


 

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

станом на 20 січня 2021 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 

https://www.kmu.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/


 

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 
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 
 

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%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B

B%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. 

 Рішенням уряду карантин та режим надзвичайної ситуації продовжено до 28 

лютого 2021 року.  

З 19 грудня 2020 року в Україні набрали чинності додаткові карантинні 

обмеження. Вони охоплюють період святкування Нового року і Різдва і діятимуть до 

28 лютого 2021 року за виключенням періоду з 8 по 24 січня, коли буде запроваджено 

посилений карантин. 

 

 «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;  

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 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 20 січня в Україні зафіксовано 

4383 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 161, 

медпрацівників – 239). Кількість активних хворих - 250 031 особа. 

 

 Також за останню добу: 
госпіталізовано (особи) – 2011 

летальних випадків – 212 

одужало (особи) – 14501 

 

Здійснено тестувань за добу – 45790 в т. ч.: 

методом ПЛР — 26792 

методом ІФА — 18998 

 

За весь час пандемії в країні: 
захворіло – 1172038 

одужало (особи) – 900749 

летальних випадків – 21258 

проведено ПЛР-тестувань – 6009914 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ – 606 випадків; 

Вінницька область – 178 випадків; 

Волинська область – 103 випадки; 

Дніпропетровська область – 157 випадків; 

Донецька область – 208 випадків; 

Житомирська область – 92 випадки; 

Закарпатська область – 76 випадків; 



Запорізька область – 423 випадки; 

Івано-Франківська область – 149 випадків; 

Київська область – 226 випадків; 

Кіровоградська область – 39 випадків; 

Луганська область – 76 випадків; 

Львівська область – 195 випадків; 

Миколаївська область – 114 випадків; 

Одеська область – 223 випадки; 

Полтавська область – 158 випадків; 

Рівненська область – 111 випадків; 

Сумська область – 103 випадки; 

Тернопільська область – 120 випадків; 

Харківська область – 335 випадків; 

Херсонська область – 48 випадків; 

Хмельницька область – 165 випадків; 

Черкаська область – 200 випадків; 

Чернівецька область – 198 випадків; 

Чернігівська область – 80 випадків. 

 



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. 

Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) 

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 оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 

смертей та 69 274 079 одужання.  

- 27 грудня в європейських країнах розпочалась масова вакцинація. 

- Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному 

порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини від коронавірусу. Йдеться про 

вакцину, яку розробила британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський 

університет. 

- Ізраїль схвалив використання вакцини від COVID-19 компанії Moderna. МОЗ 

погодив постачання 6 млн доз вакцини. 

- Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини від 

коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech. Це перша COVID-вакцина, яку 

схвалила ВООЗ. Вакцину Pfizer/BioNTech внесли до екстреного списку препаратів. 

- Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і 

BioNTech на ринку Європейського союзу. При цьому доступ до вакцини буде одночасним 

і на однакових умовах у всіх членів ЄС. 

- Європейський союз розраховує, що пандемію коронавірусу в Європі вдасться 

взяти під контроль до кінця 2021 року. Однак це буде залежати від темпів вакцинації 

європейського населення від COVID-19. 

 

 

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

 

Новини Уряду 

 

 Всі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої 

річні продукти. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час 

чергового засідання Кабінету Міністрів 20 січня. 

Денис Шмигаль підкреслив, що Уряд веде активну роботу щодо розвитку 

справедливих правил та механізмів на ринку газу. А також доручив Міністерству 

енергетики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, 

Міністерству соціальної політики спільно з НКРЕКП та Антимонопольним комітетом до 

кінця місяця підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного 

газу. 

Прем’єр-міністр під час засідання також привітав рішення НКРЕКП обмежити 

максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубічний метр. На його думку, 

це правильне рішення, яке дасть змогу знизити абонплату низці газзбутів. 

«Уряд разом із народними депутатами також готує законопроект, який дозволить в 

середньому по країні урівняти тариф на розподіл, аби він був більш справедливим», — 

зазначив Денис Шмигаль. 

Глава Уряду також відзначив, що Антимонопольний комітет відкрив 6 справ проти 

газопостачальних компаній-монополістів, які, за його словами, несправедливо підняли 



ціни для людей. Він висловив сподівання, що АМКУ перевірить й інші компанії та доведе 

справу до кінця із відповідними рішеннями.  

Крім того, Прем’єр-міністр повідомив, що Міністерство соціальної політики та 

Міністерство енергетики вже розробило рішення щодо компенсації людям, які встановили 

електроопалення.  

«Ми зараз завершуємо його обговорення і будемо в найближчий час приймати. 

Люди, які встановили собі електроопалення, отримають монетизовану компенсацію», — 

підкреслив очільник Уряду. 

 

 Кабінет Міністрів провів порівняння карантинних обмежень в Україні з числа 

18 європейських країн, і український карантин виявився найбільш м’яким. Про це 

повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради з 

питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, яка відбулася під 

головуванням Президента України Володимира Зеленського. 

За словами очільника уряду, за минулий тиждень було проведено 182 437 ПЛР-

досліджень. Позаминулого тижня зроблено 160 тисяч тестів. За останній тиждень було 

виявлено 44 402 нових випадки захворювання. За позаминулий тиждень захворіла 41 

тисяча осіб. Знову почалося повільне зростання захворюваності, яке видно на графіках. За 

попередній тиждень госпіталізовано 13 555 осіб.  

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд за дорученням Президента України підготував 

інформацію щодо того, які карантинні обмеження діють в інших країнах. 

«Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку 

показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 

84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс 

жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних 

обмежень», – сказав Денис Шмигаль. 

Правоохоронці повідомили, що через порушення карантинних правил вони закрили 

півтисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів. 

Президент України наголосив, що уряд має бути готовий до початку вакцинації в 

усіх питаннях. 

«Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, 

оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно 

готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається 

вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься. 

Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з 

новими викликами. Ми повинні насамперед думати про людей», – зазначив Глава 

держави. 

 



 
 

 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що тривають переговори 

із шістьма виробниками стосовно постачання в Україну вакцини від COVID-19. Про 

це він сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» 

https://ua.interfax.com.ua/news/interview/716787.html  

«Ми ведемо перемовини із шістьма виробниками вакцини, які на сьогодні мають дві 

стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у 

Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна та легалізована вакцина», - зазначив 

Денис Шмигаль. 

За його словами, практично з усіма Міністерство охорони здоров'я підписало non-

disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі. 

«Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх 

наших партнерів щодо необхідності постачання перших партій вакцини якнайшвидше. 

Наразі можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат - Україна матиме 

вакцину не пізніше за лютий», - зазначив Прем'єр-міністр. 

Денис Шмигаль додав, що на сьогодні є можливість обирати з трьох вакцин, і, 

найімовірніше, в перших партіях будуть якраз три різні вакцини. 

https://ua.interfax.com.ua/news/interview/716787.html


Глава уряду наголосив, що всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, будуть 

схвалені ВООЗ і в інших країнах, тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком 

ефективності. 

«Як тільки вакцини за пришвидшеною процедурою будуть зареєстровані в Україні, 

комерційні підприємства негайно отримають змогу завозити ці вакцини в Україну. Далі - 

це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої перемовини й укладають 

договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією», - 

заявив Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання, коли українці матимуть змогу 

зробити щеплення від COVID-19 на комерційній основі. 

Щодо результатів перевірок стосовно можливої підпільній вакцинації від COVID-19 

прем'єр заявив, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження, тривають 

відповідні слідчі дії. 

«Окремо я дав доручення Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх 

справ, на основі якого відбуваються відповідні дії. Підписані всі необхідні документи 

щодо проведення перевірки вказаного в інформаційних матеріалах підприємства. Але, 

оскільки йдеться про кримінальне провадження, завчасно оприлюднювати якісь дані не 

буду», - додав він. 

 

 З 8 до 24 січня включно 2021 року в Україні діятиме «карантин зимових 

канікул». Він передбачає обмеження діяльності низки суб’єктів господарювання з метою 

запобігання поширенню COVID-19. 

Відповідну постанову «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» було 

прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 9 грудня. 

Рішення прийняте для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі 

захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних та різдвяних свят. 

Відповідно до ухваленого документа, з 8 до 24 січня 2021 року заборонятиметься 

робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос). 

Забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими 

засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобів 

зв’язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, 

насінням, засобами захисту рослин, на торгівельних площах, не менше як 60 відсотків 

яких призначено для торгівлі такими товарами. Торговельна діяльність іншими групами 

товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень; 

Дозволяється торгівля пальним. 

Також в зазначений період можна надавати фінансові послуги, дозволена діяльність 

фінансових установ і діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльність 

операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, 

діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльність з технічного 

обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за 

попереднім записом. 

Забороняється робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів. 

На період дії посиленого карантину заборонятиметься відвідування закладів освіти, 

торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних 

або культурних масових заходів. 

Продовжить працювати громадський транспорт. 

Як наголосив заступник Міністра охорони здоров’я — головний державний 

санітарний лікар Віктор Ляшко, головною метою жорсткіших карантинних обмежень є 

зменшення мобільності людей та, як наслідок, запобігання інфікуванню коронавірусною 

хворобою. Однак, за його словами, під час будь-яких карантинних обмежень існує низка 



життєво важливих товарів, які не можуть бути закуплені наперед, а отже не можуть бути 

обмеженими. 

«До попередніх карантинних обмежень, які застосовував Уряд, у представників 

бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в 

супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих 

іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду, 

тощо», — зазначив Віктор Ляшко. 

Головний державний санітарний лікар підкреслив, що все це не є предметами 

першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали 

до цього маркету виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за харчовим 

продуктом. 

«Через це збільшувалася мобільність та порушувався принцип карантинних 

обмежень. До того ж, це було порушенням конкурентних умов між різними формами 

торгівлі, і страждали саме спеціалізовані магазини», — наголосив Віктор Ляшко. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зі свого боку зауважив, що карантинні 

заходи в частині торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. 

Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається. 

«Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна 

торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками», — зазначив Максим Степанов. 

Міністр охорони здоров’я пояснив, що таке рішення ухвалювалося, оскільки 

ризики інфікуватись на відкритому повітрі значно менші, ніж у приміщенні. А відсутність 

супутніх товарів у продуктових магазинах, на його думку, значно зменшить кількість 

відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування. 

Що стосується продажу тютюнових виробів в межах торгових площ супермаркетів, 

то вони не підпадають під заборону, оскільки серед кодів КВЕД, які затверджені додатком 

до постанови №1236 і визначають перелік заборонених видів економічної діяльності під 

час карантину зимових канікул, торгівля тютюновими виробами відсутня. 

 



 
 

 З 19 грудня 2020 в Україні набрали чинності додаткові карантинні обмеження. 

Вони охоплюють період святкування Нового року і Різдва і діятимуть до 28 лютого 2021 

року. 

Нагадаємо, що   обмеження, зокрема,  забороняють:  

 Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі 

дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів. 

 Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування 

святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій. 

 Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах 

присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів. 

 Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та 

замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.  

 Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. 

метрів, на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми. 

Обмеження, які продовжують працювати без змін (забороняється): 

 Перебування   в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, а також перебування на 

вулиці без документів, що посвідчують особу. 

 Самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації. 

 Проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, 

рекламних та інших заходів, в яких бере участь більше 20 осіб та недотримана дистанція у 



1,5 м між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, 

іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади). 

 Робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного 

залу. 

 Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих 

місць (крім метро). 

 Проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування 3 

організацією дозвілля. 

 Розміщення в закладах харчування більше  4 повнолітніх осіб за одним столом та 

коли відстань між столами менш ніж 2 метри. 

 Робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не 

нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі не мають 

правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту. 

 Перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими 

виключеннями. 

 Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей 

з інвалідністю, санаторно-курортних закладів). 

 Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. 

 Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% 

учнів та персоналу закладу освіти. 

 Проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, 

допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, 

високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога). 

 Робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї 

особи на 20 квадратних метрів. 

 Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців. 

 Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без 

наявного поліса страхування (з окремими виключеннями). 

 Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі 

категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними 

порушеннями та інше). 



 



 
 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я України Максима Степанова 

за 20 січня: 

- У 2020 році МОЗ разом з провідними експертами галузі розробило Національну 

стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року з метою контролю 

онкологічної захворюваності та смертності в Україні. 

- На обліку в закладах охорони здоров’я перебуває близько 1 000 000 пацієнтів з 

онкологічними захворюваннями. За даними Національного канцер-реєстру, щороку рак 

стає причиною смерті до 80 000 людей. Водночас у 2019 році 35% усіх випадків 

злоякісних новоутворень були виявлені на 3-4 стадії захворювання. 

- З 1 квітня 2020 року в Україні запроваджено Програму медичних гарантій (ПМГ). 

Серед медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно, є і послуги з 

діагностики та лікування онкологічних захворювань. 

- У 2020 році на надання послуг з діагностики та лікування онкологічних 

захворювань Національна служба здоров’я законтрактувала 118 закладів охорони 

здоров’я. 

- МОЗ через ДП «Медичні закупівлі України», яке у 2020 році було визначено 

оператором вакцин, уклало договір на поставку вакцини проти COVID-19 виробництва 

компанії «Сіновак» (Sinovac Biotech, Китай). Договір підписано з українським 

фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії 

Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території 

України. 

 

В Міністерстві освіти і науки повідомили: повернення учнів випускних 9-х та 11-

х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним та важливим. Таку думку 

висловив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі. 

За його словами, вчителі мають перестороги з приводу відсутності очного 

спілкування з учнями. Також хвилюються батьки та школярі, які протягом поточного 

навчального року готуються до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі. 

«Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-

епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В 

областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, 

порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти», – зазначив 

Сергій Шкарлет. 

Він додав, що розглядається питання повноформатного або змішаного навчання 

для школярів інших класів. Відповідно, тривають консультації з Міністром охорони 

здоров’я Максимом Степановим та Головним державним санітарним лікарем Віктором 

Ляшком. 

 Нагадаємо, раніше Міністр освіти і науки України зауважив, що після завершення 

посиленого карантину учні молодших класів можуть повернутися до очної форми 

навчання, учні середньої школи – до змішаної форми навчання. 

 

Національна служба здоров’я України інформує: до стандарту первинної 

медичної допомоги додали скринінгове обстеження щодо COVID-19 - тестування 

методом експрес-діагностики, результат якого можна отримати вже за 15 хвилин.  

Реформа первинки стартувала у квітні 2018 року. Тож майже три роки українці 

мають можливість вільно обирати свого лікаря. Незалежно від місця прописки. На 



сьогодні своїх лікарів обрали понад 30 млн 870 тисяч українців. Це понад 75% населення 

країни. За даними електронної системи охорони здоров’я, первинну допомогу надають 

понад 23 400 лікарів Загалом, у 2020 році НСЗУ виплатила надавачам первинної медичної 

допомоги понад 18 мільярдів гривень. 

Незалежно від того, в якому закладі – комунальному чи приватному – працює 

лікар, який має договір з НСЗУ, пацієнт отримує у нього безоплатно весь обсяг послуг, 

передбачений Програмою медичних гарантій. Перелік послуг чітко визначено. Це - 

консультації лікаря з метою профілактики та контролю захворювань, базові дослідження 

та аналізи, вакцинація дітей та дорослих відповідно до Національного календаря 

профілактичних щеплень та амбулаторне лікування основних захворювань Також лікар 

первинної медичної допомоги виписує електронні рецепти, електронні направлення до 

фахівців спеціалізованої ланки, направлення на проведення діагностичних досліджень чи 

лікування. 

Щодо боротьби з пандемією COVID-19, то первинна ланка відіграє у ній важливу 

роль. Адже заклади первинної медичної допомоги залучені до амбулаторного лікування 

пацієнтів з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19. Сімейний лікар - саме та 

людина, кому першому телефонує пацієнт при симптомах ковід. Лікарі первинки 

залишаються постійно на зв’язку зі своїми пацієнтами і їхню роль у боротьбі з пандемією 

важко переоцінити. 

Щоб вчасно виявляти інфікованих коронавірусом пацієнтів, розширити доступ до 

тестування на COVID-19, а відтак ефективніше протистояти пандемії, керівник робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби, прийняв 

розпорядження № 157, згідно якого тестування пацієнтів на ковід тепер є частиною 

послуги на первинному рівні медичної допомоги та при амбулаторній допомозі. 

Для виконання цих вимог з листопада 2020 року збільшена капітаційна ставка для 

первинки до 651,6 грн. Та внесені відповідні зміни в нормативно-правову базу. Ці зміни 

зафіксовані у наказі МОЗ № 504 “Про затвердження Порядку надання первинної медичної 

допомоги” від 22 грудня 2020 року. Також ці зміни є у специфікаціях пакету надання 

медичної допомоги на первинній ланці. Тож з 22 грудня минулого року відбір матеріалів у 

хворих на ковід або підозрою на нього для тестування та їх транспортування у 

лабораторний центр МОЗ є складовою частиною медичних послуг надавача первинної 

медичної допомоги. 

Відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, у 1 

кварталі цього року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал 

для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19. 

Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. 

Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. 

Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та 

створити спільні пункти тестування або мобільні бригади. 

У розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням 

коронавірусної хвороби № 157 йдеться про тестування і у спеціалізованих амбулаторно-

поліклінічних закладах. 

Також до стандарту первинної медичної допомоги додали скринінгове обстеження, 

а саме - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат 

якого можна отримати за 15 хвилин. 

Скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять: 

 людям з підозрою на COVID-19, 

 людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з 

ознаками пневмонії; 

 пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації; 



 особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з 

регіонів, де зафіксовано масштабне розповсюдження COVID-19. 

Швидкі тести надходять до регіональних Департаментів охорони здоров'я. Вони ж 

розподілятимуть потрібну кількість тестів на заклади охорони здоров'я, які надають 

первинну медичну допомогу. Скринінгове дослідження проводиться за умови наявності 

відповідних тестів у медичному закладі. 

 

МОЗ розробило та затвердило «Дорожню карту із впровадження вакцини проти 

COVID-19 і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в 

Україні у 2021-2022 роках».  

Кампанія з імунізації буде проводитись п'ятьма етапами. 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

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 83 країни. 

З повним списком відкритих для українців країн можна ознайомитися на сайті 

МЗС: https://bit.ly/2LMWAlZ  

 

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://bit.ly/2LMWAlZ
https://phc.org.ua/


 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи спортивних залів та 

басейнів можна https://bit.ly/3gGjlTq  
 

https://bit.ly/3gGjlTq


 
 

 

Якщо ви вирішили відвідати кафе та ресторани, 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. 

 
 



 
 

 Наразі 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. 

 

 

 
 

Правила пасажирських перевезень під час карантину дивіться в нашій 

інфографіці. 

 



 
 

В Україні продовжують діяти карантинні заходи, які стосуються також і 

пасажирів метро. Обов'язковими залишаються використання захисних масок та 

дотримання соціальної дистанції.  



 
 

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. 

 

 
 

 

 Міністерство оборони повідомляє: станом на 20 січня в Збройних Силах України на 



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

— 756 осіб. 

 Всього за час пандемії одужало — 14282 особи. 

 На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 30 осіб. Кількість 

військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 8 осіб. 

 На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 39 летальний випадок спричинений 

захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 

За минулу добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19. З них у 

заклади охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» повідомляє: Національна академія 

прогнозує згасання захворюваності на коронавірус в Україні. 

 Про це йдеться в аналітичній записці на сайті НАН України. 

 Вчені зазначають, що «аналіз кількості позитивних тестів свідчить, що сталося, 

скоріше, уповільнення вщухання, ніж збільшення кількості нових випадків». 

 Показник смертності залишається в діапазоні 1,5-2%, обсяги тестування повільно 

збільшуються, позитивність тестування зменшилася до 25%, а кількість нових 

госпіталізацій продовжує спадання. 

 

 Telegram-канал «Вірусні історії» інформує про карту з пунктами тестування на 

COVID-19 в Україні. 
 Дану інтерактивну карту створило Міністерство охорони здоров’я. 

 На карті можна знайти адресу найближчого пункту забору матеріалів на тест. 

 Всього в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус. 

Зокрема, в Києві - 65, Львівській області - 145, Харківській - 110, Одеській - 76 таких 

пунктів. 

 Карту можна переглянути за посиланням https://bit.ly/3qzn21o  

 

 
 

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

 

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 606 

осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 20 січня – 124 240. 

 

https://bit.ly/3qzn21o


 
 

 

Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання в усіх школах 

міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

 «Це поліпшить і процес навчання учнів молодших класів, і дозволить їх батькам 

працювати. Враховуючи, що суворий карантин завершується в кінці цього тижня, Уряд 

має ухвалити рішення, як далі вчитимуться школярі. Столична влада налаштована 

відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста. До звичного навчального процесу 

повернеться початкова школа – з першого до четвертого класу. І мають повернутися за 

парти учні старших, особливо випускних, класів. Аби належно підготуватися до атестації, 

ЗНО та вступної кампанії в вищі навчальні заклади», – наголосив Віталій Кличко. 

 

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 



 
Протягом 19 січня 2021 року зареєстровано 299 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 січні: 

 
Працівники Центру у 213 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Переважна більшість із них  стосувалася протиепідемічних заходів (61) та підтримки 

підприємців на період карантину (74). Заявники також цікавилися: нововведеннями у 

соціальній сфері під час карантину; нововведеннями у комунальній сфері під час 

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



стандартами надання медичної допомоги при COVID-19; алгоритмом припинення 

самоізоляції через додаток «Вдома». 

На розгляд органів влади надіслано 86 звернень, які зареєстровані переважно із м. 

Києва, Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської областей. 

Протягом 19 січня 2021 року зменшилася кількість звернень з питань державної 

підтримки під час карантину та обмеження продажу товарів під час карантину. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (10) та Дніпропетровської області (14). Заявники з обох регіонів 

переважно зверталися стосовно державної підтримки під час карантину та надання 

медичної допомоги. Жителі Дніпропетровської області також зверталися стосовно 

обмеження продажу товарів під час карантину. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


