


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

станом на 29 травня 2020 року 

 

 

 

 

Через кілька днів - літо. З червнем прийдуть і нові послаблення карантину. Стануть 

доступними подорожі залізничним транспортом, відкриються фітнес-клуби та басейни. Та 

чи зможемо ми повноцінно ними насолоджуватись, залежатиме лише від нас.  

Плануючи свої справи, пам’ятайте, що за останню добу в світі було діагностовано 

рекордну кількість випадків COVID-19. 

 

Бережіть себе та рідних! 

 

 

 

 
 

 



Гарячі телефонні лінії 

 

 

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

 

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

Telegram-канали: 

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

«МОЗ» https://t.me/mozofficial  

Онлайн-платформ з інформацією про лікування COVID-19 http://covid19.dec.gov.ua/  

Чат-боти: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot та https://t.me/ivanmaskbot  

 

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/ 
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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 

 

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 

 

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією 

поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. 

Від 25 березня 2020 року на всій території України діє режим надзвичайної 

ситуації.  

Рішенням Уряду від 20 травня запроваджено адаптивний карантин до 22 

червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних 

заходів. 

 

«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;  
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• 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); 

• 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 29 травня в Україні 22811 

лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти 

одужало. Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків. За добу зафіксовано 429 нових 

випадків.  

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

 

- Вінницька область — 957 випадків; 

- Волинська область — 863 випадки; 

- Дніпропетровська область — 930 випадків; 

- Донецька область — 158 випадків; 

- Житомирська область — 694 випадки; 

- Закарпатська область — 1147 випадків; 

- Запорізька область — 431 випадок; 

- Івано-Франківська область — 1360 випадків; 

- Кіровоградська область — 503 випадки; 

- м. Київ — 2849 випадків; 

- Київська область — 1535 випадків; 

- Львівська область — 1563 випадки; 

- Луганська область — 46 випадків; 

- Миколаївська область — 284 випадки; 

- Одеська область — 878 випадків; 

- Полтавська область — 268 випадків; 

- Рівненська область — 1628 випадків; 



- Сумська область — 167 випадків; 

- Тернопільська область — 1145 випадків; 

- Харківська область — 1011 випадків; 

- Херсонська область — 177 випадків; 

- Хмельницька область — 407 випадків; 

- Чернівецька область — 3259 випадків; 

- Черкаська область — 401 випадок; 

- Чернігівська область — 150 випадків. 

 

 

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

та міста Севастополя відсутні. 

На амбулаторному лікуванні 15 733 пацієнтів, з них 1420 дітей та 3586 

медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7078 осіб, з них 273 дитини та 825 

медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 267 особи, 

зокрема одна дитина та 24 медики. 

Із числа людей, що одужали, 2169 медпрацівників та 606 дітей. 

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру 

громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 



травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього 

з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19. 

 

 

 

Ситуація в світі 

 

- 213 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом 

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

- Наразі у світі зареєстровано 5 910 176 випадків зараження новим коронавірусом. 

З них одужало: 2 583 530, активні захворювання 2 964 529, летальні випадки 362 117. 

- Станом на 29.05.2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків 

зараження COVID19. Наразі кількість сягає 1 768 461 випадків зараження COVID-19, що 

робить США центром пандемії у світі. Летальних випадків – 103 330. США займає перше 

місце, серед летальних випадків, викликаних COVID-19. 

- Станом на 29.05.2020 в Бразилії загалом зареєстровано 438 812 випадків 

зараження COVID-19, з них 26 764 летальних. 

- Станом на 29.05.2020 в Росії загалом зареєстровано 379 051 випадків зараження 

COVID-19, з них 4 142 летальних. 

- ООН закликає країни до створення глобальної коаліції для боротьби з інфекцією. 

- Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму 

надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. 

 

 

 



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

 

Українці за кордоном 

 

Станом на 29 травня лікування від коронавірусу за кордоном проходить 143 

громадянина України. 

Зокрема, у Австрії лікуються 3 українців, Ірландії – 1, Італії – 121, Мальті – 1, 

Молдові – 1, РФ – 4, Таїланді – 1, Уругваї – 1, ФРН – 1, Чехії – 7, Швеції – 2. 

78 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали, з них у Австрії – 3, Бельгії 

- 1, Білорус – 3, Великій Британії – 1, Греції – 22, Домініканській Республіці – 4, Єгипті - 

1, Іспанії – 5, Італії – 2, Нігерії – 3, Нідерландах – 1, ОАЕ – 2, Польщі – 6, Португалії – 2, 

Сейшельських островах – 1, Сербії – 1, США – 2, Таїланді – 1, Уругваї – 1, ФРН – 5, Чехії 

– 4, Швеції – 1, Швейцарії – 1, Японії – 4. 

9 громадян України за кордоном померли. 

 

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

іншій формі – 18914 громадян України. З усіма встановлено зв’язок та надається 

необхідне сприяння. З них наполягають на поверненні в Україну – 6065 осіб; 

- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 5311 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 454 громадян. Консули працюють 

над їх розв’язанням; 

- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 7113 громадян; 

- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 1641 громадянина. 

Консулами надається практична допомога; 

- На сьогодні мають місце 188 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 

 

 Уряд затвердив з доопрацюванням Програму стимулювання економіки для 

подолання наслідків епідемії COVID-19. 

27 травня 2020 року на засіданні Уряду була затверджена Програма стимулювання 

економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 з умовою її доопрацювання.  

У підготовці цієї Програми взяли участь більше 90 розробників, серед яких 

аналітичні центри, бізнес-асоціації та окремі компанії (в тому числі із представників 

малого та середнього бізнесу). Зокрема, Програму готували спеціалісти з Торгово-

промислової палати України, Спілки українських підприємців, Українського союзу 

промисловців і підприємців, Європейської бізнес-асоціації, Асоціації газовидобувних 

компаній України, Українського клубу аграрного бізнесу, Аналітичного центру 

Разумкова, Інституту економіки прогнозування НАН України, Аналітичного центру 

EasyBusiness, DIXI Group, Аналітичного центру CASE Україна і ще десятка інших 

суб’єктів.   



У Програмі враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ 

до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури. Важливою 

частиною Програми буде системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника. 

Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні. 

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування 

експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього 

бізнесу у державних закупівлях. 

Ознайомитися з основними положеннями Програми можна за посиланням 

«Матеріали для обговорення Програми стимулювання економіки» 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-

%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-

materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf  

 

 Уряд дасть відповідні доручення, аби покращити ситуацію з технічним 

забезпеченням станцій екстреної медичної допомоги за результатами робочої поїздки 

до Київської області та відвідин станції «швидкої допомоги» у Білій Церкві. 

Про це на брифінгу під час поїздки до Білої Церкви заявив Прем’єр-міністр 

України Денис Шмигаль. 

За його словами, попри виділені кошти, ситуація на станціях екстреної медичної 

допомоги залишається досить складною. «Був сигнал від колективу Білоцерківської 

станції екстреної допомоги, ми виїхали з Міністром охорони здоров’я. І там типова 

ситуація, коли держава виділяє кошти, НСЗУ підписує договори про 100% забезпечення 

коштами, а по факту ми бачимо, що ремонти відсутні, автомобілі старі, забезпечення 

ліками немає, із засобами індивідуального захисту є проблеми, і це все впирається в 

людський фактор». 

Денис Шмигаль наголосив, що за результатами робочої поїздки до Київської 

області буде зроблено висновки та дані відповідні доручення як стосовно станції екстреної 

допомоги Білої Церкви, так і щодо системного вирішення цієї проблеми. «На мою думку, 

подібна ситуація є у багатьох закладах охорони здоров’я, а медики сьогодні знаходяться 

на передовій боротьби з епідемією коронавірусу. Проблема полягає в середньому рівні 

державного менеджменту, до якого є питання», - зауважив Прем’єр-міністр. 

Він пояснив, що сьогодні кожна медична установа є комунальною неприбутковою 

установою, відповідно є керівник, який несе відповідальність, є відповідні місцеві органи 

самоврядування, які також несуть за це відповідальність. «Держава виділяє кошти, з 1 

квітня уже працює система за угодами, укладеними з НСЗУ, відповідно до цієї системи 

кожен заклад отримує кошти за роботу з коронахворими, далі керівник уже приймає 

рішення і розподіляє зароблені установою кошти між лікарями. І тут уже виникають 

питання справедливості розподілу і оплати кожному, хто працював з коронахворими». 

Відповідаючи на запитання щодо забезпеченості медиків засобами індивідуального 

захисту, очільник Уряду повідомив, що дав доручення в.о. голови Київської 

облдержадміністрації Василю Володіну завтра провести інвентаризацію на складах станції 

невідкладної медичної допомоги в Білій Церкві і подивитися, скільки реально є костюмів 

та розібратися, чому попри те, що держава виділяє захисні костюми на область, медики не 

повністю ними забезпечені. 

 

 Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і 

доповнив перелік закладів охорони здоров’я, які лікують пацієнтів з COVID-19. 

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 27 травня. 

«Ініціатива полягає у тому, щоб доповнити перелік закладів охорони здоров’я, які 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Мова йде про заклади, які 

надавали таку допомогу з 1 квітня 2020 року та не були внесені до нього», - заявив 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf


За даними, внесеними у постанову, перелік медичних закладів розширили з 339 до 

449 закладів. При цьому фінальний текст постанови буде готовий із доопрацюванням в 

один день. 

Також на засіданні Уряду міністри підтримали ініціативу МОЗ щодо фінансування 

через програму медичних гарантій двох закладів охорони здоров’я, розташованих у Києві. 

Зокрема, це Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» 

та Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, щодо яких 

Київською міською радою не прийнято рішення про автономізацію. 

Таке виключення застосовуватиметься лише до 31 грудня 2020 року, а Київській 

міській державній адміністрації пропонується доручити вжити заходів щодо перетворення 

цих закладів у комунальні некомерційні підприємства. 

Також була прийнята постанова, яка передбачає інші умови попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти для спеціалізованих 

організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, у тому числі вакцин та інших 

виробів і послуг. Прийняття постанови є необхідним для забезпечення централізованих 

закупівель лікарських засобів спеціалізованими організаціями. 

 

 Кабінет Міністрів України оприлюднив показники готовності регіонів до ІІ етапу 

виходу з карантину (станом на 29 травня) 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Нагадаємо, Уряд затвердив пом’якшення протиепідеміологічних карантинних 

заходів: з 22 травня до 22 червня в Україні діятиме так званий адаптивний карантин. 

 

  
 



 

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 

травня: 

- В Україні за минулу добу зафіксовано 429 нових випадків захворювання на 

коронавірусну інфекцію, з них 66 у дітей та 66 у медичних працівників. Госпіталізовано у 

заклади охорони здоров’я 106 осіб. Кількість пацієнтів, що одужали, перевищує кількість 

тих, хто захворів: за добу 495 осіб одужали, померли 10 осіб. 

- За останню добу проведено 10 533 тестувань методом ПЛР. 

- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у 

Чернівецькій області (58), Львівській області (50) та в місті Києві (56). 

- Заявки на участь у конкурсі на посаду голови Національної служби здоров’я 

України подали 28 осіб. Прийом заявок завершився 27 травня.  МОЗ найближчим часом 

визначиться зі способом і місцем проведення співбесіди з кандидатами. Кандидатуру 

голови НСЗУ затверджує Кабмін за поданням МОЗ.  

- Люди пенсійного віку повинні перебувати на самоізоляції, крім категорій, 

визначених відповідною постановою Кабінету Міністрів. Більше 70% летальних випадків 

від COVID-19 в Україні припадає на хворих, які входили до груп ризику, зокрема й осіб 

старше 60 років.  

- Визначено правила роботи в офісних приміщеннях під час карантину: 

обов'язковий температурний скринінг, соціальна дистанція (1,5 м), перебування 1 особи на 

площі не менше 10 кв. м, користування масками, антисептиками тощо.  

- МОЗ розширило перелік медичних закладів, які отримають кошти за лікування 

пацієнтів з COVID-19, від 339 до 449. Це заклади, де у квітні проходили лікування хворі 

на коронавірусну інфекцію. 

-  Урядова антикризова програма передбачає низку заходів, які стосуються МОЗ: це 

розробка нормативних документів щодо протиепідемічних заходів, створення 

тримісячного запасу медичних виробів та лікарських засобів у лікарнях, налагодження 

виробництва ЗІЗ в Україні тощо. 

 

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, які категорії 

працівників старше 60 років можуть виходити на роботу під час карантину. 

Постанова Уряду про адаптивний карантин передбачає, що особи від 60 років 

підлягають обов’язковій самоізоляції. Це категорія з групи ризику, і 70% летальних 

випадків внаслідок коронавірусної інфекції в Україні складають представники саме цієї 

групи. Втім, є перелік професій, представникам яких у віці 60+ дозволено виходити на 

роботу навіть під час карантину. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 

заявив на щоденному брифінгу. 

«Всі протиепідемічні обмеження і заходи встановлені постановою Уряду. Люди, 

які входять у групи ризику і підлягають самоізоляції – це, серед інших, і особи, старші 60 

років. Це робиться заради здоров’я і життя цих людей. Втім, у документі є винятки. Певні 

категорії 60+ можуть не перебувати у самоізоляції і працювати, але з дотриманням 

правил, встановлених у країні. Це, зокрема, масковий режим, користування 

антисептиками тощо», - пояснив Максим Степанов. 

За словами Міністра охорони здоров’я, понад 70% летальних випадків від COVID-

19 в Україні припали на хворих, які входили в групи ризику, зокрема, осіб старше 60 

років. Тому дотримання правил карантину є дуже важливим. 



Щодо винятків, які стосуються категорії 60+, то дозвіл на роботу під час 

карантину мають: 

- державні службовці і працівники державних органів та органів місцевого 

самоврядування; 

- народні депутати України та депутати місцевих рад; 

- судді; 

- військовослужбовці та працівники Збройних Сил, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів; 

- учасників та осіб залучених до організації і проведення спортивних змагань, 

представників професійних спортивних клубів; 

- особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, 

забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, які: 

- провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної 

промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, 

електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній 

промисловості; 

- надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах 

централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, 

виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я; 

- є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної 

допомоги населенню; 

- включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави; 

- є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв. 

 

Міністерство інфраструктури повідомляє: Укрзалізниця готова до запуску 

пасажирського сполучення. 42 поїзди будуть готові вирушити з 1 червня. Про це 

повідомив перший заступник Міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович під 

час огляду готовності залізничного вокзалу м. Києва та рухомого складу до відновлення 

пасажирських перевезень. Огляд проведено разом з в.о. голови правління АТ 

«Укрзалізниця» Іваном Юриком. 

«З 1 червня 42 поїзди будуть готові вирушити. І їх кількість може збільшитися. 

Всього за 3 дні зі старту продажу проїзних документів пасажири придбали 21 тисячу 

квитків. Укрзалізниця готова до запуску пасажирських перевезень з 1 червня. Норми 

безпеки залишаються в пріоритеті», - сказав Дмитро Абрамович. 

Рішення щодо того, коли і які рейси можуть бути відновлені, визначають обласні 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожному 

регіоні. Тому, щоб відкрити інші напрямки, крім тих, що є наразі у продажу, необхідні 

письмові рішення відповідних обласних комісій. 

Станом на сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у 

Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. 

Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення руху. 

Обласні комісії Тернопільської і Хмельницької областей дозволили запустити тільки 

приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня. 

Також нагадаємо, що з 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися 

одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Їх можна придбати 

як на онлайн-ресурсах, так і в залізничних касах, які розпочали роботу з 27 травня. 

 

 

 

 



МОЗ нагадує: у Києві, Харкові та Дніпрі відновлено роботу метрополітену. 

Проте в країні продовжують діяти карантинні заходи, які стосуються також і пасажирів 

метро. Обов'язковими залишаються використання захисних масок та дотримання 

соціальної дистанції. Дотримуйтесь вказаних рекомендацій та бережіть здоров'я. 

Детальні правила користування метрополітеном дивіться у нашій інфографіці. 

 

 
 



 
 
25 травня дитячі садки поновили свою роботу. Однак, щоб перебування у 

дитячих закладах було безпечним, передусім для дітей, МОЗ затвердило певні правила. 

 
 



 

 

З 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину. Епідеміологічні 

критерії послаблення, повний список дозволених та заборонених заходів  дивіться у нашій 

інфографіці. 

 

 
 



 

 

Нижче ми наводимо правила, які допоможуть насолодитися новими 

можливостями і залишатися в безпеці. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 В Україні запрацювали літні майданчики кафе і ресторанів. МОЗ показує яких 

саме вимог повинні дотримуватися як заклади громадського харчування, так і 

відвідувачі.  
Працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Проте, щоб 

робота в приміщенні була безпечною для здоров'я, потрібно дотримуватися певних  

протиепідемічних правил.  

Вже дозволено працювати як продовольчим, так і непродовольчим магазинам 

за умови  дотримання ними певних правил. Також вже є можливість потрапити в 

улюблену перукарню чи в салон краси. Як це зробити безпечно, що треба знати і на що 

звернути увагу, читайте у правилах. 

 

 
 

  



 У звичному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було 

безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних 

правил. Крім того, Міністерство охорони здоров’я повідомляє: в Україні можна буде 

відкрити пляжний сезон. 

  



 Держприкордонслужба повідомляє: сьогодні зранку, 29 травня, відновлено роботу 

чотирьох автомобільних та двох залізничних пунктів пропуску на кордоні з 

Молдовою. 

 Зокрема, роботу відновлено на таких пунктах пропуску: 

- «Мамалига-Крива» (залізничний, розташований у Новоселицькому районі Чернівецької 

області). 

- «Кельменці-Ларга» (залізничний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької 

області). 

- «Кельменці-Ларга» (автомобільний, розташований у Кельменецькому районі 

Чернівецької області). 

- «Сокиряни-Окниця» (автомобільний, розташований у Сокирянському районі 

Чернівецької області). 

- «Маяки-Паланка-Удобне» (автомобільний, розташований у Білгород-Дністровському 

районі Одеської області). 

- «Серпневе1 - Басараб‘яска» (автомобільний, розташований у Тарутинському районі 

Одеської області). 

 Варто наголосити, що сьогодні в Україні  діють карантинні обмеження щодо 

можливості в’їзду на територію країн іноземних громадян. 

 Також нагадаємо, що з 0:00 години 29 травня 2020 року розпорядженням Уряду 

України поновлено роботу 66 пунктів пропуску !З УКРАЇНСЬКОГО БОКУ! на 

державному кордоні з Республікою Молдова та країнами ЄС. 

 Державна прикордонна служба України поінформувала суміжні країни про 

відновлення роботи пунктів пропуску. Повноцінне відновлення пропуску на цих 

напрямках буде можливим, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого 

боку. 

 Про фактичне поновлення міжнародного руху в певних пунктах пропуску Державна 

прикордонна служба України буде оперативно інформувати на своїх ресурсах. 

 Інформацію щодо роботи пунктів пропуску також можна дізнатися на інтерактивній 

мапі на офіційному сайті Державної прикордонної служби України 

https://dpsu.gov.ua/ua/map  

  

 Міністерство оборони України інформує, що станом на 29 травня в Збройних 

Силах хворіє 90 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 Всього за час пандемії одужало — 108 осіб, летальних випадків — 3. 

 На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 295 осіб. Кількість 

військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 31 особа. 

 За минулу добу зареєстровано 23 нових випадки захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19. 

  

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» оприлюднив дані про те яким джерелам 

про COVID-19 найбільше довіряють у світі. 

 За результатами дослідження на сайті visualcapitalist.com люди розглядають 

Всесвітню організацію охорони здоров'я як найбільш надійне джерело інформації про 

COVID-19 – у середньому з цією думкою погодилися 61% опитаних.  

 Друга сходинка рейтингу належить урядовим сайтам – 49%.  

 Також у ТОП-5 увійшли: 

- повідомлення чи email-розсилка від уряду – 44% 

- новинні канали – 39% 

- повідомлення чи email-розсилка від органів охорони здоров'я – 38% 

https://dpsu.gov.ua/ua/map


 
 

 

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

 

Новини столиці 

 

Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних 

обмежень. 

Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, міська влада може 

переглянути послаблення карантину і повернутися до тих чи інших обмежень. Про це 

заявив мер Києва Віталій Кличко. 

«Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде 

розповсюджуватися вірус.  Головне – щоб послаблення не призвели до нової хвилі 

захворюваності.  Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є 



алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних 

обмежень», – зазначив Віталій Кличко. 

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про 

умови, за яких столиця може призупиняти запроваджені послаблення. 

Це може відбутися в наступній ситуації: 

- Якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останніх сім днів 

становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тисяч населення. 

- Якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації 

пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75 відсотків. 

 

Столичні дитсадки, що зможуть працювати з 1 червня, готуються до 

відкриття і роботи в нових умовах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

«З першого червня – з дотриманням санітарних норм та суворих вимог – почнуть 

працювати дитячі садочки в столиці. Сьогодні заклади готуються до роботи в нових 

умовах. Аби перебування у садочках було безпечним для дітей, місто затвердило 

рекомендації щодо роботи закладів», – сказав Віталій Кличко. 

Так, за словами мера, щодня вранці всім працівникам та дітям на вході повинні 

вимірювати температуру. 

Він зауважив, що в садочках будуть регулярно прибирати приміщення з 

дезінфікуючими засобами та регулярно його провітрювати. А вихователі мають більше 

часу проводити з дітьми на вулиці. 

 

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 

 

Протягом 28 травня зареєстровано 608 звернень з питань, пов’язаних з поширенням 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 



Динаміка надходження дзвінків та надсилання на розгляд ОВВ звернень із вказаної 

тематики у травні: 

 
Працівники Центру у 397 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Заявники передусім цікавилися: протиепідемічними заходами; нововведеннями у 

соціальній сфері під час карантину; контактною інформацією регіональних «гарячих 

ліній» з питань коронавірусу. 

 

На розгляд органів влади надіслано 211 звернень, які зареєстровані переважно із м. 

Києва, а також Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. 

Громадяни висловлювали органам влади пропозиції (3) щодо більш ефективної 

протидії розповсюдженню захворювання та пом’якшенню негативних наслідків 

карантинних обмежень. Зокрема заявниками пропонувалося: дозволити проведення 

професійних медичних оглядів в закладах охорони здоров’я у психіатрів та наркологів; 

відновити роботу магазинів одягу та надати доступ відвідувачам до місць для сидіння у 

торгівельно-розважальних центрах. 

Загальна кількість звернень із вказаних питань порівняно з середою дещо 

зменшилася. Передусім зменшилося число звернень стосовно проблем із отриманням 

соціальних виплат. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (31) та Дніпропетровської області (30). Заявники із м. Києва 

переважно скаржилися на затримку з отриманням пенсії та інших соціальних виплат, а 

також нарікали на відсутність водопостачання. Заявники із Дніпропетровської області 

здебільшого скаржилися на затримку з отриманням пенсії та інших соціальних виплат, а 

також нарікали на відсутність водопостачання (Криворізький район) та проблеми із 

наданням медичної допомоги.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


