


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

станом на 24 червня 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 

 

Сторінки у Facebook www.fb.com/moz.ukr 

https://www.kmu.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/
http://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 від 16 червня 2021 року, дію карантинних обмежень на території України 

подовжено до 31 серпня. 

 

Наразі на всій території країни встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки. 

Правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території «зеленого» 

або «жовтого» рівня карантинних обмежень, «помаранчевий» та «червоний» буде визначатись в межах 

регіону. 

  

 «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.  

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


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 24 червня в Україні зафіксовано 937 нових 

підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 24). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано (особи) – 559 

летальних випадків – 58 

одужало (особи) – 2 471 

 

Здійснено тестувань за добу – 54 343 в т. ч.: 

методом ПЛР — 22 496 

методом ІФА — 11 418 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 20 429 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 2 231 914 

одужало (особи) – 2 157 732 

летальних випадків – 52 181 

проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ – 223 випадки; 

Вінницька область – 16 випадків; 

Волинська область – 24 випадки; 

Дніпропетровська область – 59 випадків; 

Донецька область – 51 випадок; 

Житомирська область – 17 випадків; 

Закарпатська область – 8 випадків; 

Запорізька область – 42 випадки; 



Івано-Франківська область – 14 випадків; 

Київська область – 51 випадок; 

Кіровоградська область – 15 випадків; 

Луганська область – 18 випадків; 

Львівська область – 48 випадків; 

Миколаївська область – 35 випадків; 

Одеська область – 30 випадків; 

Полтавська область – 18 випадків; 

Рівненська область – 26 випадків; 

Сумська область – 24 випадки; 

Тернопільська область – 6 випадків; 

Харківська область – 57 випадків; 

Херсонська область – 30 випадків; 

Хмельницька область – 49 випадків; 

Черкаська область – 33 випадки; 

Чернівецька область – 11 випадків; 

Чернігівська область – 32 випадки. 

 

 
 

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

Севастополя відсутні. 

 

Станом на 23 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 731 

252 людини. 



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 794 001 людину, з них отримали 1 дозу – 1 793 

999 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 435 166 осіб (із них двоє осіб отримали одну 

дозу закордоном). Загалом проведено 2 229 165 щеплень. 

 

Ситуація в світі 

 

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

ВООЗ оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 180 373 959 випадків COVID-19, зокрема 3 907 556 смертей, 

одужали 165 085 789 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 34 449 004 випадки, Індія - 30 082 169 та 

Бразилія - 18 170 778. 

- У 180 країнах світу введено понад 2,71 млрд доз вакцини проти коронавірусу.  

- За даними масштабного випробування, проведеного компанією Novavax, її вакцина показала 

ефективність 90% у запобіганні COVID-19. 

- За даними дослідження в реальних умовах, вакцини Pfizer-BioNTech і Oxford-AstraZeneca 

ефективні проти штаму коронавірусу Delta. 

- Держави «Великої сімки» нададуть до кінця 2022 року 2,3 млрд доз вакцини від коронавірусу 

країнам, що розвиваються. 

- Європейський парламент ухвалив регуляторні правила щодо застосування цифрових COVID-

сертифікатів ЄС, що відкриває шлях до початку їх офіційного застосування у всіх країнах Євросоюзу 

з 1 липня поточного року. 

- Дослідники з Гарвардського університету (США) заявили, що вакцина проти COVID-19 

компанії Johnson & Johnson виробляє декілька імунних відповідей, і це дозволяє їй бути ефективною 

проти різних штамів коронавірусу (COVID-19). 

- Уряд Об’єднаного Королівства офіційно оголосив, що повне скасування всіх коронавірусних 

обмежень переноситься до 19 липня. 

- В Естонії з 14 червня знято більшість нині чинних обмежень, запроваджених з метою протидії 

поширенню коронавірусу. 

- З 7 червня Іспанія відкрила свої кордони для громадян усіх країн, які зробили щеплення проти 

коронавірусу. 

- Чехії відкриє свої кордони для громадян країн Європейського Союзу та Сербії з 21 червня. 

- Уряд Албанії скасував усі карантинні обмеження для іноземних туристів, які відвідують цю 

країну. 

 - У Франції з 20 червня скасовано комендантську годину, яка тривала з 23.00 до 06.00. Раніше 

у країні також скасували обов'язкове носіння масок на вулицях, за деякими виключеннями. 

 - Уряд Уганди ухвалив рішення посилити карантинні заходи у зв'язку зі стрімким поширенням 

COVID-19: комендантська година в країні діє з 19 год. до 5.30, до 30 липня призупинена робота 

закладів освіти, заборонені релігійні зібрання та спортивні заходи, а також рух громадського та 

приватного транспорту - за винятком вантажних перевезень, автомобілів критичної інфраструктури, 

аварійних служб та авторизованих туристичних перевізників. 

 - З 22 червня у Грузії більше не буде обов'язковим носіння маски на відкритому повітрі. Носіння 

маски залишиться обов'язковим у транспорті і в приміщенні. З 1 липня знімуть обмеження на 

пересування в нічний час, яке діє наразі з 23:00 до 04:00. Раніше, з 1 червня, було відкрито сухопутні 

кордони для мандрівників.  

 - З 1 липня Туреччина скасовує комендантську годину, державні підприємства повертаються до 

звичайного графіку роботи. Також скасовуються вікові обмеження на користування громадським 

транспортом. 

 - З 28 червня в Італії скасовується обов'язкове носіння захисних масок для обличчя на 

відкритому повітрі, але все одно доведеться носити маски в приміщенні та в громадському транспорті, 

а також дотримуватися соціальної дистанції. Це стосується всіх італійських регіонів, крім Валле-

д’Аоста на північному заході.  

- У Канаді з 5 липня повністю вакциновані туристи не будуть відбувати карантин або проходити 

тест на COVID-19 на восьмий день. Йдеться про канадських громадян та тих мандрівників, хто має 

дозвіл на постійне проживання. 



- У Греції з 24 червня скасовують носіння масок відкритому повітрі, але зберігається вимога 

щодо носіння маски на вулиці, якщо довкола перебуває багато людей, а також усередині приміщення.  

Також із 28 червня буде скасована нічна комендантська година. На організованих пляжах 

можна буде вільно розміщуватись до 120 людей із розрахунку на один квадратний кілометр. Також 

грецький уряд вирішив частково послабити обмеження щодо роботи.  

- У Польщі з 24 червня вводиться 10-денний карантин для осіб, які повертаються до країни з-

поза меж Шенгенської зони. Від нього можуть звільнити після 7-ми днів карантину і після отримання 

негативного тесту на COVID-19. Від обов’язкого карантину звільнятимуться повністю вакциновані 

особи (двома дозами вакцини або однією дозою вакцини Johnson& Johnson), а також діти до 12-ти 

років, які перебувають під наглядом вакцинованих батьків.  

- Уряд Ізраїлю переніс відкриття кордонів для вакцинованих від коронавірусу туристів до 1 

серпня. Також уряд вирішив повернути обов'язкове носіння масок, зокрема, в аеропорту та медичних 

закладах. 

В Ізраїлі вводять нові карантинні заходи для стримування поширення «дельта»-штаму 

коронавірусу. Відтепер усі прибулі будуть здавати ПЛР-тести. 

 

 

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

 

Новини Уряду 

 

 

 Прем’єр-міністр  Денис  Шмигаль  доручив   відкрити   центри   масової  вакцинації 
щонайменше в кожному райцентрі. Про це він зазначив під час чергового засідання Кабінету 

Міністрів України 23 червня. 

 Очільник Уряду відзначив, що позитивну роль у покращенні епідемічної ситуації виконують 

центри масової вакцинації, що відкриваються в містах по всій країні. 

«Даю доручення Міністерству розвитку громад та територій вжити заходів, аби такі центри 

з’явилися щонайменше в кожному районному центрі. Тому що є області, де таких центрів вже більше 

десяти, а є 6 областей, де центри масової вакцинації досі не з’явилися», — зазначив Денис Шмигаль. 

Прем’єр-міністр також зауважив, що цього тижня стартує вакцинація компаній, які мають у 

своєму штаті понад 50 людей, охочих щепитися. За його словами, це допоможе зменшити передачу 

вірусу в середині колективів та сприятиме безпечній роботі. 

«Тому закликаю керівників підприємств скористатися такою можливістю та убезпечити себе і 

своїх працівників», — сказав Глава Уряду. 

Денис Шмигаль додав, що Міністерство охорони здоров’я постійно збільшує кількість бригад 

для щеплень і готує нові формати, щоб якнайбільше українців мали змогу отримати вакцину. 

 

 Прем'єр-міністр   Денис   Шмигаль   пропонує   спрямувати кошти від  розмитнення 

автомобілів на іноземній реєстрації на боротьбу з пандемією COVID-19. 

Про це він написав у Фейсбуці за підсумками тижня 

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/360542042179672 

«Кошти від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації Уряд пропонує спрямувати на 

боротьбу з пандемією. Зокрема, на закупівлю вакцин проти COVID-19. Цього тижня Кабінет Міністрів 

підтримав законопроєкт про виділення додаткових 1,4 млрд грн на протидію коронавірусу. Оскільки 

цього тижня почав діяти порядок пільгового розмитнення авто, ми пропонуємо Верховній Раді 

підтримати ініціативу про спрямування цих коштів, зокрема, на закупівлю вакцин» - наголосив 

прем'єр. 

Крім того, додав Денис Шмигаль, цього тижня Естонія оголосила про виділення країнам 

Східного партнерства 900 тисяч доз вакцини компанії AstraZeneca. Україна отримає з них 200 тисяч. 

 

 Вакцинація населення проти COVID-19 в Україні набирає обертів. Про це зазначив 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Уряду 16 червня. Він нагадав, 

що цими вихідними запрацювало вже більш ніж 50 центрів вакцинації по всій країні. Щоденно 

проводиться приблизно 50 тисяч щеплень. 

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/360542042179672


«Закликаю місцеву владу, зокрема владу Києва, проаналізувати можливості системи й у наступні 

вихідні забезпечити роботу центрів масової вакцинації у звичному режимі. Потрібно збільшувати 

кількість центрів та вакцинувати якомога більше людей. Святкові дні не мають стати цьому на заваді», 

— наголосив Денис Шмигаль. 

Прем’єр-міністр зауважив, що спостерігається тенденція до зростання кількості людей, які 

хочуть та готові вакцинуватися. Загалом, за його словами, в України є домовленості на поставки більш 

ніж 40 млн доз вакцини вже цього року. Під час засідання Уряд ухвалив законопроект, яким 

пропонується виділити 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусною хворобою, зокрема на 

закупівлю вакцин. 

«Частину поставок за контрактами вже проплачено, а по іншій частині ми вносимо аванси. Для 

того, аби не виникало жодних проблем із фінансуванням, Уряд пропонує виділити додаткові кошти. 

Вони будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на іноземній 

реєстрації. Вчора почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним 

скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією», — зауважив 

очільник Уряду. 

Крім того, Уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу сімейними лікарям видавати свідоцтво, яке 

засвідчує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19. Як зазначив Прем’єр-міністр, це має 

спростити процедуру отримання документів. 

 

 
 Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території 

країни встановлюється «зелений» рівень епідемічної небезпеки. В таких умовах у громадському 

транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись 

маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів 

(нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів 

дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників. 

При цьому дотримання маскового режиму є необов'язковим за умови наявності у всіх учасників 

та організаторів заходу одного з таких документів: 

- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до 

проведення заходу), 

- негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не 

більше як за 72 години до проведення заходу), 

- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, 

включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. 

При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких 

країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так 

само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ. 

Для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на 

COVID-19, та одну із наступних позицій: 



- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до 

перетину кордону), 

- негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не 

більше як за 72 години до перетину кордону), 

- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, 

включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий 

відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне 

визнання документів про вакцинацію. 

У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин 

державного кордону України з будь-яких країн для громадян України або іноземців з посвідкою на 

постійне проживання є безперешкодним за наявності однієї із наступних позицій: 

- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до 

перетину кордону), 

- негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не 

більше як за 72 години до перетину кордону), 

- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, 

включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. 

За відсутності таких документів чи довідок особа має пройти самоізоляцію за допомогою 

застосунку «Вдома» або обсервацію у випадку відмови чи неможливості скористатись цим 

застосунком. 

У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин КПВВ для 

громадян України є безперешкодним за наявності документу, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для 

використання у надзвичайних ситуаціях. 

Якщо такий документ відсутній, особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку 

«Вдома» або обсервацію у разі відмови чи неможливості скористатись цим застосунком. 

Припинити самоізоляцію така особа може відразу, отримавши негативний результат експрес-

тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пункті тестування на КПВВ. 

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни 

«зеленого» або «жовтого» рівня карантинних обмежень, «помаранчевий» та «червоний» буде 

визначатись в межах регіону. 

Уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони, у разі наявності протягом трьох 

днів підряд однієї з таких ознак на всій території України: 

- кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 

днів — більше ніж 75; 

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової 

реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більше як 4 відсотки; 

- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 

300; 

- наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території 

принаймні одного регіону. 

Жовтий рівень буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи Міністра 

охорони здоров’я. При нормалізації ознак «зеленої» зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так 

само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до «зеленого» рівня. 

У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на «жовтому» рівні. 

При визначенні «жовтої» зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового 

режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється: 

- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території, 

- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць, 

- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів; 

- обмеження по часу роботи закладів відсутні. 



«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та 

визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, 

коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників: 

- завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%, 

- кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300, 

- кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 60, 

- коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%, 

- зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш 

ніж на 50%. 

На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити 

додаткові обмеження. 

При запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні 

обмеження, а також забороняється: 

- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс, 

- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, 

- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл, 

- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, 

- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових 

видів спорту без глядачів, 

- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та 

відеозйомки. 

В «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх 

продовольчих магазинів. 

«Червоний» рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів 

підряд двох та більше таких ознак: 

- завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, 

визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65%; 

- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 

300; 

- кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 

протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше ніж 60; 

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової 

реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20%; 

- рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим 

випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - 

більш як 50%. 

 

 Уряд підтримав проект Закону України про внесення змін до Державного бюджету України на 

2021 рік, яким визначено додаткові джерела на реалізацію заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню COVID-19. 

Законопроект є збалансованим. Ним пропонується: 

- збільшити доходи спецфонду Держбюджету на 1,433 млрд грн за рахунок надходжень: 

- акцизного податку ‒ 1,140 млрд грн; 

- ПДВ ‒ 230,0 млн грн; 

- від добровільно сплачених фізособами коштів ‒ 63,75 млн грн; 

- збільшити видатки спецфонду Державного бюджету України на 1,433 млрд грн та спрямувати їх на 

бюджетну програму «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками». 

Законопроект буде поданий на розгляд до Верховної Ради України для його прийняття. 

 

 

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

 

 



 

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 223 особи. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 24 червня – 212 834. 

 

 
 

 

 

Отримання другої дози вакцини та видача свідоцтва про повну вакцинацію проти 

COVID-19 здійснюється тільки в закладах охорони здоров’я. На цьому наголосила депутатка 

Київради, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час ефіру на телеканалі «Київ».⠀ 

«Ті, хто отримав першу дозу щеплення проти COVID-19, – у Центрі вакцинації, створеному на 

базі Міжнародного виставкового центру, або у пунктах щеплення – за другою дозою вакцини мають 

звернутися до закладу охорони здоров’я», – підкреслила Ганна Старостенко.⠀ 

Так, кияни мають звернутися до свого сімейного лікаря, який направить до найближчого із 

пунктів вакцинації, що працюють на базі центрів первинної медико-санітарної підготовки. Там же 

вони зможуть отримати й свідоцтво про повну вакцинацію проти COVID-19.⠀ 

Ганна Старостенко також нагадала, що ревакцинацію бажано робити в чітко визначений термін. 

При цьому для кожної вакцини він різний. 

 

На цьому тижні Центр вакцинації проти COVID-19, що створено на базі Міжнародного 

виставкового центру, працюватиме чотири дні – 24-27 червня. Про це повідомила заступниця 

голови КМДА Ганна Старостенко. 

«Ми постійно аналізуємо перебіг вакцинальної кампанії і цього тижня пропонуємо такий графік 

роботи: з четверга, 24 червня, до неділі, 27 червня, повний робочий день – із 10:00 до 17:30. Вакцинація 

відбуватиметься за попереднім записом через додаток «Дія» та портал Helsi.me», – пояснила вона. 

За словами Ганни Старостенко, минулого тижня, 17 червня, у Києві, як і в Україні, 

вакцинувалася рекордна кількість людей: щеплення отримали майже 14 тисяч осіб. Загалом же у 

Центрі від початку його створення вакцинувалися практично 20 тисяч людей. 

Заступниця голови КМДА також нагадала, що нині у місті триває вакцинація освітян, медичних 

та соціальних працівників, учасників ООС, а також осіб 65 років та старших. 

Євген Донець, СЕО сервісу Helsi.me розповів, що дані про проведену вакцинацію 

відображаються в безкоштовному додатку Helsi, а також в електронному кабінеті користувача на сайті: 



«Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також прийде в додаток. Його 

можна звантажити безкоштовно у AppStore та Google Play». 

 

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

 

Новини регіонів 

 

Станом на 24 червня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, всі області та Київ 

знаходяться на «зеленому» рівні епідемічної небезпеки. 

 

 
 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Міністерство охорони здоров'я України інформує: станом на 24 червня 2021 року, проти 

COVID-19 було щеплено 5 993 співробітники компаній, яких записали на вакцинацію як організовані 

колективи. Усього на щеплення вже записані 255 705 співробітників з 1 690 компаній. 

 

Міністерство закордонних справ України інформує: у зв’язку зі стрімким поширенням 

нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Дельта», з метою захисту здоров’я 

населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, 

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися 

від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19: Індії, 

Великої Британії, Португалії, Російської Федерації до повної стабілізації епідемічної ситуації. 

Тим громадянам, які наразі перебувають на території зазначених країн, рекомендується чітко 

дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни 

перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів 



респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після 

прибуття в Україну.  

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що в Україні зафіксовано два випадки 

коронавірусної хвороби, викликані штамом Дельта. Про це повідомив заступник Міністра-

головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. 

«Станом на 23 червня, в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані 

новим штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом 

молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року. Зараз пацієнти перебувають в 

Олександрівській клінічній лікарні м. Києва під медичним наглядом. Їхній стан стабільний», - 

повідомив Ігор Кузін.  

Він додав, що для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні, на сьогоднішньому 

засіданні Уряду вже підтримали впровадження низки заходів. Громадянам, які прибули з Республіки 

Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, 

Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин 

державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена 

коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). 

Вказана норма почне діяти з 25 червня 2021 р. 

«До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції 

задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні», - підсумував головний державний 

санітарний лікар. 

Довідково. Новий штам вірусу COVID-19 Дельта вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він 

розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними 

служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 

разів більш контагіозний, а також в 1,45 разів збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. 

Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19. 

 

Міністерство охорони здоров’я інформує: в Україні стартував 4-й етап вакцинації від 

COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають 

супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів. 

Одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів, як-от:  

▪ медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,  

▪ мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,  

▪ маломобільні громадяни,  

▪ соціальні працівники та священнослужителі,  

▪ освітяни,  

▪ військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,  

▪ працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,  

▪ працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить 

функціонування держави.  

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають 

на тимчасово окупованих територіях. 

 

Фонд соціального страхування України повідомляє, що в е-лікарняному оновилися 

причини непрацездатності 

«1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з 

нещасним випадком на виробництві» 

«2 - Вагітність і пологи» 

«3 - Необхідність догляду за хворою дитиною» 

«4 - Необхідність догляду за хворим членом сім’ї» 

«5 - Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком 

до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною» 

«6 - Карантин, встановлений відповідно до законодавства» 

«7 - Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства» 

«8 - Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу» 



«9 - Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, 

нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності 

з професійною діяльністю пацієнта) 

«10 - Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2». 

У разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової 

непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності «Тимчасова 

непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на 

виробництві» після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування 

України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на 

причини: 

«11 - Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання» 

«12 - Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві». 

 

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що особи, які мають документ, що підтверджує 

проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакциною, яка схвалена Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання, мають право перетину 

державного кордону України та звільняються від самоізоляції. 

Наразі до переліку препаратів, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних 

ситуаціях, належать такі вакцини: 

- Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою 

“Комірнаті”; 

- AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою “Астразенека”; 

- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні 

під назвою “Ковішелд”; 

- CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою “Коронавак”; 

- Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735); 

- mRNA-1273 виробництва Moderna; 

- BBIBP-CorV виробництва Sinopharm. 

Цей список поповнюється в міру того, як ВООЗ вивчає та схвалює інші антиковідні вакцини. 

Перелік вакцин, схвалених для застосування в умовах надзвичайної ситуації, можна знайти на сайті 

ВООЗ. 

 

Міністерство охорони здоров’я інформує: громадяни України, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть 

записатися на вакцинацію проти COVID-19. Першочергово щепитимуть людей віком 65 років і 

старше. 

Вакцинуватися можна в одному з 10 пунктів щеплень на підконтрольних українському уряду 

територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, розташованих поблизу контрольних 

пунктів в'їзду-виїзду. 

 



 
 

В Міністерстві охорони здоров’я розповіли як надавачам медпослуг розпочати 

вакцинувати громадян від COVID-19. 

 

 
 

 



 

 
 

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. 

 

В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що розпочалася вакцинація проти COVID-

19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих отримати щеплення. Їх вакцинують 

Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Як подати заявку на вакцинацію та що потрібно підготувати до 

приїзду мобільної бригади.  

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


 
 



 
 



 
 

Якщо охочих щепитися в компанії менш ніж п'ятдесят, у Міністерстві охорони здоров’я радять 

їм записатися до листа очікування  вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному додатку «Дія» 

чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.  

 

В Міністерстві охорони здоров’я надали рекомендації щодо інтервалів між 1 та 2 щепленням 

проти COVID-19 



 
 

У разі непереборних обставин введення другою дози можна зробити на 7 днів раніше 

зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцини 

Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено «вікно», в межах якого можна зробити щеплення, – в 

період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози.  

Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, 

зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.  

Але у МОЗ України наголошують, вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої 

потреби. 

 

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  

 

https://bit.ly/2LMWAlZ


 
 

 

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


 

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 24 червня в Збройних Силах України на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 52 особи. 

 Всього за час пандемії одужало 25 118 осіб, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 22 особи.  

 За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19. 

 Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України провакциновано 85 847 осіб 

(перше введення вакцини). З них 4089 військові медики. Повторно провакциновано 29 529 осіб. 

За минулу добу проти COVID-19  щеплено  1061 особу (перше введення). 

  

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 

 

 Протягом 23 червня 2021 року зареєстровано 196 звернень 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 червні: 

 

 

 
 

Працівники Центру у 129 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. Більшість 

із них стосувалася вакцинації від COVID-19 (36), протиепідемічних заходів (33), державної підтримки 

під час карантину (25). Заявники також цікавилися: заходами у комунальній та соціальній сферах під 

час карантину; стандартами надання медичної допомоги при COVID-19; порядком перетину 

державного кордону. 

На розгляд органів влади надіслано 67 звернень, які зареєстровані переважно із м. Києва, 

Харківської, Львівської, Київської та Дніпропетровської областей. 

 



 
 

Протягом 23 червня 2021 року зменшилася кількість звернень з питань державної підтримки 

під час карантину та вакцинації від COVID-19. 

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

Києва (7) та Харківської області (6). Жителі м. Києва переважно зверталися щодо надання медичної 

допомоги та вакцинації від COVID-19. Жителі Харківської області здебільшого зверталися стосовно 

надання медичної допомоги. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


