


 

 

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

станом на 10 квітня 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/ 
 

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


Канали комунікації МОЗ 

 

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

 

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

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
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• 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 10 квітня в Україні 

зафіксовано 17 463 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з 

них дітей – 684, медпрацівників – 394). Кількіть активних хворих - 398 532 особи. 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано (особи) – 4709 

летальних випадків – 398 

одужало (особи) – 10722 

 

Здійснено тестувань за добу – 122181 в т. ч.: 
методом ПЛР — 54420 

методом ІФА — 22900 
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44861 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ –1 605 випадків; 

Вінницька область – 438  випадків; 

Волинська область –512 випадків; 

Дніпропетровська область – 1 383 випадки; 

Донецька область – 908 випадків; 

Житомирська область – 560 випадків; 

Закарпатська область – 225 випадків; 

Запорізька область – 741 випадок; 

Івано-Франківська область – 134 випадки; 

Київська область – 1 133 випадки; 



Кіровоградська область – 177 випадків; 

Луганська область – 263 випадки; 

Львівська область – 1 342 випадки; 

Миколаївська область – 375 випадків; 

Одеська область – 1 058 випадків; 

Полтавська область – 764 випадки; 

Рівненська область – 535 випадків; 

Сумська область – 677 випадків; 

Тернопільська область – 533 випадки; 

Харківська область – 1 343 випадки; 

Херсонська область – 321 випадок; 

Хмельницька область – 764 випадки; 

Черкаська область – 764 випадки; 

Чернівецька область – 331 випадок; 

Чернігівська область – 577 випадків. 

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

та міста Севастополя відсутні. 

 



Від початку кампанії проведено 373 005 щеплень, із них отримали 1 дозу – 372 997 

осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу 

закордоном). 

За 09 квітня 2021 року щеплено 19 858 осіб, із них вакциновано першою дозою  

вакцини – 19 858 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб. 

 

Ситуація в світі 
 

- 217 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом 

COVID-19, яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 135 333 049 випадків коронавірусу, зокрема 2 929 187 

летальних випадків. Одужали від недуги - 108 893 125 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 31 802 772 випадки, Бразилія 

- 13 375 414 та Індія - 13 205 926. 

- У 154 країнах світу введено понад 748 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.  

- Вакцини Pfizer та Moderna проти COVID-19 виявилися ефективними на рівні 90% 

в реальних умовах. Такий висновок міститься у звіті, опублікованому Центром з 

контролю та профілактики захворювань у США (СDC). 

- Вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 AstraZenecа перейменували на 

Vaxzevria. Європейське медичне агентство (ЕМА) ухвалило зміну назви після того, як 

компанія подала відповідне звернення. Упаковка, маркування, зовнішній вигляд 

препарату також змінилися. Однак жодних інших змін, зокрема у складі вакцини, не 

відбудеться. 

- У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендують вакцину 

компанії Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють мутовані штами коронавірусу. 

- Компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду з Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я (ВООЗ) про постачання своєї вакцини від коронавірусної хвороби до бідних 

країн. 

- Євросоюз планує з 15 червня ввести у дію цифрові сертифікати, які міститимуть 

інформацію про вакцинацію або набуття імунітету проти коронавірусу. 

- Уряд Словаччини прийняв рішення продовжити режим надзвичайного стану в 

країні до 28 квітня, а також заборонити усі туристичні подорожі за кордон. 

- По всій території Франції на місяць посилюються карантинні заходи: зокрема, 

йдеться про обмеження пересування громадян та закриття шкіл. 

- Влада Швеції оголосила про нові заходи для стримування пандемії COVID-19. 

Нові карантинні заходи набули чинності з 25 березня й мають на меті обмежити 

скупчення людей у таких місцях, як музеї, художні галереї, зоопарки, парки розваг. 

- У Польщі запроваджують додаткові коронавірусні обмеження, які будуть діяти 

від 27 березня протягом наступних двох тижнів. 

- Уряд Литви через несприятливу епідеміологічну ситуацію вирішив продовжити 

карантин до 30 квітня. 

- Влада Мальти обмежила кількість людей, які можуть зустрічатися у громадських 

місцях, до двох осіб, щоб запобігти сплеску захворюваності на COVID-19 у період 

святкування Великодня. 

- Словенська влада ухвалила рішення запровадити локдаун в країні з 1 по 12 квітня 

на основі рекомендацій науково-консультативного комітету. 

- Греція відкриється для туристів з 14 травня з дотриманням комплексу 

протикоронавірусних заходів. 

 

 

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

 



Новини Уряду 

 

 Сьогодні 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/4130292796981134     

За результатами Державна комісія вирішила: 

- з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на 

території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для 

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 

Нагадаємо, 9 квітня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій ухвалила: 

- встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року «червоний» рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та 

застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи 

передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки; 

- скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року «червоний» рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19  на території Івано-Франківської області. 

Наразі червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено на території: 

Чернівецької області з 1 березня;  

Житомирської області з 3 березня;  

міста Києва з 23 березня; 

Одеської області з 23 березня; 

Київської області з 24 березня; 

Сумської області з 24 березня; 

Львівської області з 25 березня; 

Миколаївської області з 27 березня; 

Чернігівської області з 29 березня; 

Запорізької області з 9 квітня; 

Хмельницької області з 9 квітня. 

 

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/4130292796981134


 
 

 Національний план вакцинопрофілактики COVID-19 до 31 грудня 2021 року 

передбачає розширення й підняття статусу «дорожньої карти» вакцинації, яка була 

розроблена Міністерством охорони здоров’я. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль під час вступного слова на засіданні Уряду 7 квітня. 

Кабінет Міністрів заслухав доповідь Міністра охорони здоров'я Максима 

Степанова щодо Національного плану вакцинопрофілактики COVID-19 до кінця року. 

Як зауважив Глава Уряду, оновлений документ розроблений на виконання Указу 

Президента України й рішення Ради національної безпеки та оборони.  

«Документ дасть можливість пришвидшити процес вакцинації проти коронавірусу 

в нашій країні», — підкреслив Денис Шмигаль. 

Прем’єр-міністр також зауважив, що вчора було оголошено про укладання 

контракту з компанією Pfizer/BioNTech на постачання 10 мільйонів доз вакцин проти 

COVID-19. 

«Загалом між Урядом та виробниками законтрактовано достатню кількість 

безпечних вакцин, аби провакцинувати всіх охочих цього року. Ми говоримо про більш 

ніж 50% всього дорослого населення України», — підкреслив очільник Уряд. 

Денис Шмигаль наголосив, що подолати пандемію можна лише завдяки масовій 

вакцинації та шляхом ефективних карантинних заходів. 

 

 Виплати в розмірі 8 тисяч гривень громадянам і бізнесу, які постраждали від 

посилених карантинних обмежень у «червоних зонах», будуть здійснюватися 

автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку Дія. Про це зазначив 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засідання Уряду 7 квітня. 

Прем’єр-міністр зауважив, що Верховна Рада вже схвалила механізм підтримки 

громадян та бізнесу, який Уряд розробив на доручення Президента України. 



«Цей механізм передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 8 тисяч 

гривень. Він вже працював узимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають у 

«червоних зонах». Зареєструватись на отримання допомоги від держави можна буде вже 

наступного тижня», — зазначив Денис Шмигаль. 

Крім того, очільник Уряду відзначив, що у деяких регіонах після запровадження 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади 

спостерігається стабілізація ситуації з поширенням COVID-19. Зокрема, фіксується 

зменшення кількості хворих та зниження навантаження на лікарні. 

«Якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів 

до «помаранчевої» зони. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і 

запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби», — сказав 

Прем’єр-міністр. 

 

 Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов закликав керівників органів влади 

у червоних зонах переводити працівників на віддалений режим роботи. 

Про це він сказав під час тижневого огляду новин у сфері реформування 

державного управління в Україні https://www.youtube.com/watch?v=zPGu04J6fJI  

«Хочу подякувати нашим державним службовцям, які попри те, що в тому чи 

іншому регіоні запроваджуються червоні зони карантинних обмежень, продовжують 

виконувати свої обов'язки. Закликаю керівників максимально дотримуватись 

рекомендацій уряду про переведення працівників на віддалений режим роботи для 

дотримання карантинних обмежень», - сказав він. 

Олег Немчінов додав, що віддалений режим роботи необхідний, оскільки 

захворюваність на COVID-19 і надалі зростає. 

 

 Кабінет Міністрів ухвалив розроблену МОЗ Постанову, яка передбачає 

застосування технічного кисню для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо 

він повністю відповідає показникам якості кисню медичного. Рішення продиктоване 

метою збереження життя громадян, адже киснева терапія є одним з обов’язкових заходів у 

лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою.  

Згідно з Постановою, основні показники кисню технічного мають відповідати 

специфікації та методиці контролю основним показникам кисню медичного. Це має бути 

підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою 

лабораторією з контролю якості. 

Постачатимуть технічний кисень до лікувально-профілактичних закладів ліцензіати 

з гуртової торгівлі медичними газами. Інформування Держлікслужби про отримувачів, 

обсяги та якість доставленого кисню також покладене на ліцензіата. 

 

 Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 22 березня 2021 р. № 230 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», 

якими визначили конкретний перелік місць обов’язкового носіння масок у регіонах 

«червоної зони» епіднебезпеки. Так, згідно з цими змінами, масковий режим не 

передбачений у парках і скверах. Водночас носіння масок є обов’язковим у закладах 

охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та 

інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної 

дистанції не менше як 1 метра. 

Нагадаємо, тією ж постановою від 22 березня уряд змінив правила перетину кордону 

– відтепер іноземці та особи без громадянства при в’їзді в Україну повинні мати при собі 

негативний ПЛР-тест, зроблений не більш як за 72 години до перетину кордону. Для 

громадян України, які перетинають державний кордон, умовою, яка звільняє їх від 

самоізоляції та обсервації, є також наявність негативного ПЛР-тесту, проведеного не 

більш як за 48 годин до перетину кордону. 

https://www.youtube.com/watch?v=zPGu04J6fJI


 

 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. 

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 столиці   

 

 За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1 605 

осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 10 квітня – 175 872. 

 

 
 

У Києві з 5 квітня посилено карантин.  



- Громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів 

для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. 

- Закриваються всі школи та дитсадки.  

- Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на 

дистанційну роботу. Або, кому можливо,  надати відпустки. 

- Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи 

доставку. 

- Продуктові ярмарки заборонені з 1 квітня. 

 

Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня. 

  

Нагадаємо, комісія із надзвичайних ситуацій міста Києва ухвалила рішення про 

запровадження суворих карантинних обмежень з 20 березня. 

 
 

Під час локдауну поїзди київського метрополітену їздитимуть рідше. Про це 

повідомила речниця столичної підземки Наталія Макогон у коментарі «Українській 

правді». 

Попередньо відомо, що у піковий час частоту прибуття поїздів змінять з 1:30 до 2 

хвилин. 



Також, найближчими днями в підземці аналізуватимуть пасажиропотік та 

визначатимуть новий графік руху, оскільки з кожним днем видається більше перепусток 

на метро і пасажиропотік може зростати. 

Так, 5 квітня київським метрополітеном скористалося 152 тисячі пасажирів, а 

наступного дня – 210 тисяч. До локдауну середньодобовий пасажиропотік становив до 1 

мільйона людей. 

 

 

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

 

Новини регіонів 

 

У Херсоні з 10 квітня вводять додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. 

Відповідне рішення прийняла сьогодні міська комісія з питань ТЕБ та НС. 

Буде заборонено приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування, крім діяльності з надання послуг зі 

здійсненням адресної доставки та замовлень на винос, діяльності кафе та літніх 

майданчиків (наповненість не більше 50%, режим роботи - до 20:00). 

Крім того, буде заборонено приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах 

розважальної діяльності; діяльність непродовольчих ринків. 

 

На Київщині до 23 квітня продовжили протиепідемічні заходи. Таке рішення 

ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ і НС. Про це повідомив голова Київської обласної 

державної адміністрації Василь Володін. 

 

 У Харкові з 10 квітня посилені карантинні обмеження. Про це повідомив 

секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. 

 «Всі ресторани, бари і кафе, непродовольчі магазини, салони краси, спортивні 

заклади і заклади культурної сфери міста, включаючи кінотеатри, працюватимуть до 

восьмої години вечора. На продовольчих і непродовольчих ринках ми посилимо контроль 

за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції», - наголосив секретар 

міськради. 

Водночас Терехов підкреслив, що громадський транспорт працюватиме в 

поточному режимі з карантинними обмеженнями. 

 

На Вінниччині посилені карантинні обмеження продовжили ще на тиждень - до 19 

квітня. 

У зазначений період заборонено проведення всіх масових розважальних 

спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі 

глядачів, а також проведення культурних масових заходів. Заборона поширюється на 

приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах 

культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури. Не 

дозволяється приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

 

У Львові продовжено карантин до 19 квітня. Це рішення міської комісії з ТЕБ та 

НС оприлюднив у Фейсбуці голова Львівської міської ради Андрій Садовий. 

Громадський транспорт працює в режимі спецперевезень. Скасовані всі пільги для 

проїзду. 

Робота ринків заборонена. Магазини непродовольчих та будівельних товарів 

працюють тільки на винос.  

Школи продовжують навчання у дистанційному режимі. Усі дитячі садки 

перейшли в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють. 



У Львівській області введено суворий локдаун з 19 березня. Таке рішення прийняла 

обласна комісія ТЕБ і НС. 

 

У Чернігові посилено карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила міська 

комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Отже, за рішенням комісії з 8 квітня забороняється відвідування закладів 

культури, проведення різного роду масових заходів (релігійні просять перенести на 

вулицю), відвідування басейнів та оздоровчих комплексів, а також перебування без маски 

на вулицях, у скверах та парках. Дитсадки припиняють роботу з понеділка, 12 квітня. 

Нагадаємо, на Чернігівщині, через погіршення епідситуації щодо захворюваності 

на COVID-19, карантин був посилений з 27 березня. 

 

У Запоріжжі із 3 квітня запроваджено суворі карантинні заходи. Про це у 

Фейсбуці повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. 
Так, із 3 квітня в Запоріжжі заборонять роботу кафе та ресторанів на вихідних. 

Виняток - доставка і на винос. У будні дні з 6:00 до 20:00 заклади громадського 

харчування працюють.  
Крім того заборонена робота спортзалів і фітнес-центрів, непродовольчих ринків. 

Магазинів, де менше 60% товарів - продукти харчування, медикаменти, паливо, засоби 

гігієни, побутова хімія і т.п. Також заборонено проводити масові заходи. 
 

У Миколаєві посилено карантин з 3 квітня. За словами мера міста Олександра 

Сенкевича, громадський транспорт буде курсувати лише з 6:30 до 9:00 та з 16:30 до 19:00. 

В інші години транспорт не буде ходити. Проїзд за спецперепустками.  

Учні 5-11 класів після канікул продовжать дистанційне навчання. У дитсадках 

прийматимуть дітей, чиї батьки працюють у сферах критичної інфраструктури чи за 

нагальної потреби.  

Ярмарки під забороною. Непродовольчі магазини можуть працювати навиніс за 

попереднім замовленням. 

 

На Полтавщині з 3 по 17 квітня посилено карантинні обмеження. Таке рішення 

ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Полтавської області. 
Згідно із рішенням, заборонена робота кафе, ресторанів та інших закладів 

харчування - дозволяється доставка і замовлення їжі з собою. Не можуть працювати 

торговельні центри і розважальні заклади. Забороняється проведення всіх масових 

заходів, діяльність непродовольчих ринків. 

Учні та студенти йдуть на онлайн навчання, виняток – дитячі садочки, учні 

початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, студенти 6 курсу 

та інтерни-медики, які залучені до боротьби з коронавірусом. 

 

В Хмельницькому з 29 березня запроваджені більш жорсткі карантинні 

обмеження. Таке рішення ухвалено на засіданні міської комісії ТЕБ і НС.  

Згідно із рішенням, учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно. ВИШам також 

рекомендовано перейти в онлайн-навчання. Без змін продовжать роботу дитячі садочки 

міста. 

Крім того, заборонено відвідувати ТРЦ та інші розважальні заклади. Кафе та інші 

заклади харчування не можуть працювати з 22:00 до 7:00. Виняток - на виніс. Заборонено 

навчання у кружках, крім тих, де навчання може бути дистанційним. 

 

У Тернополі з 29 березня діють додаткові обмежувальні заходи. Таке рішення 

ухвалено на засіданні міського оперативного штабу. 



Згідно з рішенням штабу, керівникам закладів загальної середньої освіти з 29 

березня рекомендується перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів. Натомість 

учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі (офлайн). 

Крім того, у місті буде заборонено роботу після 22 год. й до 7 години (із забороною 

проведення розрахункових операцій після 21 години) суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 

буфетів тощо), крім діяльності з адресної доставки замовлень та замовлень навинос. 

 

У Дніпрі з 25 березня діють суворі карантинні обмеження. Про це повідомив у 

Телеграмі міський голова Дніпра Борис Філатов. 

«Міська комісія з надзвичайних ситуацій запроваджує суворі карантинні 

обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим 

часом», - написав Філатов. 

 

У Миколаєві з 24 березня введено додаткові карантинні обмеження через 

загострення епідемічної ситуації. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова 

Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. 

Закрито всі спортивно-розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на 

винос, бюджетна сфера перейшла на дистанційну форму роботи. 

 

В Одесі з урахуванням введених 23 березня обмежень червоної зони епіднебезпеки 

щодо кількості пасажирів у вагонах, яких можна перевозити в громадському транспорті, 

випустили на маршрути додаткові трамваї та тролейбуси. 

 «З урахуванням вимог до роботи громадського транспорту в умовах червоної зони 

КП «Одеселектротранс» випустив на маршрути додатковий рухомий склад, зокрема, 25 

трамваїв і 9 тролейбусів. Оскільки з 23 березня, згідно з рішенням міської комісії з ТЕБ і 

НС, введено обмеження щодо кількості пасажирів, яких можна перевозити у вагоні: 

допускається проїзд пасажирів, загальна кількість яких не перевищує половини кількості 

сидячих місць», - зазначили в КП «Одесміськелектротранс». 

 

На Житомирщині дозволили відновити рух громадського транспорту. Про це у 

Фейсбуці повідомив заступник голови Житомирської ОДА Олександр Федько. 

Зазначається, що керівництву районів та органам місцевого самоврядування 

рекомендують забезпечити функціонування міських, приміських та міжміських 

внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, а також 

приміського залізничного пасажирського сполучення з дотриманням карантинних вимог. 

 

У Черкаській області з 22 березня введено додаткові карантинні обмеження, щоб 

запобігти потраплянню регіону в «червону» зону епідемічної небезпеки. Про це повідомив 

голова обласної державної адміністрації Олександр Скічко на своїй сторінці в Facebook. 

«Звернувся до голів РДА, ОТГ і керівників міст: ми повинні зробити все, щоб нам 

не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи і 

діяти на випередження, поки ще є така Змого», - написав Скічко  

 

З 22 березня в Сумах впроваджено посилені карантинні заходи. Таке рішення 

ухвалила 18 березня місцева комісія ТЕБ та НС, повідомив на своїй сторінці в Facebook 

міський голова Сум Олександр Лисенко. 

 

 

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

 

Новини органів державної влади 



 

 Міністерство охорони здоров’я оприлюднило індикаторні показники для 

визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 10 квітня 2021 року. 

 

 
 

Укрзалізниця інформує: за рішенням регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області Укрзалізниця з 8 

квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області. Приміські 

поїзди, які проходять транзитом через Хмельницьку область, посадку та висадку 

пасажирів на території області не здійснюватимуть. 

При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області 

буде задіяно на інших маршрутах з метою розвантаження напрямків – це дасть змогу 

пасажирам подорожувати комфортніше та з більш безпечною розсадкою. 

У Львівській та Запорізькій областях приміські проїзди на даний час курсують без 

змін. 

 

Міністерство освіти і науки повідомляє: через припинення руху громадського 

транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогів, 

залучених до проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, тестування у 

Києві та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня. В інших регіонах України 

пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня. 

 



 
 

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”. 

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. 

 

https://diia.gov.ua/
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 114 країн. 

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 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. 

 

 
 

 

 

 

В МОЗ нагадують про правила пасажирських перевезень під час карантину. 

 



 
 

В Україні продовжують діяти карантинні заходи, які стосуються також і 

пасажирів метро. Обов'язковими залишаються використання захисних масок та 

дотримання соціальної дистанції.  



 
 

 

 Міністерство оборони повідомляє: станом на 10 квітня в Збройних Силах України 

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

хворіє 2965 осіб. 

 Нажаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще один летальний випадок від 

ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. 

 Всього за час пандемії одужало 20039 осіб, летальних випадків 68. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 965 осіб. 

 За минулу добу зареєстровано 175 нових випадків захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 32 

особи. 

 Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 34486 осіб отримали 1 

дозу вакцини. З них 2812 медичних працівників. За минулу добу проти COVID-19 

щеплено 1247 осіб.  

 Telegram-канал «Вірусні історії» розповідає: в Україні на дистанційне навчання 

перейшли майже 5 тисяч шкіл. 

 Станом на 8 квітня на дистанційному навчанні перебувають діти 4 882 закладів 

загальної середньої освіти, на самоізоляції перебувають 1 608 класів. 

 Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав заступник міністра освіти та науки 

Андрій Вітренко. 

 Він додав, що в Україні є приблизно 15 тисяч шкіл і діти в 11 тисячах шкіл 

відвідують заклади освіти. 

 «Сподіваюсь, до кінця травня ми відкриємо більше шкіл. Бо це соціалізація дитяча, 

це синергія, зв'язок дитини та вчителя. Дистанційне навчання є лише доповненням і 

допомогою у скрутний час. Насправді очне навчання нічого не замінить», - зауважив 

заступник очільника Міносвіти. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» повідомляє: пасажиропотік 

«Борисполю» у березні 2021 року збільшився на понад 10% проти березня 2020 року. 

 Про це повідомила пресслужба аеропорту. 

 Пасажиропотік на внутрішніх рейсах збільшився на 18,6% (40,1 тисячі пасажирів) 



проти березня 2020 року. Міжнародний пасажиропотік також демонструє зростання – 

кількість пасажирів збільшилась на 9,2% (494,3 тисячі пасажирів). 

 Основними напрямками з Борисполя є Шарм-ель-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай та 

Мінськ. 

 В аеропорті акцентують на тому, що зростання у березні 2021 року зумовлене 

стрімким скороченням пасажиропотоку з початком пандемії у 2020 році. 

 Усього протягом першого кварталу 2021 року аеропорт обслуговував 1,2 млн 

пасажирів (серед яких 633 тисячі – пасажири регулярних рейсів, 573 тисячі– 

нерегулярних). 

 

 

 

 

 

 

 

 


