


 

 

 

 

 

 

 

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

станом на 3 серпня 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/ 
 

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. Наразі дію адаптивного карантину продовжено до 31 серпня. 

 

Адаптивний карантин в Україні передбачає, що пом’якшення обмежувальних 

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

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділено на декілька зон: зелену, 

жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території 

регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного 

санітарного лікаря регіону. 

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там 

спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх 

рівнях, включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських 

місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м 

кв, заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на 

сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”. 

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: 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
https://t.me/ualegalaid
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tg://search_hashtag/?hashtag=мийруки


• 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 03 серпня в Україні 73 158 

лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів 

одужало. За добу зафіксовано 990 нових випадків. Загалом проведено 1 067 006 тестувань 

методом ПЛР. Усього за добу одужало 333 пацієнти.   

                                                                                                                                                                                        

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

 

− Вінницька область — 2815 випадків; 

− Волинська область — 3949 випадків; 

− Дніпропетровська область — 1438 випадків;  

− Донецька область — 898 випадків; 

− Житомирська область — 1948 випадків; 

− Закарпатська область — 5318 випадків; 

− Запорізька область — 846 випадків; 

− Івано-Франківська область — 4914 випадків; 

− Кіровоградська область — 711 випадків; 

− м. Київ — 8554 випадки; 

− Київська область — 3845 випадків; 

− Львівська область — 9921 випадок;  

− Луганська область — 128 випадків; 

− Миколаївська область — 642 випадки; 

− Одеська область — 3482 випадки; 



− Полтавська область — 459 випадків; 

− Рівненська область — 6270 випадків; 

− Сумська область — 541 випадок; 

− Тернопільська область — 3113 випадків; 

− Харківська область — 3950 випадків; 

− Херсонська область — 230 випадків; 

− Хмельницька область — 1189 випадків; 

− Чернівецька область — 6143 випадки; 

− Черкаська область — 954 випадки; 

− Чернігівська область — 900 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 03 

серпня 2020 року до Центру надійшло 1072 повідомлення про підозру на COVID-19. 

Всього з початку 2020 року надійшло 126 311 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 18 238 204 випадки зараження новим коронавірусом. 

З них одужало: 11 449 683, активні захворювання: 6 095 649, летальні випадки: 692 872.  

- Станом на 03 серпня 2020 США займає перше місце серед зареєстрованих 

випадків зараження COVID19. Наразі кількість сягає 4 813 647 випадків зараження 

COVID-19, що робить США центром пандемії у світі. Летальних випадків – 158 365. США 

займає перше місце, серед летальних випадків, викликаних COVID-19. 



- Станом на 03 серпня 2020 в Бразилії загалом зареєстровано 2 733 677 випадків 

зараження COVID-19, з них 94 130 летальних. 

- Станом на 03 серпня в Індії загалом зареєстровано 1 805 838 випадків зараження 

COVID-19, з них 38 176 летальних. 

- Фахівці з Японії розпочали створення незвичайної вакцини проти коронавірусу. 

Препарат буде вводитися людині через ніс. 

- В Австралії оголосили НС і ввели комендантську годину. 

 

 

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

 

Українці за кордоном 

 

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

іншій формі – 19793 громадянина України. З усіма встановлено зв’язок та надається 

необхідне сприяння. З них наполягають на поверненні в Україну – 3334 особи; 

- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 3136 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 244 громадян. Консули працюють 

над їх розв’язанням; 

- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 4505 громадян; 

- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 1066 громадян. Консулами 

надається практична допомога; 

- На сьогодні мають місце 56 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 

 

 Президент України Володимир Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду щодо 

умов адаптивного карантину, які починають діяти сьогодні. Про це Глава держави сказав 

під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу у 

відповідь на інформацію уряду щодо епідемічної ситуації в Україні. Нарада відбулася під 

головуванням Президента. 

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, показник захворюваності зріс до 

82,8 на 100 тисяч населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а у 

Києві, на Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині та Буковині – понад 40%. 

Володимир Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається 

розподіл на чотири зони та навіщо потрібен адаптивний карантин. 

Крім того, Глава держави затребував інформацію від міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо тих економічних заходів, які 

спрямовані на допомогу українцям для захисту від негативного впливу епідситуації. У 

відповідь міністр повідомив, що уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тисяч 



громадян, працевлаштованих 180 тисячами ФОП, які перебувають у вимушених 

тимчасових відпустках і через це втратили оплату праці. Уряд також максимально 

спростив виплати з безробіття, що допомагає отримати їх 510 тисячам українців. Окремо 

міністр наголосив на запуску програми кредитування «5-7-9%» та компенсації податкових 

ставок аграріям. 

У відповідь Президент зауважив, що він сумнівається в тому, що ці програми 

предметно допомагають великій кількості українців. 

«Це красиво звучить. Але багато хто постраждав, втратив роботу, пішов у 

вимушену відпустку. В цілому люди сьогодні отримують значно менше. Держава повинна 

давати або можливості робити щось самому, або забезпечувати місцем роботи. Настав той 

момент життя, коли треба створювати величезну кількість робочих місць. І перезапуск 

державних підприємств, промисловості має відіграти в цьому стратегічну роль», – сказав 

Володимир Зеленський. 

Денис Шмигаль додав, що нині уряд витрачає мільярди на підтримку бізнесу, 

зберіг сотні тисяч робочих місць і працевлаштував 240 тисяч людей. 

Президент також порушив питання забезпечення всіх умов для того, щоб українські 

науковці мали необхідне обладнання, лабораторії, фінансування тощо, щоб стратегічно 

наша держава мала можливості для створення ліків і вакцин у майбутньому в Україні. 

 

 З 1 серпня набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. 

№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Відповідно до документу, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 

серпня 2020 року. 

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділено на декілька зон: 

зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-

19. 

Зелена зона передбачає: 

— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; 

— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; 

— кінотеатри із заповненістю на 50%; 

— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць. 

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється: 

— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, 

крім тих, що надають послуги кризово. 

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється: 

— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; 

— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; 

— планові госпіталізації в лікарнях; 

— спортзали, фітнес-центри, заклади культури; 

— прийом нових змін в дитячі табори; 

— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 

людей. 

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється: 

— робота громадського транспорту; 

— відвідування закладів освіти; 

— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. 

Перетин кордону: з країн «зеленої зони» – потрібен тільки страховий поліс. Для 

країн із «червоної зони» – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест. 

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна 

одна з таких ознак: 



1. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації 

пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків; 

2. Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 

тис. населення протягом останніх семи днів; 

3. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 

відсотків; 

4. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш 

як 10 відсотків. 

5. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у 

разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.  

— Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території 

регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного 

санітарного лікаря регіону. 

— Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там 

спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх 

рівнях, включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських 

місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м 

кв, заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на 

сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”. 

— З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна 

ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені 

закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах «червоної зони» – де 

високий показник захворюваності на атипову пневмонію. 

— В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов 

дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів 

стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, 

забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході. 

 



 
 

 31 липня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З:  

«Червоний»:  

- міста Луцьк та Тернопіль,  

- Кіцманский район Чернівецької області;  

«Помаранчевий»:  

- міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, 

- Луцький та Любешівський райони Волинської області, 

- Тисьменицький район Івано-Франківської області, 

- Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівсткий райони Львівської області,  

- Бучацький район Тернопільської області; 

«Жовтий»:  

- міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, 

Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,  



- місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та 

Турійський райони Волинської області,  

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, 

Романівський та Черняхівський райони Житомирської області, 

- міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, 

Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, 

Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської 

області,  

- місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони 

Івано-Франківської області,  

- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області, 

- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони 

Тернопільської області, 

- Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони 

Чернівецької області. 

Це рішення почне працювати з 3 серпня. 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій буде зустрічатись щотижнево по п'ятницях та оновлювати данні, які будуть діяти 

з понеділка наступного тижня. 

 

 
 

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 

серпня: 

- За минулу добу захворіло 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медпрацівники. 

Госпіталізовано 158 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 13 летальних випадків. 

Одужали 333 пацієнти. 

- Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 73 158 людей, з них 5163 дитини, 

а також 8799 медпрацівників. 

- При цьому загалом одужало 39 876 осіб, летальних випадків — 1738. 



- За попередню добу загалом здійснено 11 714 тестів, з них 8523 дослідження — 

методом ПЛР і 3191 — методом ІФА. 

- За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській (138) та 

Івано-Франківській (119)  областях  і в місті Києві (102). 

- В Україні чітко визначений алгоритм належності тієї чи іншої адміністративно-

територіальної одиниці до різних рівнів епідеміологічної небезпеки, від зеленого до 

червоного. Повноваження щодо встановлення цих обмежень належать виключно Комісії 

ТЕБ та НС, яка й визначає різні рівні безпеки. Органи місцевої влади можуть тільки 

посилювати епідеміологічні обмеження, але в жодному разі не пом'якшувати. 

- На територіях, віднесених до червоного рівня небезпеки, припиняється робота 

громадського транспорту. Тобто перетин меж таких районів можливий лише власним 

транспортом, при цьому в автомобілі має бути не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 

років. 

- Цього тижня МОЗ починає активне обговорення теми трансплантації. Щороку в 

Україні потребує трансплантацій органів близько 5 тисяч людей. Держава досі відправляє 

громадян для проведення таких операцій за кордон, при цьому в нас достатньо фахівців і 

можливостей, щоб робити трансплантації в Україні. Роблячи такі операції в нашій 

державі, медики зможуть допомогти значно більшій кількості людей, адже трансплантація 

органів та кісткового мозку в Україні коштує набагато дешевше, ніж за кордоном. 

- При МОЗ створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини, який 

опікується питанням трансплантації. Верховна Рада ухвалила закон, який відкрив 

можливості для розвитку системи трансплантації в Україні. Однак потрібно ще прийняти 

велику кількість нормативних актів, щоб система трансплантації працювала у правовому 

полі.  Наразі МОЗ розробляє постанови уряду, накази міністерства, які зроблять це 

можливим. 

- У міністерстві є чіткий план розвитку системи трансплантації, розрахований на 2 

роки. Головними КРІ в цьому напрямку роботи є кількість проведених трансплантацій та 

кількість видів трансплантацій, які будуть здійснюватись у країні.  

- В Україні вже працює пілотний проєкт з трансплантації. Згідно з постановою 

уряду, до нього долучились 24 медичні заклади, які зможуть робити трансплантації: 6 з 

них можуть робити трансплантації кісткового мозку, а решта — органну трансплантацію. 

- МОЗ розрахувало тарифи на всі послуги та складові, які виникають при 

трансплантації. Розрахунки здійснювались разом з фахівцями, які займаються 

трансплантацією, щоб урахувати всі без винятку складові. 

- Міністерство приділяє велику увагу трансплантації кісткового мозку. Минулого 

тижня відкрито спеціалізоване відділення в “Охматдиті”. Завдяки цьому зросте  кількість 

дітей, яким буде трансплантовано кістковий мозок в Україні. Для цього у лікарні є все 

необхідне сучасне обладнання та кваліфіковані фахівці. 

- МОЗ також працює над створенням єдиної державної інформаційної системи з 

питань трансплантації, яка поєднає донорів та реципієнтів. Тобто якщо людині потрібна 

трансплантація, завдяки цій системі для неї можна буде швидко знайти відповідного 

донора. 

- Мета міністерства — за 2-3 роки досягти “трансплантаційної незалежності”, щоб 

надавати громадянам України необхідну медичну допомогу й не змушувати їх перебувати 

в закордонних чергах. 

 

Міністерство охорони здоров'я затвердило тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. 



 
 

Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету Міністрів України № 641 та 

рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого 

сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, 

спричинених пандемією коронавірусу. 

Так, вказане обмеження діятиме для поїздів:  



− №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,  

− №98/97 Ковель-Київ,  

− №88/87 Ковель-Новоолексіївка,  

− №12/11 Одеса-Львів,  

− №81/82 Київ-Ужгород,  

− №49/50 Київ-Трускавець,  

− №136/135 Чернівці-Одеса,  

− №108/107 Одеса-Ужгород,  

− №110/109 Львів-Херсон,  

− №86/85 Львів-Новоолексіївка,  

− №715/716 Київ-Львів. 

Зупинка по вказаних станціях буде відновлена після отримання рішень 

регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі. 

Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде 

запропоновано повернення повної вартості квитків. 

Нагадаємо, рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення 

приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються 

Укрзалізниці. 

Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після 

рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні 

інструктажі та медогляд. 

Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо 

в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, 

користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися 

усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. 

 

Міністерство охорони здоров’я інформує: 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/


 
 

За повідомленням Державного підприємства обслуговування повітряного руху 

України (Украерорух), віднедавна з’явилась можливість пройти ПЛР-тестування  

COVID-19 відразу в аеропорту  

https://www.facebook.com/UkSATSE.official/photos/a.933293666695715/4379062902118757/?

type=3&theater 

16 липня відкрився пункт тестування в аеропорту «Львів». Медична процедура 

разом із оформленням триває 15 хвилин. Оплатити тест можна тільки через інтернет-

сторінку лабораторії. Вартість тестування – 1500 грн. 

Із 17 липня тестувати пасажирів на коронавірус методом ПЛР почали в аеропорту 

«Бориспіль». Тестують і пасажирів після прильоту, і тих, які вилітають. Результати 

готуються протягом доби. Після цього англомовна довідка з результатом надсилається на 

вказану пасажиром електронну адресу. Ті, хто для контролю самоізоляції встановив 

додаток «Дій вдома», у разі негативного результату тесту отримають повідомлення про 

скасування режиму самоізоляції. Вартість послуги – 1500 грн. Оплата можлива лише 

банківською карткою. Оформлення відбувається на третьому поверсі терміналу «D» у зоні 

реєстрації на стійці № 48 Fast Line. Тривалість процедури тестування становить 10-15 

хвилин. 

З 18 липня таке тестування розпочато і в аеропорту «Харків». Пункт здачі аналізів 

розміщений на першому поверсі терміналу в касі № 20. Послуга надається пасажирам, що 

прибули з «червоної зони» та повинні пройти самоізоляцію. Вартість послуг залежить від 

часу здачі аналізів. У період з 08:00 до 21:59 це коштує 1800 грн., а з 22:00 до 07:59 – 2 

100 грн. Оплата здійснюється банківською карткою або готівкою. 

 

 В Міністерстві охорони здоров’я нагадали і наочно показали чому важливо 

носити маску. 

 

 

https://www.facebook.com/UkSATSE.official/photos/a.933293666695715/4379062902118757/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UkSATSE.official/photos/a.933293666695715/4379062902118757/?type=3&theater


 
Крім того в МОЗ нагадують 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, 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. 

 
 

 Держприкордонслужба повідомляє: постановою Кабміну №641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» запроваджено низку правил, які діятимуть з 1 по 31 серпня 2020 року. 

 Зокрема, на цей період карантину уповноважені службові особи 

Держприкордонслужби відмовлятимуть у пропуску в Україну іноземцям та особам без 

громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати на лікуванням 

COVID-19. Однак, така вимога не стосується іноземців, осіб без громадянства, які 

постійно проживають на території України, осіб, яких визнано біженцями, або громадян, 

які потребують додаткового захисту. Також це не стосується працівників дипломатичних 

представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних 

міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, і 

військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО. 

 Крім того, Постановою визначено категорію осіб, які обов’язково підлягають 

самоізоляції – це особи, які прибувають з держави або є громадянами держав із значним 

поширенням COVID-19. Такі подорожуючі зобов’язані встановити та активувати 

мобільний додаток «Дій вдома», а у разі неможливості його застосування – вибути на 

обсервацію. 

 Водночас, самоізоляція, обсервація особи, яка прибула з держави або є 

громадянином держави із значним поширенням COVID-19, припиняється у разі 

одержання нею негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після 

перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.  



 При цьому, Постановою визначено перелік осіб, на яких не розповсюджується 

обов’язкова самоізоляція. Зокрема – це діти до 12 років, громадяни держав із значним 

поширенням COVID-19, які не перебували на території таких держав протягом останніх 

14 днів, або прямують територією України транзитом та мають документи, що 

підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб. Також самоізоляція не потрібна 

працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, 

представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та 

членам їх сімей, водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, 

якими здійснюють регулярні перевезення, членам екіпажів повітряних і морських, 

річкових суден, членам поїзних і локомотивних бригад, інструкторам збройних сил 

держав-членів НАТО. 

 Крім того, цією Постановою внесені зміни до урядових постанов №815 та №367, що 

визначають перетин лінії розмежування на сході країни та адмінмежі з тимчасово 

окупованим Кримом. А саме – на період карантину, з 1 по 31 серпня 2020 року, та до 

моменту внесення Кабміном окремих змін чи рішень – особи, які виїжджають з тимчасово 

окупованих територій України – не підпадають під самоізоляцію і їм не потрібно 

встановлювати додаток «Дій вдома». 

 Проте, в той же час, звертаємо увагу, що за рішенням Командувача ООС встановлені 

додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб та транспортних засобів через лінію 

розмежування. 

 Так, на період дії карантину, в Донецькій та Луганській областях забороняється 

перетин лінії розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду іноземцями та особами 

без громадянства без наявного полісу страхування, що покриває витрати, пов’язані з 

лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні. 

 Варто також врахувати, що громадяни України (крім тих, хто прибуває для участі в 

ЗНО) будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з 

використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації. 

 

 Міністерство оборони повідомляє: станом на 3 серпня в Збройних Силах України на 

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

217 осіб. 

 Всього за час пандемії одужало – 628 осіб, летальних випадків – 5.  

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 553 особи. Кількість 

військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 143 особи.  

 За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус у цифрах» повідомляє:  прибуток українських 

банків скоротився на 23%. 

 Чистий прибуток українських банків за січень-червень 2020 року знизився на 23% у 

порівнянні з аналогічним періодом 2019 року й становив 23,8 млрд грн. 

 Такі дані наводяться на сайті Національного банку України. Доходи українських 

банків у січні-червні нинішнього року зросли на 6,2% у порівнянні з минулим роком й 

становили 128,6 млрд грн. 

 Витрати ж за 6 місяців 2020 року становили 104,8 млрд грн — це на 16,4% більше, 

ніж у 2019 році. 

 За даними НБУ, у другому кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків 

становив 7,7 млрд грн, що вдвічі менше у порівнянні з попереднім кварталом. 

 "Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на 

кредити і банківські послуги, а також зростання неплатежів за кредитами негативно 

позначаються на процентних та комісійних доходах банків. Так, уперше за останні чотири 

роки чистий комісійний дохід банків цього року скоротився на 1,5% до 20,5 млрд грн, 



якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року", - йдеться в повідомленні. 

 Зазначається, що зростання чистого процентного доходу уповільнилося до 

найнижчого за чотири роки значення - 3,9% за перше півріччя і 1,1% за другий квартал 

поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

 

 

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

 

Новини столиці  

 

 Станом на 3 серпня у столиці зареєстровано 8554 випадки захворювання на 

COVID-19. За останню добу кількість хворих зросла на 102 особи. 

 

 
 

 

 

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 



 
 

Протягом 2 серпня зареєстровано 287 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 наприкінці липня – початку серпня: 

 
Працівники Центру у 254 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 33 звернення, які зареєстровані переважно із м. 

Києва, Харківської, Одеської та Львівської областей. 



Загальна кількість звернень у неділю майже не змінилася. В той же час, 

зменшилося надходження звернень стосовно роботи транспорту та питань самоізоляції, 

а також збільшилося число скарг на недотримання протиепідемічних заходів на 

підприємствах, установах та організаціях. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (8). Заявники із м. Києва переважно скаржилися на недотримання 

карантинних обмежень на підприємствах, неналежну роботу транспорту, а також 

нарікали на проблеми із наданням медичної допомоги. 

 

 



 


