


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 

станом на 9 квітня 2020 року 

 

 

 
 

Допомагати одне одному - найвища чеснота. Під час карантину літні люди 

потребують особливої уваги. Допоможіть їм купити продукти у супермаркеті та залиште 

пакунки біля дверей. Допоможіть сплатити комунальні послуги онлайн. Спитайте про 

самопочуття.  

Частіше дзвоніть літнім родичам. А от особисті зустрічі краще ненадовго відкласти. 

Адже дотримання дистанції - це і є турбота під час карантину. 

Станьте для них справжнім янголом! 

 



 
 

 

Гарячі телефонні лінії 

 

Урядова гаряча лінія: 15-45 https://www.kmu.gov.ua/  

 

Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України https://covid19.com.ua/  

 

Канали комунікації МОЗ 

Сторінки у Facebook www.fb.com/moz.ukr  

Twitter  - https://twitter.com/MoH_Ukraine  

Youtube-канал – https://goo.gl/bJszMq  

Сайт – http://moz.gov.ua/  

Відповіді на основні запитання про COVID-19 http://covid19.com.ua  

Всі матеріали (інфогрфіки) http://bit.ly/2wP103Y  

Instagram @yemets.moz  

Telegram-канали: 

«Коронавірус_інфо» https://t.me/COVID19_Ukraine  
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«МОЗ» https://t.me/mozofficial  

Чат-бот доступний тут: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot   

 

Національна служба здоров’я України Facebook - https://www.facebook.com/nszu.care   

 

Центр громадського здоров’я України 0 800 505 804 

Facebook - https://www.facebook.com/phc.org.ua  

 

Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57 https://mfa.gov.ua/ 

- Twitter (https://twitter.com/MFA_Ukraine),  

- Facebook (https://www.facebook.com/UkraineMFA) 

- Telegram (https://t.me/s/uamfa/32) 

 

 «ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: 
044-238-16-57 https://friend.mfa.gov.ua/#/ 

 

Держприкордонслужба України https://dpsu.gov.ua/  

0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі 

фіксованого та мобільного зв’язку на території України);  

+38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно з 

тарифами відповідного оператора зв’язку),  

15-98 – багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого 

зв’язку та абонентів операторів мобільного зв’язку, тільки на території України. 

 

Посольства України 

 

Великобританія: (+44) 7-553-483-628 https://uk.mfa.gov.ua 

 

Іспанія: (+34) 620-641-324 https://spain.mfa.gov.ua/ 

 

Італія: (+39) 3-519-886-823 https://italy.mfa.gov.ua/ 

 

Китай: (+86) 13-701-230-647 https://china.mfa.gov.ua/ 

 

Німеччина: (+49) 3-028-887-116 https://germany.mfa.gov.ua/ 

 

Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-

543, 797-314-411https://poland.mfa.gov.ua/ 

 

Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/ 

 

Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється 

коронавірус в Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені 

випадки зараження COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих. 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0 
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Міністерство юстиції України створило Telegram-канал, де надаються актуальні 

юридичні консультації, роз'яснення законодавства України https://t.me/ualegalaid 

Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у 

соціальних мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти “Коронавірус інфо” 

(@coronainfoua). Там уже запустили челендж #мийруки. 

 

 

 

********************** 

Ситуація в Україні 

 

25 березня Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території 

України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. 

 

«Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією, 

що призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, загибелі людей, а також 

до завдання значних матеріальних збитків, до неможливості проживання населення на такій 

території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. 

 

Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є: 

• здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах 

такої ситуації;  

• призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

• визначення зони надзвичайної ситуації;  

• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 

ситуації та масштабів можливих наслідків;  

• організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

залучення для цього необхідних сил і засобів; 

• організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого 

населення;  

• організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;  

• організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та 

медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;  

• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;  

• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.  

 

Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів 

забезпечення цивільного захисту.  

При цьому центральні органи виконавчої влади у відповідній сфері суспільного 

життя створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту.  

Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні 

підсистеми, визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11). 

Відповідно до додатку 1 до зазначеного положення, зокрема:  

• Мінекономіки - створюється підсистема забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу); 
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• МОЗ - підсистема медичного захисту населення. 

• Водночас відповідно до додатку 2 до цього положення визначено перелік ЦОВ 

якими утворюються спеціальні служби цивільного захисту, зокрема МОЗ – медична 

спеціалізована служба. 

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту 

України «Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного 

захисту» належить, зокрема:  

• забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними 

функціональними підсистемами; 

• створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

• Статтею 98 Кодексу цивільного захисту України передбачене створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій.  

• Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 

775 затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

• Пунктом 3 зазначеного Положення визначено, зокрема, що ДСНС, Мінекономіки, 

МОЗ створюються відомчі матеріальні резерви у відповідних галузях економіки. 

 

• Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в умовах карантину визначаються статтею 30 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб».  

• Так, на територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування надається право: 

• залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до 

виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби; 

• установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї 

громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, 

багажу, транспортних засобів та вантажів;  

• запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, 

вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, 

режиму обробки та якості питної води; 

• установлювати особливий порядок проведення профілактичних і 

протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів; 

• створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні 

пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, 

працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, 

що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони 

громадського порядку. 

 



 

 



 
 

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 

лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. 

За добу було зафіксовано 224 нові випадки. 

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

- Вінницька область — 102 випадки; 

- Волинська область — 38 випадків; 

- Дніпропетровська область — 41 випадок; 

- Донецька область — 11 випадків; 

- Житомирська область — 31 випадок; 

- Закарпатська область — 51 випадок; 

- Запорізька область — 47 випадків; 

- Івано-Франківська область — 218 випадків; 

- Кіровоградська область — 78 випадків; 

- м. Київ — 300 випадків; 

- Київська область — 130 випадків; 

- Львівська область — 61 випадок; 

- Луганська область — 3 випадки; 

- Одеська область — 43 випадки; 

- Полтавська область — 19 випадків; 

- Рівненська область — 64 випадки; 

- Сумська область — 56 випадків; 

- Тернопільська область — 169 випадків; 

- Харківська область — 5 випадків; 

- Херсонська область — 18 випадків; 

- Хмельницька область — 16 випадків; 



- Чернівецька область — 302 випадки; 

- Черкаська область — 80 випадків; 

- Чернігівська область — 9 випадків. 

 

 

- В Україні за минулу добу зафіксовано 8 нових випадків захворювання на COVID-

19 серед дітей. 

- До закладів охорони здоров'я із захворюванням на коронавірус госпіталізована 91 

особа. 

- За добу померло 5 осіб. 

- За добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Києві, 

Чернівецькій, Львівській та Кіровоградській областях. 

- Загалом найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в місті Києві (300), 

Чернівецькій області (302), Івано-Франківській області (218) та Тернопільській області 

(169). 

- Всього зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні серед осіб від 30 років - 82% 

від усіх хворих. 

- У статево-віковій структурі серед померлих переважали жінки (54%) від 50 років. 



- Померлі від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий 

діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. 

- Наразі лабораторні дослідження на COVID-19 проводять у 37 державних 

лабораторіях та у двох приватних.  

- Кількість підозр не дорівнює кількості досліджень. Досліджують осіб, у яких 

встановлено підозру, контактних та для тих, хто одужав, для зняття діагнозу. 

- Протягом доби було досліджено 2396 зразків. Загалом з початку проведення 

тестувань досліджено 20608 зразків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та 

міста Севастополя відсутні. 

 

Ситуація в світі 

 

- 209 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом 

COVID-19, яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 1 518 927 випадків зараження новим коронавірусом. З 

них одужало: 330 697, активні захворювання 1 099 714, летальні випадки 88 516.  

- Станом на 09.04.2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків 

зараження COVID-19. Наразі кількість сягає 435 128, що робить США новим центром 

пандемії у світі. Летальних випадків - 14 795. 

- Станом на 09.04.2020 в Іспанії загалом зареєстровано 148 220 випадків зараження 

COVID-19, з них 14 792 летальні. 

- Станом на 09.04.2020 в Італії загалом зареєстровано 139 422 випадків зараження 

COVID-19, з них 17 669 летальні. Італійська республіка займає перше місце, серед 

летальних випадків, викликаних COVID-19. 

- Європейська рада підтримала рішення Європейської комісії та обмежила в'їзд 

громадян не європейських держав на період карантину. 

- Продовжує діяти раніше оголошений ВООЗ режим надзвичайної ситуації 

міжнародного масштабу. 

 

********************* 

Українці за кордоном 

 

 Станом на 9 квітня лікування від коронавірусу за кордоном проходять 175 громадян 

України. 

Зокрема, у Австрії лікуються 3 українців, Бельгії – 1, Греції – 22, Єгипті – 1, Іспанії – 

5, Італії – 121, Мальті – 1, Нігерії – 1, Нідерландах – 1, ОАЕ – 1, Польщі – 4, Португалії – 1, 

РФ – 1, Сейшельських островах – 1, Сербії – 1, США – 2, Таїланді – 1, ФРН – 4, Чехії – 1, 

Швейцарії – 1, Швеції – 1. 

17 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали, з них у Великій Британії – 

1, Домініканській Республіці – 4, Італії – 2, Нігерії – 1, ОАЕ – 1, Польщі – 2, Таїланді – 1, 

ФРН – 1, Я 

5 громадян України за кордоном померли. 

За даними МЗС, до посольств та консульств звернулося за допомогою в тій чи іншій 

формі – 14411 громадян України. З усіма встановлено зв’язок та надається необхідне 

сприяння. З них наполягають на поверненні в Україну – 8743 особи; 

- У разі вирішення питання з поверненням, 5071 громадянин готові пройти 

обсервацію (на платній основі – 1034, на безоплатній – 4037); 

- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 5867 осіб;  

- За допомогою МЗС та ЗДУ всім забезпечено можливість залишатися в країнах 

перебування до завершення дії обмежувальних заходів, зокрема, вирішені питання 



незастосування санкцій у разі порушення з об’єктивних причин міграційно-візового 

режиму; 

- Майже всі співвітчизники забезпечені житлом та засобами для існування. 

- Не вирішеними поки залишаються побутові проблеми у 399 громадян. Консули 

працюють над їх розв’язанням; 

- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 6888 громадян; 

- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 1411 громадян. Консулами 

надається практична допомога; 

- На сьогодні мають місце 317 ситуацій, які вимагають від ЗДУ оперативного 

реагування (потреба у ліках за рецептом, возз’єднання сімей, забезпечення умов 

перебування для осіб з особливими потребами). Ведеться робота над їх вирішенням. 

 

******************** 

Новини Уряду 

 

 Кабінет міністрів вніс зміни до постанови «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2». 

Так, Уряд доповнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину 

та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції.  

 

 
 

 



Нагадуємо, для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби Уряд 

запровадив більш жорсткі обмежувальні заходи. 

Карантин  по всі території України діятиме до 24 квітня 2020 року. 

Згідно з прийнятими змінами, на всій території України до кінця карантину діятиме 

заборона на: 

- з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора; 

- з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової 

необхідності та супроводження дітей); 

- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу 

батьків; 

- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон 

(крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності); 

- відвідування спортивних та дитячих майданчиків; 

- відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального 

захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги; 

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, тощо. 

Також закріплено правила проведення самоізоляції та обсервації. Контроль за 

дотриманням режиму самоізоляції здійснюється поліцейськими, військовослужбовцями, 

Національною гвардією, працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уряд впроваджує соціальні сервіси для допомоги людям в умовах карантину. 

 

Кабінет Міністрів засіданні 8 квітня з доопрацюванням та урахуванням позиції 

інших міністерств прийняв постанову «Про реалізацію ініціатив, спрямованих на розвиток 

соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення». 

Рішення Уряду передбачає надання допомоги пенсіонерам та одержувачам 

соціальних виплат в дистанційній оплаті за житлово-комунальні послуги та задоволення їх 

соціально-побутових потреб в умовах карантину. 

Зокрема, з 10 квітня 2020 року в Україні почне функціонувати інформаційна 

платформа «Допомога поруч». Завдяки цьому соціальному онлайн-проекту оперативно 

визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні 

послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми 

(зокрема,  дітям з інвалідністю) та іншим  соціально вразливим верствам населення. 

Громадяни зможуть звертатися до «гарячих» телефонних ліній, які працюватимуть 

при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, 

засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів. 

Щодня на онлайн-платформі «Допомога поруч» розміщуватиметься інформація про 

потребу в допомозі та звіт про її надання. 

 

 

 

 

***************** 

Новини органів державної влади 

 

 

 

 

МОЗ нагадує: у зв'язку з 

посиленням карантинних заходів 

використання захисних масок у 

громадських місцях є обов'язковим. Але 

використовувати їх необхідно 

правильно!  

Надівайте маску так, щоб вона 

щільно закривала рот та ніс. Перед цим 

обов'язково вимийте руки з милом чи 

обробіть антисептиком. Також не 

торкайтесь маски руками після того, як 

наділи її на обличчя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Крім того, МОЗ рекомендує: 

щоб маска захищала, а не шкодила, 

треба правильно нею користуватися.  

Змінюйте її кожні 2-4 години, 

не торкайтеся її зовнішнього боку, 

утилізуйте та в жодному разі не 

використовуйте повторно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що пацієнти із системними 

захворюваннями будуть забезпечені достатньою кількістю «Плаквенілу» для лікування. 

Препарат «Плаквеніл», який зараз використовують для симптоматичного лікування хворих 

на COVID-19, буде в достатній кількості доступний для лікування хворих на системний 

червоний вовчак.  

В Україні близько 14 тисяч таких пацієнтів. МОЗ розробило механізм, який 

дозволить уникнути нестачі препарату навіть при його використанні під час епідемії 

коронавірусу. Додаткова партія препарату «Плаквеніл» буде доступною саме для хворих на 

червоний вовчак та інші системні захворювання. 

 

Міністерство внутрішніх справ та релігійні конфесії домовилися про формат 

проведення Великодніх свят. 

- Служби у храмах проводитимуться, однак, за участю не більше десяти осіб – для 

парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн. У місцях Богослужінь може бути 

присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які 

технічно обслуговують Богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою 

умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім 

священнослужителя. 

- Вірянам не забороняється відвідувати Храм у індивідуальному порядку в час 

відсутності проведення Богослужінь, але в такому разі кількість осіб, які одночасно 

перебувають разом не повинна бути більше двох у великих Храмах та однієї у Храмах 

меншого розміру, не враховуючи Священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити 

маски, а ззовні не повинно бути черг. 

- Щодо проведення Обряду освячення Пасок та Пасхальних кошиків, існуватиме 

декілька можливостей. У містах, Священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на 

заводи або ж у магазини, для освячення там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити 

вже освячений хліб. У сільській місцевості, віряни зможуть виставити Пасхальні кошики за 

ворота, а священик матиме змогу пройти вулицями та освятить їх. Таким чином вдасться 

мінімізувати кількість контактів між людьми. 



 

Держприкордонслужба повідомляє: минулої доби прикордонники здійснили 

близько 10,5 тисяч пропускних операцій.  

8 квітня на в’їзд в Україну оформлено 5,6 тисяч наших співвітчизників. Крім того, 

учора Україну залишили більше 3,6 тисяч осіб, з них понад 1,3 тисячі іноземців. 

Прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів 

провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,8 тис. осіб, які 

прямували в Україну. 

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не 

виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про 

самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Минулої доби в пунктах пропуску 

виявлено 5 порушників правил карантину. Про виявлені правопорушення повідомлено 

співробітників поліції. 

 

Міністерство оборони України інформує, що станом на 9 квітня в Збройних Силах 

зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі 

самоізоляція) — 131 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у 

найближчі 3 доби — 28 осіб. 

 

********************* 

 

Новини столиці 

 

У КМДА повідомили, що столичні лікарні, визначені для прийому «другої хвилі» 

хворих із підозрою на Covid-19, мають необхідний кадровий та матеріально-технічний 

потенціал.  

Керівники закладів уже відпрацювали логістику прийому хворих та готові їх 

приймати. Наразі усі заклади мають кадровий та матеріально-технічний потенціал для 

прийому хворих на коронавірус. Інфекційні відділення медичних закладів укомплектовані 

необхідною медичною технікою та частково забезпечені лікарськими препаратами. У 

деяких відділеннях організовано додаткове розведення кисневої мережі, що необхідно для 

надання кисневої терапії хворим на коронавірус. 

Окрім того, заклади отримали достатню кількість дезінфікуючих засобів для 

санітарної обробки приміщень. 

Нагадуємо, до «другої хвилі» увійшли: 

- КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» (перепрофілювання інших 

корпусів); 

- КНП «Київська міська клінічна лікарня №3»; 

- КНП «Київська міська клінічна лікарня №4» (перепрофілювання відділень); 

- КНП «Київська міська клінічна лікарня №5»; 

- КНП «Київська міська клінічна лікарня №6»; 

- КНП «Київська міська клінічна лікарня №8»; 

- КНП «Київська міська клінічна лікарня №10»; 

- КНП «Київська міська клінічна лікарня №17». 

 

 

 

 

 



******************* 

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 

 

Продовжують надходити до Урядового контактного центру (далі Центр) звернення на 

«гарячу лінію» для повідомлень стосовно розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2.  

 

 

Загалом протягом 8 квітня зареєстровано 1 475 звернень з питань, пов’язаних з поширенням 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

Працівники Центру у 989 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Заявники передусім цікавилися: нововведеннями у соціальній сфері під час карантину; 

протиепідемічними заходами; контактною інформацією регіональних «гарячих ліній» з питань 

коронавірусу; регулюванням трудових відносин; особливостями застосування  штрафних санкцій 

за несвоєчасне обслуговування кредитів; здійсненням підприємницької діяльності під час 

карантину тощо. 

На розгляд органів влади надіслано 486 звернень, які зареєстровані переважно із м. Києва, 

а також, Дніпропетровської та Харківської областей. 

Громадяни висловлювали органам влади пропозиції (27) щодо більш ефективної протидії 

розповсюдженню захворювання та пом’якшенню негативних наслідків карантинних обмежень. 

Зокрема, заявниками пропонувалося: дозволити працювати в період карантину перукарням та 

майстерням з ремонту медичної техніки; закупити у необхідній кількості медичний препарат 

«Інтробіон Інтерферон Альфа-2В» (за словами заявниці, зазначені ліки використовуються в 

Китаї для лікування симптомів COVID-19); на час Великодня облаштувати локації для 

стаціонарного освячення пасхальних кошиків в місцях біля храмів чи на іншій дозволеній 

території з дотриманням епідеміологічних обмежень (пропозиція надійшла від Управління 

Запорізької єпархії Української Православної Церкви). 

Загальна кількість звернень із вказаних питань порівняно з вівторком зменшилася (1 475 

проти 1 628). Передусім зменшилося число наданих Центром консультацій, продовжувало 



скорочуватися надходження звернень з питань забезпечення доступності медичних масок. 

Значний приріст продемонстрували лише скарги з питань затримки надання соціальних виплат 

та відсутності централізованого холодного та гарячого водопостачання. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  надійшло із 

м. Києва (83) та Дніпропетровської області (75). Заявники із м. Києва переважно зверталися за 

сприянням у забезпеченні медичними масками, нарікали на відсутність централізованого 

холодного та гарячого водопостачання, а також скаржилися на затримку із виплатою пенсії. 

Заявники із Дніпропетровської області переважно зверталися із скаргами на затримку із 

призначенням та виплатою соціальних допомог, меншою мірою скаржилися на  відсутність 

послуги електропостачання.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


