 

дратує, а тоді спаліть.
– Добре, спалю. А що робити з ли-

стом?

Розмова в черзі:
– Пропустіть мене, будь ласка, 

мені тільки запитати.
– Ви здуріли?! Це черга до банко-

мату!

– Складаю графік відпусток, ти в 
якому місяці хочеш йти?

– У місяці на букву «л».
– Добре, записую тебе на лютий.

У вхідні двері подзвонили.– Хто 
там?

– Установка вікон.
– Так ви ж щойно зайшли!
– Та я з вікна випав!

На уроці природознавства вчи-
телька запитує:

– Хто знає, чому лелеки на зиму 
відлітають у Африку?

Встає Вовочка:
– Ясна річ – негри також хочуть 

мати дітей!

– Склянку води, будь ласка.
– З сиропом чи без?
– Без сиропу.
– Без лимонного чи без помаран-

чевого?

А я от своєму чоловікові двічі не 
повторюю: одного разу сказала і 
все... Йду робити сама!

Ну, ось і знову збільшили ціни на 
спиртне… А дехто каже, що чиновни-
ки й уряд зовсім забули про народ!

В метро.
- Кхе -кхе-кахи.
- Чоловік, ви кашляєте, у вас коро-

новірус!
- Спокійно! У мене відкрита форма 

туберкульозу!
- Хух. Слава Богу.

Гороскоп на груденьСміх 
продовжує 
життя

Овен
(21 березня – 19 квітня)

Овни в грудні повинні ціл-
ком присвятити себе роботі, 
і нарешті вже завершити раніше розпоча-
ті справи. Особливо поспішати не варто, 
інакше пропустите дрібні помилки, за які 
можете позбутися річних бонусів. 

Як з’явиться вільний час, його варто 
присвятити сімейним обов’язкам. У цей 
період багато людей вже починають 
ходити по магазинах і закуповувати но-
ворічні подарунки. Тому беріть всіх до-
мочадців, свідоцтва про вакцинацію і 
вирушайте підкорювати магазини. Са-
мотнім Овнам зараз знайти собі пару на 
довгий термін не вийде. Максимум, що 
вам перепаде – це приємна компанія для 
новорічної ночі.

Телець
(20 квітня – 20 травня)

Близнюки
(21 травня – 20 червня)

Ви можете думати не тільки про завер-
шення всіх справ, а й отримувати задо-
волення і виконувати особисті забаганки. 
Настає час, що сприятливий для поліп-
шення зовнішнього вигляду і зміни іміджу. 
На роботі все буде добре, залишилося 
чекати тільки премії за успішно виконані 
справи. 

Обов’язково навідайтеся до родичів, у 
яких давно хотіли побувати в гостях. У 
самотніх близнюків в грудні нічого не змі-
ниться. Єдина надія – на чудеса в новоріч-
ну ніч. Необхідно бути обережніше на ву-
лиці, адже слизькі дороги часто бувають 
причинами вивихів і розтягувань.

Рак
(21 червня – 22 липня)

У Раків усі справи на робо-
ті завершаться успішно. Ви 
абсолютно готові зустрічати Новий Рік. 
Однак на дуже велику премію розрахову-
вати не варто. Зате ви змогли накопи-
чити грошей за цілий рік. Цього повинно 
цілком вистачити на задумані заходи і 
подарунки.

У родині можуть трапитися невеликі 
сварки через приготування до новорічних 
свят. Але це особливо не відіб’ється на 
взаєминах. У вільних раків буде багато 
можливостей підкорити будь-які верши-
ни, тільки от чи гідні вони вашої уваги? 
Займіться профілактикою хвороб орга-
нів травлення, інакше доведеться три-
мати дієту, коли всі інші будуть насолод-
жуватися різними делікатесами.

Лев
(23 липня – 22 серпня)

Астрологи радять Левам 
не звертати уваги на те, що 
говорять на вашу адресу. На ваші успіхи 
взагалі ніхто не може дивитися спокійно. 
Тому особливо злісні заздрісники будуть 
користуватися будь-якими можливостя-
ми, щоб розпускати плітки. Намагайтеся 
контролювати себе, не нервувати через 
дрібниці. 

Зустрічі з сім’єю подарують радість. 
Ви будете відпочивати душею і тілом, 
насолоджуючись домашньою обстанов-
кою. Крім того, матеріальних проблем 
взагалі не буде: ви шикарно проведете 
зустріч Нового року. Можливі проблеми з 
імунітетом, тому вакцинуйтеся та одя-
гайтеся якомога тепліше.

Діва
(23 серпня – 22 вересня)

Для Дів головне – не пере-
вантажувати себе і розумно 
розподіляти працю і відпочинок. Поста-
райтеся заздалегідь готуватися до Но-
вого року, а після свят відразу ж діяти з 
метою поліпшення матеріального добро-
буту. 

Не скупіться на подарунки для рідних 
і друзів. Вони вам все повернуть аж в 
подвійному розмірі. Ну, а якщо все ж за-
ощадите, вам буде за це соромно. Від-
починьте з чистою совістю. Тільки не 
валяйтеся напередодні Нового року на 
дивані – це нічого хорошого не принесе. 
Не забудьте і про те, щоб вчасно розсла-
битися, приймайте заспокійливі ванни, 
пийте чай з м’ятою.

Водолій
(20 січня – 18 лютого)

Для Водоліїв на самому 
початку місяця може виникнути пробле-
матична ситуація. Однак її ви вирішите 
швидко, не прикладаючи особливих зу-
силь. В крайньому випадку, можна звер-
нутися до друзів за моральною і навіть 
матеріальною допомогою. 

У сім’ї необхідно приділити увагу ді-
тям, так як вони трохи запустили нав-
чання. Новий рік слід відзначати серед 
галасливої дружньої компанії. Найкраще 
зняти будиночок де-небудь за містом і 
привезти туди всіх рідних і друзів. 

Варто бути уважнішими за кермом, не 
поспішати на слизькій дорозі і не вжива-
ти алкоголь.

Риби
(19 лютого – 20 березня)

Тиші і спокою в грудні для 
риб не очікується, але в цьо-
му будуть винні вони самі. Звичка пережи-
вати за кожну дрібницю не дасть Рибам 
зосередитися на підготовці до Нового 
року. Буде здаватися, що вони ніде не 
встигають. Але засмучуватися не тре-
ба, просто правильно розподіляйте свої 
сили і можливості. 

Не варто тринькати гроші на покупку 
дорогих нарядів для зустрічі Нового року, 
інакше може не вистачити коштів на при-
дбання подарунків. 

Також обов’язково вакцинуйтеся та 
менше перебувайте в громадських міс-
цях, інакше вас може підвести імунітет і 
нагородити неприємним вірусом.

Скорпіон
(23 жовтня – 21 листопада)

У Скорпіонів під кінець року 
велика кількість самих різних 
планів та ідей. Не втрачайте зв’язок з 
реальністю і намагайтеся вчасно викону-
вати поточні справи. Крім вас їх ніхто не 
зробить. Так, рутина набридає, хочеться 
помріяти. Але саме від своєчасного вико-
нання грудневої роботи буде залежати 
ваше фінансове становище на початку 
наступного року. 

Перед тим, як зав’язати романтич-
ні відносини, потрібно придивитися до 
того, кого ви вибираєте. Є ймовірність 
того, що той, хто вам симпатизує, це ро-
бить виключно через ваші гроші. Утри-
майтеся від небезпечних видів спорту, 
особливо в першу половину грудня, так 
як можна отримати травми.

Терези
(23 вересня – 22 жовтня)

Терези зможуть ще в ли-
стопаді успішно закінчити 
всі розпочаті в цьому році справи і про-
єкти. Однак люди, зайняті в сфері бух-
галтерії, повинні уважно поставитися 
до своєї роботи. Велика частина доходів 
з’явиться з неофіційних джерел. Можли-
во, повернення боргів або оплата разової 
роботи.

Рекомендується проводити всі свята в 
сімейному колі. Тому галасливі застілля з 
великою кількістю гостей вам будуть на-
віть неприємні. Одинакам краще з’їздити 
відпочити за кордон. Швидше за все, саме 
на курорті або по дорозі туди ви зустрі-
нете свою любов. Великий ризик опіків, 
акуратніше поводьтеся з гарячими пред-
метами.

Стрілець
(22 листопада – 21 грудня)

Всі складнощі для Стріль-
ців не проблема. Адже в біль-
шості своїй цей знак володіє належним 
завзятістю і досить великими знаннями. 
Білому Бику це до вподоби, і тому він буде 
допомагати Стрільцям в досягненні по-
ставлених цілей. 

Сімейним представникам знака краще 
проводити більшу частину вільного часу 
з сім’єю, залишивши посиденьки з друзя-
ми на інший час. Ті Стрільці, хто на по-
чатку грудня почав будувати відносини, 
можуть прийти до висновку, що це сама 
доля вплинула на їх вибір. Деякі з них най-
ближчим часом зважаться змінити свій 
статус. Для скарг на здоров’я не буде 
часу, головне, вчасно вакцинуватися  та 
завжди висипатися.

Грудень принесе цьому 
знаку велику кількість самих 
різних питань, і вони зажадають швидких 
рішень. Однак слід все робити вдумливо, 
щоб вчасно уникнути провалів. Козерогам 
просто необхідно закінчити рік так, як 
вони запланували. У новорічні дні вам кра-
ще економити, а також відмовитися від 
різного роду суперечок і азартних ігор. 

Святкування в сімейному колі або від-
починок на курорті з другою половин-
кою принесуть вам радість і відпочинок. 
Одинакам не варто починати близьке 
знайомство тільки через те, що ні з ким 
провести новорічні свята. Для того, щоб 
підтримати організм в тонусі, вам по-
трібно частіше займатися спортом.

Козеріг
(22 грудня – 19 січня)

Тельці в грудні повинні ста-
ти терплячішими, бо в останні дні місяця 
у вас з’явиться багато роботи, що вима-
гає уваги. На роботі потрібно зайнятися 
не тільки своїми справами, а й надати 
допомогу колегам. Вони добре допомага-
ли вам протягом року, а борги прийнято 
віддавати.

При виборі подарунків виходьте з того, 
що потрібно конкретній людині, не купуй-
те шаблонні речі. Намагайтеся стриму-
вати себе в сім’ї, не сваріться через дріб-
ниці з другою половинкою. Якщо ви досі 
самотні, то не зав’язуйте інтриги на кор-
поративах. Цей швидкоплинний зв’язок не 
вартий тих чуток, що почнуть ходити.
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