


 

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

станом на 3 березня 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 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;  

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


• 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 3 березня  в Україні 

зафіксовано 7235 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 

дітей – 429, медпрацівників – 319). Кількість активних хворих - 156 272 особи. 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано (особи) – 3486 

летальних випадків – 185 

одужало (особи) – 5118 

 

Здійснено тестувань за добу – 85043 в т. ч.: 
методом ПЛР — 34945 
методом ІФА — 17688 
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32410 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 1364705 

одужало (особи) – 1182036 

летальних випадків – 26397 

проведено ПЛР-тестувань – 6983925 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ – 655 випадків; 

Вінницька область – 577 випадків; 

Волинська область – 201 випадок; 

Дніпропетровська область – 234 випадки; 



Донецька область – 213 випадків; 

Житомирська область – 296 випадків; 

Закарпатська область – 479 випадків; 

Запорізька область – 219 випадків; 

Івано-Франківська область – 640 випадків; 

Київська область – 427 випадків; 

Кіровоградська область – 85 випадків; 

Луганська область – 47 випадків; 

Львівська область – 403 випадки; 

Миколаївська область – 197 випадків; 

Одеська область – 309 випадків; 

Полтавська область – 148 випадків; 

Рівненська область – 217 випадків; 

Сумська область – 132 випадки; 

Тернопільська область – 343 випадки; 

Харківська область – 394 випадки; 

Херсонська область – 40 випадків; 

Хмельницька область – 295 випадків; 

Черкаська область – 130 випадків; 

Чернівецька область – 495 випадків; 

Чернігівська область – 59 випадків. 



 
 За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. 

Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та 

Закарпатській (479) областях. 

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

міста Севастополя відсутні. 

 



 
 

 

1 983 особи щеплено проти COVID-19 за добу 2 березня 2021 року  в Україні.  

Від початку кампанії щеплено  

6 888 осіб, з них отримали 1 дозу – 6 888 осіб. 

 

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу: 

 Вінницька область — 50 щеплень; 

 Волинська область - 60 щеплень; 

 Дніпропетровська область - 210 щеплень; 

 Донецька область - 220 щеплень; 

 Житомирська область — 60 щеплень; 

 Закарпатська область - 60 щеплень; 

 Запорізька область - 30 щеплень; 

 Івано-Франківська область - 63 щеплень; 

 Київська область — 50 щеплень; 

 Кіровоградська область - 40 щеплень; 

 Луганська область - 140 щеплень; 

 Львівська область - 80 щеплень; 

 м. Київ - 90 щеплень; 

 Миколаївська область - 60 щеплень; 

 Одеська область - 80 щеплень; 

 Полтавська область - 70 щеплень; 

 Рівненська область - 80 щеплень; 

 Сумська область - 30 щеплень; 

 Тернопільська область - 80 щеплень; 

 Харківська область - 30 щеплень; 

 Херсонська область - 100 щеплень; 

 Хмельницька область - 80 щеплень; 



 Черкаська область — 30 щеплень; 

 Чернівецька область - 50 щеплень; 

 Чернігівська область — 140 щеплень. 

 

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220  

щеплень), за весь період вакцинальної кампанії  —  також у Донецькій області (620 

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 115 302 022 випадки коронавірусу, зокрема 2 560 638 

летальних випадків, одужали 91 127 337 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 29 370 705 випадків, Індія - 11 

139 516 та Бразилія - 10 647 845. 

- У 108 країнах світу введено понад 265 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. 

Лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (89,9), Об'єднані Арабські Емірати (56,08), 

Велика Британія (31,58) та США (23,16). 

- Уряд Франції схвалив застосування вакцини від коронавірусу виробництва 

AstraZeneca для людей віком від 65 років, які мають супутні захворювання. 

- Польська біотехнологічна компанія Mabion SA з Лодзького воєводства підписала 

угоду з американською компанією Novavax, яка дозволятиме налагодити технологічну 

лінію з виробництва у країні вакцини проти коронавірусу NVX-CoV2373. 

- 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. 

- 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 

 

 3 березня відбулося засідання Кабінету Міністрів України, присвячене року роботи 

Уряду. Під час вступного слова Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив хронологію 

зі знакових та важливих рішень і досягнень, які вдалося реалізувати Уряду за рік своєї 

діяльності. 



Денис Шмигаль підкреслив, що на першому засіданні Уряду було прийнято 

рішення, яке дозволило погасити заборгованість по зарплаті шахтарів. А рівно через 

тиждень після початку роботи Уряд запровадив карантин в Україні. 

«Протягом березня ми посилювали обмеження — і багато було критики. Але зараз 

можна чітко сказати: той карантин врятував країну від «італійського сценарію» і зберіг 

життя тисячам наших людей. А головне, що Уряд отримав час, аби «реанімувати» нашу 

медичну систему. Практично з нуля почалася відбудова протиепідемічної системи 

країни», — наголосив Глава Уряду. 

Прем’єр-міністр відзначив, що було розбудовано систему лабораторій та 

впроваджено ефективні протоколи лікування. 

За словами Дениса Шмигаля, у квітні міністри відмовилися від премій, а у 

запропонованому бюджеті «надзвичайної ситуації» скоротилися видатки на чиновників. 

«Уряд запровадив постійні доплати до пенсії в розмірі 500 грн для людей старше 80 

років. Були запроваджені виплати по 2 тисячі гривень на дитину щомісяця родинам 

ФОПів, які призупинили свою діяльність через карантинні обмеження», — відзначив 

очільник Уряду. 

Водночас, додав Прем’єр-міністр, було проведено індексацію для більш ніж 8 млн 

пенсіонерів. За ініціативою Президента України здійснені одноразові виплати по 1 тисячі 

гривень. За словами Глави Уряду, вперше в Україні запущена програма по частковому 

безробіттю, яка зберегла понад 500 тисяч робочих місць. 

Денис Шмигаль зазначив, що у квітні також було запущено портал Дія, на якому за 

рік з’явилося 50 електронних послуг, а за весь 2020 рік до високошвидкісного інтернету 

підключено 3000 сіл та щонайменше 6000 закладів соцінфраструктури. За словами Глави 

Уряду, близько 6 млн людей отримали доступ до 4G Інтернету. 

«У травні та червні ми внесли до програми «5-7-9» суттєві зміни. Після рестарту 

програми Президента за пів року було видано кредитів вже на 20 млрд грн для майже 9 

тисяч бізнесів. Малий та середній бізнес отримав доступ до «дешевих грошей», — 

підкреслив Прем’єр-міністр. 

Одним з важливих стимулюючих інструментів для бізнесу, за словами Дениса 

Шмигаля, також став запуск Урядом програми портфельних гарантій для МСБ, коли 

держава гарантує до 80% тіла кредиту перед банком. 

Прем’єр-міністр наголосив, що у червні НАТО визнав Україну партнером 

розширених можливостей. А також вперше за часи незалежності, як зауважив Денис 

Шмигаль, держава купуватиме для української армії у ДП «Антонов» три нові українські 

літаки Ан-178. 

«Ми також перший Уряд, якому вдалося ефективно реалізувати проект державно-

приватного партнерства в інфраструктурній галузі. У серпні була проведена концесія 

морського порту «Ольвія». До цього була проведена ще одна успішна концесія порту 

«Херсон», — відзначив очільник Уряду. 

2020 рік, за словами Прем’єр-міністра, був знаковим для першого етапу реформи 

децентралізації. Він зауважив, що було створено 136 укрупнених районів та проведені 

прозорі місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі. 

«Було збільшено мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень. А вже з 1 січня 

цього року відбулось чергове збільшення до 6 тисяч гривень. Це суттєво пожвавило 

споживчий попит та сприяло встановленню кращих соціальних стандартів для людей», — 

наголосив Денис Шмигаль. 

Денис Шмигаль підкреслив, що Уряд спільно з Міністерством соціальної політики 

розробив стратегію введення накопичувальної пенсійної системи, а з 2021 року було 

збільшено виплати педагогам на майже 20%. 

«Всього за 2021 рік зарплати вчителів зростуть фактично на 30%. Так само Уряд 

заклав збільшення виплат всім медикам на 30%», — підкреслив Прем’єр-міністр. 



Глава Уряду зауважив, що станом на грудень за програмою Президента України 

«Велике будівництво» було завершено будівництво, ремонт та реконструкція 114 шкіл, 

100 дитячих садочків та 101 спортивного об’єкта. 

«Також, за підсумками року, в рамках програми відремонтовано рекордну кількість 

автошляхів — майже 6,5 тисячі кілометрів. За оцінками НБУ, ефект від інвестицій в 

інфраструктуру склав 1,5% ВВП», — підкреслив Денис Шмигаль. 

За словами Прем’єр-міністра, були здійснені також вагомі зміни в напрямку 

доступності житла, зокрема запущено іпотечне кредитування під 7%. 

Крім того, Денис Шмигаль підкреслив, що в лютому розпочалася вакцинальна 

кампанія проти COVID-19. 

«Як ми і обіцяли, всі українці будуть забезпечені якісними та безпечними вакцинами 

повною мірою. В Україну прибула ефективна вакцина компанії AstraZeneca. Найближчим 

часом очікуємо Pfizer. Загальні домовленості за контрактами сягнули майже 30 млн доз», 

— сказав Прем’єр-міністр. 

 

 1 березня 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/4016213895055692  

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 03 

березня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на 

території Житомирської області та застосувати на території Житомирської області 

обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки. 

Нагадаємо, червоний рівень епідемічної небезпеки діє на Івано-Франківщині з 26 

лютого, а на території Чернівецької області з 1 березня. 

 

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/4016213895055692


 
 

 

 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 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я України Максима Степанова 

за 3 березня 2021 року: 

- 3 березня 2020 року в Україні зафіксували першого хворого на COVID-19. Рівно 

рік тому українці прокинулися в новій реальності. 

- МОЗ залучив 131 500 лікарів до боротьби з пандемією. Вдалося перепрофілювати 

542 медичні заклади по всій країні. 

- На початку пандемії було 12 700 ліжко-місць, зараз їх – 69 500. Забезпечено 

киснем було 3 400 ліжка, наразі ця цифра сягає 59 471. Готові до використання 6 142 

апарати ШВЛ. 

- На початку року потужності лабораторних центрів ледь дотягували до 200 

тестувань на добу. Сьогодні є можливість робити 80 тисяч. 

- Україна перебуває за рівнем смертності на 35 місці в Європі. За рік пандемії 

медики врятували 1 182 036 життів. 

- Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до 

неї, але ми можемо мінімізувати її наслідки. Для цього треба вакцинуватися. 



- МОЗ забезпечив українців якісною і дієвою вакциною виробника зі світовим 

ім’ям. Oxford/AstraZeneca (CoviShield) сертифікована в країнах ЄС та її застосовують у 

багатьох державах світу, зокрема у Великобританії, Південній Кореї та Канаді. 

- За кілька днів від початку вакцинальної кампанії вже вакцинували 6 888 людей. За 

вчора зробили 1 983 щеплення. 

- Сьогодні завдяки організаційним і логістичним можливостям можна охопити 

вакцинацією до 5-7 млн українців на місяць. 

 

1 березня в Україні запрацював онлайн-сервіс запису до черги вакцинації 

проти COVID-19. Майже 45 тис. українців уже висловили бажання отримати щеплення, 

скориставшись попереднім записом. Про це під час брифінгу розповів Міністр охорони 

здоров’я України Максим Степанов. 

Через портал vaccination.covid19.gov.ua записалося 5 280 осіб; через контакт-центр 

Міністерства охорони здоров’я – 671 особа; через портал Дія – 38 531 особа. 

«Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та 

їх довіри до системи охорони здоров'я і планів Міністерства охорони здоров’я щодо 

подолання COVID», – сказав Максим Степанов. 

За словами Міністра, за минулу добу зробили понад 1700 щеплень. Загалом із 

початку кампанії – майже 5000. Вакцинація відбувається за каскадним принципом, який 

передбачає збільшення кількості мобільних груп та стаціонарних пунктів щеплення з 

кожним наступним етапом вакцинальної кампанії. Стратегічна мета, яку ставить МОЗ, – 

охопити вакцинацією якомога більшу кількість населення в найкоротші строки. 

«Ковід – це ворог, з яким ми ведемо війну вже протягом року. Від нього нас 

захищають лікарі – наші герої, котрі стали живим щитом між нами і хворобою. Але недуга 

підступна й може забрати життя навіть 30-40-річних людей. У нас є вакцина, яка в змозі 

захистити від цієї хвороби, адже, зробивши щеплення, ви не захворієте взагалі чи 

перенесете захворювання в легкий спосіб. Ви точно будете жити. Тому дуже важливо, аби 

українці продовжували вакцинуватися», – наголосив очільник МОЗ. 

 

 
Алгоритм дій, як потрапити до списку очікування на вакцинацію від COVID-

19: 

Як зареєструватися через портал Дія? 

1. Щоб потрапити в лист очікування на вакцинацію від COVID-19, зайдіть на портал Дія 

https://diia.gov.ua за допомогою КЕП чи BankID. 

2. Перейдіть у розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. 

https://diia.gov.ua/


3. Зазначте сферу діяльності. 

4. Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 

5. Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 

 

Як отримати послугу через застосунок Дія? 

Щоб зареєструватися через смартфон, завантажте та авторизуйтеся в мобільному 

застосунку Дія 2.0. Завантажити його можна за посиланням: https://go.diia.app. У 

застосунку можна авторизуватися через Приват24, Monobank, або BankID НБУ. Або 

оновіть застосунок Дія до останньої версії в маркетах, щоб послуга була доступною. 

Зайдіть у розділ Послуги та оберіть «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-

19». 

Зазначте сферу діяльності. 

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 

Перевірте свій номер телефону. 

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 

 

Як отримати послугу через національний контакт-центр МОЗ? 

Зателефонуйте за номером 0 800 60 20 19. 

Зазначте оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер 

паспорта). 

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 

 

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило індикаторні показники для 

визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 3 березня 2021 року. 

 

https://go.diia.app/


 
 

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
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 03 березня в Збройних Силах України 



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

хворіє 946 осіб.  

 Всього за час пандемії одужало 16 061 особа, летальних випадків 46.  

 На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 158 осіб.  

 За минулу добу зареєстровано 125 нових випадків захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 29 

осіб. 

 Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 600 осіб отримали 1 

дозу вакцини. За добу 2 березня 2021 року щеплено проти COVID-19 260 осіб. З них 181 

військовий медик.  

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» повідомляє скільки людей у світі мають 

антитіла до COVID-19. 

 Як повідомила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, наразі 

нараховується близько 500 досліджень, результати яких вказують на те, що антитіла від 

коронавірусу мають менше ніж 10% світового населення. 

 Свамінатан зазначила, що у міських районах з високою щільністю населення, є 

території, де 50−60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла. Проте, це не 

означає, що все місто, провінція або країна досягли колективного імунітету. 

 Представниця ВООЗ підкреслила, що вакцинація – єдиний шлях для досягнення 

колективного імунітету. 

 

 Telegram-канал «Вірусні історії» розповідає як гаджети допомагають у боротьбі з 

пандемією. 
 У період пандемії все більшої популярності набувають гаджети, які дозволяють 

безперервно відстежувати характеристики фізичної активності і стану здоров’я людини. 

Зокрема, носії сучасних гаджетів можуть самостійно вимірювати сатурацію, пульс, 

температуру та ін. 

 Серед найзатребуваніших пристроїв під час пандемії: пульсоксиметри, смарт-

годинники, фітнес-браслети та безконтактні термометри. 

- Пульсоксиметр — прилад, який дозволяє самостійно визначати рівень кисню в крові. 

Низький показник сатурації є одним із важливих критеріїв для госпіталізації хворого з 

коронавірусом. 

- Смарт-годинники дають змогу дізнаватися частоту серцевих скорочень, вимірювати 

артеріальний тиск. У деяких моделях також є можливість обчислювати рівень кисню в 

крові. 

- Безконтактний термометр — надійний пристрій, який дозволяє виміряти температуру 

лише за кілька секунд. При цьому його може використовувати велика кількість людей. 

 

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

 

Новини столиці   

 

 За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 655 

осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 3 березня – 139 138. 

 



 
 

 

 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. 

 

Медичний туризм може стати одним із головних напрямків для відновлення 

туристичної галузі Києва. 

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда: «Минулий рік 

відчутно вдарив по туристичній галузі усього світу. Що стосується Києва, то ми втратили 

майже 75% туристичних потоків та 46% податкових надходжень. Так збіглося, що 

пандемія припала саме на той рік, коли ми визначили напрям медичного туризму для себе 

як перспективний. Раніше столицю щороку відвідували з оздоровчою метою близько 70 

тисяч іноземців, кожен із яких у середньому витрачав тут близько 3000 доларів. Нині, 

звісно, ця цифра набагато менша. Але з іншого боку, пандемія показала, що саме 

медичний та оздоровчий туризм може стати тим рушієм, який виведе всю галузь із кризи». 

Вона також додала, що в місті 717 приватних клінік, які пропонують широкий 

спектр лікувальних та оздоровчих послуг. Високий попит серед іноземних гостей столиці 

– на послуги з офтальмології, стоматології, кардіохірургії тощо. 

 

 

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 



 
Протягом 2 березня 2021 року зареєстровано 263 звернення 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 наприкінці лютого – на початку березня: 

 
Працівники Центру у 177 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Переважна більшість із них  стосувалася протиепідемічних заходів (77) та підтримки 

підприємців на період карантину (29). 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, Черкаської, Дніпропетровської, Донецької та Львівської областей. 

Протягом 2 березня 2021 року збільшилася кількість звернень з питань оплати 

праці. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (10). Заявники із м. Києва переважно зверталися щодо надання 

медичної допомоги.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 


