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Лише Лише 
зусиллями зусиллями 
міської влади міської влади 
проблему проблему 
не розв’язатине розв’язати
Чому з вулицьЧому з вулиць
не зникаютьне зникають
бродячі собакибродячі собаки

11 с.

ТепломережаТепломережа
зновузнову
переглядаєпереглядає
вартість послугвартість послуг
Маємо звикати Маємо звикати 
до цього. до цього. 
Адже ціни Адже ціни 
на енергоносії на енергоносії 
нині ринкові, нині ринкові, 
тож постійно тож постійно 
змінюютьсязмінюються

6 с.

ВідвертоВідверто
про життяпро життя
Роздуми читачаРоздуми читача
щодо сільських буднів,щодо сільських буднів,
реформреформ
та важливостіта важливості
залишатися собою залишатися собою 

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

Для багатогоДля багатого
врожаюврожаю

Ð

ÑÒÀÐÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖ²¯
Óæå öüîãî ì³ñÿöÿ â êðà¿íó 

ïîâèííà ïðèáóòè ïåðøà ïàðò³ÿ 
ºâðîïåéñüêî¿ âàêöèíè â³ä êî-
ðîíàâ³ðóñó â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè 
COVAX, ÿêà äáàº ïðî äîñòóï 
íåçàìîæíèõ êðà¿í äî ùåïëåíü. 
Ïîïåðåäíüî â³äîìî: íàä³éäóòü 
117 òèñÿ÷ äîç âàêöèíè êîìïà-
í³¿ Pfizer. Ïðîòÿãîì ïåðøîãî 
ï³âð³÷÷ÿ 2021 ðîêó Óêðà¿íà ìàº 
îòðèìàòè â³ä COVAX ùå â³ä 
2,2 äî 3,7 ìëí äîç ïðåïàðàòó 
AstraZeneca.

Òàêîæ Óêðà¿íà çàêóïîâóº 
âàêöèíè çà ãðîø³ äåðæàâíîãî 
áþäæåòó. Íàðàç³ Ì³í³ñòåðñòâî 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïåðåðàõóâà-
ëî êîøòè çà 1,9 ì³ëüéîíà äîç 
êèòàéñüêî¿ âàêöèíè â³ä êîðîíà-
â³ðóñó Sinovac Biotech. Ïåðøà 
ïàðò³ÿ ïðèáóäå â Óêðà¿ íó ïðî-
òÿãîì 30 äí³â ï³ñëÿ ¿¿ îô³ö³éíî¿ 
ðåºñòðàö³¿. Âîäíî÷àñ ì³í³ñòð 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îá³öÿº é ³íø³ 
âàêöèíè. 

ßê ò³ëüêè âîíè íàä³éäóòü, 
ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó 
íàñàìïåðåä îòðèìàþòü ãðó-
ïè ðèçèêó: ìåäèêè, îñâ³òÿíè, 

â³éñüêîâ³, ïîë³ñìåíè, ëþäè ç 
õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè. 
Ó ðàìêàõ ïåðøîãî åòàïó ïëàíó-
þòü âàêöèíóâàòè 367 òèñÿ÷ îñ³á.

«Äîðîæíÿ êàðòà âàêöèíàö³¿ 
ïåðåäáà÷àº ï’ÿòü åòàï³â. Ïåð-
øèé — öå âàêöèíàö³ÿ ëþäåé ç 
êðèòè÷íèì ðèçèêîì ³íô³êóâàííÿ: 
ìåäïðàö³âíèêè òà ïåðñîíàë, ÿê³ 
íàäàþòü äîïîìîãó õâîðèì íà 
COVID-19, ëþäè â áóäèíêàõ äëÿ 
îñ³á ïîõèëîãî â³êó, â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³ îïåðàö³¿ Îá’ºäíàíèõ 
ñèë, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ïåðåäî-
â³é», — ïîÿñíþº Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Äåíèñ Øìèãàëü.

Çà ï³äðàõóíêàìè ÌÎÇ, ïåð-
øî÷åðãîâî¿ âàêöèíàö³¿ ïîòðå-
áóþòü ïðèáëèçíî 21 ìëí ëþ-
äåé. Ñàìå ñò³ëüêè óêðà¿íö³â 
ïåðåáóâàþòü ó ãðóïàõ ðèçèêó. 
Ç êîæíèì åòàïîì âàêöèíàö³¿ 
îõîïëåííÿ çðîñòàòèìå, ³ íà 
îñòàííüîìó åòàï³ (íàïðèê³íö³ 
2021 — íà ïî÷àòêó 2022 ðîêó) 
ïëàíóþòü âàêöèíóâàòè ëþäåé, 
ÿê³ íå ïîòðàïëÿþòü ó ãðóïè 
ðèçèêó í³ çà â³êîâèìè, í³ çà 
ïðîôåñ³éíèìè ïîêàçíèêàìè.

Âàêöèíàö³þ ïðîâîäèòèìóòü 

íà áàç³ ÷èííèõ êàá³íåò³â ùå-
ïëåíü. Çàïèñàòèñÿ ìîæíà áóäå 
ê³ëüêîìà ñïîñîáàìè: ÷åðåç ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ àáî ñïåö³àëüíèé 
ñàéò, ÿêèé çàïóñòÿòü íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì.

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ² ÍÀÄ²ÉÍ²ÑÒÜ
Çà ïëàíîì óðÿäó, âñ³õ ãðî-

ìàäÿí Óêðà¿íè âàêöèíóâàòèìóòü 
áåçêîøòîâíî. Îäíàê õòî íå ñõî-
÷å ÷åêàòè, çìîæóòü ùåïèòèñÿ 
âëàñíèì êîøòîì. Íà êîìåðö³é-
íîìó ðèíêó ëåãàëüíà âàêöèíà 
â³ä COVID-19 ìàº ç’ÿâèòèñü äî 
ë³òà öüîãî ðîêó. Ñê³ëüêè ñàìå 
êîøòóâàòèìå êóðñ ³ìóí³çàö³¿ ç 
äâîõ äîç, äîñòåìåííî íåâ³äî-
ìî. Îð³ºíòîâíî âàðò³ñòü îäí³º¿ 
äîçè ñòàíîâèòèìå 500-700 
ãðèâåíü.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Íàö³î-
íàëüíî¿ òåõí³÷íî¿ ãðóïè åêñïåð-
ò³â ç ïèòàíü ³ìóíîïðîô³ëàêòèêè 
Ôåäîðà Ëàï³ÿ, â àïòåêàõ ìîæóòü 
áóòè ÿê Sinovac, ÿêó çàêóïîâóº 
Óêðà¿íà, òàê é ³íø³ âàêöèíè. Óñå 
çàëåæèòü â³ä ïåðåãîâîð³â ôàðì-
êîìïàí³é ç âèðîáíèêàìè òà ïðî-
öåäóðè ðåºñòðàö³¿ ïðåïàðàò³â.

Åêñïåðòè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî 
â óêðà¿íö³â áóäå âèá³ð, àäæå ó 
êîæíî¿ âàêöèíè ñâî¿ ïåðåâàãè 
òà ðèçèêè. Çîêðåìà, êèòàéñüêà 
Sinovac Biotech íàëåæèòü äî òàê 
çâàíèõ ³íàêòèâîâàíèõ âàêöèí: 
âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç ÷àñòèíîê 
âáèòîãî â³ðóñó, ÿê³ çìóøóþòü îð-
ãàí³çì âèáóäîâóâàòè çàõèñò, àëå 
íå âèêëèêàþòü õâîðîáè. Íàðàç³ 
âàêöèíà ïîêàçàëà åôåêòèâí³ñòü 
50,4%, ùî âæå ñïðè÷èíèëî 
õâèëþ êðèòèêè ç áîêó ïîë³òèê³â 
òà ë³äåð³â äóìîê. Àëå ïåðåâ³ðêè 
êèòàéñüêî¿ âàêöèíè äîñ³ òðèâà-
þòü, ³ âîíà íàä³éäå â Óêðà¿íó 
ò³ëüêè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òðåòüî¿ 
ôàçè êë³í³÷íèõ âèïðîáóâàíü. 
Âîäíî÷àñ, îêð³ì íàøî¿ êðà¿íè, ¿¿ 
çàêóïèëè â Òóðå÷÷èí³, ²íäîíåç³¿ ³ 
Áðàçèë³¿ òà âæå âñòèãëè ïðèùå-
ïèòè òèñÿ÷³ ëþäåé.

Ùå îäíà ïîòåíö³éíî äîñòóï-
íà äëÿ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â âàêöèíà 
â³ä êîìïàí³¿ AstraZeneca ìàº 
åôåêòèâí³ñòü 76% ï³ñëÿ ââå-
äåííÿ ïåðøî¿ äîçè. Âèðîáíèêè 
ïðîïîíóþòü âñòàíîâèòè ïðî-
ì³æîê ì³æ äîçàìè 12 òèæí³â — 
òîä³ åôåêòèâí³ñòü çðîñòàº äî 

82,4 â³äñîòêà. Ïðèíöèï ðîáîòè 
âàêöèíè áàçóºòüñÿ íà âèêîðèñ-
òàíí³ àäåíîâ³ðócó øèìïàíçå, 
ÿêèé òðàíñïîðòóº á³ëîê êîðî-
íàâ³ðóñó äî îðãàí³çìó ëþäèíè. 
Âîíà ñåðòèô³êîâàíà â ªÑ ³ âæå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó Âåëèê³é 
Áðèòàí³¿.

Ïðåïàðàò àìåðèêàíñüêî-í³-
ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà Pfizer 
º ÐÍÊ-âàêöèíîþ. Öå îçíà÷àº, 
ùî ÷àñòèíó ãåíåòè÷íîãî êîäó 
êîðîíàâ³ðóñó ââîäÿòü â îðãà-
í³çì ëþäèíè. Öå ñïîíóêàº éîãî 
âèðîáëÿòè â³ðóñí³ á³ëêè, ³ öüîãî 
äîñòàòíüî äëÿ ï³äãîòîâêè ³ìóí-
íî¿ ñèñòåìè äî àòàêè. Åôåêòèâ-
í³ñòü âàêöèíè ñÿãàº 90%, àëå º 
é ñóòòºâèé íåäîë³ê. Ïðåïàðàò 
íåîáõ³äíî çáåð³ãàòè ïðè íàä-
íèçüêèõ òåìïåðàòóðàõ (-70° çà 
Öåëüñ³ºì), ùî óñêëàäíþº éîãî 
òðàíñïîðòóâàííÿ.

Ïîïðè íàáëèæåííÿ ìàñîâî¿ 
âàêöèíàö³¿, åêñïåðòè ïîïåðåä-
æàþòü, ùî øâèäêî¿ ïåðåìîãè 
íàä êîðîíàâ³ðóñîì ÷åêàòè íå 
âàðòî. 2021 ð³ê óñå ùå áóäå ðî-
êîì ïàíäåì³¿, õî÷à ñèòóàö³ÿ ³ ìàº 
ñòàòè á³ëüø êîíòðîëüîâàíîþ.

10 с.

Головним словом 2020-го був локдаун, а цей рік має всі шанси 
пройти під знаком вакцинації. Розвинуті країни вже місяць, як 
розпочали масове щеплення від коронавірусу. Україна ж чекає 
перші надходження в лютому. На яку вакцину можуть 
розраховувати співвітчизники? Коли і чиїм коштом зможе 
зробити щеплення більшість населення? Усю важливу 
інформацію зібрав Центр громадського моніторингу та контролю.

Що? Де? Коли? 
Усе про вакцинацію 
від коронавірусу 
в Україні


