


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

станом на 26 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 

 

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 

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.  

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


 

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  26 травня в Україні 

зафіксовано 3395 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 

дітей – 154, медпрацівників – 73). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано (особи) – 1778 

летальних випадків – 208 

одужало (особи) – 14987 

 

Здійснено тестувань за добу – 71988 в т. ч.: 

методом ПЛР — 30724 

методом ІФА — 13108 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28156 
 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) –  2189858 

одужало (особи) – 1990051 

летальних випадків – 49893 

проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ – 385 випадків; 

Вінницька область – 97 випадків; 

Волинська область – 64 випадки; 

Дніпропетровська область – 277 випадків; 

Донецька область – 149 випадків; 



Житомирська область – 54 випадки; 

Закарпатська область – 83 випадки; 

Запорізька область – 219 випадків; 

Івано-Франківська область – 54 випадки; 

Київська область – 208 випадків; 

Кіровоградська область – 73 випадки; 

Луганська область – 68 випадків; 

Львівська область – 172 випадки; 

Миколаївська область – 154 випадки; 

Одеська область – 81 випадок; 

Полтавська область – 61 випадок; 

Рівненська область – 185 випадків; 

Сумська область – 93 випадки; 

Тернопільська область – 68 випадків; 

Харківська область – 328 випадків; 

Херсонська область – 176 випадків; 

Хмельницька область – 93 випадки; 

Черкаська область – 105 випадків; 

Чернівецька область – 54 випадки; 

Чернігівська область – 94 випадки. 

 



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

та міста Севастополя відсутні. 

 

Станом на 26 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 

записались 590 133 людини. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них отримали 1 дозу – 

987191 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 97 391 особа (із них двоє осіб 

отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 084 582 щеплення. 

 

Ситуація в світі 
 

- 217 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом 

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

- Наразі у світі зареєстровано 168 526 627 випадків COVID-19, зокрема 3 499 712 

смертей, одужали 150 045 033 особи.  

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 33 922 937 випадків, Індія - 26 

947 496, Бразилія - 16 121 136. 

- У 176 країнах світу введено понад 1,71 млрд доз вакцини проти коронавірусу.  

- Упродовж минулого тижня кількість нових випадків та смертей від коронавірусу 

продовжувала зменшуватися. Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Європейський регіон повідомив про 

найбільше зменшення кількості нових випадків захворювання та смертності за останній 

тиждень, за ним - регіон Південно-Східної Азії. 

- Центр США з контролю та профілактики захворювань дозволив повністю 

вакцинованим від COVID-19 громадянам не носити маски та не дотримуватися соціальної 

дистанції в більшості ситуацій. 

- Японія запустила програму прискореної масової вакцинації населення в Токіо та 

Осаці від коронавірусу на тлі серйозного загострення ситуації з пандемією в цих 

мегаполісах. 

- Мальта стала першою країною Євросоюзу, де сформовано колективний імунітет 

до COVID-19 - принаймні одне щеплення зробили 70% дорослого населення. 

- Подвійна доза вакцини від COVID-19 майже така ж ефективна проти нового 

штаму коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, як і проти домінуючого штаму у 

Великій Британії. Такий висновок зроблено у дослідженні Департаменту охорони здоров'я 

та соціального забезпечення Великої Британії 

- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала вакцину 

китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу. 

- 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. 

 

 

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

 

Новини Уряду 

 

 До України вже прибула перша партія з 20 мільйонів вакцин компанії Pfizer. 

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

Уряду 26 травня https://web.telegram.org/#/im?p=@Denys_Smyhal 

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


«Сьогодні ми отримали 117 тисяч доз, а до кінця тижня всього отримаємо 167 тисяч. 

Вакцина одразу поїде в регіони, і це пришвидшить темпи вакцинації в Україні», - сказав 

Прем’єр.  

Водночас він нагадав, що одне з ключових завдань  на цей рік для Міністерства 

охорони здоров’я та Уряду — провакцинувати більшість дорослого населення України.  

«Вакцини працюють і вони рятують життя. Україна отримує винятково якісні та 

безпечні вакцини, які визнані та сертифіковані розвиненими країнами», - підкреслив 

очільник Уряду. 

Крім того, Денис Шмигаль зазначив, що наявність сертифікатів про вакцинацію буде 

умовою подорожей Європою, запуск українських сертифікатів планується на початок 

липня. 

«Окремо хочу повідомити про ситуацію щодо COVID-паспортів, або COVID-

сертифікатів. ЄС знаходиться фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів. Їх 

наявність буде фактично умовою для подорожей Європою, а тому Україна діє 

синхронізовано з нашими європейськими партнерами і запуск наших цифрових 

сертифікатів запланований на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати будуть діяти 

в Європі», - заявив Прем'єр-міністр. 

 

 Усі українці, які хочуть отримати вакцину проти COVID-19, зможуть 

вакцинуватися безкоштовно. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 21 

травня з трибуни Верховної Ради під час «Години запитань до Уряду». 

Прем’єр-міністр прозвітував про виконання Кабінетом Міністрів постанови 

Верховної Ради від 20.10.2020 «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків 

пандемії та нових біологічних загроз».  

Так, торкнувшись пункту щодо вакцинації населення проти COVID-19, Денис 

Шмигаль зауважив, що Уряд наразі має прямі контракти та домовленості з виробниками 

на 34 мільйони доз вакцини, ще 8 мільйонів доз має надійти за ініціативою COVAX. 

Зокрема, Україна має домовленості на поставку 20 мільйонів доз вакцини від компанії 

Pfizer-BioNTech, 10 мільйонів доз — від Novavax, понад 10 мільйонів доз — від 

AstraZeneca/Oxford та майже 2 мільйони доз від компанії Sinovac Biotech.  

«План залишається в силі — вакцинувати більшість дорослого населення України 

до кінця року», — підкреслив Прем’єр-міністр. 

Як відзначив Глава Уряду, у постанові визначено, що 40% населення мають бути 

вакциновані за кошти держбюджету. Він наголосив, що всіх, хто захоче вакцинуватись — 

вакцинують безкоштовно. 

«Дякуємо народним депутатам за виділення достатньої кількості коштів — 10 млрд 

грн із державного бюджету. Є угода зі Світовим банком на 90 млн доларів, з яких частина 

буде витрачена на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського 

інвестиційного банку для того, аби провести вакцинацію», — зазначив Денис Шмигаль. 

Відповідаючи на запитання народних депутатів, Денис Шмигаль зазначив, що на 

сьогодні в Україну поставлено понад 2 мільйони доз вакцини, а кількість вакцинованих 

осіб становить понад 1 мільйон. 

Прем’єр-міністр також подякував парламентарям, які на власному прикладі 

демонструють українцям важливість вакцинації. 

 

 

 На черговому засіданні 19 травня Уряд виділив 24,6 млн грн з резервного фонду 

державного бюджету Міністерству внутрішніх справ на оснащення мобільного 

госпіталю Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання медичної 

допомоги пацієнтам з COVID-19. 



Зокрема, 16,6 млн грн передбачено на забезпечення мобільного госпіталю 

транспортними засобами, а 8 млн грн будуть спрямовані на закупівлю складових для 

госпітальної бази (пневмокаркасних модулів та спецобладнання). 

«Уряд продовжує вживати всі необхідні заходи для забезпечення належної 

медичної допомоги громадянам у випадку захворювання на COVID-19. Сьогоднішнє 

рішення сприятиме підвищенню спроможностей закладів охорони здоров’я щодо надання 

медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 на випадок погіршення епідемічної ситуації в 

Україні», - прокоментував заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства Олександр Романішин. 

 

 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. 

 

 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 
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- 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. 

 

 

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

 

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 385 

осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 26 травня – 205 063. 

 

 
 



Починаючи з 1 травня, у Києві встановлені протиепідемічні обмеження, які 

відповідають «помаранчевій» зоні епіднебезпеки. 

 

Зокрема, із 1 травня відновили 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 відновило навчальний процес у закладах загальної освіти, 

дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлено прийом 

документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік. 

 

 
 

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією формат проведення масових заходів  

на День Києва буде змінений. Їх адаптують до чинних карантинних вимог. Про це 

повідомив мер Києва Віталій Кличко.  

«У зв’язку із епідеміологічною ситуацією формат проведення масових заходів буде 

змінений. Їх буде значно менше. А ті, що відбудуться, – адаптують до чинних 

карантинних вимог.  Святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією 

Андріївським узвозом від Муніципальної хорової капели імені Ревуцького. Розпочнеться 



екскурсія від пам’ятника відомими персонажам – Проні Прокопівні та Свириду 

Голохвастову», – розповів Віталій Кличко. 

Основними локаціями святкових заходів стануть також Арка дружби народів та 

Співоче поле. Відбудеться і традиційний благодійний «Пробіг під каштанами» та 

різноманітні спортивні змагання. 

 

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

 

Новини регіонів 

 

Станом на 26 травня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в усіх 

регіонах та Києві встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки. 

У жодному регіоні не перевищено показник рівня госпіталізацій та завантаженості 

ліжок з киснем. 

 
 
 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Міністерство охорони здоров’я повідомляє: в Україну прилетіли 117 000 доз 

вакцини Комірнати проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Це перша партія 

цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown 

Agents. Усього до кінця цього тижня у країні доставлено 167 310 до цього препарату. 

Вакцину з цієї партії використовують для з’єднання таких груп: 

- працівники сфери освіти (додаткова потреба);  



- особи з першого та іншого етапу, зокрема медики (не щепились раніше);  

- військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки; 

- представників іноземних дипломатичних установ в Україні. 

В Україні щепитимуть проти COVID-19 представників дипломатичних місій інших 

держав. Наявність останньої вакцини - використання наших дипломатів, які працюють у 

цих країнах та забезпечують підтримку наших громадян, що переглядають за кордон. 

Вакцинація здійснювати організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, 

яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty / Pfizer, буде зарезервована друга доза 

від однієї ж партії. 

 
 

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. 

https://diia.gov.ua/
https://go.diia.app/


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 

 



 
 

Міністерство закордонних справ повідомляє: для в’їзду українців в умовах 

пандемії відкриті з певними обмеженнями або без них 107 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 26 травня в Збройних Силах України 

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

хворіє 293 особи.  

 Всього за час пандемії одужало 24 849 осіб, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. 

ч. самоізоляції) перебуває 66 осіб.  

 За минулу добу зареєстровано  15 нових випадків захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 

осіб. 

 Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 52 995 осіб отримали 

1 дозу вакцини. З них 3 291 військові медики. Повторно провакциновано 1059 осіб. За 

минулу добу проти COVID-19  щеплено 685 осіб (перше введення). 

 

 Telegram-канал «Коронавірус у цифрах» повідомляє: Міжнародний валютний 

фонд оприлюднив пропозицію на суму 50 мільярдів доларів, щоб покласти край 

пандемії COVID-19. 

 План передбачає проведення вакцинації не менше ніж 40% населення всіх країн 

світу до кінця 2021 року і не менше ніж 60% населення на першу половину 2022 року. 

 35 мільярдів доларів будуть пущені в дію як грантове фінансування, а 15 мільярдів 

доларів можуть надійти від національних урядів. 

 

 Telegram-канал «Вірусні історії» розповідає про незвичні місця пунктів 

вакцинації. 
 У грудні минулого року у світі розпочалася вакцинація проти CОVID-19. 

 Зазвичай щеплення люди отримують у медичних закладах, але іноді центри 

вакцинації розгортають у зовсім нетипових місцях: 

- у Румунії людей вакцинували у замку Дракули; 

- у Франції — в конференц-залі готелю паризького Disneyland; 

- у штаті Каліфорнія — на території парку розваг Disneyland Resort; 

- у Лондоні — у Вестмінстерському абатстві; 

- у Нью-Йорку — в Музеї природничої історії; 



- у Ріо-де-Жанейро — на території Самбодрому; 

- у Неаполі — в Національному музеї Каподімонте. 

 В Україні вакцинація розпочалась у лютому 2021 року. Щеплення роблять у 

пунктах, утворених при надавачах медичних послуг, які обладнані відповідно до вимог 

інфекційного контролю. 

 

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 

 
Протягом 25 травня 2021 року зареєстровано 373 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 у травні: 



 
Працівники Центру у 233 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Більшість із них стосувалася державної підтримки під час карантину (129), 

протиепідемічних заходів (29), вакцинації від COVID-19 (14). Заявники також цікавилися: 

заходами у комунальній сфері під час карантину; стандартами надання медичної допомоги 

при COVID-19; алгоритмом припинення самоізоляції через додаток «Вдома». 

На розгляд органів влади надіслано 140 звернень, які зареєстровані переважно із м. 

Києва, Львівської, Харківської, Запорізької та Київської областей. 

Протягом 25 травня 2021 року дещо зменшилася кількість звернень з питань 

державної підтримки під час карантину та збільшилася – з питань надання медичної 

допомоги та оплати праці. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  

надійшло із м. Києва (15) та Львівської області (14). Жителі обох регіонів переважно 

зверталися стосовно державної підтримки під час карантину та надання медичної 

допомоги. 



 
 

 
 

 

 

 

 



 


