


 

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

станом на 28 лютого 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 

 

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

 

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


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/ 
 

 

http://www.fb.com/moz.ukr
https://twitter.com/MoH_Ukraine
https://goo.gl/bJszMq
http://moz.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/
https://t.me/COVID19_Ukraine
https://t.me/mozofficial
http://covid19.dec.gov.ua/
https://t.me/COVID19_Ukraine_Botтаhttps:/t.me/ivanmaskbot
https://www.facebook.com/nszu.care
https://www.facebook.com/phc.org.ua
https://mfa.gov.ua/
https://twitter.com/MFA_Ukraine
https://www.facebook.com/UkraineMFA
https://t.me/s/uamfa/32
https://friend.mfa.gov.ua/#/
https://dpsu.gov.ua/
https://uk.mfa.gov.ua/
https://spain.mfa.gov.ua/
https://italy.mfa.gov.ua/
https://china.mfa.gov.ua/
https://germany.mfa.gov.ua/
https://poland.mfa.gov.ua/
https://france.mfa.gov.ua/


 

 



 
 

 

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%D0

%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. 

Рішенням уряду карантин та режим надзвичайної ситуації продовжено до 30 квітня 2021 

року. 

 З 24 лютого 2021 року в Україні встановлено адаптивний 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;  

• 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:  

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


• 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 28 лютого в Україні зафіксовано 5 833 

нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 795, медпрацівників 

– 146). Кіцлькість активних хворих - 151 844 особи. 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано (особи) – 3218 

летальних випадків – 89 

одужало (особи) – 1702 

 

Здійснено тестувань за добу – 47811 в т. ч.: 
методом ПЛР — 24491 
методом ІФА — 5126 
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194 
 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 1347849 

одужало (особи) – 1170023 

летальних випадків – 25982 

проведено ПЛР-тестувань – 6906179 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ – 208 випадків; 

Вінницька область – 558 випадків; 

Волинська область – 94 випадки; 

Дніпропетровська область – 334 випадки; 

Донецька область – 164 випадки; 

Житомирська область – 528 випадків; 

Закарпатська область – 423 випадки; 



Запорізька область – 98 випадків; 

Івано-Франківська область – 734 випадки; 

Київська область – 351 випадок; 

Кіровоградська область – 30 випадків; 

Луганська область – 17 випадків; 

Львівська область – 399 випадків; 

Миколаївська область – 149 випадків; 

Одеська область – 144 випадки; 

Полтавська область – 58 випадків; 

Рівненська область – 120 випадків; 

Сумська область – 125 випадків; 

Тернопільська область – 218 випадків; 

Харківська область – 276 випадків; 

Херсонська область – 36 випадків; 

Хмельницька область – 237 випадків; 

Черкаська область – 51 випадок; 

Чернівецька область – 411 випадків; 

Чернігівська область – 60 випадків. 

 

 
 

 За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-

Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) 

областях. 

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

Севастополя відсутні. 



 

 

 
 

90 осіб щеплено від COVID-19 за добу 27 лютого 2021 року  в Україні. Від початку кампанії 

щеплено 3141 особу, з них отримали 1 дозу – 3141 особа. 

 

Кількість щеплень, проведених у регіонах: 

 Донецька область - 50 щеплень; 

 Луганська область - 20 щеплень; 

 Херсонська область - 20 щеплень; 

 

За добу найбільша кількість щеплених у Донецькій області (50 щеплень), за весь період 

вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень). 

 

Ситуація в світі 
 

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

ВООЗ оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 114 386 001 випадків коронавірусу, зокрема 2 537 686 летальних 

випадків, водночас одужали 89 938 513 особи. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 29 202 824 випадки, Індія - 11 096 731, 

Бразилія - 10 517 232. 

- У 100 країнах світу розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу, загалом було введено 

понад 225 млн доз вакцини. Лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (86,9), Об'єднані Арабські 

Емірати (54,39), Велика Британія (29,03) та США (20,56). 

- Уряд США схвалив використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. На 

відміну від інших, вакцина Johnson & Johnson потребує лише однієї дози. 

- Всесвітня організація охорони здоров'я погодила план компенсації за серйозні побічні ефекти 

від застосування вакцин проти коронавірусу громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми 

COVAX. 



- Італія посилює карантинні заходи у кількох північних регіонах країни, зокрема в Ломбардії та 

П'ємонті. Обидва регіони з 1 березня переходять до "помаранчевої" зони, а регіони Молізе та Базіліката 

будуть позначатися як "червоні" зони. 

- Президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою спільними зусиллями Європи 

та США передати 13 млн доз вакцин африканським країнам. 

- Компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 

про постачання своєї вакцини від коронавірусної хвороби до бідних країн. 

- 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. 

- Фармацевтичні компанії GlaxoSmithKline з Великої Британії і CureVac із Німеччини в 2022 

році планують випустити на ринок мультивалентну вакцину нового покоління від коронавірусу. 

 

 

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

 

Новини Уряду 

 

 27 лютого відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег 

Немчінов у Facebook https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/4010700132273735  

Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2020 року «червоний» рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на 

території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» 

рівня епідемічної небезпеки. 

 

 З 26 лютого на Івано-Франківщині діє «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Дане 

рішення ухвалено Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій на  позачерговому засіданні, яке відбулося 23 лютого під головуванням Прем'єр-міністра, та 

пов’язане із погіршенням епідситуації в Івано-франківській області. 

Нагадаємо, про стан ситуації під час засідання Комісії доповіли заступник Міністра охорони 

здоров’я України - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко та голова Івано-

франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук. 

«Від початку року щотижнева кількість нових випадків захворювання на COVID-19 в Івано-

Франківській області збільшилася у 6 разів та за останній тиждень приріст становить 30%», - 

повідомив Віктор Ляшко, додавши, що «в регіоні також найвищі показники захворюваності на грип та 

гострі респіраторні вірусні інфекції, а встановлений епідпоріг перевищено вже сьогодні у 2 рази». 

Також тут найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків серед загальної кількості протестованих 

досліджень - він тримається на рівні 27%. «Рівень госпіталізації протягом останнього тижня удвічі 

перевищує встановлений Кабінетом Міністрів показник: 60 осіб на 100 тис. населення. Окрім того, 

Івано-Франківська область залишається єдиною областю в Україні, де зайнятість ліжок з киснем 

перевищує 50%, навіть з урахуванням додатково розгорнутих ліжок», - сказав заступник Міністра, 

додавши, що також вже зайнято 82% реанімаційних ліжок, а майже в половині лікарень - на 100%. 

За результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Держкомісія з питань 

ТЕБ та НС ухвалила рішення запровадити в Івано-Франківській області з 00 годин 00 хвилин 

26 лютого червоний рівень епідемічної небезпеки відповідно до постанови № 104 від 17 лютого 

2021 р. Голові Івано-Франківської облдержадміністрації необхідно вжити заходів для забезпечення 

дотримання протиепідемічних обмежувальних заходів. 

Комісія доручила Мінінфраструктури разом з МОЗ в одноденний строк  подати в 

установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо обмеження регулярних і 

нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування, 

залізничним транспортом, а також посадки і висадки пасажирів під час виконання зазначених 

перевезень у регіонах, де встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-

19. 

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/4010700132273735


Головам обласних та Київської міської держадміністрацій Держкомісія з питань ТЕБ та 

НС доручила:  

- забезпечити посилений контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених постановою КМУ від 9 грудня 

2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”; 

- забезпечити посилення протиепідемічних заходів у разі погіршення епідемічної ситуації щодо 

захворюваності на гострі респіраторні хвороби та грип, у тому числі COVID-19. 

- вжити невідкладних заходів до збільшення кількості ліжок у закладах охорони здоров’я для 

надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, дооснащення таких закладів необхідним медичним обладнанням, 

забезпечення їх медичним персоналом, медикаментами, засобами для проведення дезінфекції та 

індивідуального захисту, централізованою подачею медичного кисню; 

- забезпечити розроблення оптимальних маршрутів транспортування пацієнтів до закладів 

охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

та збір відомостей і оперативне інформування центрів екстреної медичної допомоги про наявність 

вільних місць у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19. 

- забезпечити інформування населення та роз’яснення щодо запроваджених обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території області за допомогою засобів масової інформації, офіційних 

веб-ресурсів органів місцевого самоврядування тощо. 

Також Держкомісія з питань ТЕБ та НС доручила голові Івано-Франківської 

облдержадміністрації забезпечити зупинення та переведення на дистанційну форму навчання учнів 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, середніх професійних та вищих навчальних закладів до 

стабілізації епідемічної ситуації на території регіону. Також необхідно посилити протиепідемічні 

заходи на об’єктах, що приймають відвідувачів, з урахуванням епідемічної та економічної доцільності. 

Крім того, доручено організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території 

області. До роботи на таких пунктах мають бути залучені медичні працівники та інтерни для 

проведення температурного скринінгу та опитування осіб щодо наявності у них респіраторних 

симптомів, чергові бригади екстреної медичної допомоги, працівники Національної поліції та 

Державної служби з надзвичайних ситуацій. За наявності в особи симптомів гострих респіраторних 

хвороб, зокрема підвищеної температури тіла, необхідно організувати направлення таких осіб до 

закладів охорони здоров’я області для проведення диференційної діагностики. 

Відповідно до рішення Комісії, потрібно встановити разом з Національною поліцією, 

Національною гвардією особливий режим в’їзду на територію області шляхом становлення 

карантинних контрольно-пропускних пунктів, а також заборонити в’їзд громадянам, які їдуть з метою 

туризму. 

За рішенням Комісії, Закарпатській та Чернівецькій облдержадміністраціям за участю 

органів самоврядування доручено у разі перевищення в окремих адміністративно-територіальних 

одиницях ознак епідемічної небезпеки на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, вжити відповідних заходів реагування. 

 



 
 

 До України прибула перша партія з 500 тисяч вакцин проти COVID-19, яка вже направлена в 

регіони. 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації.  

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм 

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

«Як і передбачено національним планом вакцинації, першими отримають вакцини українські 

медики на передовій боротьби з коронавірусом. Процес вакцинації безпечною вакциною 

відбуватиметься на добровільний основі та здійснюватиметься кваліфікованими мобільними 

бригадами», - йдеться у повідомленні. 

Крім того очільник Уряду підкреслив, що об’ємів вакцини вистачить на всіх, хто бажає її 

отримати в рамках загального плану.  У березні очікуємо на прибуття чергових партій безпечних 

вакцин від інших виробників. 

 

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


 

 

 

 24 лютого, на своєму засіданні Уряд схвалив постанову КМУ «Про внесення змін до пункту 35 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», якою забороняється висадка 

та посадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси автомобільним, залізничним 

транспортом, міським електротранспортом та метрополітеном на території регіонів, де 

встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки COVID-19. Винятком є лише транзитні 

перевезення. 

«Всім нам відомо про ситуацію, яка відбувається на Франківщині і розгортається по окремим 

регіонам і територіям України. У зв’язку з цим ми пропонуємо запровадити обмежувальні заходи щодо 

перевезення пасажирів пасажирським транспортом та внести зміни до постанови №1236, відповідно 

до яких на території регіонів, де встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково до 

обмежувальних протиепідемічних заходів забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські 

перевезення автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом та 

метрополітеном. Також забороняються перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, 

включаючи водія, більше 5 осіб без урахування дітей віком до 14 років», - зазначив Міністр 

інфраструктури Владислав Криклій. 

Разом з тим, перевезення службовими та орендованими авто підприємств, закладів та установ 

дозволяються у межах кількості місць для сидіння із обов'язковим використанням засобів 

індивідуального захисту і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 

дні органи Національної поліції. Також дозволяються перевезення спеціальними залізничними 

рейсами у внутрішньому сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку 

відповідно до заявки обласних державних адміністрацій за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, 

а також у приміському сполученні, рішення щодо яких приймається облдержадміністраціями. 

 

 Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №95 «Деякі питання державної реєстрації 

вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для 

екстреного медичного застосування».  

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Відповідно до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби» Кабінет Міністрів України 

постановляє: 



1. Затвердити Порядок державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних 

препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2,  під зобов’язання для екстреного медичного застосування, що додається. 

2. Установити, що: 

- питання відповідальності виробників вакцин або інших медичних імунобіологічних 

препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, що постачаються в рамках механізму COVAX, а також вимоги до текстів 

інструкцій про застосування таких вакцин та маркування первинної та вторинної (за наявності) 

упаковок таких вакцин регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму 

COVAX. Проведення експертної оцінки співвідношення “користь/ризик” та перевірки реєстраційних 

матеріалів на їх автентичність під час державної реєстрації вакцин або інших медичних 

імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, 

які плануються до постачання в Україну за механізмом COVAX, здійснюється державним 

підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 

безоплатній основі; 

- реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної 

профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під 

зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в 

державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, забороняється. 
 

 

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

 Міністерство охорони здоров'я України спільно з партнерами запустили окремий 

інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19 — https://vaccination.covid19.gov.ua/  

 Портал є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи та цільові групи 

вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься сам процес вакцинації в 

Україні. 

 “Це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для 

людей з порушеннями зору. До кінця лютого функціонал порталу буде розширений додатковими 

розділами та мобільною версією. Після оновлення сайт буде розділений на дві частини. Одна 

міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга - спеціалізовану інформацію для медичних 

працівників”, - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. 
 Крім того, вебсайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг 

вакцинальної кампанії в Україні. 

 Усі дані на сайті будуть оновлюватися у режимі, наближеному до реального часу. Інформаційну 

підтримку для порталу надають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони 

здоров'я. 

 Нагадаємо, в Україні вже працює інформаційний сайт - https://covid19.gov.ua/ та національний 

контакт-центр МОЗ з питань COVID-19. Номер гарячої лінії: 0 800 60 20 19. 
 

На сайті Міністерства освіти і науки оприлюднено рекомендації МОН 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-poshirennyu-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-

sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-2-ta-zaprovadzhennya-novih-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-

zahodiv для закладів загальної середньої освіти. Документ роз’яснює особливості роботи шкіл під час 

адаптивного карантину з 24 лютого і наголошує на пріоритетах роботи закладів у цей період. 

Відповідно до постанови Уряду №104, з 24 лютого до 30 квітня 2021 року на всій території 

України запроваджено адаптивний карантин. Залежно від епідемічної ситуації, на території України в 

цілому або на території окремих регіонів встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або 

"червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, кожен з яких має чіткі обмеження та 

критерії визначення. 

https://vaccination.covid19.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-poshirennyu-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-2-ta-zaprovadzhennya-novih-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-poshirennyu-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-2-ta-zaprovadzhennya-novih-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-poshirennyu-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-2-ta-zaprovadzhennya-novih-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv


З 24 лютого на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, 

відповідно до якого, зокрема, забороняється: 

- відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з 

пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу 

закладу; 

- проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів 

освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів); 

- проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) 

заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м. площі будівлі або території (якщо захід проводиться 

на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі. 

У разі встановлення на території регіону "червоного" рівня забороняється відвідувати заклади 

освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, 

спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. 

МОН рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та 

належну організацію освітнього процесу. 

Пріоритетом організації функціонування закладів освіти залишається неухильне дотримання 

протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 22 серпня 2020 року №50. 

У випадку організації дистанційного навчання, заклад освіти має діяти в інтересах дитини. 

Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з 

учнями. Крім того, мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому 

процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми 

розвитку. 

Заклад освіти має забезпечувати регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за 

потреби надавати їм підтримку в освітньому процесі. Для учнів, які не можуть взяти участь у 

синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів 

комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо. 

 

Роботодавці визначили потенційні ініціативи, які найкраще допоможуть долати 

негативні наслідки COVID-1. 

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. 

Ініціатива, яка отримала найбільше позитивних оцінок за результатами опитування 

роботодавців, проведеного Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України у грудні 2020 року, — це розширення можливостей застосування режиму гнучкого робочого 

часу. 76% респондентів оцінили її як потрібну або дуже потрібну. 

Для врегулювання цього та інших нагальних питань, пов’язаних з віддаленою роботою, 

Мінекономіки спільно з народними депутатами розробило відповідний законопроект. 4 лютого 

Верховна Рада України ухвалила закон, який уточнює поняття “гнучкого режиму роботи” та створює 

умови для більш ефективного використовування робочого часу. 

Серед інших ініціатив, які роботодавці потребують найбільше, — відтермінування податкових 

перевірок (майже 70% опитаних відзначили ініціативу як потрібну або дуже потрібну) та просування 

програм навчання працівників (потребують 67% опитаних). 

Крім того, більшість роботодавців підтримують створення державного фонду гарантування 

оплати праці працівникам у разі банкрутства роботодавця (ініціативу відзначили як потрібну або дуже 

потрібну 64% опитаних роботодавців). Для вирішення цього питання Мінекономіки розробило 

законопроект, що передбачає виплату заробітної плати працівникам у випадку неплатоспроможності 

роботодавця. Наразі ведуться робочі консультації із соціальними партнерами з метою підготовки 

документа для направлення на погодження усім зацікавленими органами влади. 

Опитування роботодавців проводилося з 4 по 24 грудня 2020 року за допомогою сервісу 

“Google Forms”. В опитуванні взяли участь представники 235 роботодавців. 

 

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. 

 

 
 

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

 

 
 

 

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. 

 

 

https://bit.ly/3gGjlTq


 
 

 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 28 лютого в Збройних Силах України на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 808 осіб. 

 Всього за час пандемії одужало 15 946 осіб.  

 На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 147 осіб.  



 Нажаль у Збройних Силах України зареєстровано 46 летальний випадок від ускладнень 

викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. 

 За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання. З них до закладів охорони 

здоров’я госпіталізовано 3 особи. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» повідомляє: в Україні стало вп’ятеро менше 

боржників. 

 Внаслідок списання боргів сумою до 3 060 гривень кількість боржників в Україні зменшилась до 

834,9 тис осіб. 

 Про це розповів заступник очільника Державної податкової служби Михайло Титарчук. 

 Нагадаємо, що податкова служба анулювала борги платників податків на загальну суму 1,2 

мільярда гривень на виконання президентських законів з підтримки населення, ухвалених у грудні. 

 Загальна сума податкового боргу знизилася за рік на 19,6 млрд грн – до 104 млрд грн. 

 

 Telegram-канал «Вірусні історії» повідомляє: в Ізраїлі влаштували концерт для 

вакцинованих від коронавірусу. 

 У столиці Ізраїлю Тель-Авіві провели концерт просто неба. У заході взяли участь кілька десятків 

ізраїльтян, які вже щеплені від коронавірусу або мають імунітет, бо перехворіли на ковід. 

 Як пише Reuters, учасники повинні були пред'явити запроваджений урядом "зелений паспорт", 

який свідчить про те, що вони отримали обидві дози вакцини більше ніж за тиждень до події або що 

вони одужали від COVID-19 і мають імунітет. 

 Такі перепустки дійсні протягом шести місяців з моменту повної вакцинації. Ізраїль запровадив 

їх у минулі вихідні, коли карантинні обмеження в країні було послаблено. 

 

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

 

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 208 осіб. Загальна 

кількість підтверджених випадків у столиці станом на 28 лютого – 137 864. 

 

 
 

 

 З 24 лютого Києві встановлено «жовтий» рівень коронавірусної небезпеки.  

Наразі забороняється: 

- перебувати в громадських будинках та громадському транспорті без захисних масок, що закривають 

ніс та рот 



- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу 

- проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі або при наповненості 

залів понад 50 відсотків місць 

- здійснювати перевезення пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння 

- робота закладів громадського харчування після 24-ї та до 7-ї години, крім адресної доставки 

замовлень та замовлень на винос. 

 

25 лютого в столиці стартувала вакцинація проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca 

(Covishield). Вакцину надало Міністерство охорони здоров’я. 

«Столиця отримала 42 600 доз препарату. Першими вакцинують лікарів мобільних бригад з 

імунізації та медиків Олександрівської лікарні. В цьому медзакладі минулого року надали допомогу 

майже 7 тисячам пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. У день старту кампанії вакцину 

отримали 90 медпрацівників. Сьогодні триває робота з імунізації столичних медиків», – повідомив мер 

Києва Віталій Кличко. 

Він нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад 

пройшли відповідне навчання. 

 

 

 

 

 
 


