


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

станом на 29 листопада 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 

 

Всеукраїнський контакт-центр для протидії COVID-19: 0-800-60-20-19 
 

Сторінки у Facebook www.fb.com/moz.ukr 
Twitter  - https://twitter.com/MoH_Ukraine 

https://www.kmu.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/
http://www.fb.com/moz.ukr
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_Botтаhttps://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 

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. 
 

 Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам 

населення у період карантину запроваджено місцевими органами влади в усіх регіонах України: 

https://www.msp.gov.ua/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D

0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D0%

BD%D1%96%D0%B9.pdf 

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

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, 

наразі вона продовжена до 31 грудня. 

 11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України погодив рішення щодо 

запровадження карантину «вихідного дня», який діятиме з 14 листопада до 30 листопада 2020 

року та перехід до загальнодержавного «помаранчевого» рівня епіднебезпеки. 

 

«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). 

https://t.me/ualegalaid
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronainfoua
tg://search_hashtag/?hashtag=мийруки


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 29 листопада в Україні зафіксовано 

12978 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 599, 

медпрацівників – 408). Кількість активних хворих становить 371 088 осіб. 

 

 Також за останню добу: 
госпіталізовано (особи) – 1561 

летальних випадків – 120 

одужало (особи) – 4243 

 

Здійснено тестувань за добу – 49180 в т. ч.: 

методом ПЛР — 39233 

методом ІФА — 9947 

 

 За весь час пандемії в країні: 
захворіло (особи) – 722679 

одужало (особи) – 339378 

летальних випадків – 12213 

проведено ПЛР-тестувань – 4502482 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ – 69 018 випадків; 

Вінницька область – 17 272 випадки; 

Волинська область – 23 905 випадків; 

Дніпропетровська область – 37 651 випадок; 

Донецька область – 22 602 випадки; 

Житомирська область – 29 590 випадків; 

Закарпатська область – 23 065 випадків; 

Запорізька область – 30 150 випадків; 



Івано-Франківська область – 35 930 випадків; 

Київська область – 36 996 випадків; 

Кіровоградська область – 5 085 випадків; 

Луганська область – 6 239 випадків; 

Львівська область – 45 636 випадків; 

Миколаївська область – 18 173 випадки; 

Одеська область – 44 131 випадок; 

Полтавська область – 21 779 випадків; 

Рівненська область – 30 807 випадків; 

Сумська область – 28 185 випадків; 

Тернопільська область – 27 662 випадки; 

Харківська область – 55 221 випадок; 

Херсонська область – 10 009 випадків; 

Хмельницька область – 29 419 випадків; 

Черкаська область – 22 529 випадків; 

Чернівецька область – 33 512 випадків; 

Чернігівська область – 18 113 випадків. 

 

 
 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1740), 

Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях. 



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

Севастополя відсутні. 

 

Ситуація в світі 
 

 - 218 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, яку 

ВООЗ оголосили, як «пандемія». 

 - Наразі у світі зареєстровано 62 573422 випадки зараження коронавірусом. З них одужало: 

43 194258, активних захворювань: 17 920855, летальні випадки:14 58309. 

- Станом на 29 листопада 2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків 

зараження COVID-19. Наразі кількість сягає 13 610357 випадків зараження COVID-19, що робить 

США центром пандемії у світі. Летальних випадків –272254. США займає перше місце за кількістю 

летальних випадків, викликаних COVID-19.  

- Станом на 29листопада в Індії загалом зареєстровано 9 393039 випадків зараження COVID-

19, з них 136733летальних. 

- Станом на 29листопада 2020 в Бразилії загалом зареєстровано 6 290272 випадки зараження 

COVID-19, з них 172637летальних. 

- Для всіх жителів Чехії запровадять безкоштовне вакцинування від коронавірусу. Водночас 

щеплення буде добровільним. Міністр охорони здоров’я країни Ян Блатни повідомив, що витрати 

на щеплення покриватимуться з коштів обов’язкового медичного страхування. 

- Авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада, почала виконувати чартерні рейси, 

щоб доставити дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer. Це необхідно для швидкого поширення, 

якщо вакцина буде схвалена регулюючими органами.За даними видання, компанія Pfizer планує 

зберігати перші партії вакцини на складах у штатах Мічиган і Вісконсін, а також у Бельгії і 

Німеччині. 

- Пандемія коронавирусной інфекції COVID-19 поширюється в світі нерівномірно. Близько 

70% усіх випадків смертей припадає на чотири країни.Про це заявив генеральний директор 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу.Він 

зазначив, що всі країни порушені. В той же час це відбувається нерівномірно. 

- Для того, щоб зупинитипандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення 

планети. Такий рівень вакцинації дозволить розірвати ланцюжки поширення коронавірусу. Про це 

на брифінгу в Женеві заявила керівник департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони 

здоров'я Кейт О'Брайєн. 

 

Українці за кордоном 
 

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

– 19888 громадян України. З усіма встановлено зв’язок та надається необхідне сприяння. З них 

наполягають на поверненні в Україну – 2695 осіб; 

 - В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 2833 особи;  

 - 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 227 громадян. Консули працюють над їх розв’язанням; 

 - Дозволи на проживання в країнах перебування мають 4086 громадян; 

 - Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

 - Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 895 громадян. Консулами надається 

практична допомога; 

 - На сьогодні має місце 47 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 

 

 Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 26 листопада схвалив проєкт 

закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (підготовлений до другого читання). 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що для затвердження проекту Державного 

бюджету до другого читання Уряд провів багато спільної роботи та консультацій з народними 

депутатами та експертами. 

«Врахували більшість з наданих пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, наявних 

можливостей ресурсної частини бюджету і стану національної економіки. Ключовий аспект — це 

те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. У наступному році ми 

очікуємо зростання економіки, що дозволить нам продовжити збільшення видатків на медицину, 

освіту, оборону та інші галузі», — зазначив очільник Уряду. 

За словами Прем’єр-міністра, доходи проекту Держбюджету на 2021 рік передбачено в сумі 

1 трлн 92 млрд грн, а видатки — у сумі 1 трлн 328 млрд грн. 

«Знайдено можливість зменшити дефіцит держбюджету по відношенню до ВВП з 6% до 

5,5%. У бюджеті цього року дефіцит закладався на рівні 7,5%», — відзначив Денис Шмигаль. 

Глава Уряду підкреслив, що на 2021 рік пропонується збалансований бюджет, у якому не 

передбачається збільшення податків для бізнесу й водночас покращується фінансування соціальної 

сфери, медицини, передбачена підтримка підприємцям, які постраждали від пандемії. 

«Цей бюджет залишається бюджетом можливостей для розвитку і для промисловості, і для 

малого та середнього бізнесу», — наголосив Денис Шмигаль. 

 

 Уряд готується до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення 

карантину зимових свят. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового 

засідання Кабінету Міністрів України 25 листопада. 

«Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — це період новорічних свят. Це зустрічі, 

ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого 

медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо 

план реагування на випадок погіршення ситуації», — заявив Прем’єр-міністр та додав, що кроки 

Уряду мають бути зрозумілими й передбачуваними для людей та бізнесу. 

Очільник Уряду нагадав, що в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин 

вихідного дня. Він підкреслив, що остаточну ефективність та результат такої моделі можна буде 

оцінити на початку грудня. 

«Вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення. За даними операторів мобільного 

зв’язку, через запровадження карантину вихідного дня мобільність населення опустилася до 

найнижчого рівня з часу повного карантину навесні. Менша мобільність людей означає зменшення 

ймовірності зараження, і відповідно розривається ланцюг зараження», — зазначив Денис Шмигаль. 

Як підкреслив Прем’єр-міністр, результатом всіх цих заходів має стати вихід на плато за 

кількістю захворілих на початок грудня. «Певне покращення ситуації ми можемо бачити вже 

сьогодні й за кількістю зайнятих ліжкомісць і за кількістю захворілих», — відзначив він. 

Для напрацювання оптимальної моделі протиепідемічних заходів, Уряд, як відзначив 

Прем’єр-міністр, тісно співпрацює з місцевою владою, з міськими головами та бізнесом. 

«Минулого тижня Уряд розіслав опитування всім очільникам міст щодо того, які 

протиепідемічні обмеження вони вбачають найбільш доцільними та оптимальними. Вже маємо 

думку голів ОДА. Тепер очікуємо на позицію міських голів», — зазначив Денис Шмигаль. 

 

 Уряд за ініціативи Президента України Володимира Зеленського вже розробив 

програми підтримки людей і бізнесу та готовий до роботи з Парламентом, щоб вони 

запрацювали повною мірою. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового 

засідання Кабінету Міністрів України 25 листопада. 

Глава Уряду підкреслив, що в разі запровадження посиленого карантину підтримка людей 

та бізнесу — необхідний крок, до якого всі гілки влади мають підійти з почуттям максимальної 

відповідальності. 



«Що саме пропонується в цих програмах підтримки? Перше — це допомога фізичним 

особам-підприємцям та найманим працівникам, чия сфера діяльності може потрапити під закриття 

через можливі карантинні обмеження. Працівники та ФОПи зможуть отримати матеріальну 

допомогу в розмірі 8 тис. грн», — зазначив Денис Шмигаль. 

Як зауважив Прем’єр-міністр, згідно з розрахунками, програмою у разі посилення 

карантину зможуть скористатися понад мільйон українців, а загальний обсяг видатків за цим 

напрямком становитиме 10 млрд грн. 

«Якщо через загострення ситуації з пандемією будуть запроваджені посилені заходи, то 

запланована також програма збереження робочих місць.  Роботодавці  зможуть отримати до 8 тис. 

грн одноразової матеріальної допомоги на кожного працівника, робочий час якого скорочено або 

буде скорочено внаслідок впровадження таких заходів», — повідомив очільник Уряду. 

Також Денис Шмигаль зазначив, що підприємства, які зупиняють роботу в разі 

впровадження жорсткого карантину, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного 

соціального внеску за найманих працівників. 

«Для близько 120 тисяч юридичних осіб буде закладено майже 1,5 млрд грн. Крім того, від 

сплати податків і зборів, включно з ЄСВ, на час таких карантинних обмежень будуть звільнені 

майже 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи», — підкреслив Прем’єр-міністр та додав, 

що всі ці програми будуть спрямовані на розгляд у Верховну Раду. 

Крім того, Уряд під час засідання ухвалив рішення про запровадження додаткових 

інструментів підтримки людей та бізнесу, які діяли під час карантину навесні. 

«Сьогодні ми ухвалюємо рішення про продовження виплат на дітей ФОПам, які вимушені 

обмежити свою роботу через карантин. Тобто, коли в родині підприємця є діти віком до 10 років, 

держава буде допомагати з їх забезпеченням. Приблизно 2 тисячі гривень на кожну дитину буде 

виплачено», — наголосив Денис Шмигаль. 

Очільник Уряду додав, що всі заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, 

будуть продовжені автоматично. А загальне фінансування для українських родин за цією 

програмою до кінця року складе майже 1 млрд грн. 

Також Кабінет Міністрів підтримав рішення щодо надання державних гарантій на 

портфельній основі за кредитами для малого та середнього бізнесу. Як зазначив Прем’єр-

міністр, ідеться про додаткові 5 млрд грн, які будуть спрямовані на здешевлення позик для більшої 

кількості підприємств. 

«Пропонується, щоб держава гарантувала до 80% тіла кредиту, який підприємець бере у 

банку. Це так само має сприяти більш доступному кредитуванню. Строк таких гарантій може бути 

від 1 до 10 років. Тобто, ми виконуємо обіцянку про те, що малий та середній бізнес в Україні 

отримає доступ до «дешевих грошей», — зазначив Денис Шмигаль. 

 

 На засіданні Уряду 25 листопада прийнято рішення відновити виплату допомоги на дітей 

фізичним особам ‒ підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 

першої та другої групи платників єдиного податку, на період з 1 листопада по 31 грудня 2020 року. 

Постанова Кабінету Міністрів розроблена Міністерством соціальної політики з урахуванням 

запровадження в Україні «карантину вихідного дня» та у зв’язку з необхідністю державної 

підтримки фізичних осіб ‒ підприємців, в сім’ях яких виховуються діти, та передбачає: 

- продовжити виплату допомоги на дітей особам, які її отримували у травні – серпні 2020 

року, без подання нової заяви та необхідних документів; 

- призначити та виплатити допомогу на дітей особам, які звернуться за її призначенням із 

заявою та необхідними документами до 15 грудня 2020 року. 

 

 Уряд запровадив карантин вихідного дня до 30 листопада 2020 року.  

 Кабінет Міністрів України на засіданні 11 листопада вніс зміни до постанови від 22  липня 

N641  «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

  В період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території 

України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. Забороняється: 



 1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 

громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг 

громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос; 

 2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; 

 3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

 4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 

торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

 торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких 

призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами; 

 провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і 

діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, 

а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 

харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; 

 торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 

 5) діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи 

суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення 

кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) 

сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим 

до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі 

виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом 

аудіовізуальних творів, не є масовим заходом; 

 6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. 

 Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину внести (у разі потреби) 

зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 9-й, 10-й годині чи більш пізній 

час та час пріоритетного обслуговування з 10-ї до 12-ї години або з більш пізнього часу протягом 

двох годин громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. 

 

  



 
  

 

 Протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони карантину, тепер 

будуть діяти для всіх регіонів країни.  

Забороняється: 

 - проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з 

кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної 

дистанції не менш як 1,5 метра), крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до 

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів 

командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання 

учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників; 

 - діяльність кінотеатрів та театрів з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць 

у кожному окремому кінозалі або залі; 

 - діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з 

розрахунку 1 особа на 20 кв. метрів приміщення; 

 - здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, 

зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в 

електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, 



міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість 

місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб. 

 Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, пасажирами під час 

перевезення, у тому числі виготовлених самостійно; 

 - проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів 

громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з 

організацією дозвілля; 

- робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 

харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності 

з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос; 

 - розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 

метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом 

(без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і 

пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту органів дихання, що 

прикривають ніс і рот (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); 

 - діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, в яких: 

 не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не 

менш як 1,5 метра; 

 не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту органів дихання (захисні 

маски або респіратори) та не здійснюється належний контроль за їх використанням; 

 не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в 

окремі контейнери (урни); 

 - діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, установ і закладів, які 

надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, 

а також санаторно-курортних закладів та стаціонарних відділень первинного та складного 

протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства 

соціальної політики); 

 - відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти; 

 - відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та 

спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з 

підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу 

закладу освіти; 

 - проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім: 

 надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; 

 надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; 

 надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я 

пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

 надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

 надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я національного рівня, що 

надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

 проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх 

перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей; 

 - діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити 

кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. метрів приміщення; 

 - відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового 

розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких 

пунктах; 



 - відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за 

умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і 

закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни 

похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або 

психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні 

послуги екстрено (кризово). 

 На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де встановлено 

обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, розміщуються інформаційні 

матеріали із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів 

 

 

 
 

 

 Кабінет Міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня. 
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі 

https://web.telegram.org/#/im?p=@Denys_Smyhal 

«У світі та в Україні рівень захворюваності на COVID-19 зростає. Тому ми продовжуємо 

посилену роботу всіх служб, залучених до запобігання поширенню захворювання», - зауважив він. 

https://web.telegram.org/#/im?p=@Denys_Smyhal


Денис Шмигаль додав, що уряд також продовжить координацію своїх дій із місцевою владою 

щодо запобігання поширенню коронавірусу. 

 

 
 

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

 Міністерство охорони здоров’я повідомляє: основною передумовою для введення нових, 

більш жорстких, карантинних обмежень в Україні буде епідемічна ситуація в країні та 

показник завантаження медичної системи. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим 

Степанов. 

«Пропозиції Міністерства охорони здоров’я щодо введення жорстких карантинних 

обмежень грунтуватимуться на епідситуації та показниках навантаження на українську медичну 

систему. Це про впевненість держави у тому, що усім громадянам з COVID-19, у будь-якому 

куточку країни, нададуть належну медичну допомогу: госпіталізують у лікарню, де є відповідні 

умови та фахівці, які зможуть  зробити все, аби людина одужала», — наголосив очільник МОЗ. 

Міністр повідомив, що наразі в Україні порівняно напружена, але контрольована ситуація. З 

55 886 ліжок, відведених під лікування хворих на COVID-19, зайнято 49,9% або 27 887 ліжко-місць.  

«Майже 50% зайнятих ліжок — це достатньо багато. Але ситуація контрольована, медична 

система справляється, за що велика подяка лікарям та всім медичним працівникам, які кожного дня 

борються за життя громадян», — зазначив Максим Степанов.  

За словами керівника МОЗ, міністерство розглядає різні варіанти розвитку подій, однак 

розраховує, що ті обмеження, які вже діють в країні, покажуть свої результати за умови їх 

дотримання. Зокрема, очікується, що наступного тижня можна буде оцінити ефект від введення з 

14 листопада карантину «вихідного дня».  

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України запровадив з 14 до 30 листопада 2020 року карантин 

«вихідного дня», а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які 

відповідають «помаранчевому» рівню епідеміологічної небезпеки. 

 



Фонд соціального страхування повідомляє: з початку пандемії понад 50 тисяч 

українських працівників, зокрема, майже 10 тисяч медиків знаходилися на самоізоляції від 

COVID-19 під медичним наглядом. Для них Фонд соціального страхування України компенсує 

втрачений за цей час заробіток, починаючи з шостого дня ізоляції (перші 5 днів фінансує 

роботодавець). 

Станом на сьогодні ФССУ прийняв на оплату більш ніж 300 000 днів ізоляції від 

коронавірусної хвороби на суму понад 60 млн гривень. 

Виключною підставою для нарахування такої допомоги є виданий у встановленому порядку 

лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11». Щоб 

відкрити лікарняний листок необхідно у телефонному режимі звернутися до свого сімейного лікаря. 

Для отримання від Фонду допомоги, отриманий листок непрацездатності із зазначенням 

причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» необхідно передати своєму роботодавцю, 

який оформлює заяву-розрахунок та передає її до Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив 

можливість зробити це дистанційно. 

Зазначимо, допомоги по ізоляції від COVID-19 надаються Фондом з метою забезпечення 

захисту застрахованих осіб і протидії поширенню коронавірусної інфекції. 

  

В МОЗ нагадують що робити у разі виявлення симптомів COVID-19. 

В Україні визначений чіткий алгоритм дій у разі появи симптомів COVID-19. Найперше 

необхідно зателефонувати своєму сімейному лікарю.  

Головне: жоден стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку 

та стояти там у чергах. 

 

 

 
 

МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Так обов'язковому лікуванню 

в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику. Хто входить до цієї групи, детальніше у 

нашій інфографіці 

 



 
 

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

відкриті з певними обмеженнями або без них 59 країн. 

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&theater 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

під час карантину має бути безпечним. Для цього впроваджено ряд епідеміологічних правил для 

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


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. 

 



 
 

Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи спортивних залів та басейнів 

можна ТУТ https://bit.ly/3gGjlTq 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.  



 
 

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. 

 



 
 

 Міністерство оборони повідомляє: станом на 29 листопада в Збройних Силах України на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3077 

осіб. 

 Всього за час пандемії одужало — 7059 осіб, летальних випадків — 26. 

 На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у 

яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 67 осіб. 

 За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 6 осіб. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус_інфо» розповідає скільки коштують ПЛР-тести в 

лабораторіях столиці. 

 Через пандемію коронавірусу ринок лабораторного тестування у 2020 році став одним з 

найбільш зростаючих в Україні та світі. 

 Наразі зробити тест на COVID-19 можна у багатьох лабораторіях Києва. За даними компанії 

Pro-Consulting, вартість ПЛР-тестування у звичайному порядку стартує від 700 грн. Ціни на 

терміновий тест стартують від 1300 грн. 

 

 



 
 

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

 

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1 740 осіб. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 29 листопада – 69 018. 

 

 
 

  

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що при запровадженні локдауну, якщо таке рішення 

буде ухвалене, мають бути чітко сформульовані всі його умови. Заходи, що запроваджуються для 

того, аби розірвати ланцюг захворюваності. І повинен бути суворий контроль за дотриманням 

обмежень. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24». 

«Хочу нагадати, що запроваджує суворий карантин виключно уряд своїм рішенням. І, я 

переконаний, якщо локдаун таки запровадять, нам потрібні чітко сформульовані умови і правила 

дотримання карантину. Вони повинні бути визначені завчасно і доведені до кожного. Вкрай 

важливо також контролювати дотримання цих правил. Бо, на жаль, у нас багато випадків, коли 

рішення ухвалюють, але їх не виконують», – сказав Віталій Кличко. 

Також він наголосив, що наполягатиме у випадку запровадження локдауну, щоб уряд не 

зупиняв роботу громадського транспорту. 

«Я буду наполягати, якщо локдаун таки буде введений, щоб ні в якому разі не зупиняли роботу 

метро і наземного громадського транспорту», – наголосив Віталій Кличко. 

 

 
 

 


