


 

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

станом на 14 липня 2020 року 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Гарячі телефонні лінії 

 

 

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

 

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

https://www.kmu.gov.ua/
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 Кабінету Міністрів від 20 травня в Україні запроваджено адаптивний 

карантин до 22 червня, 17 червня Уряд подовжив дію адаптивного карантину до 31 

липня. 

 

Адаптивний карантин в Україні передбачає, що пом’якшення обмежувальних 

заходів через коронавірус можливе лише в регіоні, який відповідає критеріям МОЗ. Ці 

критерії розроблені провідними фахівцями і не будуть переглядатися. 

Запроваджено три види критеріїв, за якими можна визначити готовність кожного 

регіону до скасування обмежувальних заходів: 

1) Інцидентність - Кількість нових випадків за останні 7 днів/100 тис. населення; 

2) Завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для боротьби з КОВІД-19; 

3) Охоплення тестуванням, включаючи ПЛР та ІФА тести, за останні 7 днів/100 тис. 

населення. 

У червні замість інцидентності був введений коефіцієнт виявлення випадків 

інфікування коронавірусом, він складає більше 11%, а також введено показник динаміки 

зростання випадків інфікування — більше 10%. 

З 22 червня змінені індикатори можливого посилення карантинних заходів на 

місцях. Зокрема, встановлені такі критерії: середня кількість тестувань методами ПЛР та 

ІФА-аналізу (не менше ніж 24 на 100 тисяч населення). 

Областям, у яких кількість тестувань на коронавірус становить менше 12 на 100 

тисяч населення, треба наростити тестування. 

Всі етапи буде рекомендовано на центральному рівні, але запроваджуватимуться 

вони на обласному рівні. Рішення про посилення карантину в тому чи іншому регіоні 

приймається місцевими комісіями ТЕБ та НС, якщо протягом трьох днів епідеміологічна 

ситуація в області не відповідає визначеним урядом критеріям. 

9 червня проведено засідання робочої групи щодо комплексного аналізу можливості 

ефективного реагування системи охорони здоров’я задля протидії спалаху COVID-19. 

Статистика невтішна: дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних 

центрах 

України на сьогодні – 48%, лікарів лаборантів-гігієністів – 51%, лікарів-вірусологів – 41%. 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
https://t.me/ualegalaid
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronainfoua
tg://search_hashtag/?hashtag=мийруки


МОЗ розробило кілька механізмів, в який саме спосіб буде здійснюватись 

перенавчання лікарів, аби забезпечити мінімальний рівень лікарів-вірусологів та інших 

спеціалістів. 

Всесвітня організація охорони здоров’я радить носити маски з тканини в 

громадських місцях, де є ризик передачі COVID-19. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен 

забезпечити працівників засобами індивідуального захисту. У разі неможливості 

забезпечення працівників ЗІЗ заклад може бути закритий до зняття протиепідемічних 

обмежень. 

 

«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); 

• 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 14 липня в Україні 54 771 

лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти 

одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків. Загалом проведено 813 396 тестувань 

методом ПЛР.  Усього за добу одужав 651 пацієнт.                                                                                               

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

 

− Вінницька область — 2148 випадків; 

− Волинська область — 3080 випадків; 

− Дніпропетровська область — 1146 випадків;  

− Донецька область — 765 випадків; 

− Житомирська область — 1542 випадки; 

− Закарпатська область — 4055 випадків; 

− Запорізька область — 622 випадки; 

− Івано-Франківська область — 3127 випадків; 

− Кіровоградська область — 674 випадки; 

− м. Київ — 6350 випадків; 

− Київська область — 3090 випадків; 

− Львівська область — 7254 випадки;  

− Луганська область — 95 випадків; 

− Миколаївська область — 487 випадків; 

− Одеська область — 2258 випадків; 



− Полтавська область — 334 випадки; 

− Рівненська область — 4740 випадків; 

− Сумська область — 341 випадок; 

− Тернопільська область — 2276 випадків; 

− Харківська область — 2723 випадки; 

− Херсонська область — 204 випадки; 

− Хмельницька область — 909 випадків; 

− Чернівецька область — 5184 випадки; 

− Черкаська область — 755 випадків; 

− Чернігівська область — 612 випадків. 

 

 

 
 

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 14 

липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з 

початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення 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 13 242 608 випадки зараження новим коронавірусом. 

З них одужало: 7 709 106, активні захворювання: 4 957 844, летальні випадки: 575 658. 

- Станом на 14 липня 2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків 

зараження COVID19. Наразі кількість сягає 3 479 483 випадків зараження COVID-19, що 

робить США центром пандемії у світі. Летальних випадків – 138 247. США займає перше 

місце, серед летальних випадків, викликаних COVID-19. 

- Станом на 14 липня 2020 в Бразилії загалом зареєстровано 1 887 959 випадків 

зараження COVID-19, з них 72 921 летальні. 

- Станом на 14 липня в Індії загалом зареєстровано 908 258 випадків зараження 

COVID-19, з них 23 736 летальних. 

- ВООЗ створила комісію для розслідування дій під час пандемії та виступила проти 

повернення повного карантину. 

- Великобританія переходить до чергового етапу виходу з карантину. 

- Влада Гонконгу, через зростання нових випадків коронавірусу, вирішила закрити 

всі школи. Уряд міста також готується посилити карантинні обмеження. 

 

 

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

 

Українці за кордоном 

 

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

формі – 19815 громадян України. З усіма встановлено зв’язок та надається необхідне 

сприяння. З них наполягають на поверненні в Україну – 4448 осіб; 

- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 4590 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 282 громадян. Консули працюють над 

їх розв’язанням; 

- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 5419 громадян; 

- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 1345 громадян. Консулами 

надається практична допомога; 

- На сьогодні мають місце 175 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 

 

 Чотири додаткові лікарні залучили до роботи з хворими на COVID-19 на 

Закарпатті, щоб допомогти з прийомом інфікованих. Про це розповів головний 



державний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді під 

головуванням Президента Володимира Зеленського. 

«Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби 

здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для 

прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати 

людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна 

бути з людьми», - зазначив Президент. 

У відповідь головний санлікар проінформував, що місць для хворих на COVID-19 на 

Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації. 

У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на стабілізації ситуації з 

коронавірусною інфекцією в Україні й зауважив, що тих, хто одужав (651 особа), сьогодні 

більше, ніж тих, хто захворів (638 осіб). Крім того, за його словами, з 2 тис. 635 апаратів 

ШВЛ у лікарнях першої черги (247 закладів) задіяно лише 153 одиниці (5,8%). 

В ОП, посилаючись на дані Дениса Шмигаля, додали, що у 375 закладах охорони 

здоров'я підготували 28 тис. 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19. 

 

 Урядом прийнято рішення про відділення Міністерству соціальної політики 

України 233,3 млн гривень для надання страхових виплат, передбачених статтею 39 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». 

Зазначені кошти Міністерством спрямовано на рахунок Фонду соціального 

страхування України для виплати одноразової допомоги членам сімей медичних 

працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-

19. 

На сьогодні до Фонду надійшла інформація про 7 підтверджених випадків гострого 

професійного захворювання медиків під час виконання обов’язків внаслідок зараження 

коронавірусною інфекцією COVID-19 із смертельним наслідком. 

Протягом 1-2 «банківських днів» трьом родинам померлих від коронавірусу медичних 

працівників, документи від яких в повному обсязі надійшли до Фонду, буде виплачено по 

1 576,5 тис гривень гарантованої державою допомоги. 

Іншим 4 родинам така допомога буде виплачена найближчим часом після отримання 

усіх необхідних документів. Наразі фахівцями Фонду надається всебічна допомога сім’ям 

потерпілих стосовно збору документів для призначення виплат. 

 

 Уряд прийняв постанову про виділення додаткових коштів з Фонду боротьби з 

коронавірусом для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних 

лікарень. 

Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністерство охорони 

здоров’я та місцева влада визначили ключові точки, що потребують додаткового 

оснащення. Це медичне обладнання для приймальних відділень в опорних закладах 

охорони здоров’я. 

«Звичайно, той рівень обладнання, який є там зараз – це просто неприпустима 

ситуація. Тому що це ургентні відділення, де рятується життя людей, і там має бути 

найкраще обладнання. Кошти будуть направлені на закупівлі томографів, ендоскопів, 

агіографічних систем для кардіології», - зазначив Прем’єр-міністр. 

За його словами, проект постанови Кабінету Міністрів передбачає, що сотні наших 

лікарень по великих містах і невеличких містечках «зможуть отримати сотні приладів для 

порятунку життя українців. А це і є головне завдання справжньої медичної реформи». 

 

 Уряд затвердив розпорядження про виділення коштів за програмою соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль,  рішення Уряду передбачає 

виділення майже 1,7 млрд грн на реальні потреби людей.  



«Це конкретна допомога регіонам та звичайним громадянам, щоб українці відчули 

зміни в повсякденному житті. Як мені доповіли, узгодження щодо фінансування переліку 

об’єктів відбувалося прозоро та з урахуванням нагальних потреб громад», - зазначив 

Прем’єр-міністр. 

Денис Шмигаль також нагадав, що під час ухвалення змін до бюджету, Уряд зберіг 

фінансування за цією програмою: «Ми розуміємо важливість створення гідних умов для 

людей на місцях. Є конкретні приклади, куди будуть направлені кошти через місцеві 

бюджети: це встановлення освітлення на вулицях, заходи по утепленню навчальних 

закладів для наших дітей, придбання  обладнання для лікарень; це ремонт амбулаторій, 

шкіл, садків та багато іншого».  

Необхідність таких заходів, за словами очільника Уряду, викликана тим, що дуже 

часто на подібні витрати не вистачає місцевих коштів. «Коронакриза фактично виснажила 

місцеві бюджети, дуже багато коштів пішло на боротьбу з епідемією, тому важливо 

підтримати регіони цією субвенцією», - підсумував Денис Шмигаль. 

 

 За перший місяць реалізації Програми стимулювання економіки для подолання 

наслідків COVID-19, спрямованої на відновлення економічного здоров’я країни по всіх 

галузях, виконано чимало першочергових кроків. 

Про це під час виступу на міжнародному віртуальному круглому столі Chatham House 

«Українські реформи: що далі?» заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Зокрема, він перелічив найважливіші напрямки Програми, які уже виконуються. 

Серед них: 

Розширення програми «Доступні кредити 5–7–9 відсотків» 

Після останніх змін зі сторони Уряду до програми доступних кредитів «5-7-9» 

кількість кредитів та їх обсяг збільшилися фактично в 2 рази. Станом на 06 липня загальна 

сума виданих кредитів по програмі склала 1,1 млрд грн. Причому більше половини цієї суми 

– це кредити на інвестиційний розвиток бізнесу. Ще половина – це рефінансування кредитів 

фактично під 0%. Все більше банків приєднується до програми і зараз їх вже 16.  

Новий інструмент отримання кредитів для малого і середнього бізнесу з 

частковою державною гарантією 

Уряд схвалив законопроекти про портфельні гарантії для кредитів бізнесу, які 

передбачають надання малому і середньому бізнесу, що зазнав фінансових втрат внаслідок 

пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів шляхом отримання кредитів з 

частковою державною гарантією. Українські підприємці зможуть отримати кредити 

фактично під 0%, що надважливо для відновлення роботи підприємств. Для цього держава 

гарантує 80% тіла кредиту перед банком. Наразі законопроекти знаходяться на розгляді в 

Комітетах Верховної Ради і ми сподіваємося на швидкий їх розгляд найближчим часом. 

Створення нових робочих місць 

Завдяки реалізації проектів програми «Велике будівництво» станом на червень 

додатково створено більше 10 тисяч робочих місць в сфері дорожнього будівництва. Крім 

того, завдяки Урядовій програмі по частковому безробіттю вдалося зберегти 241 тисячу 

робочих місць серед працівників малого і середнього бізнесу. Варто відзначити і роботу 

Державної служби зайнятості, через яку за останні місяці вдалося працевлаштувати майже 

160 тисяч громадян.  

Подолання енергетичної кризи 

Уряд впровадив низку важливих кроків для подолання енергетичної кризи і підписав 

меморандум із виробниками енергії з відновлювальних джерел (ВДЕ), який визначив 

принципи реструктуризації «зелених тарифів» та обмеження термінів введення в 

експлуатацію нових об'єктів за «зеленим» тарифом. Підписання Меморандуму допомогло 

зняти напругу і стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Крім того, завдяки 

урядовим рішенням вдалося почати фінансове оздоровлення ДП НАЕК «Енергоатом», який 

почав продавати власну електроенергію на ринку двосторонніх договорів.  



Програма стимулювання економіки для подолання наслідків Covid-19 передбачає 

детальний план допомоги усім секторам економіки. У документі передбачені 

короткострокові і довгострокові механізми допомоги. Фінальний та доопрацьований 

документ був опублікований на  Урядовому порталі, де усі бажаючі можуть з ним 

ознайомитися. Програма вже отримала позитивні відгуки профільних експертів та 

представників бізнесу. 

 

 Кабінет міністрів станом на 1 липня вже розподілив 19 млрд грн із Фонду 

боротьби з COVID-19. 

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

«На засіданні уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів 

Фонду боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн. Станом на 1 липня, відповідно 

до прийнятих постанов уряду, вже розподілено 19 млрд грн.», - написав Денис Шмигаль. 

Він додав, що, зокрема, 9 млрд грн — спрямовані до Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, з яких 4,7 млрд грн — для 

виплати допомоги із часткового безробіття, 4,3 млрд грн — на допомогу з безробіття; 

3 млрд грн — передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу, з яких 

650 млн грн — лабораторним підрозділам МОЗ, 2,3 млрд грн — на закупівлю засобів 

індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену 

медичну допомогу; 

2,5 млрд грн — передбачено на допомогу Фонду соціального страхування; 

1,7 млрд грн — на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам; 

2,7 млрд грн — на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та 

відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення; 

100 млн грн — передбачено для закупівлі апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, 

які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19; 

23,7 млн грн — фінансування заходів подолання поширення COVID-19 в установах 

виконання покарання; 

52,5 млн грн — для повернення коштів учасникам пробного ЗНО. 

Очільник Уряду, що уже попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн: 35 млрд грн 

— на ремонт і реконструкцію доріг; 

7,8 млрд грн — на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які 

забезпечують життєдіяльність населення; 2,9 млрд грн — закупівля обладнання для 

приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. 

 

 Кабінет Міністрів України подовжив дію карантинних обмежень до 31 липня 

2020 року. 

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 17 червня шляхом внесення змін в 

низку актів Кабінету Міністрів, якими встановлені карантинні обмеження.  

«Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину і 

маємо такий результат. Коронавірус нікуди не зник і загрози від нього і для нашої медичної 

системи, і для української економіки, на жаль, не стали меншими. Я розумію, що люди 

втомилися від карантину в будь-якій формі, проте наразі немає більш ефективного засобу 

протистояти поширенню вірусу. Закликаю українців не розслаблятись і не відриватись від 

реальності!» - зазначив очільник Уряду, закликавши українців дотримуватися маскового 

режиму, соціальної дистанції та вдаватися до заходів дезінфекції, оскільки лише ці засоби, 

«які допоможуть кожному з нас вберегтися від цієї хвороби, хоча б до того часу, поки не 

будуть винайдені ліки та дієві протоколи лікування», - підкреслив Денис Шмигаль. 

Також очільник Уряду повідомив, що «через зростання кількості хворих на 

коронавірусну хворобу, ми продовжуємо дію адаптивного карантину до 31 липня цього 

року». «Також на сьогоднішньому засіданні ми розглянемо запропонований МОЗ 

оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення 



карантину в певних окремих регіонах. Наголошу, якщо цього вимагатиме ситуація, тоді 

будуть посилюватися карантинні заходи», - заявив Прем’єр-міністр. 

Крім того він повідомив, що сьогодні Уряд також приймає зміну графіків початку 

роботи в окремих сферах і галузях. «Це робиться, щоб розтягнути в часі години пік, коли 

маси людей в один час рухаються на роботу і завантажують громадський транспорт. Таким 

шляхом рухалися деякі країни Європи, в Україні також години початку роботи тепер будуть 

розтягнуті від 8 до 10 ранку і пізніших годин», - пояснив Денис Шмигаль. 

Також, за його словами, Уряд на засіданні чітко фіксує ті заборони, які діють 

впродовж карантину. Наприклад, вимога ходити у масці у приміщеннях, або обмеження 

щодо кількості пасажирів у транспорті. «Уряд розуміє – аби такого вимагати, людям 

потрібно створити умови за яких вони зможуть дотримуватись карантинних обмежень. 

Тому, звертаюсь до міських голів – випустіть максимальну кількість громадського 

транспорту на маршрути. За необхідності – розробіть нові. Але люди не повинні стояти в 

чергах та їхати у переповнених задушливих маршрутках. Це ваша відповідальність, як 

керівників міст, і перевізників, які таке допускають»,- наголосив Прем’єр-міністр.  

При цьому він окремо звернувся до Міністра інфраструктури з вимогою звернути 

увагу на те, що робиться у приміських потягах, «щоб не довелося дивитися на це всім 

Кабміном». Денис Шмигаль попросив навести в приміських потягах порядок із здійсненням 

контролю, і з дотриманням вимоги щодо кількості людей у вагонах, дотриманням 

масочного режиму та інших заходів визначених Урядом. Крім того очільник Уряду 

звернувся до керівництва Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ 

з вимогою посилити контроль за дотриманням карантинних правил. 

 

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 14 

липня: 

- В Україні за минулу добу зафіксовано 638 нових випадків захворювання на 

коронавірусну інфекцію, з них 26 у дітей та 74 у медичних працівників. Госпіталізовано у 

заклади охорони здоров’я 157 осіб, померли 14 осіб.  

- Одужала за добу 651 особа. 

- За останню добу проведено 22 846 тестувань, з яких 9711 методом ПЛР, 13 394 

методом ІФА.  

- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській 

(147) та Закарпатській (67) областях та в місті Києві (112). 

- МОЗ наголошує на необхідності дотримання епідеміологічних рекомендацій: 

носити маски, мити руки, користуватись антисептиками та дотримуватися соціальної 

дистанції — ці прості правила суттєво впливають на поширення вірусу та захист здоров’я 

людей. 

- 13 липня відбулося перше засідання Медичної ради при МОЗ, до складу якої 

ввійшли провідні медики країни, які прагнуть побудувати ефективну медичну систему. На 

першому установчому засіданні обрано заступника голови Медичної ради. Ним став Василь 

Лазоришинець, один з провідних кардіохірургів країни. Секретарем Медичної ради обрано 

Сергія Дуброва. Окрім цього, на першому засіданні Медична рада визначила перелік 

питань, які буде розглядати найближчим часом. Засідання будуть проводитися двічі на 

місяць.  

- Недавно Україна отримала 50 тисяч доз лікарського препарату "Омвір" для 

боротьби з COVID-19 від Індії. Така кількість розрахована на лікування 5 тисяч пацієнтів. 



Препарат входить в українські національні протоколи та використовується при лікуванні 

коронавірусу, коли є супутнє захворювання на грип.  

- Наразі МОЗ розробляє правила відвідування освітніх закладів дітьми з 1 вересня. 

Медичний контроль за проведенням освітнього процесу і за режимом навчальної роботи в 

школі, а також інші зауваження будуть викладені у правилах МОЗ, покликаних забезпечити 

максимальну безпеку для школярів та працівників освітніх закладів.  

- МОЗ радить усім українцям підписати угоду з сімейним лікарем і наголошує, що 

цю процедуру можна здійснити онлайн. Водночас хворих на COVID-19 уже зараз 

безкоштовно лікують і без декларації з сімейним лікарем. 

 

В МОЗ оприлюднили показники готовності регіонів до чергового етапу 

послаблення карантинних обмежень (станом на 14 липня) 

 

 
 

 

Міністерство охорони здоров’я повідомляє: відбулося перше засідання Медичної 

ради при Міністерстві охорони здоров’я України. У ході заходу Василь Лазоришинець був 

обраний заступником Голови, а Сергій Дубров – Секретарем Медичної ради. 



Мета і головна функція Медичної ради – консультація з приводу впровадження та 

реструктуризації медичної системи України, використання медичних технологій та 

організації наукових досліджень. Завданнями Медичної ради є розробка та внесення 

пропозицій Міністру охорони здоров’я щодо реформування системи охорони здоров’я, а 

також надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно міжнародної технічної 

допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ. 

«Сьогоднішнє засідання – перше і установче. Надалі, зважаючи на всі виклики в 

українській медицині зараз, пропоную зустрічатися двічі на місяць. Медициною та 

реформами в медицині повинні опікуватися лікарі. Ваша допомога потрібна нам для того, 

щоб побудувати реальну медицину, яка працюватиме на благо медиків та пацієнтів», – 

заявив Голова медичної ради, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. 

 

У ході засідання Ради учасники обговорили нагальні питання порядку денного: 

прогрес України у боротьбі з коронавірусною хворобою COVID-19, умови вступу на 

навчання у медичні ВНЗ та проходження інтернатури, а також питання функціонування 

трансплантаційної, кардіологічної та онкологічної галузей. 

Нагадаємо, що Медичну раду при МОЗ було створено 02 липня. 

 

Міністерство охорони здоров’я повідомляє: українці, які повернулися з-за 

кордону і не хочуть проводити 14 днів на самоізоляції, можуть припинити її, здавши 

ПЛР-тест. 

Людина, яка повертається з "країни червоної зони", повинна пройти самоізоляцію 

протягом 14 днів, встановивши в себе додаток “Дій вдома”, але за бажанням можна також 

пройти ПЛР-тестування у будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського 

здоров'я. У разі негативного тесту самоізоляція припиняється. Про це Міністр охорони 

здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

«Результати тестування на COVID-19 методом ПЛР лабораторія, що безпосередньо 

виконала дослідження, вносить до електронної системи Центру громадського здоров’я 

України. Також після тесту результат автоматично відправляється на додаток “Дій вдома”. 

Після цього людина отримує повідомлення від додатка про можливість припинення 

самоізоляції», - пояснив Максим Степанов. 

Всі лабораторії, які акредитовані Центром громадського здоров’я, є в переліку, 

опублікованому на сайті Центру https://phc.org.ua/  Також звертаємо увагу, що особа, яка 

здає ПЛР-тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У 

формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом 

останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України. 

Крім цього, у формі варто зазначити саме той номер телефону, який було 

використано для встановлення додатку «Дій вдома». Інакше, можлива плутанина та 

несвоєчасне отримання повідомлення про завершення самоізоляції. 

 

 

https://phc.org.ua/


 
 

 

Міністерство соціальної політики спільно з ЮНІСЕФ та Українською мережею за 

права дитини розпочинає проект підтримки дітей, яких через  карантинні заходи 

повернули з інтернатів у родини. Головне завдання проекту — посилити соціальний 

захист цих сімей і допомогти їм забезпечити належний догляд за дітьми. Реалізовувати 

заплановане будуть через навчання соціальних працівників та безпосереднє надання 

гуманітарної допомоги дітям за їхніми потребами. 

«Коронавірусна хвороба стала викликом і перевіркою на міцність для всього світу. 

Це випробування і для системи соціальних послуг, адже саме вона має допомогти 

населенню впоратися із наслідками COVID-19. Ми використаємо цю кризу, аби вийти з неї 

сильнішими: зміцнити потенціал соціальних фахівців, впровадити найкращі світові 

практики і зробити ще один крок до деінституціалізації та до возз’єднання дітей з їхніми 

родинами», — зазначив Борис Лебедцов, заступник Міністра соціальної політики України. 

Протягом наступних шести місяців експерти проекту навчатимуть соціальних 

працівників моніторити ситуацію кожної дитини, яку повернули у сім’ю, визначати її 

потреби, оперативно реагувати і надавати необхідну підтримку. Після проведення 

детального аналізу ситуації сімей буде створено дорожню карту допомоги для кожної із 

родини у складних життєвих обставинах, до яких повернулися діти з інтернатних закладів. 

Проект також забезпечить соціальних працівників засобами індивідуального захисту, щоб 

зробити безпечними їх візити у родини під час пандемії. 

Проект охоплює п’ять регіонів України: Дніпропетровську, Волинську, 

Миколаївську, Полтавську та Харківську області. Одним із критеріїв для вибору регіонів 

була кількість дітей, яких повернули в сім’ї з інституційних закладів. 

«По всій Україні близько 42 тисяч дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які 

виховувались в інтернатних закладах та інших інституціях, повернулись у свої родини. Ці 

діти та їхні родини зараз потребують особливої уваги та підтримки. 

Через об’єднання зусиль та зміцнення системи захисту дітей ми прагнемо зробити 

так, щоб кожна дитина почувалася захищеною, мала доступ до якісного навчання, до 

базових соціальних послуг, незалежно від можливостей своєї сім’ї», — коментує Лора Білл, 

заступник голови представництва ЮНІСЕФ в Україні. 

Найкращі практики реінтеграції дітей у сім’ї, напрацьовані в ході проекту у пілотних 

регіонах, планують розширити на всю Україну. Одним з результатів проекту стане 

підготовка рекомендацій до 5 регіональних планів реалізації реформи з трансформації 



інтернатних закладів (ДІ — реформа). Також за результатами проекту будуть запропоновані 

зміни до нормативно-правових актів, які стосуються реформи деінституціалізації. 

«Для нас, Української мережі за права дитини, цей проект є професійним викликом. 

Важливо виявити реальні причини потрапляння дітей до інтернатів; знайти можливості 

громад для підтримки ресурсних сімей і зберегти дітей в рідних безпечних сім'ях; 

підтримати фахівців соціальної роботи і спеціалістів служб у справах дітей», — зазначає 

Дар’я Касьянова, Голова правління ГС «Українська Мережа за Права Дитини». 

 

Міністерство охорони здоров’я нагадує: при масковому режимі необхідно не лише 

правильно носити маски, але й знати, що робити з використаними ЗІЗ.    

Використані маски та рукавички необхідно покласти у пакет, зав’язати його і по 

можливості дати «відлежатися» 72 години, щоб вірус утратив силу. Далі — викинути у 

контейнер муніципальних відходів.   

Якщо маска й рукавички від інфікованої людини, яка перебуває на самоізоляції, то 

треба додати ще 2 пакети, щільно їх  зав’язати і теж відкласти на 72 години. Після цього їх 

теж можна викинути у загальний контейнер муніципальних відходів. 

 

 
 

МОЗ повідомляє: Рада ЄС опублікувала список критеріїв, за якими починається 

відкриття кордонів. До списку ввійшли 14 країн, які відповідають всім епідеміологічним 

критеріям Євросоюзу. Детальна інформація в інфографіці. 

Україна не ввійшла до списку, і кордони ЄС залишаються для нас закритими, адже 

весь минулий тиждень в Україні, на жаль, фіксувалися нові антирекорди з кількості хворих 

на коронавірусну інфекцію, і динаміка залишається невтішною. 

 



 
 

 

Для допомоги громадянам України, які планують подорож за кордон, створено 

інтерактивний ресурс, на якому можна побачити інформацію про особливості в’їзду в 

інші країни світу https://tripadvisor.mfa.gov.ua/  

У самому розпалі літо та сезон відпусток. Однак навіть на відпочинку не треба 

забувати про карантин і відповідальне виконання головних правил під час епідемії. Це 

стосується і відпочивальників, і закладів, що приймають гостей, і працівників цих закладів.   

Докладніше про них можна дізнатися в нашій інфографіці. 

 

 

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загальними правилами подорожей цього літа ви можете ознайомитися в наших 

інфографіках 

 

 

 



 

МОЗ повідомляє: почали працювати  контрольні пункти в’їзду на тимчасово 

окуповані території. Тому нагадуємо, які правила будуть діяти для іноземців та громадян 

України при перетині державного кордону та лінії розмежування. 

 

 
 

 

Україна поетапно послаблює карантин. Однак це не означає, що його взагалі 

скасовано. Правила безпеки залишаються такими ж, як і раніше. Маска, миття та 

дезінфекція рук, а також соціальна дистанція — основні умови безпеки. 

Нижче ми наводимо правила, які допоможуть насолодитися новими 

можливостями і залишатися в безпеці. 

 



 
 

 

Нагадаємо, до 22 червня в Україні запроваджений адаптивний карантин, який 

передбачає різний рівень обмежувальних заходів у регіонах, у залежності від ситуації 

всередині області. 

Так з 1 червня в Україні 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.  

Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи спортивних залів та 

басейнів можна ТУТ https://bit.ly/3gGjlTq  
Правила пасажирських перевезень під час карантину дивіться в нашій 

інфографіці. 

 

 
 

https://bit.ly/3gGjlTq


У регіонах, які відповідають критеріям послаблення карантину, 5 червня 

відкрилися кафе та ресторани. Плануючи наступну вечерю з родиною, будьте обачливі. 

Передусім ознайомтеся з обмеженнями, які зберігаються на період карантину.   

Також з 1 червня в Україні розпочали 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: 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 відкрито пляжний 

сезон. 

 
 

 Цього тижня АТ «Укрзалізниця» запустить 34 приміських та 3 регіональних 

поїзди. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook. 

 «Вже на цьому тижні Укрзалізниця запускає 34 приміських та 3 регіональних поїзди. 

30 маршрутів в сфері обслуговування Південно-західної залізниці, і 4 – Придніпровської», 

- написав Криклій. 

 Він додав, що з повним переліком маршрутів можна ознайомитися на сайті 

Укрзалізниці https://bit.ly/38NTlSE  

 Міністр зазначив, що через карантин у поїздах буде діяти обмеження: кількість 

пасажирів у вагонах не може перевищувати кількості сидячих місць. Пасажири і 

залізничники мають використовувати засоби індивідуального захисту. 

 

 Міністерство оборони України повідомляє: станом на 14 липня в Збройних Силах на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 

128 осіб. 

 Всього за час пандемії одужало – 469 осіб, летальних випадків – 5. 

 На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 465 осіб Кількість 

військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 62 особи. 

 За минулу добу зареєстровано 11 нових випадки захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» оприлюднив результати дослідження про 

те, як змінився ринок мобільних застосунків під час пандемії. 

https://bit.ly/38NTlSE


 Під час карантину люди стали частіше купувати речі в інтернеті, замовляти їжу 

онлайн, більше проводити часу у смартфонах, грати ігри. 

 Згідно з дослідженнями міжнародної платформи для маркетингу додатків Adjust, 

наприкінці березня 2020 ринок застосунків просів, але потім почав стрімко відновлюватися. 

Уже у квітні можна було помітити інтенсивне зростання мобільних ігор - 43%, застосунків 

для бізнесу - 105% і доставки їжі - 73%. 

 Головні висновки дослідження: 

 1. Додатки для покупок ще ніколи не були такі популярні, як під час пандемії. 

Залученість користувачів під час ізоляції зросла на 40%, а показник покупок виріс з 10,5% 

до 14,7%. 

 2. Зросла популярність «гіперказуальних» ігор, а кількість проведеного часу в них 

виросла на 72%. Завдяки залученості користувачів клікабельність реклами в таких іграх 

збільшилася на 22%, а встановлення – на 14%. 

 3. Зросла кількість установок популярних застосунків для читання новин. Кількість 

щоденних установлень новинних програм зросла в період із січня по квітень 2020 на 37%, 

а кількість щоденних сесій користувачів за цей період – на 59%. 

 

 

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

 

Новини столиці  

 

Станом на 14 липня у столиці зареєстровано 6350 випадків захворювання на COVID-

19. За останню добу кількість хворих зросла на 112 осіб. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 

 

Протягом 13 липня зареєстровано 724 звернення 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 липні: 

 



Працівники Центру у 365 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Заявники передусім цікавилися: протиепідемічними заходами; нововведеннями у 

соціальній сфері під час карантину; порядком в’їзду та виїзду на територію України; 

контактною інформацією регіональних «гарячих ліній» з питань коронавірусу; алгоритмом 

припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома». 

На розгляд органів влади надіслано 359 звернень, які зареєстровані переважно із м. 

Києва, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Харківської областей. 

Загальна кількість звернень у понеділок збільшилося. Насамперед, збільшилося 

число скарг стосовно проблем із наданням медичної допомоги, отриманням пенсії та інших 

соціальних виплат. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (33), Донецької (39) та Дніпропетровської (69) областей. Заявники із 

м. Києва переважно нарікали на проблеми із наданням медичної допомоги, отриманням 

пенсії та інших соціальних виплат, крім того скаржилися на відсутність водопостачання. 

Заявники із Донецької області здебільшого нарікали на відсутність водопостачання 

(міста Костянтинівка та Дружківка), електропостачання (міста Маріуполь та 

Костянтинівка), а також скаржилися на проблеми із наданням медичної допомоги, 

отриманням пенсії та інших соціальних виплат. Заявники із Дніпропетровської області 

здебільшого нарікали на відсутність водопостачання (міста Кривий Ріг та Дніпро), 

електропостачання (міста Кривий Ріг та Кам’янське), а також скаржилися на проблеми із 

наданням медичної допомоги, отриманням пенсії та інших соціальних виплат.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 


