


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 
станом на 21 жовтня 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 

Twitter  - https://twitter.com/MoH_Ukraine 

Youtube-канал – https://goo.gl/bJszMq 

Сайт – http://moz.gov.ua/ 
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https://twitter.com/MoH_Ukraine
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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 

 

Велика Британія: (+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 аканти «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%D

0%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 

У Червоному Хресті України працює лінія підтримки «Давай поговоримо».  
За номером 0 800 331 800 можна записатися на безкоштовну консультацію до психолога, 

який допоможе впоратися з емоційним виснаженням, яке виникло через пандемію COVID19.  
Лінія підтримки працює з 12:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю без перерви (безкоштовно 

з мобільних у межах України). 

 

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

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 20 вересня 2021 року, дію карантинних обмежень на території 

України продовжено до 31 грудня. 

 

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;  

https://t.me/ualegalaid
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronainfoua
tg://search_hashtag/?hashtag=мийруки
https://www.msp.gov.ua/files/Телефони_гарячих_ліній.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/Телефони_гарячих_ліній.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/Телефони_гарячих_ліній.pdf


• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.  

Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів 

забезпечення цивільного захисту.  
При цьому центральні органи виконавчої влади у відповідній сфері суспільного життя 

створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.  
Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми, 

визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11). 
Відповідно до додатку 1 до зазначеного положення, зокрема:  

• Мінекономіки - створюється підсистема забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу); 
• МОЗ - підсистема медичного захисту населення. 
• Водночас відповідно до додатку 2 до цього положення визначено перелік ЦОВ якими 

утворюються спеціальні служби цивільного захисту, зокрема МОЗ – медична спеціалізована 

служба. 

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту 

України «Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту» 

належить, зокрема:  
• забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними функціональними 

підсистемами; 

• створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 
• Статтею 98 Кодексу цивільного захисту України передбачене створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  
• Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 

затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
• Пунктом 3 зазначеного Положення визначено, зокрема, що ДСНС, Мінекономіки, МОЗ 

створюються відомчі матеріальні резерви у відповідних галузях економіки. 

• Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

умовах карантину визначаються статтею 30 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб».  

• Так, на територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування надається право: 
• залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до 

виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби; 
• установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян 

і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, багажу, 

транспортних засобів та вантажів;  

• запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, вимоги 

щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму обробки 

та якості питної води; 
• установлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у 

тому числі дезінфекційних, та інших заходів; 
• створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні пункти, 

залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, 

матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку. 
 



 

  



  

 За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 жовтня в Україні зафіксовано        

22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 771, 

медпрацівників – 345). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками – 4 892 

летальних випадків – 546 

одужало (особи) – 8 036 

 

Здійснено тестувань за добу – 135 912 в т. ч.: 

методом ПЛР — 71 841 

методом ІФА — 16 968 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 103 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 2 701 600 

одужало (особи) – 2 352 835 

летальних випадків – 62 389 

проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 
м. Київ – 1192 випадки; 

Вінницька область – 462 випадки; 

Волинська область – 436 випадків; 

Дніпропетровська область – 1308 випадків; 

Донецька область – 1058 випадків;  

Житомирська область – 1562 випадки; 

Закарпатська область – 319 випадків; 

Запорізька область – 1355 випадків; 

Івано-Франківська область – 861 випадок; 

Київська область – 728 випадків; 

Кіровоградська область – 156 випадків; 

Луганська область – 819 випадків; 

Львівська область – 1388 випадків; 

Миколаївська область – 410 випадків; 

Одеська область – 1528 випадків; 

Полтавська область – 996 випадків; 

Рівненська область – 705 випадків; 

Сумська область – 1100 випадків; 

Тернопільська область – 787 випадків; 

Харківська область – 1319 випадків; 

Херсонська область – 1143 випадки; 

Хмельницька область – 1002 випадки; 

Черкаська область – 469 випадків; 

Чернівецька область – 578 випадків; 

Чернігівська область – 734 випадки. 



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

Севастополя відсутні. 
 

За минулу добу 20 жовтня 2021 року вакциновано проти COVID-19 – 251 254 людини. 

Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані - 85 605 людей. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 

8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб 

отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 117 165  щеплень. 

 

Ситуація в світі 

 

- 221 країна та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, 

яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 242 848 352 випадків COVID-19, зокрема 4 938 355 смертей, 

одужали 220 126 179 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 46 092 362 випадки, Індія – 34 127 

275, Бразилія – 21 680 489. 

- У 184 країнах світу введено понад 6.75 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. 

- За даними ВООЗ варіант коронавірусу B.1.617.2, який уперше виявили в Індії і який 

ВООЗ маркує як Delta, зафіксували у 193 країнах та територіях. 
- 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. 

- 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про 

вакцинацію в додатку «Дія» відповідають європейським. 
 - 8 жовтня Європейський Союз оновив перелік в якому наразі знаходиться 16 країн 

«зеленої» зони. Україна залишається у списку держав із низьким рівнем поширення коронавірусу. 

Рада ЄС додала до переліку країн «зеленої» зони Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати. 

Включення до «зеленого переліку» не надає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх 

держав-членів ЄС. Кінцеве рішення про внесення України в національні «зелені переліки» 

держави-члени ЄС ухвалюють самостійно. 

- в Японії у жовтні скасовують карантин для власників COVID-сертифікатів, зокрема, в 

країні відкриють бари, театри та інші громадські місця, а також відновлять масові заходи на 

стадіонах.  

- Франція від 11 жовтня посилює правила в'їзду для українців. Країну мають право 

відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, 

AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів 

(28 днів Johnson and Johnson). 

- У Фіджі з 1 грудня, окрім підтвердження щеплення проти COVID-19 мандрівники для 

в'їзду муситимуть надавати результати негативного ПЛР-тесту на коронавірус, а потім - здати тест 

через 48 годин після прибуття на курорти. Невакциновані діти до 18 років зможуть в'їжджати до 

країни разом із вакцинованим дорослим. 

- Уряд Іспанії з 15 жовтня скасовує обмеження, запроваджені з метою контролювати число 

людей в терміналах аеропортів під час пандемії. 

- Індія з 15 жовтня відкриється для туристів, зокрема, туристичні візи видаватимуть лише 

тим, хто прибуває до країни чартерними авіарейсами. А вже з 15 листопада в Індію почнуть 

пускати туристів, які прибуватимуть регулярними рейсами. 

- Індонезійський острів Балі з 14 жовтня відкрився для іноземних туристів, але міжнародні 

авіарейси тут поки що не прийматимуть. 

- Англія з 24 жовтня дозволить повністю вакцинованим від COVID-19 іноземним туристам 

використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів. Це 

послаблення стосується мандрівників або осіб до 18 років, які прибули з країн не з «червоного 

списку». 

- Фінляндія з 15 жовтня до кінця року продовжила обмеження на в'їзд і запровадила 

COVID-паспорт, який діятиме як альтернатива обмежувальним заходам. Коронапаспорт можуть 

вимагати у 16-річних і старше. 

- США з 8 листопада спростять в’їзд для вакцинованих іноземців. Крім того повністю 

вакциновані мандрівники також повинні показати негативний тест перед вильотом, зроблений за 

три дні до цього. 

- Туреччина продовжила до кінця року умови в'їзду до Туреччини, що діяли до 30 вересня 

2021 року. Також з 17 жовтня Туреччина пом’якшить візові вимоги для медичних туристів, 

зокрема, протягом 48 годин надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря у 

медичних закладах країни. 

- Туніс з 18 жовтня скасував обов’язковий семиденний карантин для іноземних туристів, 

які прибуватимуть до країни чартерними рейсами. Окрім того, влада Тунісу більше не вимагатиме 

негативний результат ПЛР-тесту від людей, які повністю вакцинувалися за щонайменше 14 днів 

до прильоту не чартерним рейсом, а також дітей до 12 років. Водночас ті, хто не вакцинувався або 

ще не пройшов повний курс вакцинації, матимуть пред’явити негативний ПЛР-тест, який було 

зроблено не пізніше, ніж за 48 годин до дня подорожі. 



- Латвія з 21 жовтня до 15 листопада вводить локдаун, зокрема, в зазначений період будуть 

закриті всі магазини, крім тих, які забезпечують продаж товарів першої необхідності; з 20:00 до 

5:00 - комендантська година; заборонені спортивні, розважальні та культурні заходи (кіно, театр, 

концерти). 

- В Естонії з 25 жовтня посилять правила застосування COVID-сертифікатів, зокрема, у 

місцях для відвідування яких необхідно мати COVID-сертифікат, більше не будуть приймати 

довідки про негативний результат тесту на COVID-19. 

- Уряд Чехії ухвалив рішення, згідно з яким для відвідин ресторанів з листопада у громадян 

вимагатимуть ковідний сертифікат, що посвідчує вакцинацію від коронавірусу, негативний тест 

або перенесену хворобу. Крім того, з 25 жовтня обов'язковим буде носіння респіраторів у всіх 

закритих приміщеннях, включаючи робочі місця. 

- У Сербії з 23 жовтня вводяться COVID-перепустки з метою стримування поширення 

коронавірусу. Сертифікати, підкріплені чинним документом, що посвідчує особу, з фотографією, 

будуть потрібні в готельних закладах після 22:00. 

 - В Естонії посилили вимоги до носіння масок, більше не можна використовувати шарфи, 

рукава, бандани та інші елементи одягу, щоб прикривати рот і ніс. Крім того, потрібно буде мати 

довідку від лікаря, якщо людина не може носити маску через стан здоров'я. 

 

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

 

Новини законодавства 

 

11 жовтня 2021 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1069 «Про 

виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбу з її наслідками» 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеціальному 

фонді державного бюджету за програмою 3511380 «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», 

шляхом передачі Міністерству охорони здоров’я бюджетних призначень у сумі 150 000 тис. 

гривень для забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для 

визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу 

методом полімеразної ланцюгової реакції, та встановлення за спеціальним фондом державного 

бюджету обсягу видатків споживання за програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я» у сумі 150 000 тис. гривень. 

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 «Деякі 

питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 

2021 р., № 10, ст. 433) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 

вересня 2021 р. № 1027, зміни, що додаються. 

 

11 жовтня 2021 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1066 «Про 

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

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, 

ст. 664) зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з 21 жовтня 2021 року. 

 



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

 

Новини Уряду 
 

З 23 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на території Сумської 

області.  

На території Сумської області з 00 год. 00 хв. 23 жовтня встановлено червоний рівень 

епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 жовтня. 

Як зазначив Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, в регіоні спостерігається системне 

збільшення показників завантаженості ліжок з киснем, госпіталізації, а також коефіцієнт 

виявлення випадків інфікування перевищує 35%. 

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення 

Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 р. червоний рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області. 

В регіоні застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

даного рівня епідемічної небезпеки. 

Голові ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 

Крім того, Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручено 

посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести 

додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких 

фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19. 

 

Регіони мають забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, аби робити 

1,5 млн щеплень за тиждень. Про це під час засідання Уряду 20 жовтня зазначив Прем’єр-

міністр Денис Шмигаль.  

Він відзначив, що спостерігається висока кількість важких випадків і госпіталізацій. А 

п’ять областей уже перейшли в «червону» зону епідемічної небезпеки. 

«Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють 

коронавірусу. Проте, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були невакциновані. Ці 

цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя», — наголосив Денис Шмигаль. 

Очільник Уряду зазначив, що за попередню добу зроблено рекордну кількість щеплень — 

225 тисяч. Водночас, для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури 

для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень. 

«Бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у «червоній» зоні, якщо всі 

відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій 

країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня Президент: єдиною альтернативою 

локдауну є масова вакцинація. Тому закликаю людей не чекати «червоних» зон у своїх регіонах, а 

піти й зробити щеплення зараз», — відзначив Прем’єр-міністр. 

Денис Шмигаль також нагадав, що з 21 жовтня почнуть діяти нові правила пасажирських 

перевезень. Так, усі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають 

COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Водночас він підкреслив, що міського 

громадського транспорту та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не 

стосуватимуться. 

 

З 18 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на територіях Донецької, 

Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей 

На територіях Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей з 00 год. 00 

хв. 18 жовтня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на 

позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 15 жовтня. 

Як зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар 

України Ігор Кузін, у вищезазначених районах відмічається погіршення епідситуації. 



Зокрема, у Донецькій, Запорізькій, та Одеській областях спостерігається перевищення 

показників епіднебезпеки за двома ознаками: кількістю госпіталізованих та завантаженістю ліжок. 

У Дніпропетровській області зафіксовано перевищення за трьома ознаками: кількістю 

госпіталізованих та завантаженістю ліжок, а також коефіцієнт виявлення інфікування COVID-19. 

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення 

Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 18 жовтня 2021 р. червоний рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Донецької, Запорізької, 

Дніпропетровської та Одеської областей. 

В регіонах застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

даного рівня епідемічної небезпеки. 

Головам ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 

Крім того, доручено Луганській області посилити контроль за дотриманням 

протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на 

територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи 

захворюваності на COVID-19.  

Також МОЗ працює з виробниками кисню, щоб запобігти ситуації нестачі кисню в закладах 

охорони здоров'я. 

 

На території Херсонської області з 00 год. 00 хв. 15 жовтня встановлено червоний 

рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня. 

Як зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар 

України Ігор Кузін, в даній області останніми днями по індикаторних показниках спостерігається 

перевищення ознак епідемічної небезпеки, що дає підстави для введення червоного рівня. 

Зокрема, перевищення фіксується по кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх 7 

днів і становить на 100 тис. населення 76,7%. 

Крім того, на засіданні доручено в Житомирській, Сумській та Донецькій областях 

посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести 

додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких 

фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19. Адже, за словами Ігоря Кузіна, 

спостерігається значне погіршення епідситуації в цих регіонах. Але на сьогодні в даних областях 

система охорони здоров’я має ресурси для надання своєчасної допомоги пацієнтам з 

коронавірусною хворобою. 

 

З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено «жовтий» рівень епіднебезпеки, 

— рішення Державної комісії ТЕБ та НС 
 Під головування Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 21 вересня відбулося 

позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. До засідання долучилися також голови обласних державних 

адміністрацій. 
 Державна комісія заслухала доповідь Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та розглянула питання 

впровадження в усіх регіонах країни «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 
 Прем’єр-міністр зауважив, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, тому 

обов’язок держави — захистити життя та здоров’я людей. Водночас він наголосив, що вакцинація 

на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава забезпечила можливість 

будь-кому щепитися безкоштовно. 
 Глава Уряду наголосив, що Кабінет Міністрів змінами до постанови в певному плані також 

пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти 

навіть у «червоній» зоні, але за певних умов. 
«Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал 

та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної 

хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових 



країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни», — 

зазначив Прем’єр-міністр. 

 За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила: 
 — встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий» рівень епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України; 

 — застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, 

передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки; 
 — головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо 

забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 

для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

 Учасники засідання також порушили питання охоплення населення вакцинацією, зокрема 

вчителів та працівників закладів освіти. Денис Шмигаль зауважив, що в порівнянні з минулим 

роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає. 
 З урахуванням обговорення Державна комісія доручила головам обласних та міста Києва 

державних адміністрацій вжити заходів до: 

 — можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників 

закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти; 

 — забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників 

закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах 

освіти постійних пунктів щеплень; 
 — інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та 

працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих 

пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій. 

 

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року 
На засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня 2021 року прийнято рішення про 

продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. 

 



  

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 антиген 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. 

З 20 вересня 2021 року іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну з 

метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, 

звільняються від самоізоляції та, відповідно, встановлення додатка Вдома та проходження 

тестування в Україні. 

Незмінним залишається для всіх іноземних громадян та власників посвідки на тимчасове 

проживання незалежно від країни прибуття для в'їзду в Україну необхідність мати поліс 

(свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, що 

покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на весь термін перебування 

в Україні. 

Також, всім іноземним громадянам, власникам посвідки на тимчасове проживання, а також 

особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати один з зазначених документів: 

- документ, що підтверджує отримання однієї чи кількох доз вакцини проти COVID-19, що 

включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; або 

- іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, що 

включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 

результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19; або 

- негативний результат ПЛР тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу 

SARS-CoV-2, що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду. 

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років. 

Іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу та 

перетинають державний кордон на в'їзд, зобов'язані мати негативний результат тесту та 

встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції Вдома незалежно від терміну 

перебування на території України. 

Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-

тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат. 

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 антигенакоронавірусуSARS-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. 

Обмеження не будуть застосовуватися: 
до роботи навчальних закладів за умови наявності не менше як 80% працівників з 

«жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами.  

якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, 

працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів 

матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат.  
Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх 

карантинних обмежень, залишається за власником. 
«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. 

Обмеження не будуть застосовуватися: 
якщо у закладах освіти 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат. 
за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових 

заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних 

закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та 

басейнів «зеленого» COVID-сертифікату. 
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%. 
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлюють нові 

карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.  

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані 

«жовтий» або «зелений») та міститиме  інформацію про вакцинацію, негативний результат 

тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме 

інформацію про перше щеплення, а «зелений» - про повний курс.  
За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, «жовтого» чи «зеленого» 

сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. 

Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій. 
Важливо! COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому 

форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно. 

 

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

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1 192 осіб. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 21 жовтня – 247 698. 

   
 



Віталій Кличко: У п’ятницю Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про 

запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони 

У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про 

запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, у яку 

Київ потрапить днями.  

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради. 

«Днями Київ потрапить у «червону» зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням 

коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих 

та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці 

госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які 

потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях 

заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на 

коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться 

засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження 

додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку ми потрапимо 

днями», – сказав Віталій Кличко. 

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію 

з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність 

вакцинації. 

«Працюйте на округах, спілкуйтеся з людьми. Пояснюйте, що сьогодні єдиний спосіб 

зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація. І 

щеплюватися треба зараз. Щоб не стояти в чергах після того, як Київ потрапить у «червону» зону. 

Ми бачили, як це було нещодавно в деяких інших містах України», – зауважив Віталій Кличко. 

Він нагадав, що на сьогодні 98 відсотків госпіталізованих до лікарень міста – не щеплені. І 

99 відсотків летальних випадків – це не вакциновані пацієнти. 

«Сьогодні головне – зберегти здоров’я і життя людей! Не допустити колапсу медичної 

системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти 

вакцинації і обмежень, потрапивши в лікарню чомусь потім не розказують, що коронавірусу не 

існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо 

свідомими і будемо дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та людей навколо!» – 

наголосив Віталій Кличко. 

 

У столиці зроблено 2 004 572 щеплення від COVID-19, дві дози вакцини вже отримали 

1 000 257 містян. 

 Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці 

у Facebook. 

«Тільки за останню добу у Києві зроблено 21 425 щеплень. Місто створило усі умови для 

того, щоб кожен охочий мав змогу щепитися. У столиці працює 21 міні-вакцинальний центр на 

базі закладів охорони здоров’я, 148 пунктів щеплень, 53 мобільні бригади та Центр масової 

вакцинації. Також вакцинуватися можна у 32 тимчасових вакцинальних пунктах великих 

торгівельних центрів столиці та Центрів надання адміністративних послуг. Усі вони забезпечені 

вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech», – розповів 

Микола Поворозник. 

Він нагадав, що вакцинуватися можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у 

реєстратуру закладу або зареєструватися через систему helsi.me. 

«Сьогодні ситуація із захворюваністю на коронавірус у столиці досить складна. Щодня ми 

фіксуємо понад тисячу нових випадків захворювання. Дуже стрімко заповнюються лікарні 

хворими, які потребують кисневої підтримки. Сьогодні понад 50% ліжок, які підготувало місто 

для прийому хворих на коронавірус, вже зайняті. Загалом у важкому стані у лікарнях перебувають 

1919 пацієнтів, на ліжках інтенсивної реанімації – 256 хворих. 33 пацієнти підключено до апарату 

штучної вентиляції легень, кисневої підтримки потребують 2195 хворих. Це не просто цифри, це – 

людські життя, які у цю хвилину рятують лікарі», – зазначив Микола Поворозник. 

За його словами, переважна більшість госпіталізованих – невакциновані, і помирають в 

абсолютній перевазі нещеплені пацієнти. 



«Укотре наголошую, вакцинація – єдиний дієвий спосіб уберегти себе від важкого перебігу 

хвороби. Не чекайте, коли у столичних центрах вакцинації будуть стояти черги, як у тих містах, 

які вже у «червоній» зоні. Вакцинуйтеся, захистіть себе і своїх рідних!» – закликав Микола 

Поворозник. 

 

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

Новини регіонів 
 

Станом на 21 жовтня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, 5 областей 

знаходиться в «червоному» рівні епідемічної небезпеки, Київ та 14 областей знаходиться в 

«помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки, інші регіони знаходяться у «жовтому» рівні 

епідемічної небезпеки 

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

Новини органів державної влади 

 

Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє: Громади мають 

прискорити темпи вакцинації, щоб здолати чергові виклики пандемії, — Олексій Чернишов 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

ухвалила рішення з 23 жовтня встановити «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території 

Сумської області. Водночас Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, 

Хмельницька та Чернігівська області можуть потрапити до «червоної» зони, якщо не посилять 

протиепідемічні заходи. Про це заявив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. 

Щоб уповільнити ріст захворюваності на COVID-19, у громадах мають посилювати 

протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації. 

«Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та 

органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щоденно зростає. Кількість 

госпіталізацій та важких випадків — дуже висока. Але ми також розуміємо, що 94% пацієнтів, 

яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому 



світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей. Звертаюся до 

представників громад  — подбайте про прискорення темпів вакцинації»,  — наголосив Олексій 

Чернишов. 

За підсумками засідання Комісії ТЕБ та НС було вирішено — Житомирській, Луганській, 

Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській облдержадміністраціям 

вжити заходів щодо: 

- забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

- щоденної оцінки епідемічної ситуації в регіонах, зокрема на рівні об’єднаних 

територіальних громад та вжиття дієвих заходів стримування значного поширення гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2; 

- розгортання додаткових ліжко-місць в закладах охорони здоров’я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

- збільшення кількості тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту 

на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2; 

- оновлення маршрутів пацієнтів та їх суворого виконання медичною службою області; 

- контролю за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом неухильного виконання 

галузевих стандартів організації надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу 

(COVID-19). 

Держпродспоживслужба, в свою чергу, посилюватиме контроль за дотриманням 

протиепідемічних заходів. 

Зазначимо, станом на 20 жовтня у «червоній» зоні епідемічної небезпеки знаходиться п’ять 

регіонів. Щодо кількості щеплень — за минулу добу показник сягнув 225 тисяч — найбільша 

активність спостерігається в областях, де почали діяти жорсткі умови карантину. 

Довідково 

При запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки зберігаються обмеження 

«жовтої» та «помаранчевої» зон, а також забороняється: 

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, 

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. 

Дозволяється в «червоній зоні» робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх 

продовольчих магазинів. 

Заклади освіти у разі введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки працюватимуть, 

якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат. 

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх 

учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, 

працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, 

ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-

сертифікату. 

Підкреслимо, з 21 жовтня набувають чинності нові правила перевезення пасажирів між 

областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно буде 

використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат 

тестування на COVID-19 https://bit.ly/3j4ilvl. 

Зазначимо, рішення щодо скасування «червоного» рівня ухвалюється Державною комісією 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном 

показників, які характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню. 

 



Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Оновлення застосунку “Вдома”: 

що змінилось і як тепер дотримуватись режиму самоізоляції після перетину кордону 

При перетині державного кордону невакциновані громадяни мають встановити застосунок 

«Вдома». При цьому сама цифрова послуга частково змінює своє призначення - додаток більше не 

відстежуватиме геолокацію, а через 72 години буде деактивований.  

Відповідні зміни затвердив Уряд, внесши зміни до постанови №1236 “Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2”. 

Відповідно до оновленого тексту документу, українці, які повертаються з-за кордону, та 

іноземці, які прибувають до України, і не мають свідоцтва чи сертифікату про вакцинацію, 

зобов’язані показати працівнику прикордонної служби активований додаток “Вдома”. Інакше - 

громадян України відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді 

на територію України. 

Для реєстрації у застосунку “Вдома” чи на офіційному порталі потрібно вказати наступні 

дані:   прізвище, ім’я, по батькові особи (за наявності); 

серія та/або номер паспорта;  

визначене особою місце самоізоляції;  

засоби зв’язку (номер телефону);  

Упродовж 72 годин до вищевказаних даних, в додаток має підтягнутися результат ПЛР або 

тесту на антиген, зроблений у верифікованих МОЗ лабораторіях України. Якщо будь-який із 

тестів покаже негативний результат, застосунок “Вдома” можна видаляти. У випадку ж 

позитивного результату варто діяти за розробленими рекомендаціями, тобто - подзвонити своєму 

сімейному лікарю. 

Водночас, якщо особа з будь-яких причин не здала тест після перетину кордону, через 72 

години додаток деактивується, а інформація автоматизовано передається до правоохоронних 

органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням в місці самоізоляції. 

Викладені зміни набирають чинності з моменту офіційної публікації Постанови.  

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Почали діяти нові правила 

перевезень пасажирів між регіонами 

Для того, щоб скористатись автобусом, поїздом чи літаком, потрібно пред’явити або 

документ про щеплення, або негативний тест на COVID-19 (ПЛР-методом або експрес, який 

чинний 72 години). 

У першу чергу, нові правила торкнуться подорожей Укрзалізницею. 

Для зручності пасажирів потягів Укрзалізниця організувала на найбільших залізничних 

вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.  

Зробити щеплення проти COVID-19 можна на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі та 

Дніпрі. Одразу після вакцинації вам видадуть документ про одну дозу вакцини (форма 063-О), 

який можна пред’явити для подорожей.  

Можливість пройти експрес-тестування на коронавірусну хворобу стала доступною також 

залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачево, Кривого 

Рогу, Вінниці та Полтави.  

Укрзалізниця планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та 

тестування. https://bit.ly/3pC4uR5 

Нагадуємо, що для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та 

червоним рівнем епіднебезпеки потрібно мати один із вказаних документів:  

оформлений на порталі «Дія» або в однойменному додатку «жовтий» чи «зелений» 

міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або 

повного курсу вакцинації; 

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; 

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу 

після процедури у лікаря, який проводив щеплення; 

https://bit.ly/3pC4uR5


Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. 

Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони 

здоров'я, або в сімейного лікаря; 

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу 

здавання матеріалу на аналіз. 

З додаткових питань щодо необхідних для поїздок документів можна звертатись на гарячу 

лінію МОЗ 0 800 60 20 19 та Укрзалізниці 0 800 50 31 11 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Викрито угруповання, яке 

продало 40 тисяч підроблених ПЛР-тестів та Covid-сертифікатів 

Правоохоронці викрили злочинну діяльність угруповання, яке виготовляло та продавало 

тести з негативним результатом на коронавірусну хворобу та паперові сертифікати про 

вакцинацію.  

«Люди, які виготовляють фейкові Covid-сертифікати та ПЛР-тести не просто займаються 

злочинною діяльністю, яка на сьогодні карається законом. Своїми безвідповідальними діями вони 

наражають на небезпеку оточуючих, оскільки це може призвести не лише до розповсюдження 

коронавірусної інфекції, але й збільшення кількості пацієнтів в реанімаційних відділеннях та 

росту статистики летальних випадків»,  – заявила заступниця Міністра охорони здоров’я з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.  

Вказується, що десятеро осіб у соцмережах приймали замовлення на виготовлення ПЛР-

тестів та COVID-сертифікатів. Жодних лабораторних досліджень та процедури щеплення 

замовники послуг не проходили, а лише надавали свої дані для оформлення документації.  

У переліку клієнтів також були й туристичні агенції. Вартість підробного тесту становила 

400 гривень, а сертифікат коштував 1500 гривень. Проте представники туристичних агенцій 

«перепродавали» їх за вищою ціною.  

За інформацією правоохоронців, угруповання діяло близько року і за цей час вони встигли 

виготовити понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 підроблених COVID-сертифікати.  

Кожного місяця зловмисники «заробляли» 4 мільйони гривень. На так званих довідках 

використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медичних установ. 

Правоохоронці також попередили продаж понад 100 фейкових сертифікатів про 

вакцинацію. Напередодні зловмисники прийняли замовлення на їхнє виготовлення.  

За місцем мешкання фігурантів, в їх автомобілях та в офісах в Київській, Харківській та 

Запорізькій області проведено 23 обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, телефони, банківські 

картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. 

Наразі поліцейські встановлюють їхнє походження. 

Семеро зловмисників, зокрема і організатор, затримані в порядку ст. 208 Кримінального 

процесуального кодексу України. 

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, 

штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 

(Шахрайство), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару), ч. 1 ст. 325 (Порушення 

санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) 

Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри.  

Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: у Вінниці, Чернігові та Житомирі 

обговорили шляхи підвищення охоплення щепленнями проти COVID-19 медиків та людей 

старшого віку 

В Україні триває серія круглих столів, спрямованих на підвищення охоплення вакцинацією 

проти COVID-19 медичних працівників та людей у віці від 60 років.  

Зважаючи на те, що медики щодня наражаються на небезпеку інфікуватися COVID-19, а 

літні люди хворіють найтяжче та найчастіше помирають від цієї хвороби, саме ці групи населення 

в першу чергу потребують захисту від коронавірусної хвороби шляхом вакцинації.  



Протягом 11-13 жовтня круглі столи на тему «Адвокація на підтримку стратегій із 

вакцинації проти COVID-19 згідно з Дорожньою картою та їх виконання в Україні» відбулися у 

Вінниці, Чернігові та Житомирі. 

До участі у заходах долучилися керівники обласних державних адміністрацій та 

департаментів/управлінь охорони здоров'я, представники об'єднаних територіальних громад, 

громадських організацій, медики та лідери думок. Спікерами круглих столів виступили експерти 

та фахівці Міністерства охорони здоров’я України, Бюро ВООЗ в Україні, Національної технічної 

групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), Державного експертного центру України, Центру 

громадського здоров'я МОЗ України.  

Під час круглого столу з відеозверненнями виступили Міністр охорони здоров'я України 

Віктор Ляшко та Голова Бюро ВООЗ в Україні Др. Ярно Хабіхт. 

Як доповів Олександр Заіка, керівник національної програми імунізації Центру 

громадського здоров’я та радник міністра охорони здоров’я з питань імунізації на громадських 

засадах, у світовому рейтингу вакцинації Україна займає 50-те місце. Наразі 8 млн українців 

отримали першу дозу. Понад 6,6 млн отримали дві дози. В Україні працює більше ніж 3300 

пунктів щеплень, більше як 1300 мобільних бригад та понад 400 центрів масової вакцинації. Мета, 

яку поставила перед собою Україна,  – зробити 48 млн щеплень до кінця року. Планова кількість 

складає 263 тис. щеплень на день, однак максимальна кількість зроблених щеплень на день не 

перевищила 226,6 тис.  

Вусала Аллахвердієва, технічна експертка Бюро ВООЗ в Україні, висловила занепокоєння 

тим, що з використаної вакцини дуже мала частка дісталася літнім людям. «Люди похилого віку 

складають 10,1 млн осіб (близько 26% від населення України). І вони отримали лише 26% всього 

запасу введеної вакцини. Це означає, що літні люди не мають пріоритету, і вони отримують 

послугу вакцинації так само, як загальне населення. Це треба змінювати», – зазначила Вусала 

Аллахвердієва. Вона підкреслила, що керівництво ОТГ та місцеві лідери повинні координувати з 

охороною здоров'я для донесення інформації про COVID-19, та послуг вакцинації для своєї 

громади. Вакцинація населення похилого віку, особливо в сільській місцевості, вимагає 

правильного вибору каналів інформування населення, прямої участі сільського управління і 

прямого контакту з місцевим населенням.  

У Вінницькій області двома дозами проти COVID-19 щеплено 15,7% населення. Серед 374 

тис. населення у віці 60+ повністю вакциновані лише 67 тис. осіб (17,8%). Однак люди похилого 

віку складають 25% від населення області, і вони отримали лише 27% введеної вакцини.  

«Наразі Вінницька область долучилася до ідеї Міністерства охорони здоров’я, яка була 

доручена на нараді президента країни, — це наближення вакцинації до людей похилого віку. Ми 

говоримо про тимчасові пункти щеплень, виїзди мобільних бригад на відділення Укрпошти. 

Наразі в області працює 19 таких відділень», – зазначила Лариса Бевза, начальник відділу 

екстреної та первинної медичної допомоги населенню, медичної реабілітації Департаменту 

охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА, виступаючи на круглому столі «Адвокація на 

підтримку стратегій із вакцинації проти COVID-19 згідно з Дорожньою картою та їх виконання в 

Україні» у м.Вінниця.  

У Чернігівській області однією дозою вакцини охоплено 24% населення, двома дозами  – 

майже 20%. Пріоритетними щодо вакцинації є групи вікового та професійного ризику (люди віком 

60+, медичні працівники, освітяни). Ці категорії населення несуть великі ризики щодо 

захворювання, захистивши їх, ми захищаємо систему охорони здоров’я в цілому. 

Серед медиків Чернігівської області однією дозою щеплено 60% осіб, дві дози отримали 

51% працівників, що є нижчими за загальноукраїнські показники (81% та 64% відповідно). 

Охоплення щепленнями серед  людей літнього віку складає 22,3% (1 доза) та 19% (2 дози).  

«Зараз ми починаємо знову активізувати категорію 65+. Для цього у співпраці з 

«Укрпоштою» проводимо роз’яснення серед цієї категорії населення. Пункти вакцинації відкриті 

по відділеннях «Укрпошти», тому що декому так зручніше. Ми також плануємо залучати 

соцпрацівників, які мають підопічних категорії 65+, для того, щоб вони на своєму рівні, 

спілкуючись «однією мовою», могли доносити правильні речі про вакцинацію», – розповіла під 

час круглого столу у м. Чернігів заступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації 

Жанна Шевчук.  



Наразі Житомирська область демонструє показники вакцинації проти COVID-19 серед 

пріоритетних груп дещо вищі за загальноукраїнські. Так, у категорії освітян в області щеплено 

однією дозою 83,8%, двома дозами – 61% (усього по Україні 79,5% та 60% відповідно). 

Охоплення щепленнями медиків на Житомирщині складає 94% першою дозою та 73% 

другою дозою.  

Серед людей у віці 60+ у Житомирській області щеплено першою дозою 23,1%, двома 

дозами 19%. Загалом по Україні – 22,1% та 18,4% відповідно. 

Серед госпіталізованих внаслідок COVID-19 лише 5,5% осіб вакцинованих, і у цих 

пацієнтів легкі форми. Серед померлих внаслідок COVID-19 жоден не був вакцинованим. 

«Наші сімейні лікарі обдзвонюють і їздять по селах, збирають на вакцинацію людей 

похилого віку і розказують їм про те, що це важливо. Звичайно, в цьому випадку нам потрібна 

допомога саме місцевої влади, саме лідерів думок на місцях, тому що їх приклад, активна позиція 

в плані вакцинації буде сприяти тому, що ми як медичні працівники зможемо вакцинувати більшу 

кількість населення і таким чином зменшити навантаження на систему надання стаціонарної 

медичної допомоги, яка зазнає великого удару, коли збільшується кількість хворих людей з 

важкими формами», – поділилася досвідом роботи в області Світлана Мошківська, директор 

Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА. 

Модератор заходу Тимофій Бадіков, виконавчий директор ГС «Коаліція за вакцинацію», 

запропонував керівництву Житомирської області організувати зустріч із власниками ЗМІ щодо 

представлення інформації про хворобу та вакцинацію. Він зазначив, що навіть одне некоректне 

повідомлення в ЗМІ може звести нанівець кропітку роботу щодо охоплення вакцинацією.  

Учасники круглого столу погодилися, що важливо спільними зусиллями зробити все, щоб 

захистити найбільш вразливі категорії населення та допомогти системі охорони здоров’я 

витримати тягар пандемії. Учасники заходу обговорили, як працювати через лідерів думок, з 

громадою, щоб доносити достовірну інформацію про вакцинацію та COVID-19 людям у 

віддалених районах області. Поділилися позитивним досвідом вакцинації в організованих 

колективах та громадах.  

18-21 жовтня круглі столи проводяться у м. Суми, м. Полтава, м. Кропивницький та м. 

Черкаси.  

Долучайтеся до заходів через YouTube-канал ГС «Коаліція за вакцинацію» 

https://bit.ly/KZVSubscribe, ставте свої запитання учасникам через онлайн форму 

https://bit.ly/AskOnCovid19.   

Круглі столи відбуваються в рамках адвокаційної кампанії Всесвітньої організації охорони 

здоров’я у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Громадською спілкою «Коаліція за 

вакцинацію» за підтримки Європейського Союзу, за сприяння Центру громадського здоров’я МОЗ 

України та структурних утворень МОЗ в регіонах. Слідкуйте за анонсами на сайтах ОДА. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Херсонській області дали ще 17 

млн грн субвенції на кисень, але перевірять раціональність витрати попередньо наданих 

коштів 

За результатами поїздки міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка до Херсонської області 

визначили нову потребу у забезпеченні централізованою подачею кисню закладів охорони 

здоров’я, де лікують пацієнтів із COVID-19.  

20 жовтня Кабінет Міністрів України схвалив постанову про виділення 17 мільйонів 

гривень на кисень для Херсонській області – регіону, який цієї осені першим потрапив на 

червоний рівень епіднебезпеки.  

Кошти виділили в межах бюджетної програми «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками». 

Реалізація рішення дозволить забезпечити безперебійну подачу кисню пацієнтів із 

коронавірусною хворобою.  

Водночас, МОЗ направило лист на Держаудитслужбу із проханням перевірити стан 

реалізації попередніх субвенцій, адже до цього регіон вже отримував понад 92 млн грн на 

підготовку лікарень для забезпечення кисневою терапією пацієнтів із COVID-19. 



Довідково: Станом на 19 жовтня на лікуванні у медичних закладах перебуває 35 049 

пацієнтів із COVID-19 та 5 425 – із підозрою на коронавірусну хворобу. Загалом, кисневу терапію 

в лікарнях отримують 32 214 хворих на COVID-19. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: центри вакцинації 

працюватимуть у регіонах, де встановили червоний рівень епіднебезпеки 

Центри вакцинації проти COVID-19 будуть працювати у регіонах, де встановили червоний 

рівень епіднебезпеки.  

Зміни, які дозволять працювати  центрам вакцинації на червоному рівні, внесли до 

Постанови Кабінету Міністрів №1236 під час засідання уряду 20 жовтня.  

«Не перестаємо переконувати: лише вакцинація може врятувати людину від смерті та 

тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Мешканцям тих областей, які перебувають на жовтому 

рівні, раджу не чекати посилення карантину, щоб потім у чергах чекати на щеплення. Маємо 

робити 1,5 млн щеплень на тиждень. Регіони, де встановили червоний рівень, вже доводять: як 

тільки посилили епідемічні заходи, так охочих зробити щеплення різко побільшало.  Тому прошу: 

не нехтуйте своїм життям та здоров’ям, подумайте про близьких, захистіть не лише себе, а й 

рідних від ризику програти у боротьбі із коронавірусної хворобою», – заявив Міністр охорони 

здоров’я Віктор Ляшко.  

Наразі п’ять областей перебувають на червоному рівні епіднебезпеки. Йдеться про 

Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області.  

З часу запровадження там посилених протиепідемічних обмежень кількість зроблених 

щеплень у вказаних регіонах зросла вдвічі. 

Загалом, за час кампанії з вакцинації було проведено 14 865 911 щеплень. Рекордна 

кількість зроблених щеплень була 19 жовтня – 226 587, з яких 142 141 громадянин отримав першу 

дозу вакцини. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: з 21 жовтня набувають чинності 

нові правила міжрегіональних перевезень. Міністерство охорони здоров’я зібрало 

найчастіші питання щодо нових змін, з якими звертаються українці та відповідає на них. 

Чи можуть ті, хто перехворів використати в транспорті COVID-сертифікат про 

одужання? 

COVID-сертифікат на підставі одужання передбачений в додатку «Дія» та наразі перебуває 

на етапі тестування. Коли він стане доступним для користувачів «Дії», тоді його можна буде 

використовувати для того, щоб скористатись громадським транспортом для поїздок між 

регіонами. Діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів.  

Чи можна отримати паперову довідку про перенесену хворобу?  

Отримання паперової довідки наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати 

такий COVID-сертифікат в «Дії», коли він стане доступним. 

Чи можна показати сертифікат в Дії? 

Так, для поїздок між областями можна показати цифровий сертифікат в додатку «Дія». 

Підходить як «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і 

«зелений» внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації). 

Якщо я маю протипоказання до щеплення, чи можу я показувати таку довідку для 

міжрегіональних поїздок? 

Наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-

19.  

Водночас, наголошуємо, що осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення 

в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини 

(анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини.  

Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час 

міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації. 

Наразі громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати 

його у поїздках між регіонами.  

Де можна взяти довідку про отримання першої дози вакцини?  



Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, 

який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використати для поїздок 

міжрегіональним транспортом.  

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: одна з вакцин проти COVID-19, 

які використовує Україна, – Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Це інноваційна вакцина на 

платформі мРНК, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з 

американським фармакологічним концерном Pfizer. 

Ефективність вакцини Comirnaty проти так званого “дикого” варіанту вірусу SARS-CoV-2, 

який вперше виявили в Вухані, становить 95%. Джерело: https://bit.ly/Comirnaty_wild 

Вакцина ефективно захищає і від інших мутованих штамів коронавірусу. Так, за 

результатами британського дослідження, опублікованими в авторитетному науковому виданні 

«The New England Journal of Medicine» у серпні 2021 року, вакцина Comirnaty має ефективність 

93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом «Альфа», та 88% для штаму 

«Дельта». Джерело: https://bit.ly/vaccines_Delta 

На середину жовтня Україна отримала 7,4 млн доз вакцини Comirnaty і вже понад 3,2 млн 

українців вакцинувались нею. Вакцина доступна у центрах масової вакцинації та пунктах 

щеплень. 

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. 

Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на https://list.covid19.gov.ua/ або 

за телефоном 0 800 60 20 19. 

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: 

https://vaccination.covid19.gov.ua/faq 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: коли ви невакциновані, медики 

безсилі. На цьому наголосила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час 

робочого візиту на Житомирщину. 

Міністерство охорони здоров'я України забезпечило доступ усіх громадян до різних 

вакцин, необхідно просто вакцинуватися.  

Під час візиту заступниця міністра відвідала Житомирську поспілкувалася з медичними 

працівниками у міському центрі вакцинації та відвідувачами центру.  Також провела оперативну 

нараду у центрі вакцинації населення COVID-19 із керівниками,  відповідальними за медичну 

галузь області і міста,  обговоривши питання організації роботи, логістики, можливості 

розширення мережі та потужності  центрів і пунктів вакцинації у Житомирі та по області, зокрема 

у селах.  

«Ми вкотре просимо українців вакцинуватися. Нині захворюваність на ковід стрімко 

зросла, зокрема, на Житомирщині 17 жовтня було зафіксовано 703 нові випадки COVID-19. 

Госпіталізованих - 168, і всього 7% із них - вакциновані, а отже, впевнена, найближчим часом 

відправляться додому здоровими. Закликаю усіх: цінуйте своє життя - вакцинуйтеся!», - 

наголосила Ірина Микичак. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: масова вакцинація та 

дотримання карантину – лише за таких умов можна уникнути зростання темпів 

захворюваності у країні. Про це сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко 

відвідавши Запорізьку область з робочою поїздкою. 

«Наша система охорони здоров'я спроможна робити близько 1,5 млн щеплень на тиждень 

без надмірних навантажень. В середньому це 220-250 щеплень на добу в одному пункті 

вакцинації. На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний 

процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до 

Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це 

пріоритетом. І за вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість 

щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа – регіони можуть і повинні нарощувати темпи 

далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення 

керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя», - зазначив міністр. 

https://vaccination.covid19.gov.ua/faq


Разом із головою Запорізької облдержадміністрації Олександром Старухом Віктор Ляшко  

відвідав найбільші центри масової вакцинації в місті. Наразі в обласному центрі вже діють шість 

центрів масової вакцинації, найближчим часом відкриються ще як мінімум 2. 

«Такі центри масової вакцинації повинні відкриватися за межами закладів охорони 

здоров'я. Це дозволяє розвести людей, які хочуть вакцинуватись та людей, які йдуть на прийом до 

лікаря через симптоми, в тому числі коронавірусної хвороби», - уточнив Віктор Ляшко. 

Також у Запоріжжі міністр охорони здоров’я провів кілька робочих зустрічей. Зокрема, 

побував в обласній інфекційній лікарні та обласному центрі екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф. 

Крім того, Віктор Ляшко провів нараду з керівництвом Запорізької області, 

представниками районних державних адміністрацій та головами територіальних громад у форматі 

відеоконференції. Говорили про епідситуацію, дотримання карантинних обмежень встановлених 

для червоного рівні епідемічної небезпеки, необхідність покращення темпів вакцинації та 

оптимізації роботи пунктів щеплень. 

Як нагадали у відомстві, за дорученням Прем’єр-міністра України для регіонів країни 

Міністром охорони здоров’я встановлено виконання цільових показників по охопленню 

вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на цей тиждень. Відповідне доручення 

вже підписане міністром охорони здоров'я та надіслано до виконання. Кожна область відповідно 

до своїх можливостей отримала індикаторний показник кількості щеплень, яку повинно виконати. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: «Чистий мозок» — дайджест 

спростувань медичних міфів №5 

МОЗ спільно з освітньою платформою @StopFake продовжують інформаційний проєкт 

«Чистий мозок». Представляємо Вам нову підбірку спростувань. 

МІФ №1: Деякі напої можуть впливати на результат тестування на Covid-19 

Деякі українські видання поширили новину про те, що нібито деякі напої впливають на 

результат тесту на COVID-19. При цьому медіа посилалися на дані дослідження «Як 

безалкогольними напоями «зламати» швидкий тест на антиген COVID-19?», оприлюднене у 

Міжнародному журналі інфекційних захворювань.  

ФАКТ: Німецькі вчені не стверджували про однозначний вплив різних напоїв на результат 

тестування на Covid-19, а встановили, що неправильне використання експрес-тестів на ковід може 

призвести до хибно-позитивних результатів. Більше інформації тут: https://bit.ly/3voKEJM 

МІФ №2: Американська авіакомпанія Southwest Airlines скасувала 2000 рейсів через 

відмову пілотів вакцинуватися 

У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що американська авіакомпанія 

Southwest Airlines начебто скасувала близько 40% своїх рейсів на початку жовтня через те, що 80 

пілотів та інших співробітників компанії відмовилися вакцинуватися від COVID-19. 

ФАКТ: Авіакомпанія Southwest Airlines скасувала свої рейси через погану погоду, 

проблеми з управлінням повітряним рухом і військові маневри у Флориді. Усі ці чинники 

викликали «ефект доміно» й зумовили подальші збої, які порушили роботу авіаперевізника 

впродовж вихідних 9 і 10 жовтня. Більше інформації тут: https://bit.ly/2YSR0W7 

МІФ №3: Землетрус знищив церкву на Криті, де було облаштовано центр вакцинації 

Поширюється інформація про те, що на грецькому острові Крит землетрус знищив церкву, 

одна людина загинула. Раніше в цій церкві було обладнано центр вакцинації. До світлини 

зруйнованої церкви додається коментар, мовляв, це - «явний знак» або що це – реакція «на 

молитви людей», які виступають проти вакцинації.  

ФАКТ: На грецькому острові Крит землетрус дійсно знищив церкву, але центр вакцинації 

було облаштовано в іншій, яка залишилася неушкодженою. Більше про цей міф тут: 

https://bit.ly/30D0aqa 

 МІФ №4: Слово «імунітет» походить від назви давньоримських рабів, які прибирали 

трупи 

Дезінформатори поширюють інформацію про те, що слово «імунітет» походить від того, як 

називали у Стародавньому Римі рабів, яких використовували для збирання трупів під час епідемії.  

ФАКТ:  Латинський термін «immunis» не має нічого спільного ані з рабами, ані зі 

збиранням трупів. Він означав у Стародавньому Римі звільнення від цивільних або військових 



повинностей і пов’язаний з юридичним значенням слова «імунітет». Медичний термін «імунітет» 

з’явився пізніше, з розвитком імунології як науки. Більше у спростуванні: https://bit.ly/3BTYmqx 

 МІФ №5: мРНК-вакцини від COVID-19 викликають мутації у новонароджених 

Користувачі поширюють повідомлення про те, що у щеплених мРНК-вакцинами від 

COVID-19 жінок народжуються діти з різними мутаціями, і навіть хвостами -  як у тварин. У 

якості доказу наводиться сюжет турецького телеканалу Beyaz, в якому голова Партії добробуту 

Туреччини Фатіх Ербакан демонструє фотографії дітей, що народилися з різними патологіями. 

ФАКТ: мРНК вакцини не мають негативного впливу на дітей, які перебувають в утробі. 

Фотографії дітей з вродженими вадами, які поширюються в соцмережах, були зроблені ще до 

пандемії COVID-19. Одна з них оброблена в фоторедакторі, на другий – дитина з рідкісним 

генетичним захворюванням, а на третій - сіамські близнюки, які народилися в 2016 році. Більше у 

спростуванні: https://bit.ly/2Z18q2T 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: 94,2% українців, 

госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не мали жодної дози антиковідної вакцини 

З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 

жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що 

свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData. 

У відомстві нагадали, що найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози 

вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для: 

CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів 

Comirnaty/Pfizer — 21 день 

Moderna — 28 днів 

AstraZeneca  — 4-12 тижнів 

За 11-17 жовтня щеплення отримали 762 352 людини. Усього станом на 18 жовтня 

принаймні однією дозою антиковідної вакцини щепилися 8 065 760 осіб, двома дозами – 6 573 564 

особи. 

Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США свідчать про те, що 

невакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму 

«Дельта», ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з 

тими, хто отримав дві дози вакцини. 

На статистику захворюваності серед вакцинованих можуть впливати підроблені документи 

про щеплення. Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та 

померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. Це підриває довіру до 

ефективності вакцини.  

Тому Міністерство охорони здоров’я просить українців, які знають про випадки підробки 

таких документів, повідомляти про них у поліцію або до контакт-центру МОЗ. Детальніше – 

bit.ly/COVID-dovidky_pidrobka 

Шукайте список центрів та пунктів вакцинації за посиланням: list.covid19.gov.ua. Більше 

інформації про вакцинацію проти COVID-19 на moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov та 

vaccination.covid19.gov.ua. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: вагітні жінки мають вищий 

ризик ускладнень від COVID-19 у порівнянні з невагітними. Вони частіше потрапляють до 

реанімації та під апарат штучної вентиляції легень. 

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), вагітні жінки із 

симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї 

хвороби.  

Ковід під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів 

(народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної 

терапії. 

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи 

на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. 

Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні 

ризики. 



Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19. При виборі вакцин для щеплення 

вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-

BioNTech.  

Мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-

BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини. Здорова мама – найважливіше для 

здорової дитини. 

Більше інформації про вакцинацію від COVID-19 під час вагітності від Центрів з контролю 

та профілактики захворювань у США (CDC): https://bit.ly/3auWdpi. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: усе про вакцини від COVID-19 в 

Україні: AstraZeneca 

Одна з вакцин проти COVID-19, які використовує Україна, – AstraZeneca. Це векторна 

вакцина, яку розробила шведсько-британська компанія AstraZeneca разом з Оксфордським 

університетом. Вакцина, вироблена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – 

AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.  

Схвалена ВООЗ, ЄС, Канадою, Індією та багатьма іншими країнами для екстреного 

використання. Застосовується для всіх, старше 18 років. 

Ефективність вакцини 

За останніми даними досліджень у реальних умовах, тобто після того, як десятки мільйонів 

людей у всьому світі щепилися цією вакциною, дві дози AstraZeneca захищають від важкої 

хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму 

Альфа. Джерело: bit.ly/UK_delta  

Різні дослідження показали, що вакцина на 80% зменшує ризик заразитися коронавірусом 

(bit.ly/3F0LtNe) та майже у два рази зменшує ризик інфікувати ваших невакцинованих близьких і 

рідних, якщо ви все ж таки захворієте (bit.ly/3CXs9Pe). 

Як працює 

AstraZeneca використовує безпечний вірус застуди, у який вмонтована “інструкція” для 

виготовлення специфічних білків коронавірусу. Вектор доставляє цю “інструкцію” в клітини 

організму людини. Клітини починають виробляти цей білок. Імунна система розпізнає, що білок 

не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього. Так організм вчиться, як 

захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.  

Це добре вивчена технологія, що робить векторні вакцини безпечними. Прикладом вакцини 

цього типу є вакцина проти гарячки Ебола. 

Склад вакцини 

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок 

коронавірусу, який викликає імунну відповідь. 

Допоміжні речовини: L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат; динатрієва сіль 

етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA); магнію хлорид; етанол; полісорбат 80; натрію хлорид; 

сахароза; вода для ін’єкцій. 

Інтервал  

Інтервал між введеннями вакцини 4-12 тижнів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.  

AstraZeneca в Україні 

На кінець вересня Україна отримала 4,9 млн доз вакцини AstraZeneca різних виробників і 

вже понад 1,26 млн українців вакцинувались нею. Вакцина доступна у центрах масової вакцинації 

та пунктах щеплень. 

Переваги 

За даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World, AstraZeneca 

європейського та корейського виробництва визнана у 145 країнах світу (станом на 29.09.2021). Це 

означає, що якщо ці країни дозволятимуть в’їзд громадян України, щеплення цією вакциною 

даватиме право перетинати кордон, селитися в готелях та відвідувати публічні місця та заходи.  

Важливо! Якщо ви плануєте подорож, перевіряйте умови в’їзду кожної країни на 

tripadvisor.mfa.gov.ua. 

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. 

Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за 

телефоном 0 800 60 20 19. 



Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: 

vaccination.covid19.gov.ua/faq  

Додаткові джерела інформації про вакцину: 

Сайт AstraZeneca www.astrazeneca.com (англійською) 

Інформація про вакцину Всесвітньої організації охорони здоров’я: www.who.int/news-

room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know  

(англійською) 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: усе про вакцини від COVID-19 в 

Україні: Comirnaty/Pfizer-BioNTech 

Одна з вакцин проти COVID-19, які використовує Україна, – Comirnaty від Pfizer-BioNTech. 

Це інноваційна вакцина на платформі мРНК, розроблена німецькою біотехнологічною компанією 

BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. 

Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді, ЄС, а загалом у 

майже 100 країнах світу.  

Ефективність вакцини 

Ефективність проти так званого «дикого» варіанту вірусу SARS-CoV-2, який вперше 

виявили в Вухані, — 95%. Джерело: https://bit.ly/Comirnaty_wild 

Згідно з результатами британського дослідження, опублікованими в авторитетному 

науковому виданні «The New England Journal of Medicine» в серпні 2021 року, вакцина 

Comirnaty/Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного 

штамом «Альфа», та 88% для штаму «Дельта». Джерело: https://bit.ly/vaccines_Delta 

Як працює 

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує 

шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК 

потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. 

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так 

організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом. 

Безпечність 

мРНК-вакцини – це інноваційне рішення. Ідея створити вакцину на основі рибонуклеїнових 

кислот з’явилася ще на початку 1990-х. За останні 25 років було здійснено понад 500 досліджень 

цієї технології. Але реалізовано її було лише навесні 2020 року, коли почалися клінічні 

дослідження таких вакцин проти  COVID-19. 

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як 

клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. 

мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу. 

Склад вакцини  

Діюча речовина: 

мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для 

формування імунної відповіді 

Допоміжні речовини: 

ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар’єр 

навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини 

DSPC – фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного 

компонента, а тому підсилює його дію. 

дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують 

вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла 

натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини 

сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину 

вода для ін’єкцій 

Інтервал  

Інтервал між введеннями вакцини 21-28 днів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.  

Умови зберігання та транспортування  

Вакцина потребує наднизьких температур зберігання й транспортування (від -80 до -60 С).  



Після розмороження, нерозведена вакцина може зберігатися за температури від +2°C до 

+8°C до 30 діб. Протягом цього періоду на транспортування можна виділити не більше 12 годин.  

Після розморожування вакцину заборонено заморожувати повторно.  

Термін зберігання вакцини після розведення за температури від +2 до +25°C - 6 годин. 

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих в межах COVAX, із дотриманням 

правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку 

USAID. Вакцину, куплену держкоштом, зберігає й транспортує державне підприємство 

«Укрмедпостач». 

Comirnaty в Україні 

На початок жовтня понад 3 млн українців щепилися вакциною Comirnaty. Наразі країна має 

близько 2 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, 

нею вакцинують мобільні бригади. 

Переваги 

Щеплення вакциною Comirnaty дозволяє подорожувати до 125 країн світу, за даними 

онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World станом на початок жовтня.  

Важливо! Якщо ви плануєте подорож, перевіряйте умови в’їзду кожної країни на 

tripadvisor.mfa.gov.ua. 

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. 

Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за 

телефоном 0 800 60 20 19. 

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: 

vaccination.covid19.gov.ua/faq  

Додаткові джерела інформації про вакцину: 

Інформація про вакцину від Всесвітньої організації охорони здоров’я: 

https://bit.ly/Comirnaty_WHO (англійською) 

Інформація про вакцину від Європейського агентства з лікарських засобів: 

https://bit.ly/Comirnaty_EMA (англійською) 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: червоний рівень епіднебезпеки 

запровадять у чотирьох областях 

З 18 жовтня на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей 

буде встановлений червоний рівень епідеміологічної небезпеки.  

Таке рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 жовтня. 

«Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню короновірусної хвороби – 

вакцинація та карантинні обмеження. Але в нас чомусь продовжують нехтувати можливістю 

зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження 

карантинних обмежень. Вкотре наголошую: сьогодні на реанімаційних ліжках немає жодного 

вакцинованого. Щеплення дозволяє  уникнути тяжкого перебігу хвороби, наразі 97% 

госпіталізованих  із коронавірусною хворобою не були вакцинованими. Збільшення кількості 

вакцинованих осіб дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних 

обмежень», – заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Також Комісією доручено Міністерству охорони здоров'я опрацювати питання щодо 

розгортання мобільного шпиталю для лікування хворих на COVID-19 на території Херсонської 

області.  

Останні дані свідчать: чим більше мешканців регіону отримали щеплення проти COVID-19, 

тим менше навантаження на медичну систему. Так, у Києві, де повний курс вакцинації пройшли 

майже мільйон містян, зайнятість ліжок, призначених для лікування пацієнтів із COVID-19, 

складає 45%.  

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні.  

Зокрема, забороняється:  

- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, 

- 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. 

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників 

(організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані 

та матимуть зелений COVID-сертифікат.   

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на 

червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних 

правил.  

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення 

протиепідемічних правил в регіоні.  

Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється Державною комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, 

які характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню 

Окрім того, з 21 жовтня набудуть чинності нові правила перевезення пасажирів між 

областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно буде 

використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат 

тестування на COVID-19. Більше про нові правила поїздок та необхідні для цього документи 

читайте за посиланням https://bit.ly/3j4ilvl. 

  

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: одна з вакцин проти COVID-19, 

які використовує Україна, – CoronaVac від Sinovac Biotech.  

Це інактивована вакцина, яку розробила китайська біофармацевтична компанія. Вакцина 

містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє 

імунітет. 

Згідно з результатами чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року, 

ефективність Coronavac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами 

«Альфа» та «Гамма»), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3%  у запобіганні смерті від 

ковіду. Джерело: bit.ly/CoronaVac_Chile. 

Дослідження, яке проводили серед мешканців міста Гуанчжоу в Китаї віком 18–59 років в 

травні 2021 року під час спалаху захворюваності на штам «Дельта», показало, що дві дози вакцини 

Coronavac мали ефективність у 59% проти симптоматичного захворювання на COVID-19, 70,2% 

проти середньої форми тяжкості захворювання і 100% проти важких випадків. Джерело: 

bit.ly/CoronaVac_Delta 

Дослідження серед 43,8 тис. літніх людей у віці від 70 років у штаті Сан-Паулу, Бразилія, з 

січня по квітень 2021 року, продемонструвало що ефективність вакцини Coronavac проти 

симптоматичної хвороби, викликаної штамом «Гамма», для людей цієї вікової групи становила 

46,8%, ефективність у запобіганні госпіталізації була 55,5%, проти смерті – 61,2%. При цьому для 

вікової групи 70-74 роки ефективність проти симптоматичної хвороби становила – 59%, проти 

госпіталізації – 77,6%, а проти смерті – 83,9%. Чим старші були піддослідні, тим нижчою була 

ефективність вакцини. Джерело: bit.ly/CoronaVac70.  

На середину жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Наразі країна 

має більше ніж 6,5 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах 

щеплень, нею вакцинують мобільні бригади. 

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. 

Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за 

телефоном 0 800 60 20 19. 

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: 

https://vaccination.covid19.gov.ua/faq 

https://bit.ly/3j4ilvl
https://vaccination.covid19.gov.ua/faq


 
 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: правила поїздок між регіонами: 

які документи потрібні 

З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та 

червоному рівнях епіднебпезки. Стосуватимуться вони регулярних та нерегулярних перевезень. 

Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний 

транспорт міжобласного сполучення. 

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. 

Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем 

епіднебезпеки потрібно буде мати один із вказаних документів:  

оформлений на порталі «Дія» або в однойменному додатку «жовтий» чи «зелений» 

міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або 

повного курсу вакцинації; 

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; 

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу 

після процедури у лікаря, який проводив щеплення; 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. 

Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони 

здоров'я, або в сімейного лікаря; 

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу 

здавання матеріалу на аналіз. 

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених 

документів несе перевізник. 

Наразі на етапі тестування перебуває COVID-сертифікат на підставі одужання пацієнта.  

Його розробкою займаються Міністерство охорони здоров’я разом із Міністерством 

цифрової трансформації та Національною службою здоров’я.  

Випуск COVID-сертифіката про одужання регулюється постановою Кабінету Міністрів 

України № 677. 

Підставою для отримання COVID-сертифіката стане одужання особи, якщо перед цим 

діагноз був підтверджений позитивним ПЛР-тестом. Документ може бути отриманий не раніше 

14-го дня після встановлення діагнозу. Важливо, що і факт захворювання (позитивний ПЛР-тест), і 

факт одужання, мають бути підтверджені в електронній системі охорони здоров’я. 

Такий сертифікат буде чинним 180 днів з моменту встановлення діагнозу. Оформити його 

можна буде в додатку «Дія». Коли він стане доступним для користувачів, його також можна буде 

використовувати для поїздок громадським транспортом між регіонами.  

Отримання паперових довідок про факт перенесеної коронавірусної хвороби наразі не 

передбачено законодавством. 



Таким чином, з 21 жовтня для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті можна 

буде використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат 

тестування на COVID-19. 

 

 Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: як отримати та скористатись 

направленням на безоплатне КТ 

Комп’ютерну томографію (КТ) призначають для визначення стану органів грудної клітини 

пацієнта.  

Йдеться про ситуації, коли неможливо провести ПЛР-тест на COVID-19, наявність 

дихальної недостатності чи існування супутніх патологій та випадки негативного ПЛР-тесту та 

загальний важкий стан пацієнта. Більше про показання до призначення КТ та ефективність цього 

методу діагностики читайте за посиланням https://bit.ly/3BKik7a. 

Як пацієнту зробити безоплатне КТ? 

- пацієнт має звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря за медичною допомогою. 

У випадку, якщо лікар бачить таку потребу, то виписує пацієнту е-направлення на обстеження. У 

направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про 

заклад та лікаря, який і створив це направлення.  

- далі пацієнт обирає медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з 

НСЗУ. Лікарня чи поліклініка має надавати послуги за пакетом “Профілактика, діагностика, 

спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. Знайти необхідну 

лікарню можна на дашборді НСЗУ https://bit.ly/3DFPTb4 або зателефонувати до контакт-центру 

НСЗУ 16-77.  

- надалі пацієнт має зателефонувати до відповідної поліклініки та уточнити, чи має 

медичний заклад апарат для проведення КТ (томограф) та лікаря, який його може зробити. У 

випадку позитивної відповіді, пацієнт записується на обстеження та приходить у визначений час 

для проведення безоплатного КТ.  

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до 

відповідного пакету послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували. Для 

надання відповідної допомоги лікарня має все необхідне. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: МОЗ розширить перелік 

професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-

19 
Йдеться про проєкт наказу Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням». 

Він передбачає, що обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: 

- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних 

органів виконавчої влади 

- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей 

реабілітаційних закладів 

- підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, 

що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.  

З проєктом наказу, пояснювальною запискою та порівняльною таблицею можна 

ознайомитись на сайті https://bit.ly/3aw5IUT.  

Як нагадали у відомстві, із Переліком організацій, представники яких підлягають 

обов'язковій вакцинації проти COVID-19 можна ознайомитись за посиланням https://bit.ly/3FLgfdh. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: документи, які необхідні для 

поїздок та перельотів між регіонами з 21 жовтня 

Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з жовтим рівнем епіднебезпеки вам необхідний 

один із таких документів: 

- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; 

- Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від 

COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини.  



- Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на 

визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. 

Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з червоним рівнем епіднебезпеки вам буде 

необхідний один із таких документів:  

- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації  

- Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від 

COVID-19 двома дозами дводозної вакцини.  

- Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на 

визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. 

Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх. 

Йдеться, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний 

транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного 

сполучення. 

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. 

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених 

документів несе перевізник.  

 
 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: нові правила міжрегіональних 

перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх 

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть 

стосуватись неповнолітніх пасажирів, оскільки для них наразі не передбачена можливість 

оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.  

Про це заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.  

«Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між 

регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних 

свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило 

використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті», – 

пояснив Віктор Ляшко.  

Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства. Йдеться водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Кабмін затвердив нові правила 

пасажирських перевезень на час карантину 

На засіданні Кабінету Міністрів України 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236, які 

передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили 

«жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.  

«Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення 

коронавірусної хвороби щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і 

у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для 



регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту», – пояснив міністр охорони 

здоров’я Віктор Ляшко.  

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із «жовтим», 

«помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у 

всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:  

- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної 

небезпеки; 

- міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує 

вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, 

дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність 

якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на 

визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. 

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться 

про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт 

міжобласного сполучення. 

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних 

перевезень. 

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених 

документів несе перевізник. 

 

 Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: в Україні, як і в багатьох інших 

країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19. 

Звичайно, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для 

другого щеплення. Втім, якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка 

реакція (наприклад тромбоз), можливо введення вакцин за такою схемою: 

- 1-ша доза  AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-га – Comirnaty чи Moderna  через 

12 тижнів 

- 1-ша доза  Comirnaty чи Moderna, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів 

Як нагадали у відомстві, усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, 

AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є 

взаємозамінними. 

Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними 

та ефективними. 

Запишіться на щеплення від COVID-19 до зручного пункту чи центру вакцинації. Адреси та 

контакти на https://list.covid19.gov.ua/ 

https://list.covid19.gov.ua/


  
 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: МОЗ затвердило перелік 

професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим 

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом від 04.10.2021 № 2153, 

зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за №1306/36928, затвердило перелік організацій, 

представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. 

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з 

метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 

підлягають працівники: 

- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; 

- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; 

- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), 

- загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів 

спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.  

«Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю 

людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в 

лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я 

українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних 

установах», – пояснив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.  

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.  

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 

протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 

Як нагадали у відомстві, працівники освіти та органів виконавчої влади можуть щепитися 

від COVID-19 організовано або індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації. 

Детальний перелік та контакти пунктів та центрів на list.covid19.gov.ua. 

Важливо, що освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до 

проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до 

проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації. 

Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є 

обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних 

установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг», - 

резюмував Міністр. 

 



 Міністерство охорони здоров'я України інформує: якими будуть нові внутрішні 

СOVID-сертифікати? 
Тепер внутрішній COVID-сертифікат можна отримати після настання технічної 

можливості. Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого 

рівня. Так званий зелений — про повний курс захисту. 

Загалом різні COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний 

результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.  
Нагадуємо, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому 

форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно. 
 

 
 

 

 
 

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 медичних послуг 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. 

https://diia.gov.ua/


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://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.  

 

Міністерство охорони здоров’я повідомляє: усі вакцини, схвалені ВООЗ для 

екстреного застосування, захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-

19.  

В Україні використовують такі типи вакцин:  

- Векторна (рекомбінантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio); 

- Інактивована (вакцина з неактивним вірусом) - CoronaVac/Sinovac Biotech; 

- мРНК-вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech. 

Детальніше, як працюють вакцини, дивіться в інфографіці 

 

 

 



 

 
 

Міністерство охорони здоров’я повідомляє: люди з онкологічними хворобами можуть 

дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної 

інфекції. 
Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) дійшла висновку, що для 

їхнього щеплення можна використати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.  
Разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають з 

ними або доглядають за ними. 
Терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. Тому НТГЕІ 

розробив такі рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ 

України. 



 
 

Міністерстві охорони здоров’я інформує: чи можна робити щеплення проти COVID-19 

одночасно з іншими? 
Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову 

вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом у 28 днів після отримання 2-ї дози вакцини проти 

COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів.  
Вакцинацію проти COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення проти інших 

інфекційних хвороб. 
Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити 

незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антиковідної 

вакцини зараховуються. 



  
 

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. 
 

Міністерство охорони здоров’я інформує, якщо ви вакцинувались проти COVID-19, 

здали тест на антитіла, але маєте негативні результати, не хвилюйтеся. 
По-перше, тести, якими вимірюють рівень антитіл не стандартизовані. Лабораторії роблять 

їх по-різному, різними тест-системами та на різному обладнанні. Тому вони часто дають неточні 

результати.  
По-друге, антитіла не єдина ланка захисту від COVID-19.  Крім антитіл існує ще клітинний 

імунітет, який теж виробляється внаслідок вакцинації. 

 
 

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. 
 

Міністерство охорони здоров’я інформує, як діяти, щоб зробити другу дозу вакцини 

проти COVID-19, якщо вас не записали або не телефонують. 
 



 
 

 

 
 



Як вакцинуватись другою дозою людині, яка першу отримала разом з організованим 

колективом, а потім змінила роботу?  
Такий же алгоритм дій людей, які пропустили отримання другої дози вакцини разом зі 

своїм колективом, а в колективі не набирається достатньо людей для другого приїзду мобільної 

бригади. 

Якщо в області змінився регіональний координатор, а роботодавець не має його контакту, 

йому потрібно звернутись до департаменту охорони здоров’я обласної чи Київської міської 

держадміністрацій. Дивіться в інфографіці: 

 
 

Міністерство охорони здоров’я інформує: записи про щеплення проти COVID-19 

зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу 

пацієнта доступні відповідним медичним працівникам.  
Тому якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний 

проміжок часу. 
Що робити, якщо інформації про отримання вами першої  дози вакцини проти COVID-19 

немає в електронній системі охорони здоров’я?  

Дивіться в інфографіці. 

 



 
 

Міністерство охорони здоров’я дає відповіді на поширені запитання щодо 

вакцинації. Відповіді в інфографіці. 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

 Міністерство охорони здоров’я інформує: якщо ви отримали першу дозу вакцини 

проти COVID-19 за кордоном, ви можете отримати другу дозу в Україні. Як це зробити? 
Крок 1. Зверніться до сімейного лікаря, щоб він вніс дані про отримання першої дози в 

електронну систему охорони здоров’я. Для цього необхідно мати офіційний документ, який 

засвідчує дані про проведену вакцинацію першою дозою за кордоном (назва, дата, серія, місце 

проведення,  завірений тим закладом чи лікарем, який проводив) та його переклад українською в 

довільній формі.  

Крок 2. Зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де доступна 

необхідна вам вакцина, у визначений термін після першої дози (AstraZeneca - 12 тижнів, 

Comirnaty/Pfizer - 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів, Moderna - 28 днів). 
Крок 3. Отримайте другу дозу вакцини від COVID-19.  

Якщо у вас є запитання чи вам відмовили в отриманні другої дози, будь ласка, зверніться 

до контакт-центру  0 800 60 20 19. 

 



  
 

 Міністерство охорони здоров’я дає відповіді на найпоширеніші питання про щеплення 

проти COVID-19 та рутинну вакцинацію  

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



Міністерство охорони здоров’я інформує: після вакцинації від COVID-19 можуть 

виникати різні реакції, і це нормально. Усі реакції, які з’являються після щеплення, в медичних 

колах називають «несприятливі події після імунізації» або «НППІ». 

Детальніше про моніторинг та реагування на НППІ, розслідування та класифікацію в 

інформаційних матеріалах: 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Міністерство охорони здоров’я інформує: що робити при симптомах коронавірусу 

SARS-CoV-2. 
 

 
 

 

 

 



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 

 

 
 

 

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


Міністерство охорони здоров’я інформує: тестування критично важливе для 

запобігання і контролю поширення COVID-19. Вчасно виявлені хворі сьогодні - це менше 

інфікованих завтра, а відповідно і менше навантаження на лікарів та більше збережених життів. В 

Україні є можливість зробити ПЛР чи антиген-тест безкоштовно за направленням сімейного 

лікаря. І ми пояснюємо кому та чому не слід ігнорувати візит до профільного закладу чи 

лабораторії. 
Тест на COVID-19 рекомендований для всіх з ознаками захворювання на ГРВІ: висока 

температура, кашель, слабкість, м’язовий та головний біль, подразнення горла. Тест також варто 

робити людям, які близько контактували із хворими на COVID-19 та могли інфікуватися. Варто 

пам’ятати, що кожен третій переносить хворобу безсимптомно, тому тестування допоможе 

запобігти додатковим випадкам поширення COVID-19. 
Чому слід робити тест на COVID-19? Якщо ви інфікувалися, то вчасне виявлення хвороби 

захистить людей довкола: ваших рідних, знайомих, колег по роботі, із якими ви зазвичай 

контактуєте. Серед них можуть бути і люди з груп ризику, літні люди, для яких вірус украй 

небезпечний. Крім того, встановлений діагноз дозволить у разі ускладнень негайно розпочати 

лікування. А ПЛР-тест, який засвідчує, що ви перехворіли на COVID-19 не пізніше, ніж пів року 

тому, зараз дозволяє безперешкодно в’їжджати до частини країн.  

Є два тести для виявлення активної інфекції COVID-19: ПЛР-тести, чутливість яких 

найвища на 7-14 день після зараження, та антигенні тести, які використовують на початку 

захворювання. Перевагою останніх є легкість виконання та швидкість — результат можна 

дізнатися через 15-30 хвилин. Але ПЛР-тести вважаються найбільш точним методом діагностики 

COVID-19 і саме їх використовують лікарі для підтвердження чи спростування діагнозу. 
Як зробити безкоштовний тест на COVID-19? ПЛР-тест можуть зробити пацієнтам з 

вираженими симптомами ГРВІ, пневмонії або тяжкого гострого респіраторного синдрому. Людині 

з підозрою на COVID-19 потрібно зв’язатися зі своїм сімейним лікарем, розповісти про симптоми, 

а вже він вирішить чи викликати мобільну бригаду чи направити на здавання тесту в поліклініку. 

Вчасне тестування на COVID-19 допоможе захистити рідних та близьких і зменшить темпи 

поширення хвороби в країні. А вакцинація від коронавірусу SARS-CoV-2 робить нас ближчими до 

життя без пандемії. 

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 України повідомляє: станом на 21 жовтня в Збройних Силах 

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

хворіє 1 466 особи. 

Всього за час пандемії одужало 26 567 осіб, летальних випадків 96. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 227 осіб. 

За минулу добу зареєстровано 165 нових випадків захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. З них 39 осіб госпіталізовано до закладів охорони здоров'я. 

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 232 946 осіб отримали 1 дозу 

вакцини. Повторно провакциновано 205 243 особи. 

 

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

 

Державна прикордонна служба України повідомляє: SafeBorder допомагає викривати 

підробки Covid-сертифікатів 

Прикордонники ефективно застосовують технічне оснащення та програмне забезпечення 

задля перевірки документів, аби запобігати поширенню коронавірусної інфекції. 

Адже пандемія не відступила – кількість хворих зростає. Тому прикордонники закликають 

громадян дотримуватися правил епідеміологічної безпеки, а єдиним ефективним виходом у 

боротьбі з хворобою є вакцинація. До того ж як в Україні, так і в країнах світу саме для людей, які 

пройшли щеплення, діють певні послаблення. 

Проте окремі громадяни, наражаючи інших на небезпеку, часом намагаються використати 

підроблені Covid-сертифікати, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат 

тестування або одужання від хвороби. 

Для посилення заходів з викриття порушників з серпня 2021 року співробітники 

Держприкордонслужби використовують програмне забезпечення SafeBorder, розроблене 

Довірчою мережею ЄС у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Власне, це 

дозволяє прикордонникам швидко перевіряти чинність документа та його належність відповідній 

особі, яка прямує на в’їзд в Україну. Під час сканування QR-коду, який міститься на документі, 

SafeBorder демонструє – чи дійсний сертифікат чи ні. 

Загалом від початку використання системи прикордонники вже перевірили майже 630 тис. 

сертифікатів. У процесі сканування тільки за останні 3 тижні вдалося виявити близько 300 

документів, які мали ознаки підробки. 

Вкотре наголошуємо, не варто використовувати підроблені документи на державному 

кордоні, адже такі незаконні дії передбачають кримінальну відповідальність. Більше того – якщо 

наші співгромадяни скористаються підробкою для поїздки за кордон і фальшивку виявлять 

правоохоронці країни прямування, то вони також нестимуть відповідальність згідно з 

законодавством тієї країни, до якої прямують. 

 

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

 

 Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: На залізничних вокзалах відкрили 

пункти вакцинації та експрес-тестування на Covid-19 

«Укрзалізниця» з 21 жовтня відкриває на найбільших залізничних вокзалах України пункти 

вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. 

Як повідомляє пресслужба компанії, пункти експрес-тестування працюють на 10 

залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, 

Вінниця та Полтава. Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити тест за 350 грн. 

Крім цього, відсьогодні починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 

залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро. 

  

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: Як себе, якщо у члена родини 

діагностували COVID-19 

Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного 

медичного університету ім. О. О. Богомольця, розповів, як уникнути захворювання на  COVID-19 

членам родини, які перебувають в одному приміщенні із хворим.  



Докладніше — в нашій інфографіці 

 
 

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: «Коли немає сил, а хворих все 

більше і більше... 

COVID-реанімація переповнена в кілька разів. У 6-ліжковому відділенні знаходиться 28 

вкрай важких термінальних хворих. Усі однаково дихають через апарати, не промовляючи 

жодного слова. Свої побажання вони висловлюють лише жестами. Тут немає VIP-палат. Є «VIP-

коридор» і «VIP-куточки», де рятують життя. 

Бригада хірургів прооперувала важку вагітну. З дитиною все гаразд, а мама у важкому 

стані. Для неї життя в реанімації, як чуже життя в чужому тілі. Свідомість не приймає. 

Деяких щасливчиків переводять в ковідну терапію. Їм вдалося подолати хворобу. Для 

інших час страждань, болю, відчаю і сумнівів тільки починається. Діючі протоколи не завжди 

справляються», — поділився на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Риженко, головний лікар 

Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, заслужений лікар України, доктор 

медичних наук, професор. 

 

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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 



 
Протягом 20 жовтня 2021 року зареєстровано 873 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 жовтні: 

 
Працівники Центру у 651 випадку надали заявникам консультаційну інформацію. 

Більшість із них стосувалася протиепідемічних заходів (281), проведення вакцинації від COVID-19 

(174), оформлення документів про вакцинацію від COVID-19 (123). Заявники також цікавилися: 

заходами у комунальній сфері під час карантину, порядком перетину державного кордону, 

розміром штрафів за порушення правил карантину, заходами підтримки підприємців на період 

карантину, контактною інформацією.  



На розгляд органів влади надіслано 222 звернення, які зареєстровані переважно із м. Києва, 

Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Запорізької областей. 

Протягом 20 жовтня 2021 року дещо зменшилася кількість звернень з питань надання 

медичної допомоги та збільшилася – щодо вакцинації від COVID-19. 

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

Києва (20), Донецької (23) та Дніпропетровської (68) областей. Заявники із усіх трьох регіонів 

переважно зверталися щодо надання медичної допомоги та вакцинації від COVID-19. Жителі м. 

Києва також зверталися стосовно отримання соціальних виплат. 

 
 



 
 

 
 

 


