


 

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

станом на 30 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  

https://www.kmu.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/
http://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. 26 серпня дію адаптивного карантину продовжено до 31 жовтня. 

 

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. 

Рівень загрози визначається за 3 показниками - заповненість ліжок, рівень тестувань 

та рівень захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях. 

Рішення про визначення категорії рівня небезпеки та посилення карантинних заходів у 

районі чи місті приймається, якщо: 

- Середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 тестування 

на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів; 

- Показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення перевищує 

базовий рівень захворюваності. Базовий рівень захворюваності на COVID-19  становить 40 

випадків на 100 тисяч населення за 14 днів; 

- Завантаженість ліжок у медзакладах становить більш як 50% протягом 5 днів поспіль 

 

 

«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;  

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


• 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 30 серпня в Україні 119 074 

лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти 

одужали. За добу зафіксовано 2096 нових випадків. Загалом проведено 1 536 171 тестування 

методом ПЛР. Усього за добу одужали 596 пацієнтів.                                                                                                                                                                                              

 

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

 

− Вінницька область — 3948 випадків; 

− Волинська область — 5417 випадків; 

− Дніпропетровська область — 2306 випадків; 

− Донецька область — 1416 випадків; 

− Житомирська область — 3213 випадків; 

− Закарпатська область — 7456 випадків; 

− Запорізька область — 1558 випадків; 

− Івано-Франківська область —  9014 випадків; 

− Кіровоградська область — 810 випадків; 

− м. Київ — 13 093 випадки; 

− Київська область — 5580 випадків; 

− Львівська область — 14 356 випадків; 

− Луганська область — 312 випадків; 

− Миколаївська область — 1169 випадків; 

− Одеська область — 7094 випадки; 

− Полтавська область — 770 випадків; 

− Рівненська область — 9098 випадків; 

− Сумська область — 1456 випадків; 

− Тернопільська область — 5865 випадків; 

− Харківська область — 8889 випадків; 

− Херсонська область — 392 випадки; 



− Хмельницька область — 2402 випадки; 

− Чернівецька область — 10 145 випадків; 

− Черкаська область — 1538 випадків; 

− Чернігівська область — 1777 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 30 серпня 2020 року до 

Центру надійшло 2200 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року 

надійшло 179 631 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 25 170 274 випадків зараження коронавірусом. З них 

одужало: 17 510 096, активні захворювання: 6 813 386, летальні випадки: 846 792.  



- Станом на 30 серпня 2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків 

зараження COVID19. Наразі кількість сягає 6 139 078 випадків зараження COVID-19, що робить 

США центром пандемії у світі. Летальних випадків – 186 855. США займає перше місце, серед 

летальних випадків, викликаних COVID-19. 

- Станом на 30 серпня 2020 в Бразилії загалом зареєстровано 3 846 965 випадків 

зараження COVID-19, з них 120 498 летальних. 

- Станом на 30 серпня в Індії загалом зареєстровано 3 542 733 випадки зараження 

COVID-19, з них 63 657 летальних. 

- Європейська комісія попередньо домовилася про купівлю майбутньої вакцини від 

корона вірусу з компанією CureVac. Це вже четверта компанія-розробник, з якою Євросоюз 

домовляється про вакцину проти COVID-19. 

- ВООЗ не рекомендує носити маски дітям віком від 5 до 12 років, адже вони не можуть 

самостійно використовувати засоби захисту належним чином. 

 

Українці за кордоном 

 

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

формі – 19631 громадянин України. З усіма встановлено зв’язок та надається необхідне 

сприяння. З них наполягають на поверненні в Україну – 2978 осіб; 

- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 2925 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 240 громадян. Консули працюють над їх 

розв’язанням; 

- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 4128 громадянин; 

- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 810 громадян. Консулами 

надається практична допомога; 

- На сьогодні має місце 51 ситуація, які вимагають від ЗДУ оперативного реагування 

(потреба у ліках за рецептом, возз’єднання сімей, забезпечення умов перебування для осіб з 

особливими потребами). Ведеться робота над їх вирішенням. 

 

 

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

 

Новини Уряду 

 

 Уряд уточнив категорії іноземців, які зможуть в’їжджати в Україну в період 

обмежень. 

Обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діятимуть з 00:00 годин 

28 серпня до 00:00 годин 28 вересня. 

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 27 серпня вніс зміни до постанови 

від 22 липня № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Також було ухвалено рішення скасувати як нереалізовану постанову про внесення змін до 

постанови №641, прийняту 26 серпня. 

З метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної 

хвороби СОVID-19 запроваджуються тимчасові обмеження на в'їзд в Україну іноземцям. 

Водночас право в’їзду на територію України у період дії тимчасових обмежень матимуть 

окремі категорії іноземних громадян. Також відповідно до українського законодавства, Голова 



Державної прикордонної служби може ухвалювати додаткові рішення про контрольований 

пропуск іноземців через державний кордон. 

Відповідно до урядового рішення в’їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:  

— є родичами першої лінії громадян України; 

— мають офіційний діючий дозвіл на роботу в Україні; 

— є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників 

українських підприємств; 

— прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за 

кордон протягом двох діб; 

— прибувають в країну з метою навчання; 

— проходять військову службу в Збройних Силах; 

— постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове 

проживання в Україні; 

— є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних 

організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення 

Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Міністерства 

закордонних справ. 

— є водіями та/або члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють 

регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних 

і локомотивних бригад; 

— є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, 

що супроводжує кожного з них; 

— прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території 

України, та супроводжуючих осіб; 

— є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для 

трансплантації; 

— прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України. 

Зазначені категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття 

можливих витрат, пов'язаних з лікуванням СОVID-19 та обсервацією (виданий страховою 

компанією, яка має представництво в Україні). 

Також зможуть в’їхати на територію України іноземці, які: 

— визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; 

— є дипломатами, працівниками консульських установ, представництв офіційних міжнародних 

місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей або є особами, які прибувають на 

запрошення Міністерства закордонних справ України; 

— є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО 

"Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил 

України або прибувають на запрошення Міністерства оборони. 

 



 
 

 27 серпня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів 

Олег Немчінов на Facebook  

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/3489082224435531?__tn__=K-R 

 

З 00 годин 00 хвилин 31 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. 

 

До червоної зони буде віднесено: 

- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та 

Тисменицький райони Івано-Франківської області; 

- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; 

- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; 

- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; 

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та 

Новоселицький райони Чернівецької області. 

 

До помаранчевої зони: 

- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської 

області; 

- місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області; 

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/3489082224435531?__tn__=K-R


- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, 

Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; 

- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, 

Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, 

Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області; 

- місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області; 

- міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони 

Львівської області; 

- місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської 

області; 

- місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, 

Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області; 

- місто Суми Сумської області; 

- місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, 

Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони 

Тернопільської області; 

- місто Харків та Богодухівський район Харківської області;  

- Волочівський район Хмельницької області; 

- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, 

Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області; 

- Бобровицький район Чернігівської області. 

 

До жовтої зони: 

- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, 

Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької 

області; 

- місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, 

Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області; 

- міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, 

Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, 

Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; 

- міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, 

Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області; 

- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, 

Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, 

Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської 

області; 

- міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, 

Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, 

Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський 

райони Львівської області; 

- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, 

Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський 

та Саратський райони Одеської області; 



- місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони 

Рівненської області; 

- Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської 

області; 

- Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони 

Тернопільської області; 

- міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, 

Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони 

Харківської області; 

- міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, 

Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та 

Ярмолинецький райони Хмельницької області; 

- міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, 

Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської 

області; 

- місто Київ. 

 

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів. 

 
 26 серпня Уряд на черговому засіданні продовжив адаптивний карантин до 31 

жовтня 2020 року. Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на Facebook 

https://www.facebook.com/731977226812725/posts/3485622771448143/ 

 

Також заборонив проведення: 

- дискотек, 

- роботу розважальних закладів (нічних клубів),  

https://www.facebook.com/731977226812725/posts/3485622771448143/


- діяльність громадського харчування із організацію дозвілля, 

- роботу після 24-ої та до 7-ої години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 

харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 

букетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос, 

- концертів, окрім тих, що проводиться закладами культури, та для яких концертна діяльність 

протягом останнього року є основним видом діяльності. 

 

 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». 

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

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

 

 
 

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 30 серпня: 

- За минулу добу захворіло 2096 осіб, з них 118 дітей та 95 медпрацівників.  



Госпіталізовано 357 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 35 летальних випадків, 

одужали 596 осіб. Загалом за добу здійснено 27 401 тестування, із них 19 459 досліджень 

методом ПЛР і 7942 методом ІФА. 

- Найбільшу кількість випадків зареєстровано у м. Київ (109), Харківській (198), 

Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), та 

Чернівецькій (148) областях. 

- Цей тиждень МОЗ присвятило роз’ясненню протиепідемічних заходів у закладах 

освіти. МОЗ України розробляло ці рекомендації з урахуванням позиції та рекомендацій МОН 

і зробило їх максимально комфортними та зручними у використанні. Презентація їх уже 

опублікована на сайті МОЗ та передана у регіони. 

- Рекомендації МОЗ щодо поетапних дій у разі захворювання на СOVID-19 

поширюються як на заклади середньої освіти, так і на заклади вищої освіти і стосуються 

школярів та студентів без винятків. 

- МОЗ рекомендує навчальним закладам по можливості проводити заняття просто неба. 

- Алгоритм дій, якщо захворіє вчитель або хтось із родини учня, аналогічний 

стандартному алгоритму, коли людина звертається по медичну допомогу з ознаками 

коронавірусної хвороби СOVID-19. 

- У рекомендаціях МОЗ щодо форми навчання чітко визначено, що дистанційне навчання 

рекомендовано лише для «червоного» рівня епідемічної небезпеки. 

- Початок навчання рекомендовано розводити в часі. Наприклад початкова школа 

починає перший урок о 08:30, а старша о 08:45, тоді ймовірність контактів різних вікових груп 

між собою зменшується. Також МОЗ радить розведення різних вікових груп по поверхах школи. 

 

Рекомендації МОЗ щодо організації навчального процесу з 1 вересня 2020 року в 

нашій інфографіці: 

 



 



 

 

В МОЗ нагадують: поновили свою роботу дитячі садки. Однак, щоб перебування у 

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

 

 
 

Змінено показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених 

для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Відтепер цей індикатор буде визначатися за двома 

показниками, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

- Перший показник – відсоток заповненості ліжок пацієнтами з COVID-19. Діагноз має 

бути підтверджений позитивним тестом ПЛР. Цей показник використовується для визначення 

рівня епідемічної небезпеки в області.  

- Другий показник – відсоток заповненості ліжок пацієнтами з COVID-19 і пацієнтами з 

підозрою на це захворювання. Цей показник використовується для моніторингу стану 

готовності системи охорони здоров’я до надання медичної допомоги хворим з коронавірусною 

хворобою. 



 
 

Міністерство закордонних справ повідомляє: для в’їзду українців в умовах пандемії 

відкриті з певними обмеженнями або без них 46 країни. 

Актуальну інформацію щодо умов в'їзду в ту чи іншу країну можна дізнатись за 

допомогою онлайн-мапи https://tripadvisor.mfa.gov.ua/  

 

Міністерство охорони здоров’я нагадує: 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.  

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


 
 

Водночас, за повідомленням Міністерства інфраструктури наразі в міжнародних 

аеропортах «Бориспіль», «Львів», «Одеса» та «Харків» розміщені ПЛР лабораторії для 

швидкого проходження тестування. 

 

Центр громадського здоров’я України рекомендує здавати ПЛР-тести вранці, 

відразу після нічного сну. 
Відповідні рекомендації розміщено на Фейсбук-сторінці ЦГЗ 

https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3&the

ater  
Згідно з ними, за шість годин до тесту не рекомендується вживати лікарські засоби для 

зрошення ротової порожнини і використовувати препарати для розсмоктування, а за три-чотири 

години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3&theater


Міністерство охорони здоров'я зауважує: проживання  в гуртожитках та їх 

відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього впроваджено ряд 

епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень.  Усі, хто 

перебуває в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та 

користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою, адміністрація гуртожитку 

повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19. 

 

 
 

 

 В Міністерстві охорони здоров’я нагадують: епідеміологічна ситуація з COVID-19 

змінила звичний вектор буденності. Коронавірусна хвороба диктує багато обмежень, але 

пандемія не забороняє нам головного - отримувати задоволення від життя у новій реальності. 

Ми можемо ходити в кіно, театри, відвідувати концерти, вболівати за улюблені спортивні 

команди, дотримуючись простих епідеміологічних правил. 

 



 

 

Крім того в МОЗ наголошують 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. 

 

 
 

Сезон відпусток продовжується. 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. 

 

 



  
 

 

Із загальними правилами подорожей ви можете ознайомитися в наших інфографіках 

 

 

 
 

 

Нагадаємо, в Україні запроваджений адаптивний карантин, який передбачає різний 

рівень обмежувальних заходів у регіонах, у залежності від ситуації всередині області. 

Так в Україні дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у 

групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також 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. 

 

 
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.  

https://bit.ly/3gGjlTq


 
 

У регіонах, які відповідають критеріям послаблення карантину, відкрилися кафе та 

ресторани.  
Якщо ви вирішили відвідати ці заклади, то зробіть це безпечно: використовуйте 

санітайзери в закладах харчування, сплачуйте замовлення безконтактно, знімайте захисну 

маску безпосередньо перед їжею, відпочивайте разом з друзями, але не більше 4 осіб за 

столиком. 

 
 

 
 

 

  

 



 Вже дозволено працювати як продовольчим, так і непродовольчим магазинам за 

умови  дотримання ними певних правил: відвідуйте супермаркети та ТРЦ у захисних масках, 

користуйтеся санітайзерами, уникайте скупчень людей. 

 

 
 

 Займайтеся спортом з дотриманням епідеміологічних правил, це допоможе створити 

безпечне життя під час карантину. Уникайте групових занять, де більше 10 осіб, користуйтеся 

санітайзерами та засобами індивідуального захисту. Дбайте про своє здоров'я правильно. 

 

 
 

  

 

 



 Міністерство оборони повідомляє: станом на 30 серпня в Збройних Силах України на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 633 

особи.  
 Всього за час пандемії одужало — 1066 осіб, летальних випадків — 6.  

 На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 706 осіб. Кількість військовослужбовців, 

у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 87 осіб.  

 За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» розповідає: ціни на оренду житла та офісів в 

Україні обвалилися. 

 Літо й карантин обвалили ціни на оренду житла та офісів: майже пів року орендарі 

отримують знижки та винаймають квартири на кілька тисяч дешевше від ринкових цін. Проте, 

за прогнозами фахівців, вже за кілька тижнів житло трохи здорожчає. 

 «Якщо брати на березень-квітень, то можна сказати, що близько 50% простоювало. Зараз 

це відсотків до 20-25 максимум з усього ринка. І то, простоюють ті квартири, де власники не 

йдуть на контакт», – каже директорка ріелторського об'єднання Юлія Курганова. 

 «Квартири, які до карантину коштували 12 тисяч в нових будинках, здавали по 9-10 

тисяч», - зазначає директор консалтингової компанії з нерухомості Роман Герасимчук. Також, 

за словами рієлтора, є трикімнатні квартири, які подешевшали аж на 6 тисяч гривень. 

 Про скоро ситуація може змінитися: чимало домовленостей щодо зменшення платні за 

оренду закінчуються саме восені. До того ж до міст повертаються студенти. Хоча поміж них 

попит мають не квартири, а кімнати. 

 Тому аж надто великого стрибка цін, кажуть, не буде. Пропозиція все ще перевищує 

попит: нині у столиці пустує до 11 тисяч квартир. В минулі роки їх було вполовину менше. 

Проте сподіватися на здешевшання теж не варто. 

 
 

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

 

Новини столиці  

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 109 осіб. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 30 серпня – 13 093. 
 

 



 

 

Київ віднесено до «жовтої» карантинної зони. Це рішення було прийнято Державною 

комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через зростання 

кількості хворих на коронавірус. Отже, у столиці діють усі обмеження зеленої зони та 

обмеження жовтої зони:  

- перебування у громадських будівлях та транспорті без масок/ респіраторів 

- проведення масових заходів за участі більш ніж однієї особи на 5 квадратних метрів 

- заповненість залів кінотеатрів більш ніж на 50%  

- перевезення кількості пасажирів, що перевищує число місць для сидіння 

- відвідування установ соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку. 

 

 
 

У столичних школах діятимуть заходи безпеки, що встановила міська влада, а у разі 

спалаху коронавірусу вчителі та директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних 

лікарів. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко. 

«Зранку всі діти та вчителі будуть проходити обов’язковий температурний скринінг. 

Також педагоги в обов’язковому порядку мають опитувати дітей про їх самопочуття. У разі 

спалаху коронавірусу вчителі і директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних 

лікарів. Кожен директор, кожен вчитель отримав покрокову інструкцію, що потрібно робити в 

разі виявлення хворої дитини», - сказав Кличко. 

За його словами, рішення про закриття навчального закладу або окремого класу на 

карантин будуть ухвалювати виключно санітарні лікарі. 

 

 

 

 


