


 

 

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

станом на 6 травня 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/ 
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Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється коронавірус в 

Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені випадки зараження 

COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих. 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0 

 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0


Міністерство юстиції України створило Telegram-канал, де надаються актуальні юридичні 

консультації, роз'яснення законодавства України https://t.me/ualegalaid 
 

Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних 

мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти «Коронавірус інфо» (@coronainfoua). Там уже 

запустили челендж #мийруки. 
 

 Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам населення у 

період карантину запроваджено місцевими органами влади в усіх регіонах України: 

https://www.msp.gov.ua/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%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 червня 2021 

року. 

  

 «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:  

• Мінекономіки - створюється підсистема забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу); 

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


• 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  6 травня в Україні зафіксовано 6 038 нових 

підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 271, медпрацівників – 113). 

Кількість активних хворих - 339 864 особи. 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано (особи) – 1849 

летальних випадків – 374 

одужало (особи) – 14351 

 

Здійснено тестувань за добу – 72373 в т. ч.: 
методом ПЛР — 36945 
методом ІФА — 12460 
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22968 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 2097024 

одужало (особи) – 1711709 

летальних випадків – 45451 

проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ – 622 випадки; 

Вінницька область – 147 випадків; 

Волинська область – 161 випадок; 

Дніпропетровська область – 543 випадки; 

Донецька область – 599 випадків; 

Житомирська область – 107 випадків; 

Закарпатська область – 72 випадки; 

Запорізька область – 357 випадків; 



Івано-Франківська область – 51 випадок; 

Київська область – 126 випадків; 

Кіровоградська область – 42 випадки; 

Луганська область – 237 випадків; 

Львівська область – 166 випадків; 

Миколаївська область – 210 випадків; 

Одеська область – 329 випадків; 

Полтавська область – 395 випадків; 

Рівненська область – 403 випадки; 

Сумська область – 139 випадків; 

Тернопільська область – 101 випадок; 

Харківська область – 544 випадки; 

Херсонська область – 125 випадків; 

Хмельницька область – 166 випадків; 

Черкаська область – 297 випадків; 

Чернівецька область – 74 випадки; 

Чернігівська область – 25 випадків. 

 

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

Севастополя відсутні. 

 

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні. 

783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 

осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). 

 



Ситуація в світі 
 

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

ВООЗ оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 155 827 941 випадок COVID-19, зокрема 3 255 399 – летальних, 

одужали 133 254 815 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 33 321 244 випадки, Індія - 21 070 852, 

Бразилія - 14 936 464. 

- У 179 країнах світу введено понад 1,21 млрд доз вакцини проти коронавірусу.  

- У країнах ЄС станом зробили 150 мільйонів щеплень від COVID-19. Планується щепити 70% 

дорослого населення Євроспільноти до кінця липня. 

- Повний курс вакцинації проти коронавірусу вже пройшли понад 100 мільйонів дорослих 

жителів Сполучених Штатів. 

- В Ізраїлі обидві дози вакцини від коронавірусу отримали близько 75% дорослого населення 

країни. 

- Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. працює над розробкою пігулок від 

коронавірусу: в компанії анонсували, що нові ліки з'являться до кінця цього року. 

- Вакцина від коронавірусу американської фармацевтичної компанії Moderna забезпечила 90% 

захисту від вірусу Sars-Cov-2 після шести місяців від введення другої дози препарату, а також 95% 

захисту від важких випадків перебігу хвороби. 

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

Johnson у країнах, де циркулюють мутовані штами коронавірусу. 

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

про вакцинацію або набуття імунітету проти коронавірусу. 

- Туреччина вводить повний локдаун до 17 травня. Повний локдаун передбачає припинення 

роботи підприємств, окрім тих, перелік яких буде затверджено окремо. Заклади громадського 

харчування працюватимуть виключно в режимі доставки. На всі поїздки по країні потрібно буде мати 

дозвіл, міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде 

призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла. 

- В Єгипті з 6 травня почав діяти двотижневий локдаун. За словами прем’єр-міністра Мостафи 

Мадбуді, впродовж наступних двох тижнів після 21-ї години не працюватимуть магазини, ТЦ, 

ресторани, кафе та кінотеатри. Також будуть заборонені зібрання, конференції, святкування в 

спортклубах, ресторанах і готелях. 

- Уряд Чехії схвалив подальші заходи в межах послаблення карантинних обмежень, починаючи 

з 3 травня. Відкриються перукарні, манікюрні та масажні салони. Також почнуть працювати центри 

санаторно-курортного лікування та реабілітації. Відвідувати їх можна буде за наявності негативного 

тесту на коронавірус. 

- У Франції впродовж травня-червня планується поступове скасування карантинних обмежень 

і заборон в умовах пандемії COVID-19. 

 

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

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/4204215332922213            

За результатами Державна комісія вирішила скасувати:  

- з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей. Також застосувати на 

території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені 

для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 

 

 Україна технічно готова до запровадження «паспортів вакцинації» проти COVID-19 чи 

«імунних паспортів» та чекає на рішення Європейського Союзу з цього приводу для синхронізації 

процесу. 

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/4204215332922213


Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу «Україна 24». 

«Щодо паспортів вакцинації або імунних паспортів... Ми технічно готові до їх запровадження, 

ми чекаємо рішення Європейського Союзу для того, щоб повністю синхронізуватися з ними. Ми готові 

це робити як у вигляді електронних документів, так і у вигляді QR-кодів, паперових тощо», - сказав 

Немчінов. 

Він додав, що Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я 

напрацювали спільну базу, і в Україні можуть реалізувати два формати - паспорти вакцинації та імунні 

паспорти; у другому варіанті враховується наявність антитіл у людини після подолання хвороби 

COVID-19. 

 

 Уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. 

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

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

«Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація насамперед 

стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще 

одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього 

залежить здоров’я та життя наших близьких», - сказав Денис Шмигаль. 

За його словами, особливо таку обачність та свідоме ставлення люди мають показати в період 

травневих свят та Великодня. 

Влада, зазначив глава Уряду, закликає громадян утриматися від масових скупчень, адже це може 

призвести до нової хвилі захворюваності. 

 

 У Держбюджеті на 2021 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі один мільярд 

гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти. Сьогодні, 21 квітня 2021 року, Уряд затвердив Порядок та умови, що 

визначають механізм надання цих коштів та їх розподіл між місцевими бюджетами. Про це повідомив 

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. 

Міністр розповів, що субвенція з державного бюджету спрямовується на придбання: 

- ноутбуків для педагогічних працівників шкіл для організації дистанційного навчання, інших форм 

здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання – в обсязі 980 

млн гривень; 

- засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та 

додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році – в обсязі 20 млн гривень. 

«Окрім забезпечення додаткового фінансування задля придбання технічних засобів, МОН 

сьогодні приділяє значну увагу своєчасній та всебічній методичній підтримці вчителів з метою 

оперативного освоєння ними нових цифрових навичок. Міністерство освіти і науки стало 

координатором боротьби з наслідками пандемії коронавірусу в освітній сфері. Але ті результати, яких 

вдалося досягти у вигляді організації злагодженого процесу дистанційного навчання по всій країні, 

були б неможливими без відданої праці педагогів, керівників шкіл та батьків наших учнів», – 

наголосив Сергій Шкарлет. 

Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами відповідних закладів 

загальної середньої освіти та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу у 

ЗЗСО. У разі встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами ноутбуки на період 

дії такої заборони можуть надаватися у користування педагогічним працівникам з метою належної 

організації освітнього процесу. 

Для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій ЗНО 

здійснюватиметься придбання: 

- дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, 

інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних 

працівників; 

- дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування; 

- ізоляційних медичних одноразових халатів та захисних щитків для інструкторів, старших 

інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників. 

 

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


 Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими 

фізичні-особи підприємці та наймані працівники у «червоних» карантинних зонах мають право на 

отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн. 

Так, держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які задіяні 

в таких видах діяльності: 

- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у 

спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення 

для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними 

виробами в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих 

магазинах 

- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в 

спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для 

них у спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

- Постачання готових страв для подій 

- Обслуговування напоями 

- Демонстрація кінофільмів 

- Організування конгресів і торговельних виставок 

- Театральна та концертна діяльність 

- Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів 

- Функціонування театральних і концертних залів 

- Функціонування бібліотек і архівів 

- Функціонування музеїв 

- Функціонування спортивних споруд 

- Діяльність спортивних клубів 

- Діяльність фітнес-центрів 

- Функціювання атракціонів і тематичних парків 

- Організування інших видів відпочинку та розваг 

- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

Нагадаємо, 9 квітня набув чинності Закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч 

гривень підприємцям, які зупинили свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах. 

 

 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. 

 

 

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

 

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 622 особи. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 6 травня – 197 357. 

 

 
 

1 травня у Києві послаблено суворі протиепідемічні обмеження, але діятимуть заборони, 

встановлені для «помаранчевої» зони епіднебезпеки. 

 

Із 1 травня відновлюють роботу: 

- весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням визначених 

норм) 

- заклади торгівлі 

- торгово-розважальні центри 

- ринки 

- ярмарки 

- заклади громадського харчування 

- спортивні зали та фітнес-центри 

- Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси) 

5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у 

вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у 

перший клас на наступний навчальний рік. 

 



 
 

 

 

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

 

Новини регіонів 

 

У Вінниці 5 травня у загальноосвітніх навчальних закладах відновився освітній процес у 

звичному режимі. У закладах позашкільної освіти всіх форм власності освітній процес здійснюється у 

звичайному режимі згідно з затвердженим розкладом занять. 

 

У Чернівцях під час засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення дозволити 

відновити змішану форму навчання для учнів початкових класів шкіл з 26 квітня. 

 

У Тернополі послаблюють карантинні обмеження. Таке рішення прийняли на черговому 

засіданні оперативного штабу. 

Зокрема, вирішено з 26 квітня організувати очне навчання учнів 5-11 класів з неухильним 

дотриманням протиепідемічних заходів; поновити роботу закладів ресторанного господарства та 

громадського харчування, заборонивши роботу після 22:00 та до 7:00 години 

 

На Херсонщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС переглянула карантинні обмеження в 

області. 

За результатами обговорення, комісією прийнято ряд рішень, зокрема, дозволено роботу 

закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1-4 та 11 класів. 

Непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування відновлять роботу з дотриманням 

протиепідемічних норм. 

 



На території Полтавської області з 19 квітня громадський транспорт їздить лише у визначені 

години - зранку та ввечері. Відповідне рішення ухвалено на засіданні регіональної комісії з 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

Хмельниччина з 19 квітня поновила рух громадського транспорту. Таке рішення ухвалила 

обласна комісія з питань ТЕБ та НС.  

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 Сумах продовжили додаткові карантинні заходи до 23 квітня. Таке рішення ухвалила 

місцева комісія ТЕБ та НС. 

Таким чином, Сумах заборонено: відвідування закладів освіти (крім чергових груп в садочках); 

відвідування парків і зон відпочинку, спортивних майданчиків, прибережних смуг з метою 

відпочинку; скупчення людей у громадських місцях; перебування у місцях загального користування 

без масок. 

 

У Запорізькій області зупинили міжміський транспорт, а міський і приміський - обмежили. 

Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. 

У Запоріжжі із 13 квітня громадський транспорт працюватиме лише зранку та ввечері. 

Автобусне сполучення між містами області зупинять із 14 квітня.  

 

 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. 

 

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 12 квітня. 

Нагадаємо, на Чернігівщині, через погіршення епідситуації щодо захворюваності на COVID-

19, карантин був посилений з 27 березня. 

 

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. 

 

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  

 

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

МОЗ опрацьовує впровадження «ковідних сертифікатів» – це робоча назва внутрішнього 

документа, який міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від 

COVID-19. Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart 

Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії 

коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна 

буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «ДІЯ». 

До впровадження ковідних сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть 

отримати за їх запитом і за потреби пред'явлення при перетині державного кордону паперове 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що документ планують розробити в 

найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня. 

«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не 

в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював», – наголосив міністр під час внутрішньої 

презентації. 

За словами Степанова, запуск внутрішнього ковідного сертифіката буде супроводжуватися 

певними перевагами для його власників. У такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб 

перевірятися на ковід за перших же симптомів і не займатися самолікуванням. 

 

Станом на 6 травня вже 600 млн грн були направлені на виплату державної допомоги 75 

тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через 

посилення карантинних обмежень у «червоних» зонах. Зокрема 380 млн грн були спрямовані на 

допомогу найманим працівникам, а 220 млн грн - ФОПам. Про це повідомив Міністр розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. 

«Зараз більшість регіонів виходять із жорстких карантинних обмежень. Проте отримати 

допомогу від держави можна  впродовж 30 днів з дня запровадження правил «червоної» зони в регіоні, 

де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність. Якщо цей регіон було віднесено до 

«червоної» зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або 

застосунок «Дія» до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок», - прокоментував  

Ігор Петрашко. 

Міністр додав, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде 

доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до  «червоної» зони. 

 

Національна служба здоров’я України повідомляє: пацієнт з підозрою на COVID-19, який не 

має декларації, має право на отримання первинної медичної допомоги, зокрема, на консультацію 

лікаря і тестування на визначення антигену SARS-CoV-2.  

Саме лікарі первинної ланки відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19 в Україні. Вони є 

точкою входу у медичну систему для пацієнта. Адже не всі пацієнти з COVID-19 потребують 

лікування в стаціонарі. Багато людей лікуються від коронавірусу вдома, під наглядом свого лікаря, з 

яким уклали декларацію. 

У сімейного лікаря, терапевта чи педіатр можна отримати консультації щодо лікування легкої 

форми COVID-19., пройти тестування швидким тестом на антиген. Вони надходять до регіональних 

Департаментів охорони здоров'я, які розподіляють їх на медичні заклади, які надають первинну 



допомогу. Важливо знати, що з підозрою на COVID-19 до Центру надання первинної медичної 

допомоги пацієнт може звернутися, не маючи декларації. Він отримає консультацію лікаря, а також 

тест на визначення антигену SARS-CoV-2. 

Згідно з наказом МОЗ про організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірус, 

пацієнтів із легкою та середньою тяжкістю захворювання, які не мають показань до госпіталізації, 

рекомендовано лікувати в амбулаторних умовах. Рішення про лікування в амбулаторних умовах 

приймає лікар з надання первинної медичної допомоги після клінічної оцінки стану пацієнта та оцінки 

безпеки його домашнього середовища. 

Сімейний лікар може обирати спосіб зв’язку з пацієнтом. Це може бути або особистий номер, 

або робочий месенджер, чи робочий мобільний центру первинної медичної допомоги. В будь-якому 

разі при лікуванні в домашніх умовах пацієнта з COVID-19 не мають залишати напризволяще. Його 

стан контролюють медичні працівники закладу первинної медичної допомоги. 

Якщо у пацієнта погіршився стан здоров’я і з’явились інші симптоми, які не становлять загрози 

для життю, дзвонити своєму лікарю потрібно в робочі години. Комунікація з лікарем має відповідати 

нормам етики. Натомість невідкладна ситуація потребує невідкладної допомоги, а це - дзвінок на 103. 

За зверненням по телефону лікар центру екстреної медичної допомоги консультує пацієнтів з питань 

коронавірусної хвороби цілодобово. 

За потреби, бригада швидкої приїжджає на виклик і оцінює стан пацієнта. Якщо є необхідність, 

пацієнта транспортують до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусом. 

Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та 

рекомендації стосовно самоізоляції. І далі стан пацієнта контролюватиме лікар, з яким укладена 

декларація. 

 

Міністерство охорони здоров'я повідомляє: в Україні з’явився збірник відповідей на 

найпоширеніші запитання про вакцинацію  проти COVID-19. 

В Україні вийшов збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію  проти 

COVID-19 для медичних працівників та широкого загалу, який підготували представники ГО «Батьки 

за вакцинацію» за підтримки Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я та 

міжнародних партнерів.  

Збірник «100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19» містить 10 розділів, 

в яких доступною мовою йдеться про те, як працюють різні типи вакцин, як вимірюють їхню 

ефективність і перевіряють їхню безпечність, як робити щеплення людям з серйозними 

захворюваннями (наприклад з онкохворобами), кому не можна робити щеплення, які є реакції на 

вакцини, як поводити себе після щеплення тощо.  

Електронну версію збірника можна знайти за посиланням: http://bit.ly/100answers_vaccov  

Невдовзі з’являться і паперові екземпляри, які отримають лікарі й медичні сестри в усіх 

регіонах України. 

 

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило індикаторні показники для визначення регіонів 

зі значним поширенням COVID-19 станом на 6 травня 2021 року. 

http://bit.ly/100answers_vaccov


 
 

 

 
 

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. 

https://diia.gov.ua/


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. 

 

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 

 

https://go.diia.app/


 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

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


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 06 травня в Збройних Силах України на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1150 осіб.  

 Всього за час пандемії одужало 23 569 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 212 осіб. 

 Нажаль у Збройних Силах України зареєстровано ще 2 летальних випадки від ускладнень 

викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. 

 За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19. З них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи. 

 Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 47 279 осіб отримали 1 дозу 

вакцини. З них 3 200 військових медиків.  

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» повідомляє: Сінгапур очолив рейтинг найбільш 

стійких до коронавірусу країн за версією Bloomberg. 

 Зазначається, що лідер у рейтингу «Covid Resilience Ranking» змінився вперше за весь час його 

складання. Раніше перше місце посідала Нова Зеландія. 

 Bloomberg відзначив зусилля Сінгапуру з вакцинації та стримування поширення коронавірусу: 

рівень передачі інфекції всередині країни знизився майже до нуля. Щеплення отримали 19,4% 

населення міста-держави. 

 Як зазначає Bloomberg, саме в аспекті вакцинації Сінгапуру поступилася Нова Зеландія, а також 

інші лідери рейтингу — Австралія (залишилася на третьому місці) і Тайвань (поступився одну 

сходинку Ізраїлю). 

 Водночас новий рейтинг показує, що однієї вакцинації недостатньо для стримування пандемії. 

Наприклад, у Франції та Чилі вистачає препаратів, але вони зіткнулися з мутаціями вірусу з країн, що 

розвиваються. 

 Сім рядків додала Великобританія, яка поступово пом’якшує карантин, але обмежує в’їзд з-за 

кордону, в тому числі з Індії, щоб не завезти нові штами. 

 США піднялися на 17-е місце завдяки вакцинації й зниженню кількості смертей. 

 

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

 

 

 

 

 



Звернення громадян до урядового контактного центру 

 

Протягом 5 травня 2021 року зареєстровано 542 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 квітня – на початку травня: 

 
Працівники Центру у 376 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. Більшість 

із них стосувалася державної підтримки під час карантину (251), протиепідемічних заходів (53), 

вакцинації від COVID-19 (5). Заявники також цікавилися: заходами у соціальній сфері під час 

карантину; стандартами надання медичної допомоги при COVID-19; алгоритмом припинення 

самоізоляції через додаток «Вдома». 



На розгляд органів влади надіслано 166 звернень, які зареєстровані переважно із м. Києва, 

Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської та Одеської областей. 

 

 
 

Протягом 5 травня 2021 року істотно зменшилася кількість звернень з питань надання медичної 

допомоги, самоізоляції громадян та оплати праці. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  надійшло із м. 

Києва (16) та Запорізької області (17). Заявники із обох регіонів переважно зверталися з питань 

державної підтримки під час карантину та надання медичної допомоги.  

 
 


