


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

станом на 1 червня 2020 року 

 

 

 
 

 

Сьогодні — День захисту дітей. 

На жаль, за останній тиждень на COVID-19 в Україні захворіло 182 дитини.  

Дбаймо про тих, хто потребує нашої турботи та захисту.  

 

Бережіть себе, захищайте дітей та будьте здорові! 



 
 

 

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  
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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. 1 червня розпочався третій 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;  

• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.  
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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 1 червня в Україні підтверджено 

24 012 випадків COVID-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби 

лабораторно підтверджено 340 випадків. Усього в Україні 363 187 зразків досліджено 

методом ПЛР та 10 944 зразків — методом ІФА. 

Загалом захворіли 1725 дітей та 4621 медик. На амбулаторному лікуванні 16 650 

пацієнтів, з них 1443 дітей та 3757 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7362 

особи, з них 282 дитини та 864 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції 

легенів потребували 283 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків. 

Із числа людей, що одужали, 2354 медпрацівники та 663 дитини.  

 

Загалом випадки підтверджено: 

 

- Вінницька обл. — 1005 (587 одужали); 

- Волинська обл. — 932 (259 одужали); 

- Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали); 

- Донецька обл. — 163 (89 одужали); 

- Житомирська обл. — 742 (416 одужали); 

- Закарпатська обл. — 1206 (405 одужали); 

- Запорізька обл. — 447 (252 одужали); 

- Івано-Франківська обл. — 1420 (818 одужали); 

- м. Київ — 3043 (654 одужали); 

- Київська обл. — 1600 (398 одужали); 

- Кіровоградська обл. — 514 (400 одужали); 

- Луганська обл. — 47 (40 одужали); 



- Львівська обл. — 1700 (420 одужали); 

- Миколаївська обл. — 294 (154 одужали); 

- Одеська обл. — 896 (225 одужали); 

- Полтавська обл. — 270 (249 одужали); 

- Рівненська обл. — 1770 (887 одужали); 

- Сумська обл. — 170 (141 одужав); 

- Тернопільська обл. — 1176 (912 одужали); 

- Харківська обл. — 1083 (408 одужали); 

- Херсонська обл. — 178 (161 одужав); 

- Хмельницька обл. — 454 (234 одужали); 

- Черкаська обл. — 406 (308 одужали); 

- Чернівецька обл. — 3377 (945 одужали); 

- Чернігівська обл. — 177 (63 одужали). 

 

 

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

міста Севастополя відсутні.  

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру 

громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.  Станом на ранок 01 



червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з 

початку 2020 року надійшло 59339 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 6 268 146 випадків зараження новим коронавірусом. 

- З них одужало: 2 848 649, активні захворювання 3 045 517, летальні випадки 

373 980. 

- Станом на 1.06.2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків 

зараження COVID19. Наразі кількість сягає 1 837 170 випадків зараження COVID-19, що 

робить США центром пандемії у світі. Летальних випадків – 106 195. США займає перше 

місце, серед летальних випадків, викликаних COVID-19. 

- Станом на 1.06.2020 в Бразилії загалом зареєстровано 514 992 випадків зараження 

COVID-19, з них 29 341 летальних. 

- Станом на 1.06.2020 в Росії загалом зареєстровано 405 843 випадки зараження 

COVID-19, з них 4 693 летальних. 

- Іспанія закликала встановити єдині правила ЄС для пересування в Шенгенській 

зоні. 

- Єврокомісія зібрала 9,5 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19. 

- У Німеччині продовжили ще на місяць обмеження соціальних контактів. 

- Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами 

 

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

 

Українці за кордоном 

 

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

формі – 18924 громадянина України. З усіма встановлено зв’язок та надається необхідне 

сприяння. З них наполягають на поверненні в Україну – 5882 особи; 

- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 5110 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 443 громадян. Консули працюють над 

їх розв’язанням;  

- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 6707 громадян; 

- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 1556 громадян. Консулами 

надається практична допомога; 

- На сьогодні мають місце 184 ситуації, 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 

 

 Епідеміологічна ситуація в більшості областей дозволяє 1 червня відкрити спортивні 

зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та 

залізничні перевезення. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у 

Facebook 

https://www.facebook.com/dshmyhal/photos/a.107963510770861/155645082669370/?type=3&t

heater  

«Відсьогодні Україна переходить до наступного етапу послаблення 

карантинних обмежень. Упродовж останніх двох тижнів ми спостерігаємо приблизно 

однакову кількість нових захворілих та видужалих по країні. Епідемічна ситуація в 

більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади 

освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення», - 

зазначив Шмигаль. 

За його словами, рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області 

ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС. 

Прем’єр-міністр зазначив, що звичне життя поступово повертається до України, але 

закликав громадян бути на сторожі власного здоров’я. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/dshmyhal/photos/a.107963510770861/155645082669370/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dshmyhal/photos/a.107963510770861/155645082669370/?type=3&theater


В Уряді оприлюднили показники готовності регіонів до ІІI етапу виходу з 

карантину. 

 

 
 

 Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у понеділок, 1 червня, ухвалив низку 

рішень щодо захисту дітей. 

Відкриваючи засідання Уряду, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, 

що сьогодні Україна та весь світ відзначають День захисту дітей. «Моє переконання - увага 

до дітей повинна бути на найвищому державному рівні, адже саме вони згодом 

становитимуть основу нашої країни. Саме вони будуть продовжувати будувати Україну», - 

зазначив він. 

«Наше відношення до дітей зараз – це їхнє ставлення до України в майбутньому, це 

їх бажання жити та розвиватися в Україні», - переконаний Денис Шмигаль. 

Прем’єр-міністр повідомив, що 27 ініціатив, які розглядає сьогодні Уряд на своєму 

засіданні, присвячені захисту дітей за наступними головними напрямами: «Перше. 

Посилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, пропонується 

посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет 

і рідин. Це неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому 

ларьку. Це толерування негативним звичкам». 

Другий напрям, за словами Глави Уряду, покращення системи догляду і виховання 

дітей. «В цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались 

у сім’ях, а не в інтернатах», - зазначив Прем’єр-міністр. 

Також Денис Шмигаль ініціював рішення Уряду, покликані покращити умови для 

виховання дітей, які залишилися без батьків, в тому числі і дітей з інвалідністю. 



Крім того, Прем’єр-міністр повідомив, що Уряд ухвалює рішення щодо забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. «Переконаний, що такі 

діти мають повне право на отримання житла від держави, тому це право необхідно 

реалізувати», - зазначив він. 

Ще одним напрямком, за яким Уряд ухвалює рішення, Прем’єр-міністр назвав: 

«Створення сприятливого та благополучного середовища для виховання дитини в громаді». 

 

 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  

 

 Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови, яка встановлює адаптивний 

карантин в Україні. Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Уряду 

29 травня. 

«Відтепер особи старше 60 років, які є представниками спортивних клубів або 

тренерсько-викладацького персоналу можуть брати участь  в організації та 

проведенні спортивних змагань. При цьому особи, які для складання зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО) приїжджають до України з-за кордону чи перетинають 

лінію розмежування із тимчасово окупованими територіями, не повинні перебувати на 

обсервації чи самоізоляції після перетину кордону, або пунктів пропуску. Те ж саме 

застосовується до особи, яка супроводжує цю дитину», - прокоментував рішення Уряду 

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.  

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 1 

червня: 

- В Україні за минулу добу зафіксовано 340 нових випадків захворювання на 

коронавірусну інфекцію, з них 13 у дітей та 79 у медичних працівників. 

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


- Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я  97 осіб. Одужали за добу 152 осіби, 

померли 10 осіб. 

- За останню добу проведено 8015 тестування, з них 6 622 методом ПЛР та 1393 

методом імуноферментного аналізу (ІФА). 

- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Києві 

(58), у Рівненській області (57) та у Львівській області (31). 

- 31 травня МОЗ передало Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» 

ПЛР-тести, в обсязі тримісячної потреби цієї лікарні, та 2 тисячі ІФА-тестів.  

- Через старт другого етапу реформи багато дитячих лікарень опинилися в скрутному 

фінансовому становищі, що не дозволяє цим медичним закладам надавати кваліфіковану 

медичну допомогу. 
В Україні продовжуються тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на 

антитіла до COVID-19. За минулу добу проведено 1393 ІФА-тестування, всього — 10944. 

 

 
З 1 червня в Україні буде дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування 

освітніх занять у групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а 

також буде відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень 

автотранспортом. Скасування обмежень можливе лише у тих регіонах, де це дозволятиме 

епідемічна ситуація. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим 

Степанов  

«Якщо ми говоримо про користування фітнес-центрами, то обов’язково, щоб на 

вході до закладу відбувався термоскринінг. Якщо температура 37,2 градуси і вище, то 

людина не допускається. Ми рекомендуємо, щоб були антисептики на вході. Працівники 

закладів повинні бути одягнуті в маски та респіратори. МОЗ розробило цілий список 

рекомендацій, із якими детально можна ознайомитися на офіційному сайті», - наголосив 



Максим Степанов. Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи 

спортивних залів та басейнів можна ТУТ https://bit.ly/3gGjlTq 

 

Нижче ми наводимо правила, які допоможуть насолодитися новими 

можливостями і залишатися в безпеці. 

 

 

 

https://bit.ly/3gGjlTq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З 1 червня в Україні почнуть роботу спортзали, фітнес-центри, басейни. З 

основних рекомендацій МОЗ щодо роботи таких закладів та користування ними: 

термоскринінг при вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального 

захисту. 

 

 

 

 

 



Крім того МОЗ нагадує: 25 травня 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.  

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

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

 

 

 
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. 

 



 

  

 

 



 

   

 

 

 



Крім цього, з 4 червня відкривається залізничне сполучення із Західною Україною. 

6 поїздів далекого сполучення розпочнуть свою роботу. Це потяги №1/2 Івано-Франківськ-

Костянтинівка, №7/8 та №749-750 Київ-Івано-Франківськ, №29/30 Київ-Ужгород, №98/97 

Ковель-Київ та №772/771 Хмельницький-Київ. 

«Також активно працюємо над запуском авіаперевезень, як внутрішніх, так і 

міжнародних. Найбільш популярними закордонними напрямками залишаються Туреччина, 

Греція, Кіпр, Хорватія, Чорногорія та Грузія. Більш точні дані озвучу вже скоро», - 

підсумував Владислав Криклій. 

 

 
 

 

 Міністерство інфраструктури України анонсувало низку нових спеціальних 

рейсів в Україну з різних країн світу. До відновлення регулярних авіаційних 

пасажирських перевезень цими рейсами можуть скористатися українці, які зараз 

перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Про це повідомив Міністр 

інфраструктури України Владислав Криклій. 

 «Продовжуємо повертати наших громадян з-за кордону додому. Анонсовано низку 

нових спеціальних рейсів, які заплановані на найближчий час з різних країн світу. До того, 

як буде відновлено регулярне пасажирське авіасполучення, наші громадяни можуть ними 

скористатися», - зазначив очільник Міністерства. 

 Міста, з яких заплановані рейси: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авів, Лондон, 

Берлін, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Гельсінкі, Аліканте, Неаполь, Стамбул, Софія, 

Гамбург, Дубай, Рим, Єреван, Відень, Делі, Париж, Маямі, Амман, Шарм-еш-Шейх, 

Стокгольм, Вільнюс, Оман, Ер-Ріяд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто. 

 Інформація про рейси та квитки доступні на сайтах авіакомпаній. 

 

 Держприкордонслужба повідомляє: Станом на 9:00 1 червня на українсько-

словацькій ділянці кордону відновив роботу пункт пропуску «Вельке Слеменце» (з 



українського боку – «Малі Селменці») у режимі з 8:00 до 20:00. 

 Раніше на цій ділянці в повному обсязі запрацював пункт пропуску «Убля» (з 

українського боку – «Малий Березний»). 

 Стосовно українсько-молдовської ділянки сьогодні відновили роботу автомобільні 

пункти пропуску «Крива» (з українського боку – «Мамалига»), «Мирне» (з українського 

боку – «Табаки») та «Брічень» (з українського боку – «Росошани»). 

 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 1 червня в Збройних Силах 

хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

 Всього за час пандемії одужало – 111 осіб, летальних випадків – 4. 

 На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 451 особа. Кількість 

військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 148 осіб. 

 За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19 не зареєстровано. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» розповідає: під час карантину українці 

стали частіше розраховуватись картками. 

 За даними НБУ, за перший квартал цього року кількість операцій з банківськими 

картками зросла на 25%. 

 - загальна кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих 

українськими банками, в першому кварталі 2020 року становила 1385,3 млн шт., а їхня сума 

– 920,5 млрд грн; 

 - у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року кількість зазначених операцій зросла 

на 24,5%, а сума – на 15,6%; 

 - кількість безготівкових операцій становила 1 183,2 млн шт. (85,4% усіх операцій), а 

сума – 503 млрд грн або 54,6% від суми усіх операцій із картками (торік, за підсумками 

першого кварталу, показник становив 49,7%). 

 За даними ПриватБанку, лише за перший місяць карантину — від середини березня 

до середини квітня — українці стали у 2,5 раза менше користуватися банківськими касами 

та знімати готівку в банкоматах. 

 

 

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

 

Новини столиці 

 

Із 1 червня в Києві розпочали наступний етап послаблення обмежувальних 

заходів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. 

«Від сьогодні, з першого червня, у столиці відкрили: Дитячі садочки – ті, що 

виконали вимоги і регламенти для безпечної роботи в цій ситуації. Спортивні комплекси, 

зали та фітнес-центри. Дитячо-юнацькі спортивні школи. Заклади професійно-технічної 

освіти для випускників та абітурієнтів», – зазначив Віталій Кличко. 

Він нагадав, що із суботи, 30 травня, у столиці відрилися: великі магазини площею 

понад 1000 квадратних метрів, торгово-розважальні центри (без розважальних зон). 

Розпочали працювати і готелі. Крім хостелів. 

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


 

У Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі зафіксували спалах 

коронавірусу. Там виявили 26 інфікованих служительниць. Монастир закрили на карантин. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

«Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському 

районі – 23 хворих. Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському 

Фролівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили 

загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень 

столиці госпіталізували 8 монахинь», – сказав Віталій Кличко. 

 

 

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 

 

Протягом 31 травня зареєстровано 360 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 249 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 111 звернень, які зареєстровані переважно із м. Києва, 

а також Дніпропетровської, Донецької, Київської та Львівської областей. 

Громадяни висловлювали органам влади пропозиції (2) щодо більш ефективної протидії 

розповсюдженню захворювання та пом’якшенню негативних наслідків карантинних обмежень. 

Зокрема заявниками пропонувалося: надати можливість проходити тестування на наявність 

коронавірусу в аеропортах по прибуттю, якщо в результаті коронавірусу не виявили – 

дозволити достроково відключити контролюючий мобільний застосунок «Дій вдома». 

Загальна кількість звернень із вказаних питань порівняно з суботою збільшилася. 

Передусім збільшилося число скарг відсутності електропостачання насамперед у Донецькій, 

Львівській та Рівненській областях. 

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

м. Києва (12) та Донецької області (31). Заявники із м. Києва переважно скаржилися на 

відсутність водопостачання, а також нарікали на невиплату пенсії та інших соціальних виплат. 

Заявники із Донецької області здебільшого скаржилися на відсутність електропостачання (м. 

Маріуполь – 16 скарг).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


