


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 
станом на 02 грудня 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 

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

Сайт – http://moz.gov.ua/ 

https://www.kmu.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/
http://www.fb.com/moz.ukr
https://twitter.com/MoH
https://goo.gl/bJszMq
http://moz.gov.ua/


Viber: https://cutt.ly/PWFZJL3 

 

Telegram-канали: 
«Коронавірус_інфо» - https://t.me/COVID19_Ukraine 

«МОЗ» - https://t.me/mozofficial 

Чат-боти - https://t.me/COVID19_Ukraine_Botтаhttps://t.me/ivanmaskbot 

 

ДП «Медичні закупівлі України»  

Телеграм-бот – https://t.me/medpro_ukraine_bot  

Дешборди – https://bi.medzakupivli.com/  

 

Онлайн-платформа з інформацією про лікування COVID-19 - http://covid19.dec.gov.ua/ 

 

Національна служба здоров’я України Facebook - https://www.facebook.com/nszu.care 

сайт: https://nszu.gov.ua 

 

Центр громадського здоров’я України 0 800 505 804 

Facebook - https://www.facebook.com/phc.org.ua 

сайт: https://phc.org.ua 

 

Усе про вакцинацію: https://vaccination.covid19.gov.ua 

Перелік найближчих пунктів/центрів щеплення: https://vaccination.covid19.gov.ua/list 

Тел.: 0 800 60 20 19 

 

Як отримати сертифікат у «Дії»: https://covid19.diia.gov.ua/ 

 

Безкоштовна «гаряча лінія» по е-лікарняним – 1677 

(щоденно з 08 до 22 години) 

 

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. 

 

 «Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією, що 

призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, загибелі людей, а також до 

завдання значних матеріальних збитків, до неможливості проживання населення на такій території 

чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. 
Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є: 
• здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення 

про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;  
• призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у 

разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 
• визначення зони надзвичайної ситуації;  
• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації 

та масштабів можливих наслідків;  

• організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для 

цього необхідних сил і засобів; 
• організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;  
• організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;  
• організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного 

захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;  

• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою 

на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;  
• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.  

Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів 

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

створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.  

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


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 02 грудня в Україні  зафіксовано        

13 531 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1346, 

медпрацівників – 240). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками – 3 003 

летальних випадків – 525 

одужало (особи) – 23 535 

 

Здійснено тестувань за добу – 86 490 в т. ч.: 

методом ПЛР — 45 544 

методом ІФА — 8 912 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 034 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 3 463 872 

одужало (особи) – 2 995 727 

летальних випадків – 87 057 

проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 
м. Київ – 1418; 

Вінницька область – 568; 

Волинська область – 647; 

Дніпропетровська область – 682; 

Донецька область – 803; 

Житомирська область – 743; 

Закарпатська область – 496; 

Запорізька область – 709; 

Івано-Франківська область – 623; 

Київська область – 640; 

Кіровоградська область – 183; 

Луганська область – 169; 

Львівська область – 729; 

Миколаївська область – 424; 

Одеська область – 418; 

Полтавська область – 677; 

Рівненська область – 461; 

Сумська область – 371; 

Тернопільська область – 310; 

Харківська область – 501; 

Херсонська область – 150; 

Хмельницька область – 594; 

Черкаська область – 493; 

Чернівецька область – 164; 

Чернігівська область – 558. 



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

Севастополя відсутні. 
 

За минулу добу 1 грудня 2021 року вакциновано проти COVID-19 – 205 088 людей 

вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 70 854 людини, повністю імунізовані – 134 

234 людини. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 539 489 людей, з них отримали першу дозу 

– 13 539 487 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 413 361 людину. Загалом 

проведено 24 952 848 щеплень. 

 

Ситуація в світі 

 

- 222 країни та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, 

яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 
- Наразі у світі зареєстровано 263 914 070 випадків COVID-19, зокрема 5 245 478 смертей, 

одужали 238 235 407 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 49 573 122 випадки, Індія – 

34 606 541, Бразилія – 22 105 872. 

- У 184 країнах світу введено понад 8,05 млрд доз вакцини проти коронавірусу.  



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

ефективні проти штаму коронавірусу Delta. 

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

коронавірусу країнам, що розвиваються. 
- Європейський парламент ухвалив регуляторні правила щодо застосування цифрових 

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

Євросоюзу з 1 липня поточного року. 

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

вакцинацію в додатку «Дія» відповідають європейським. 
 - 29 жовтня Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) 

дозволило застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від 5 до 

11 років. 

- Туреччина до кінця 2021 року продовжила умови в'їзду до Туреччини. 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. 

 - Норвегія з 26 листопада посилює правила в’їзду і закликає відмовитися від рукостискань. 

Усі люди віком від 16 років повинні зареєструватися на урядовому веб-сайті принаймні за три дні 

до в’їзду в країну. Людям без підтвердження можуть відмовити у в'їзді 

- У Канаді з 30 листопада особи, які пройшли повний курс щеплень китайською COVID-

вакциною Sinovac (CoronaVac) зможуть подорожувати до Канади без обов’язкового карантину. 

- Іспанія з 22 листопада обмежила можливість поїздок для українців з негативним тестом, 

але для вакцинованих можливість туристичних мандрівок зберігається. 

- У Чехії з 22 листопада ресторани, заклади культури та спорту, заклади сфери надання 

послуг, будь-які масові заходи, серед яких весілля та похорони, зможуть відвідувати лише 

вакциновані громадяни та ті, які мають довідку про перенесену протягом останніх 180 днів 

хворобу. Невакцинованим заборонено перебувати навіть на відкритих терасах ресторанів.  

- У Греції з 6 грудня запровадять карантинні обмеження, зокрема носити захисні маски для 

обличчя на всіх робочих місцях, до обмежених місць належать закриті зони в барах, ресторанах, 

кінотеатрах та музеях. Додаткові обмеження щодо кількості осіб також були введені в судах і 

місцях культури. 

- Латвія з 6 грудня запроваджує обов’язкове тестування на COVID-19 на робочому місці 

щонайменше двічі на тиждень. 

- У Німеччині з 24 листопада почали діяти ковідні обмеження для поїздок громадським 

транспортом ("перехворів", "щеплений", "протестований"). Крім того запроваджується і в офісах. 

Крім того Берлін з 27 листопада запроваджує суттєві обмеження в багатьох сферах суспільного 

життя для невакцинованих жителів і гостей німецької столиці.  

- Чехія з опівночі 26 листопада оголосити надзвичайний стан, який діятиме 30 днів. 

- Португалія з 1 грудня запроваджує нові карантинні обмеження, зокрема повернення 

обов’язкового носіння маски у приміщеннях, для відвідування ресторанів, кінотеатрів та 

бронювання готелів необхідно буде показувати COVID-сертифікат із довідкою про вакцинацію. 

Окрім цього, навіть вакциновані матимуть робити тест на коронавірус перед відвідуванням 

лікарень, а також масових заходів та спортивних подій. Також тести перевірятимуть у іноземців, 

які прибувають до країни. 

- Бельгія з 26 листопада посилила коронавірусні обмеження.  

- У штаті Нью-Йорк з 27 листопада оголосили надзвичайний стан через COVID-19 до 15 

січня 2022 року. 

- Нідерланди вдруге за листопад посилили карантин, зокрема з 28 листопада до 18 грудня. 

Згідно з новими правилами супермаркети можуть працювати до 20:00, а торгові центри, магазини 

що торгують товарами не першої необхідності, ресторани, кафе, театри, кінотеатри, музеї, 

перукарні, салони краси та спортзали повинні зачинятися о 17:00. Жителів країни закликають 

максимально повною мірою працювати в дистанційному режимі. А в офісах необхідно зберігати 

соціальну дистанцію в 1,5 метра.  

- У Молдові режим надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, запроваджений у 

зв'язку з пандемією коронавірусу, продовжили до 15 січня. 



- Велика Британія з 30 листопада запровадила нові заходи і правила в’їзду до країни. Всі 

подорожуючі до Великої Британії мають зробити по прибуттю PCR тест на COVID-19 упродовж 

двох днів і перебувати на самоізоляції до отримання негативного результату. Крім того, треба 

обов’язково користуватися захисними масками в магазинах та громадському транспорті. 

- Після виявлення штаму коронавірусу Omicron авіасполучення з ПАР та сусідніми 

країнами вже припинили десятки держав по всьому світові, а також ввели обмеження для тих, хто 

прилітає. 

- Англія з 30 листопада повернула обов’язок носити маску в транспорті, магазинах, банках 

та інших громадських місцях. 

- Сінгапур з 30 листопада залишиться закритим для туристів через Omicron. 

- Ірландія з 3 грудня посилює правила в'їзду через варіант «Омікрон», зокрема, 

мандрівники, які прибуватимуть до країни літаком або кораблем, повинні будуть показати 

негативний тест на коронавірус перед посадкою на додаток до доказу вакцинації або одужання. 

ПЛР-тести не повинні бути старшими за 72 години, а тести на антигени - за 48 годин. 

- Австрія офіційно продовжили до 11 грудня локдаун. Крім того з 6 грудня буде скорочено 

термін дії сертифікатів про вакцинацію іноземців до 270 днів. 

- Влада Фіджі з 1 грудня дозволила в’їзд іноземним туристам – вперше з березня минулого 

року, коли острівна країна закрила свої кордони для боротьби з поширенням коронавірусу. 

- Кіпр з 6 грудня вимагатиме ПЛР-тести від всіх мандрівників незалежно від вакцинації. 

- Індонезія з 2 грудня збільшила обов’язковий карантин на тлі поширення штаму Омікрон з 

семи до 10 днів. 

- Франція з 4 грудня вимагатиме COVID-тест навіть у вакцинованих мандрівників із країн 

поза ЄС. 

 

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

Новини законодавства 
 

29 листопада 2021 року Кабінету Міністрів України прийняв постанову  № 1237 «Про 

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

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести зміну 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 СОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14) — із 

змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2021 р. № 1102.  

 

24 листопада 2021 року Кабінету Міністрів України прийняв постанову  № 1219 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

відшкодування витрат українських авіаперевізників у період запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів 

України постановляє: 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

відшкодування витрат українських авіаперевізників у період запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додається. 

 

24 листопада 2021 року Кабінету Міністрів України прийняв постанову  № 1217 «Про 

виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та 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 юстиції частини бюджетних призначень у сумі 34576,02 тис. 

гривень, а саме: 

12464,7 тис. гривень (видатки споживання) (з них оплата праці — 10217 тис. гривень) — 

для здійснення доплати до заробітної плати медичним працівникам державної установи «Центр 

охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» та її відокремлених 

структурних підрозділів, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної 

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

22111,32 тис. гривень (видатки споживання) — для закупівлі засобів індивідуального 

захисту з метою покриття потреби державної установи «Центр охорони здоров’я Державної 

кримінально-виконавчої служби України» та її відокремлених структурних підрозділів, які 

надають медичну допомогу засудженим та особам, узятим під варту. 

 

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

Новини Уряду  

 

Прем’єр-міністр: Держбюджет на 2022 рік — це бюджет розвитку та модернізації 

України 

Пріоритети Державного бюджету на 2022 рік залишилися незмінними: медицина, освіта, 

безпека та оборона, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій. Про це 

зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 2 грудня. 

Прем’єр-міністр привітав ухвалення кошторису у Верховній Раді та подякував народним 

депутатам. 

«Як уже анонсував Президент, один із головних акцентів цього бюджету — це підвищення 

зарплати українським медикам. 20 тис. грн буде мінімальною зарплатою для лікарів. 

Трансформація медицини залишається головним пріоритетом і для цього виділено відповідні 

кошти. 196 млрд грн з урахуванням трансфертів. Це на 34 млрд більше, ніж було цього року», — 

зазначив Денис Шмигаль. 

Очільник Уряду зауважив, що після підготовки до другого читання кошторис залишився 

збалансованим і реалістичним. Доходи зросли на 50 млрд гривень, тоді як дефіцит залишився на 

рівні 3,5%. 

 

Покращення епідемічної ситуації в Україні та протидію новому штаму COVID-19 

«Омікрон» обговорили на селекторній нараді у Президента 

В Україні четвертий тиждень поспіль покращується динаміка показників захворюваності на 

COVID-19. Проте у низці країн світу зафіксоване поширення нового штаму коронавірусу – 

«Омікрон». Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира 

Зеленського. 

Як доповів Главі держави Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, станом на сьогодні в 

Україні – 421 699 активних хворих, що на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому. 

Найбільше недужих наразі в Одеській та Херсонській областях, найкраща ситуація – у 

Кіровоградській та Донецькій. 

Під час наради було зазначено, що в Україні шостий тиждень поспіль зберігається високий 

рівень вакцинації – щотижня проводиться близько 1,6-1,7 млн щеплень. 

Глава держави наголосив, що темпи вакцинації українців потрібно нарощувати, допоки 

щеплення не отримає більшість населення країни.  

Значна увага на нараді була приділена заходам з протидії можливому поширенню в Україні 

штаму коронавірусу «Омікрон», який викликає важчий перебіг хвороби. Перші випадки 

інфікування цим штамом були зафіксовані у молодих людей, зокрема студентів університетів. 

Як повідомив Президентові міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністерство вже 

розробляє заходи для запобігання зараженню українців новим штамом. Так, громадяни України, 

які побували в країнах, де виявлено «Омікрон» – у Південно-Африканській Республіці, Республіці 

Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, – мають пройти самоізоляцію після 

повернення на батьківщину. 



«Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було 

виявлено новий штам. Прийнято рішення не пускати на територію України без проходження 14-

денної самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше 

ніж сім днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений», – зазначив 

Віктор Ляшко. 

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські громадяни, які наразі 

перебувають у вказаних країнах, мають уважніше ставитися до стану свого здоров’я, 

дотримуватися протиепідемічних вимог і негайно звертатися до місцевих медичних закладів у разі 

появи симптомів хвороби. 

 

З 18 листопада червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на території Вінницької 

області. 

На території Вінницької  області  з 00 год. 00 хв. 18 листопада встановлено червоний рівень 

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

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 листопада. 

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

України Ігор Кузін, в регіоні спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки за двома 

ознакам. Зокрема, кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженими та підозрілими 

випадками коронавірусної інфекції протягом останніх семи днів на 100 тис. населення, що 

становить 78,3 – 83,3 та коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19, що коливається в 

межах 22-23,1%.  

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення 

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

рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Вінницької області. 

В регіоні застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

даного рівня епідемічної небезпеки. 

Голові ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 

Зазначається, що червоний рівень епідемічної небезпеки діє в таких областях: 

з 12 листопада в Черкаській області,  

з 8 листопада на території Волинської області,  

з 1 листопада в Києві,  

з 30 жовтня в Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, 

Хмельницькій та Чернігівській областях,  

з 26 жовтня в Рівненській та Миколаївській областях,  

з 23 жовтня в Сумській області,  

з 18 жовтня в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях,  

з 15 жовтня в Херсонській області.  

 

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%. 
13 вересня 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. 

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

передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили 

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

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних 

перевезень. 

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. 

20 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України внесли зміни до постанови №1236, які 

дозволяють працювати  центрам вакцинації на червоному рівні. 

Також внесено зміни, які передбачають оновлення застосунку «Вдома»: 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. 

Відповідно 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. 

Також  ухвалено зміни щодо міжрегіональних перевезень автомобільним транспортом 

Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 

під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, 

покладається на пасажирів.  

Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами 

відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.  

Стосуються правили як і регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та 

міжнародному сполученнях.  

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість 

пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас, дозволяється більша 

кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.  

Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути 

один із необхідних документів.  

Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність 

відповідних документів у пасажирів несе перевізник.  

Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату 

тестування не поширюються на неповнолітніх.   

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою 

відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 

від 17 000 до 34 000 гривень.  

24 листопада на засіданні Кабінету Міністрів України внесені зміни до постанови №1236, 

які змінюють умови адаптивного карантину в Україні, які стосуються правил роботи установ і 

закладів в «жовтій» зоні (сертифікат обов’язковий для працівників і відвідувачів). 

Громадські заклади, заклади культури, спортзали тощо можуть працювати за умови 

вакцинації усього персоналу принаймні однією дозою, або наявності результату тесту чи 

сертифікату про одужання. Це правило також стосується і відвідувачів. 

Змінено й термін дії жовтого сертифіката про отримання першої дози щеплення проти 

COVID-19. Якщо раніше він був дійсний протягом 120 днів, то тепер обмежений терміном у 30 

днів. 

Працівники закладів зобов’язані не лише візуально перевіряти наявність сертифіката, але й 

зчитувати смартфоном QR-код. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тисяч гривень. 

 

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

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1 418 осіб.. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 02 грудня – 301 829. 



   
 

 

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

 

Новини регіонів 
 

Станом на 02 грудня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, Київ та 18 

областей знаходиться в «червоному» рівні епідемічної небезпеки, 2 області знаходиться в 

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

епідемічної небезпеки 

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



Новини органів державної влади 
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Уряд запровадив самоізоляцію 

для мандрівників із країн, де поширюється штам «Омікрон» 

З 3 грудня Україна запроваджує обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись із 

країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон». Відповідні зміни внесли до 

Постанови №1236 під час засідання Кабінету Міністрів України 1 грудня.  

Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібії, 

Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.  

Тепер особи, які понад 7 днів перебували на території вказаних країн протягом останніх 

двох тижнів, повинні будуть піти на самоізоляцію. Тривалість самоізоляції  – 14 діб.  

Важливо, що самоізоляція стосується громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або 

дітьми громадян України, які повертаються в Україну з території вищезазначених країн.  

Наявність вакцинації, негативного тесту чи сертифікату про одужання не є підставою для 

непроходження самоізоляції чи її дострокового припинення.  

Іноземцям та особам без громадянства, які постійно або тимчасово не проживають в 

Україні та протягом останніх 14 днів перебували на території вказаних держав більш як сім днів, 

в’їзд забороняється взагалі.  

Винятками є іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають 

на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних 

дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, 

акредитованих в Україні, та членів їх сімей, а також інших категорій іноземців та осіб без 

громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ. 

Мета рішення – уникнути поширення нового та поки ще не досить вивченого штаму 

«Омікрон» на території України.  

Міністерство закордонних справ раніше вже закликало українців утриматись від поїздок до 

країн, де вже виявили вказаний варіант коронавірусу.  

Нагадаємо, що українці, які наразі перебувають на території визначених країн, повинні 

дотримуватися всіх протиепідемічних вимог та невідкладно звертатися до місцевих медичних 

закладів у випадку появи симптомів захворювання. 

Більше інформації про новий штам коронавірусу можна знайти за посиланням. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Працівники закладів охорони 

здоров’я, що фінансуються напряму з державного бюджету, отримають підвищення 

заробітної плати, як і ті, що працюють за ПМГ 

Державні заклади охорони здоров’я, які фінансуються напряму з бюджету, отримають 

підвищену заробітну плату для своїх працівників так само як ті заклади, які уклали договори про 

медичне обслуговування населення. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

«Ухвалено Державний бюджет України на 2022 рік. Цей бюджет вперше передбачає 

збільшення витрат на охорону здоров’я у розмірі, який має гарантувати ринкову заробітну плату 

для медичних працівників. Базовий рівень для всіх лікарів встановлено на рівні 20 тисяч гривень, 

для  середніх медичних працівників – 13,5 тисячі гривень. Таким чином, уряд виконує Указ 

Президента України Володимира Зеленського, який був виданий до Дня медичного працівника в 

Україні», – зазначив  міністр.  

Водночас МОЗ очікує в цьому році ухвалення законопроєкту №6306, який передбачає 

право Кабінету Міністрів України встановлювати мінімальну гарантію із заробітної плати, щоб 

досягти показників, яких вимагає Указ Президента України. 

Рівень заробітних плат медичних працівників, які працюють у державних закладах охорони 

здоров’я повинен бути таким самим, як і у тих, хто працює в закладах, що фінансуються за 

програмою медичних гарантій.  

Міністерство фінансів України підтримало позицію міністерства охорони здоров’я України, 

і в Державному бюджеті України на 2022 рік передбачено додатково виділення фінансування у 

розмірі 2 млрд грн для збільшення заробітних плат медичних працівників закладів, що 

перебувають в управлінні міністерства. 



Наразі, міністерство охорони здоров’я розробило та опублікувало проєкт постанови 

Кабінету Міністрів України, яка пропонує встановити на 2022 рік надбавку за престижність праці 

медичним працівникам бюджетної сфери у розмірі: 

лікарям та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної 

діяльності в закладах охорони здоров’я до 500 відсотків; 

фахівцям з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою до 

300 відсотків. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Бюджет-2022 забезпечить 

лікарям зарплату від 20 тисяч гривень 

Верховна Рада України прийняла проєкт Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2022 рік», підготовлений Кабінетом Міністрів України.  

У бюджеті на 2022 рік передбачено кошти для встановлення базового рівня заробітної 

плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 тисячі гривень – для  середніх медичних 

працівників, як вимагає указ Президента України Володимира Зеленського. У порівнянні з 2021 

роком оплата пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій збільшена на 33,8 млрд 

грн. 

«Вперше за роки незалежності у бюджеті, а не на словах, врахована ринкова заробітна 

плата медичним працівникам, як того вимагає указ Президента України Володимира Зеленського. 

Так, базовий рівень заробітної плати в 2022 році у лікарів буде 20 тисяч гривень, у середніх 

медичних працівників – 13,5 тисячі, – коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – У 

бюджеті передбачено збільшення коштів для програми медичних гарантій, закупівлі нового 

обладнання як для лікарень, так і для лабораторій, реконструкції 48 багатопрофільних клінічних 

лікарень, розвитку біокластеру, проведення трансплантацій, на вакцину від COVID-19 та інше».  

Також у бюджеті передбачено низку видатків на охорону здоров’я в Україні, зокрема, 

виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи, 

перекваліфікацією під час формування спроможної мережі госпітальних округів – 100 млн грн. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Майже 200 студентів Української 

академії лідерства стали інфоволонтерами боротьби з COVID-19 
У п’яти містах України – Києві, Львові, Маріуполі, Миколаєві та Харкові – студенти 

Української академії лідерства (УАЛ) долучились до інфоволонтерства боротьби з  COVID-19. 

Вони доносять людям старшого віку перевірену й достовірну інформацію про COVID-19, а також 

про вакцинацію як найбільш ефективний спосіб захиститись від важкого перебігу цієї хвороби.  

«Окрім постачання вакцин і самої вакцинації, важливо доносити правдиву інформацію про 

щеплення, щоби люди могли свідомо ухвалити рішення і вберегти себе та своє оточення. Я сам 

щепився, щойно вийшла постанова про дозвіл вакцинування від дванадцяти років”, – розповів 

студент УАЛ Микола Калько.  

Інфоволонтери допомагають дізнатися про вакцинацію саме літнім людям, адже вони 

залишаються найбільш незахищеними. Літні люди хворіють найтяжче, потрапляють у лікарню, до 

реанімації та помирають від цієї хвороби. 82% померлих від COVID-19 за весь період пандемії в 

Україні – люди віком від 60 років. Також COVID-19 може призвести до загострення наявних 

захворювань та до появи нових. 

Станом на 1 грудня принаймні однією дозою щеплено лише 36% людей, старших 60 років.  

Стати інфоволонтером і пояснити своїм старшим родичам, сусідам чи знайомим, як 

захистити себе від COVID-19 та чому важливо вакцинуватись може кожен.  

Для цього варто завантажити інфоволонтерський набір, до якого входять:  

інструкція для інфоволонтера; 

гайд «Що інфоволонтери мають знати про вакцинацію від COVID-19?» з відповідями на 

найбільш поширені запитання про вакцинацію: які є вакцини, безпечність вакцин, супутні 

хвороби, ризики вакцинації проти ризиків COVID-19; 

поради «Як допомогти зробити вибір щодо вакцинації від COVID-19»; 

макет постера, який інфоволонтер може повісити в людному місці й вписати туди адресу й 

телефон найближчого пункту чи центру вакцинації; 

макет пам’ятки з короткою інформацією про вакцинацію для літніх людей. 



Постер і пам’ятку можна роздрукувати на будь-якому принтері та поширити серед літніх 

людей.  

Завантажити матеріали можна за посиланням: bit.ly/infovolunteersua.  

Долучайтесь і ставайте інфоволонтерами боротьби з COVID-19. Допоможіть захистити тих, 

хто цього потребує! 

 

Міністерство економіки України повідомляє: Програму «єПідтримка» буде розширено 

- українці зможуть витратити 1000 грн за вакцинацію на придбання книжок 

Програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав від карантинних обмежень, буде 

розширено. Українці зможуть витратити кошти, отримані за вакцинацію, на купівлю книжок. Про 

це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія 

Свириденко. 

«Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатися 1000 грн за 

участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку. Ми провели зустрічі з 

представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та 

книгорозповсюджувачів, інших інституцій, та за результатами вирішили, що витратити 1000 грн 

на придбання книг можна буде від початку програми «єПідтримка», - повідомила Юлія 

Свириденко. 

Нагадаємо, програма «єПідтримка», ініційована Президентом України, стартує з 19 грудня 

та триватиме впродовж наступного року. В рамках програми громадяни зможуть отримати від 

держави підтримку в розмірі 1 000 гривень. За ці кошти можна буде придбати абонемент у 

спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для 

мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки. 

Участь у програмі зможуть взяти повнолітні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, що 

підтверджується відповідним сертифікатом у мобільному застосунку «Дія». 

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок Дія. Для 

цього громадянин в Дії обирає послугу «єПідтримка», проходить перевірку на відповідність 

встановленим критеріям, відкриває віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримує на нього гроші 

та витрачає їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі. За 

попередніми підрахунками - це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та 

пасажирських перевезень. 

 

Українські лабораторії можуть виявляти штам Омікрон. Про це голова Комітету 

Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний 

депутат із фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький сказав під час брифінгу у ВР, посилаючись 

на дані міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка. 

«Цей вірус уже є в Європі. Ми з вами живемо в глобальному світі і розуміємо, що Україна 

від нього нікуди не подінеться, на жаль. Навіть закриття всіх кордонів не допоможе захиститися. 

На комітеті ставили питання міністру охорони здоров‘я, чи здатні наші лабораторії визначати цей 

вірус. Так, міністр запевнив, що наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Готуємося», - заявив 

Радуцький. 

Він зауважив, що наразі в Україні офіційно не підтверджено жодного випадку штаму 

Омікрон. Водночас парламентарій додав, що не може ствердно виключати його відсутність. 

«Офіційно його не виявлено, але хтось може легко переносити, не здавши аналіз», - пояснив 

Радуцький 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Затверджено правила роботи 

гірськолижних курортів на період карантину 

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін затвердив Постанову №21, якою 

визначаються протиепідемічні заходи під час роботи гірськолижних курортів на період карантину.  

Відповідно до Постанови, суб’єкти господарювання, тобто бізнес, мають дотримуватись 

санітарного законодавства та вимог, встановлених Кабміном на час карантину.  

Керівник або відповідальна особа повинні забезпечити: 

- проведення температурного скринінгу безконтактним методом усім працівникам перед 

початком робочої зміни; 



- роз’яснювальну роботу з працівниками щодо вакцинації проти COVID-19, профілактики 

та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби; 

- недопущення до роботи співробітників, які не надали документи, що підтверджують 

вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної 

хвороби; 

- недопущення до роботи працівників, які підлягають самоізоляції та тих, хто має симптоми 

ГРВІ чи температуру понад 37,2° C. 

На вході до приміщень готелів, садиб та на території гірськолижних курортів необхідно 

розмістити інформаційні матеріали щодо вакцинації від COVID-19, заходів профілактики та 

протидії поширення коронавірусної хвороби.  

Надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність COVID-

документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію 

від COVID-19 або негативний результат тестування чи одужання. 

Перевірку COVID-документів рекомендується проводити під час поселення до готелю або 

під час придбання абонементу на гірськолижне катання. Також можна організувати спеціальні 

центри перевірки документів.  

Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку (наліпку на 

верхній одяг або шолом), яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже 

перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав: який суб’єкт 

господарювання.  

Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість 

користуватися суміжними послугами (послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок, 

закладів розваг, що розміщені на відкритій території). 

Яким чином та в якому місці перевіряти наявність необхідних документів залишається на 

вибір бізнесу.  

Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на суб’єктів 

господарювання, що надають готельні та інші послуги.  

Також керівники закладів, що надають послуги відвідувачам гірськолижних 

курортів, повинні забезпечити: 

- наявність достатнього запасу засобів індивідуального захисту та їх правильного 

використання працівниками; 

- постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в службових 

санвузлах та санвузлах загального користування; 

- вологе прибирання місць найбільшого скупчення відвідувачів; 

- централізований збір та утилізацію використаних засобів індивідуального захисту, 

- відвідувачі курортів зобов’язані перебувати у громадських місцях у захисних масках, які 

закривають ніс та рот та дотримуватись респіраторної гігієни та етикету кашлю.  

На вимогу працівників закладів відвідувачі повинні надати документи, що підтверджують 

вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної 

хвороби або документи, що підтверджують вік особи.  

Пред’явлення документів, які підтверджують вік особи, потрібне, оскільки норми щодо 

наявності COVID-документів не застосовуються до неповнолітніх.  

Робота готелів та садиб повинна бути організована з дотриманням всіх протиепідемічних 

рекомендацій, визначених Постановою головного санітарного лікаря № 22. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Алгоритм дій, який допоможе 

усунути проблеми з генерацією COVID-сертифіката  

- Ви отримали статус «Немає даних про вас» після запиту на створення документа  

Якщо ви робили запит через мобільний застосунок «Дія», спробуйте повторити його через 

портал «Дія» — https://diia.gov.ua. Якщо і портал відповів, що «Немає даних про вас», зверніться 

до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення. Попросіть перевірити 

персональні дані:  

- ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.  

- РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше 

називався індивідуальний податковий номер — ІПН).  



- УНЗР — це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до 

Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.  

- Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.  

- Актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс. 

Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта 

внесені її, а не ваші, РНОКПП та УНЗР.  

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із 

профілем іншої людини.  

- Ви отримали статус «Помилка при генерації сертифіката» після запиту на COVID-

сертифікат  

Рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам 

щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які описані вище.  

- Ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний» 

Якщо ви отримали 1 або 2 дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші 

дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на 

генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал «Дія» — https://diia.gov.ua/. 

- Ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний» з таким текстом «Ви 

щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив 

щеплення»  

Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-

сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим. МОЗ наразі працює над 

такою можливістю.  

- Ви отримали статус: «Номер партії вакцини помилковий»  

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про 

вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як 

помилкові і додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат.  

- Ви отримали статус: «На жаль, сталася помилка».  

Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку «Дія». 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Уряд вніс зміни до карантинної 

постанови: головне 

24 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №1236, посиливши 

карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян. 

Про відповідне рішення повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

«У першу чергу нові правила торкнуться регіонів, які перебувають на жовтому рівні 

епіднебезпеки. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим 

людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи 

сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників. Посилення правил для 

невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до 

стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення», 

– заявив Віктор Ляшко. 

Міністр наголосив, що локдаун для невакцинованих вже діє в Чехії, Словаччині та Австрії. 

Віктор Ляшко додав, що нові правила наберуть чинності 6 грудня. 

Основні зміни до Постанови №1236 

Правила адаптивного карантину 

У межах жовтого рівня буде заборонено: 

- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% 

співробітників; 

- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти; 

- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; 

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

- робота спортзалів, басейнів; 

- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів; 

- міжобласні та міжнародні перевезення. 



Додані нові норми й для зеленого рівня. Зокрема, додалась заборона регулярних та 

нерегулярних перевезень пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті 

у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що 

передбачена технічною характеристикою транспортного засобу. 

Ця норма також буде чинна і на жовтому рівні. Тобто, якщо регіон перебуває на жовтому 

рівні, то громадський транспорт у конкретному населеному пункті має дотримуватись саме таких 

правил перевезень. 

Окрім того, чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі норми: 

- робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та 

співробітників; 

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу 

- самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації. 

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів. 

Всі інші обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та 

відвідувачі матимуть один із документів:  

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів); 

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів); 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів); 

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 

днів); 

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години). 

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу). 

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б 

одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 

063-О, видану сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення. 

Термін дії «жовтого» сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. 

Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 

день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів. 

На червоному рівні, зокрема, забороняється: 

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

- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників; 

- 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; 

- робота закладів культури. 

Важливо, що ці 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, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-

тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання. 

«Жовтий» COVID-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських 

закладів на червоному рівні епіднебезпеки. 

Самоізоляція 

Особи, які прибули із Російської Федерації та перебували на її території більше семи днів 

протягом останніх двох тижнів, підлягають самоізоляції. Самоізоляція має тривати 14 діб. Строк 

самоізоляції розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути 

припинений навіть за наявності негативного результату тестування на COVID-19. Раніше вказана 

норма стосувалась і тих громадян, які прибувають із Республіки Індія. 

Додатково розробляються зміни до Постанови, які зобов’яжуть мандрівників, що 

повернулись із країн, де виявили штам “Омікрон” відбувати самоізоляцію.  

Робота закладів освіти 

Для роботи закладів освіти в умовах карантину співробітники мають бути вакциновані 

принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19 для жовтого рівня епіднебезпеки та двома 

дозами – для червоного рівня. 



У випадку, якщо співробітник має протипокази до проведення щеплення або нещодавно 

перехворів на COVID-19, то повинен надати відповідний медичний висновок або сертифікат про 

одужання. 

Як нагадали у відомстві, для дотримання карантинних вимог, співробітники громадських 

закладів мають перевіряти у відвідувачів усі COVID-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду 

мобільним додатком «Дія». 

Після зчитування на смартфоні перевіряючого відображається статус COVID-сертифікату: 

чинний/нечинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та 

перевіреним. 

Важливо, що для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів – достатньо своєю 

«Дією» зчитати QR-код. Тобто представники закладів мають не просто запитувати про наявність 

сертифікатів чи перевіряти їх візуальну наявність – уповноважений працівник закладу має на 

вході до приміщення виміряти термометром температуру відвідувача та зчитати смартфоном QR-

код його COVID-сертифікату. 

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник 

закладу може понести відповідальність за статтею «Порушення правил щодо карантину людей» 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч 

гривень. 

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

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

правил. 

Водночас, починаючи з помаранчевого (сигнального) рівня, місцева влада може 

ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні. 



 



 
 

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, можна щепитися за такою схемою: 

▪ 1-ша доза – AstraZeneca, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів 

▪ 1-ша доза –  Comirnaty чи Moderna, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів 

Нагадаємо, що 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://vaccination.covid19.gov.ua/list 

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


 
 

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

спростувань медичних міфів №11 

МОЗ спільно з освітньою платформою StopFake продовжують інформаційний проєкт 

«Чистий мозок». Представляємо Вам нову підбірку спростувань. 

МІФ №1: Вакциновані можуть передавати вірус через шкіру та викликати викидні, – 

Pfizer 

У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що в офіційних документах 

компанії Pfizer нібито підтверджено можливість викидня навіть у результаті контакту зі шкірою 

вакцинованих. 

ФАКТ: У клінічних випробуваннях Pfizer немає ніяких даних про підтверджені випадки 

викиднів унаслідок контакту зі шкірою вакцинованої людини. У дослідженні сказано лише про те, 

що слід повідомляти про випадки, коли вагітна жінка контактувала з досліджуваним препаратом 

через шкіру або вдихання. Така реєстрація контактів є стандартною міжнародною практикою 

клінічних випробувань і не свідчить про доведені ризики вакцинації для вагітних жінок. 

Більше інформації тут: https://bit.ly/3o79xHQ 

МІФ №2: МОЗ не підтвердив епідемію COVID-19   

Користувачі у соцмережах заявляють про те, що «ані епідемії, ані пандемії, ані карантину 

немає», і це нібито підтвердили в українському МОЗ. Як доказ наводиться відповідь Центру на 

інформаційний запит, у якому йдеться про те, що «за період з 01.03.2020 по 01.08.2021 епідемій на 

території України не зареєстровано». 

ФАКТ: Центр громадського здоров’я МОЗ пояснив у коментарі для StopFake, що це - лише 

особливість використання термінів, адже в нормативно-правових актах використовується не 

термін «епідемія», а «медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру державного 

рівня», тому на запит про надання списку епідемій з документами, які їх встановлюють, була дана 

саме така відповідь. Усі офіційні рішення та документи, видані урядом і МОЗ стосовно протидії 

розповсюдженню COVID-19, знаходяться на офіційному сайті covid19.gov.ua. 

Більше інформації тут: https://bit.ly/3D8fjxh 

МІФ №3: Понад 75 спортсменів раптово померли або серйозно захворіли після 

вакцинації 

Поширюють інформацію про те, що за останніх 5 місяців понад 75 спортсменів раптово 

померли або серйозно захворіли через  «генну вакцинацію» від COVID-19. При цьому користувачі 

посилаються на статтю німецького новинного агентства Report 24. До публікації додається список 

спортсменів, який нібито доводить, що останнім часом серед них почастішали випадки зупинки 

серця. 

ФАКТ: Немає жодних доказів того, що всі згадані спортсмени були вакциновані від 

COVID-19. Список із 75 спортсменів був складений довільно і включає як серцеві напади у літніх 



тренерів, так і випадки раптової зупинки серця у молодших спортсменів. Останні також сталися з 

різних причин, включаючи спадкові. Попри поширювані твердження, зростання кількості 

серцевих нападів у спорті за «останніх 5 місяців» не було зареєстровано. 

Більше про цей міф тут: https://bit.ly/3DbnyZk 

МІФ №4: Білл Гейтс визнав неефективність вакцин проти COVID-19 

Фігурант безлічі теорій змови, філантроп Білл Гейтс знову став головним героєм 

антивакцинаторських дезінформаційних публікацій. У постах, що поширюються в соціальних 

мережах, стверджується, що Гейтс «нарешті визнав»: вакцинація проти COVID-19 нібито «не 

працює». «Експеримент в умовах «перезавантаження» над піддослідною групою триває!» – 

резюмується в аналогічних постах.  

ФАКТ:  Уривок інтерв’ю з Біллом Гейтсом, у якому філантроп розмірковує про пандемію, 

вирвано із контексту. Гейтс не говорив про те, що вакцини проти COVID-19 «неефективні» або 

«не працюють». Навпаки, він наголосив, що препарати проти COVID-19 допомагають уникнути 

інфікування вірусом та захистити своє здоров’я. Водночас він зауважив, що вакцини не блокують 

поширення вірусу, а сповільнюють його віральність. Більше у спростуванні: https://bit.ly/3EaWquI 

МІФ №5: У Німеччині лікар наклав на себе руки через «брехню про вакцинацію» 

Деякі ЗМІ, а також користувачі соціальних мереж почали поширювати інформацію про те, 

що очільник клініки німецького міста Хемніц Томас Йєнджес наклав на себе руки нібито через 

«брехню про вакцинацію». Повідомляється, що свої міркування щодо вакцинації від COVID-19 

він нібито залишив у передсмертній записці. 

ФАКТ: Очільник  клініки Хемніца доктор Томас Йєнджес дійсно помер. Однак немає 

жодних доказів того, що його передсмертна записка існує. Ні управління охорони здоров’я 

Німеччини, ні поліція, ні мер Хемніца не підтвердили існування передсмертної записки Томаса 

Йєнджеса. Більше у спростуванні: https://bit.ly/3FXyqvI 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Правоохоронці викрили 

нелегальний центр із виготовлення підроблених COVID-документів 

Поліція Київщини викрила підпільний центр, у якому виготовляли фейкові СOVID–

сертифікати та підроблені зразки інших державних документів.  

З повідомлення Національної поліції стало відомо, що незаконною діяльністю займалася 

50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка спільно із двома киянами. За місцем злочину  було 

вилучено понад 500 підроблених печаток та майже 3000 бланків.  

За свої незаконні «послуги» з підробки документів про вакцинацію зловмисники брали з 

кожного клієнта по 250 доларів США. Відомо, що до них зверталися як громадяни України, так і 

іноземці. Викрили незаконну діяльність фірми працівники управління міграційної поліції 

Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.  

В офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели 5 санкціонованих 

обшуків та вилучили:  

- 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій; 

- 2373 незаповнених бланків підприємств, установ та організацій;  

- 25 підроблених свідоцтв про СOVID-вакцинацію; 

- підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців; 

- комп’ютерну техніку, зокрема обладнання для виготовлення підроблених документів; 

- флешнакопичувачі, пластикові картки для виготовлення підроблених документів;  

- мисливський карабін; 

- пристрої для відстрілу гумових куль, набої, мобільні телефони, картки різних операторів.  

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК 

України.  

За скоєне підозрюваним особам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти 

років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років із конфіскацією майна. Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших 

працівників фірми до участі у злочинних схемах. 

 



Міністерство освіти і науки України повідомляє: Оновлені показники Всеукраїнської 

вакцинальної кампанії серед освітян 

Станом на 29 листопада 2021 року повний цикл щеплень пройшли 567 194 (86,9%) 

працівників закладів освіти, ще 9,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини. 

Лідери повного циклу щеплень від COVID-19 серед регіонів: 

Сумська область – 95,8%; 

Луганська – 94,5%; 

Черкаська – 94,1%; 

Дніпропетровська – 94%; 

Донецька – 93,9%. 

У Києві за останні два дні рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від 

COVID-19 зріс до 88,1% (27 листопада показник складав 87,7%). 

У «червоній» зоні 1014 шкіл залишаються на дистанційному навчанні через відсутність 

100% вакцинації освітян. 

«Темпи вакцинації, за даними статистики, протягом останнього тижня продовжують 

зростати. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакцинованих освітян у межах одного відсотка 

за добу. Я прошу керівників ЗЗСО та колективи шкіл не зупинятися на досягнутому, особливо 

зараз, коли з'являються тривожні новини щодо нових небезпечних штамів коронавірусу», – 

повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Штам коронавірусної хвороби 

«Омікрон» Всесвітня організація охорони здоров’я назвала таким, що викликає 

занепокоєння. Таку ж саму класифікацію було надано і Європейським центром по контролю 

за хворобами.  

Випадки зараження цим штамом вже виявили у Південно-Африканській Республіці, 

Ботсвані, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве. Станом на 26 листопада нові випадки 

також були виявлені у Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі. Усі зараження були пов’язані із подорожами до 

Африканських країн.  

Наразі відомо не так багато фактів про нову мутацію. Питання викликають, у першу чергу, 

швидкість поширення штаму та тяжкість захворювання, спричиненим новим варіантом COVID-19. 

Кількість випадків цього варіанту збільшується майже у всіх провінціях Південно-

Африканської Республіки. Це свідчить про те, що варіант може мати підвищену швидкість 

передачі.  

Точно не зрозуміло, чи передається «Омікрон» швидше, ніж, до прикладу, штам «Дельта». 

Також невідомо, чи викликає нова мутація більш важкий перебіг захворювання у порівнянні з 

іншими варіантами.  

Попередні дані свідчать про зростання кількості інфікувань у Південній Африці. Ймовірно, 

йдеться про підвищену передачу у порівнянні з іншими циркулюючими штамами. Наявні дані 

також не вказують на наявність специфічних симптомів, які б вирізняли перебіг захворювання 

саме на вказаний варіант коронавірусу.  

Новий штам може мати близько 30 мутацій, з яких частина викликає серйозне 

занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищену трансмісивність та 

можливе зниження ефективності вакцинного захисту.  

Водночас, немає жодних даних, які б стверджували, що вакцина проти COVID-19 не 

ефективна проти штаму «Омікрон». Для того, щоб визначати ефективність вакцини проти нового 

штаму необхідні подальші дослідження. Очікується, що найближчі два-три тижні інформація про 

вплив вакцини на штам «Омікрон» буде доступна.  

Як із раніше відомими мутаціями, ефективними профілактичними заходами проти 

«Омікрон» залишаються використання захисних масок, відстеження контактів та дотримання 

дистанції.  

Наразі в Україні лабораторії працюють на ПЛР тест-системах, які використовують 

щонайменше дві мішені під час виявлення вірусу. Тест-системи орієнтуються на найбільш 

стабільні ділянки гену, а тому їх чутливість не має бути знижена.  



Водночас, чутливість і специфічність швидких антигенних тестів для виявлення штаму 

«Омікрон» невідома. Для того, щоб зрозуміти, чи визначають швидкі тести новий штам потрібні 

дослідження.  

Зараз в Україні діє система моніторингу поширення штамів коронавірусної хвороби. На 

рівні областей є резерв ПЛР тест-систем для визначення штаму «Дельта». Також в Україні наразі 

діє система направлення на секвенування зразків з так званих «кластерів». Тих районів, де 

фіксуються значні спалахи захворюваності. Йдеться також про людей, які повернулись з-за 

кордону та тих, хто має нетиповий перебіг захворювання.  

Станом на 29 листопада в Україні не було виявлено штам «Омікрон». Водночас, всі зразки, 

які не будуть визначені як «Дельта-штам» будуть підлягати обов’язковому повногеномному 

секвенуванню.  

Міністерство закордонних справ вже рекомендувало громадянам України утриматись від 

поїздок до країн, де виявили штам «Омікрон». 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Україна посилює захист від 

коронавірусу штаму «Омікрон» 

Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму «Омікрон», мають 

пройти самоізоляцію після повернення в Україну. На цьому наголосили учасники селекторної 

наради з Президентом України, яка відбулася 29 листопада. 

Міністерство охорони здоров’я уже розробляє заходи для запобігання зараженню громадян 

України цим штамом коронавірусу. Зокрема, для мандрівників, які провели у Південно-

Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві 

Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-

денну самоізоляцію. 

«Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно 

найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до 

країн, де було виявлено новий штам.  На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не 

пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території 

визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік 

країн може бути розширений», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися 

протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи 

симптомів захворювання. 

Водночас Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від 

поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та 

Зімбабве. 

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму «Омікрон» більш тяжкий перебіг хвороби. 

Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів 

університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень 

зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним. 

 

Міністерство закордонних справ України повідомляє: Рекомендації громадянам 

України у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» 

Узв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних 

справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, 

Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве. 

Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися 

протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи 

симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до 

України. 

Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із 

можливими змінами рейсів і запровадженнями додаткових протиепідемічних заходів. 

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову «гарячу 

лінію» для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: 

emb_za@mfa.gov.ua. 



Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на «гарячу лінію» МЗС 

України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua. 

 

Недовіра до науки, недовіра до вакцин. Ці явища не нові, вони постійно крокують із 

розвитком людства. 

Про це Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у 

Facebook. 

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров’я віднесла явище «недовіри до вакцин» 

до 10 загроз громадському здоров’ю. І, як показує пандемія COVID-19, недарма. 

«У ЗМІ скандалять антивакцинатори», «У Медичній академії антивакцинатори постійно 

перебувають в меншості, але вони постійно отримують слово на засіданнях і транслюють свою 

точку зору», «Антивакцинаторські настрої поширюють навіть академіки, які підтримують 

вакцинацію, але в кулуарах розповідають своїм студентам, що той хто винайшов вакцину вбивця, 

бо від вакцини померла якась людина».  

Здавалось би це типові заголовки та тези в публікаціях засобів масової інформації в 2021 

році. Але це тези з книги «100 оповідань з історії медицини. Найвидатніші відкриття, подвиги та 

злочини в ім’я вашого здоров’я і довголіття» (автор Михайло Шифрин).  

І наведені тези поширювались в 1886 році, коли Луї Пастер, навіть не розуміючи ще суті 

вакцинації, крокував до перемоги над сказом, як смертельною хворобою. І вже тоді фіксувались 

факти коли людина, яка чомусь недовіряла науковим відкриттям, після укусу скаженої собаки, 

бігла до Пастерівського інституту з надією на порятунок.  

Більше 130 років пройшло. А технології використовуються майже однакові. Для боротьби з 

наукою застосовуються ті ж технології, що і в передвиборчій боротьбі.  

Але природа науки інакша - тут не так важлива «громадська думка» і неважливий відсоток 

людей, який голосує за те чи інше рішення.  

Тому, що науку завжди рухає вперед меншість.  

Наприклад, Ілля Мечніков втрачав інтерес до теми, якщо з ним ніхто не спорив. І на мій 

погляд, дуже добре, що в теорії фагоцитоза в той час була велика кількість противників. Завдяки 

яким Мечников не втрачав інтерес і затримався в імунології та зробив тут величезну кількість 

відкритів. 

 

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє: У застосунку Дія з’явився 

COVID-сертифікат у PDF-форматі 

Відсьогодні в застосунку Дія можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат у PDF-

форматі. Ця послуга доступна в останній версії застосунку, тож оновіть його. 

Отримати документ у PDF-форматі дуже легко. Треба лише натиснути на свій міжнародний 

COVID-сертифікат і в меню вибрати «Завантажити сертифікат (PDF)». Ви можете завантажити 

його на телефон або надіслати в месенджер. 

Для того, щоб зручно користуватися сертифікатом, згенерованим у Дії, ви можете додати 

його в мобільний гаманець за допомогою застосунку YOUR PASS. 

У користувачів iOS сертифікат, оцифрований за допомогою YOUR PASS, з'явиться у 

Wallet, який встановлено на всіх пристроях Apple. Користувачі Android можуть завантажити 

застосунок YourWallet з Google Play. 

Як додати COVID-сертифікат у гаманець? 

- Згенеруйте COVID-сертифікат у застосунку чи на порталі Дія 

- На цьому сайті натисніть Create yours 

- Прийміть умови політики конфіденційності 

- Проскануйте QR-код COVID-сертифіката з Дії або завантажте скріншот з QR-кодом у 

форматі PDF, JPG або PNG. 

- Після сканування додайте COVID-сертифікат в мобільний гаманець. 

 

Українську COVID-вакцину випускатимуть у шприц-дозах, готових до використання. 
Про це повідомив на пресконференції в Харкові міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.  

Вітчизняну вакцину проти COVID-19, яка випускатиметься на підприємстві групи компаній 

«Лекхім» у Харкові, відразу фасуватимуть у шприци, готові до використання. 



«Це фармацевтичне виробництво працює з нашими науковими інститутами для того, щоб 

вирощувати власний штам, який потім буде інактивуватися за новітніми технологіями, які 

розробляються нашими вченими, і запускати одне із вітчизняних виробництв вакцин. Ми маємо 

надію, що вже у 2022 році вийде перша вакцина, яка буде розлита тут у дозу-шприц. Тобто буде 

повністю запакований шприц, який відкривається і робиться укол, що не потребує додаткового 

розведення, не потребує ніякого окремого флакона і шприца для проведення щеплень», - розповів 

Ляшко. 

Крім того від додав, що в Україні зарано запроваджувати бустерне щеплення від COVID-

19, спочатку потрібно вакцинувати двома дозами щонайменше половину населення. 

«У нас розпочались всі щеплення в лютому 2021 року, повторні щеплення були у квітні, 

тому сьогодні в Україні ще зарано говорити про введення і додаткову доцільність введення 

бустерної дози. Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні 

двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу», - сказав 

Ляшко. 

Він зазначив, що наразі рівень охоплення першими щепленнями становить 42% дорослого 

населення, і кількість людей, «які мають імунітет понад шість місяців, поки ще мінімальна». 

«Водночас ми сьогодні бачимо заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я про 

передчасність введення бустерних доз, оскільки бустерна доза - це додатковий персональний 

захист конкретної людини. Ми говоримо про те, що ми сьогодні повинні захистити якомога 

більше людей, тому пріоритет - провакцинувати якомога більше людей принаймні першою дозою, 

потім отримати другу дозу», - сказав Ляшко. 

 

Для вакцинованих курорти на Новий рік працюватимуть за умови дотримання 

протиепідемічних правил. Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний 

санітарний лікар України Ігор Кузін розказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна». 

«Щодо курортів. Згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас у 

«червоній» зоні заборонена робота підйомників, але до вакцинованих ця заборона не 

застосовується. Ми вже почали говорити з зимовими курортами про режим – у який спосіб тут 

забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства», – сказав Кузін. 

Він додав, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на 

підйомниках складно, тому за пропозицією гравців ринку може бути введена певна  верифікація 

на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження. 

«Там турист буде верифікуватися, показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, 

йому на спортивний одяг наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за 

якою людину можна буде ідентифікувати у випадку спеціальної перевірки. Крім того, буде 

створена спеціальна база цих номерів», – сказав Кузін. 

Зараз, за словами держсанлікаря, опрацьовується механізм для того, щоб не створювалися 

черги. Він має бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто здійснює перевірки 

сертифікатів, зокрема для Національної поліції. 

Також, за словами Кузіна, за прогнозами, кінець грудня «буде насправді епідемічно більш 

спокійним, ніж початок листопада». 

«Ми бачимо, що області, які перебувають у «червоній» зоні, будуть із неї виходити. Певні 

«червоні» зони залишаться, але це точно не буде погіршення епідситуації. До Нового року хвиля 

вже має вийти за територію України. За тими прогнозами, які ми використовуємо, показники 

захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада. Ми зараз майже перейшли 

пік показників. Навіть додавання кількох областей до «червоного» рівня не буде впливати на 

загальноукраїнську статистику, зважаючи, що великі регіони повертатимуться в «помаранчеву» 

або навіть «жовту» зону», – сказав Кузін. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: З 9 грудня нещеплені від COVID-

19 держслужбовці та соцпрацівники відстороняються від роботи 

З 9 грудня 2021 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України № 

2393 від 1 листопада 2021 року, який розширив перелік організацій, співробітники яких мають 

обов’язково щепитися проти COVID-19. 



Згідно з наказом, крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, 

обов’язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники: 

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

органів виконавчої влади; 

- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, 

реабілітаційних закладів; 

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

що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83. 

Працівники вищезазначених установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення 

принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-

19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження 

заробітної плати.  

Контроль за допущенням до роботи тільки тих працівників, які мають документи про 

щеплення чи протипоказання до вакцинації, покладається на керівника підприємства. 

Якщо працівник ухиляється або відмовляється від отримання щеплення, то керівник має 

проінформувати його про правові наслідки таких дій та відсторонити його від виконання 

професійних обов’язків. Для цього керівник складає відповідний акт та видає наказ або 

розпорядження, яке обов’язково надають для ознайомлення особі, яку відсторонюють.  

Важливо, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього 

відсутні правові підстави.  

Щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для 

продовження його відсторонення від роботи немає. Працівник має бути допущений до роботи.   

Якщо під час перевірки уповноважений орган виявляє, що на підприємстві працюють 

особи, які ухиляються або відмовляються від щеплення, він складає акт про порушення статті 44-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил щодо карантину 

людей».  

Відповідальність за порушення вказаної статті для керівника підприємства складає від 34 

тисяч гривень. 

Як нагадали у відомстві, держслужбовці та соціальні працівники, а також співробітники  

стратегічно важливих підприємств можуть щепитися від COVID-19 організовано або 

індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти 

пунктів та центрів на vaccination.covid19.gov.ua/list. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Чи можна мені вакцинуватися? 

Лікарі відповідають 

За даними жовтневого опитування, проведеного на замовлення ЮНІСЕФ, майже чверть 

українців, які не бажають вакцинуватися від COVID-19, вважають, що мають медичні 

протипоказання до щеплення від коронавірусної хвороби. Насправді людей з протипоказаннями 

до вакцинації менше ніж 1% від дорослого населення України, адже щеплення повністю 

протипоказане лише тим, хто мав важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини чи на один із її 

компонентів.  

Втім, люди, які мають супутні хвороби, часто бояться щепитися через те, що вважають, що 

вакцина може їм зашкодити. Це неправда. Ми зібрали експертні думки провідних профільних 

лікарів, які розвіють такі сумніви. 

«Усім людям, які мають серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватись від 

COVID-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення», – 

запевняє Віра Горбачова, кардіолог, кандидат медичних наук та завідувач діагностичного відділу 

Центру інноваційних медичних технологій Національної академії наук України. 

Це стосується, зокрема й ішемічної хвороби, і серцевої недостатності, і вроджених вад 

серця. Пацієнти з такими захворюваннями більше схильні до інфікування та важкого перебігу 

хвороби. Коронавірусна інфекція, за словами лікарки, впливає на серце й судини різними 

механізмами, наприклад прямо пошкоджує серце. 

Так само треба щепитися людям із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями, 

адже коронавірусна хвороба може бути для них вкрай небезпечною. 



«Люди з хронічними ендокринними захворюваннями потребують захисту від COVID-19. За 

моїми спостереженнями, люди з цукровим діабетом свідомі й вакцинуються», – каже Оксана 

Марусин, ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук, головний експерт з 

ендокринології департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА. 

Лікарка каже, що переконати щепитися людей із захворюваннями щитовидної залози, 

значно важче. Адже ті помилково вважають, що аутоімунні захворювання є абсолютним 

протипоказанням.   

«Це неправда. Щодня отримую по кілька дзвінків від таких пацієнтів із проханням про 

консультацію. Звичайно, всім рекомендую вакцинуватись», – говорить вона. 

Не менш важливо щепитися людям з онкологічними хворобами, адже вони мають дуже 

високий ризик померти внаслідок ускладнень COVID-19. 

«Щеплення від COVID-19 є пріоритетним для пацієнтів, які мають діагноз “онко”... Ризик 

померти від онкології в наших пацієнтів значно менший, ніж ризик померти від ускладнень, які 

може спричинити в них коронавірусна хвороба», – розповідає Олександр Стаховський, онколог-

хірург-уролог вищої категорії Національного інституту раку, доктор медичних наук. 

Онколог пояснює, що щепитися можна як в активній фазі захворювання, так і тим, у кого 

ремісія. Тим пацієнтів, які проходять хімієтерапію, слід порадитися зі своїм лікарем, коли саме 

краще щепитися, щоб вакцинація дала оптимальний захист. Для таких випадків Національна 

технічна група експертів з імунопрофілактики розробила спеціальні рекомендації. 

Захистіть себе від важкої хвороби. Запишіться на щеплення до зручного пункту чи центру 

вакцинації. Перелік та контакти пунктів та центрів на vaccination.covid19.gov.ua/list або за 

телефоном 0 800 60 20 19. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Вчасне виявлення випадків 

захворювання на COVID-19 – важлива складова боротьби із коронавірусною хворобою  

Наразі в Україні доступні два типи тестування на COVID-19: 

- методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), 

- експрес-тест на антиген. 

Обидва види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.  

Для проведення ПЛР-тесту беруть мазок із носоглотки й ротоглотки. Вказаний вид 

тестування застосовують на початку захворювання, найбільша їх чутливість між 7 та 14 днями 

після інфікування. Зазвичай, результат можна отримати через добу після забору матеріалу. 

Тестування методом ПЛР наразі є найбільш точним методом діагностики COVID-19.  

Для експрес-тесту на антиген також беруть мазок із носоглотки чи ротоглотки. 

Найефективніше такі тести використовувати на початкових стадіях захворювання. Результати 

дослідження можна отримати вже за 15 хвилин.  

Важливо розуміти, що ні ПЛР-тест, ні експрес-тест на антиген не визначає наявність 

антитіл до COVID-19 в організмі, тому його не варто плутати із тестом методом ІФА.  

Тест методом імуноферментного аналізу (ІФА) допомагає визначити ознаки постінфекції 

на основі дослідження венозної крові. Таким чином, ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – 

тобто рівень антитіл. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: IgM і IgG. 

Перші вказують на гостру фазу захворювання, другі – на те, що людина перехворіла та вже має 

антитіла до коронавірусної хвороби.  

Звертаємо увагу, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, 

що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не 

гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від 

вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони 

зберігаються. 

Для підтвердження діагнозу «COVID-19» використовується ПЛР-тест. Винятком є випадки 

встановлення діагнозу пацієнту, який відповідає визначенню підозрілого або ймовірного випадку. 

Для них достатньо проведення експрес-тесту на визначення антигену. 

Важливо, що жоден із тестів не є обов’язковим перед проведенням вакцинації. У першу 

чергу, йдеться про тест на визначення антитіл. Жодні дослідження не визначають, скільки саме 

людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути 

госпіталізованою. Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але 



він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе 

коронавірусну хворобу.  

Наразі у продажу також є експрес-тести на COVID-19, які можна зробити вдома. Вони 

також визначають антиген вірусу COVID-19 у зразку мазка з носоглотки. Проте такі тести не є 

валідними для доступу, наприклад, до громадських місць чи поїздок у громадському транспорті. 

Причин на це декілька. Основні – відсутність впевненості в правильності проведення тестування 

та відповідно його результату, неможливість перевірити, чиї зразки використовуватись для 

проведення тестування в домашніх умовах.  

Як нагадали у відомстві, що безоплатному тестуванню на COVID-19 наразі підлягають не 

лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. 

Затвердженні МОЗ стандарти вказують, що ПЛР-тестування на COVID-19 лікар 

обов’язково має призначати: 

- особам із підозрою на COVID-19; 

- особам з ознаками інших ГРВІ; 

- особам з ознаками вірусної пневмонії; 

- пацієнтам із позагоспітальною пневмонією; 

- контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19. 

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий 

швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. 

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: В Україні, як і в багатьох інших 

країнах, рекомендована вакцинація від COVID-19 для дітей 12+! Потурбуйтеся про їхній 

захист! Для дітей 12+ рекомендовано використовувати вакцину Comirnaty від Pfizer/BioNTech. 

Для того, щоб вакцинувати, батьки чи опікуни мають надати лікарю документи, що 

підтверджують наявність у дитини усіх обов’язкових рутинних щеплень. Вакцина Comirnaty від 

Pfizer/BioNTech безпечна і пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років. 

Запишіться на вакцинацію уже сьогодні! Перелік найближчих пунктів/центрів щеплення 

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

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Ігор Кузін про змішування 

вакцин проти COVID-19: Можна використовувати лише дозволені комбінації 

Вакцинація має бути доказовою, а використання бустерних або додаткових доз повинно 

чітко регулюватися. Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний 

санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв’ю виданню Главком  

“Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати 

комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, 

Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга 

вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини 

робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу 

такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям”, – сказав Ігор Кузін. 

Наразі статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин немає, адже в 

електронній системі охорони здоров’я можна бачити лише загальну кількість проведених 

щеплень. Доступ до персональної інформації, зокрема про вид вакцини, є лише у лікаря, який 

лікує пацієнта, або у вакцинальної бригади, яка проводить щеплення. Але, якщо такі випадки 

мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, 

знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини. 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання 

дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. 

При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному 

лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19 

Переглянути актуальний перелік пунктів щеплень і центрів масової вакцинації та обрати 

найближчий можна за посиланням.   

 

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


 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 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. 
 

 



 

Міністерство оборони України повідомляє: станом на  2 грудня в Збройних Силах 

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

хворіє 1 390 осіб. 

Всього за час пандемії одужало 31 665 осіб, летальних випадків 107. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 3 особи. 

За минулу добу зареєстровано 66 нових випадків захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. 

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 237 191 особа отримали 1 

дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 222 023 особи. 

 

Державна прикордонна служба повідомляє: Про перелік змін у карантинних 

обмеженнях на кордоні 

У прямому етері на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook Юрій 

Лисюк розповів про ключові зміни, що стосуються перетину державного кордону України. 

Зокрема заступник директора департаменту – начальник управління організації 

прикордонного контролю пояснив ключові зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 

грудня 2020 р. № 1236 у пункті №7, адже саме вони найбільше стосуються процесу перетинання 

державного кордону України. 

Звертаємо особливу увагу громадян України, які під час перетинання кордону 

використовуватимуть сертифікати про вакцинацію від COVID-19, на те, що відтепер чітко 

зафіксовано терміни використання документа, який засвідчує отримання однієї дози дводозної 

вакцини. Цей термін становить 30 днів від дати введення першої дози. Тобто, якщо ви отримали 

одну дозу дводозної вакцини та відповідний сертифікат про це, але протермінували введення 

другої дози – ви не зможете скористатися наявним документом відповідного зразка на кордоні, 

аби уникнути самоізоляції. 

Разом з тим Уряд спростив перетинання кордону для подорожніх з Республіки Індія. За 

наявності відповідних документів громадяни, які прямують з цієї країни, тепер не мають 

зобов’язання щодо безумовної самоізоляції терміном 14 днів. 

Ці зміни набувають чинності з 6 грудня 2021 року. 

Також нагадаємо, що Уряд продовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року, а у 

зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних справ 

рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, 

Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве. Українцям, які наразі перебувають на території 

зазначених країн, варто чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до 

місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, а також бути готовими до 

додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну, адже за повідомленням МОЗ 

додатково розробляються зміни, які зобов’яжуть мандрівників, що повернулись із країн, де 

виявили штам «Омікрон», відбувати самоізоляцію. 

Щойно Кабмін ухвалить відповідні зміни – прикордонники інформуватимуть громадян про 

те, яким чином це впливатиме на перетин держкордону. 

Стосовно цифр, які відображають результативність прикордонників у протидії 

порушенням карантинних обмежень на кордоні зауважимо, що починаючи з 21 серпня цього 

року прикордонники здійснюють перевірку відповідних Covid-сертифікатів за допомогою 

устаткування, яке використовує програмне забезпечення SafeBorder. 

За тиждень охоронці кордону перевірили понад 94 тисячі сертифікатів про вакцинацію від 

Covid-19. Загальний обсяг у тижневому вимірі зріс на 10 тисяч документів. Разом з тим зросла і 

кількість виявлених підробок – це більше 114 випадків. 

За минулу добу прикордонники перевірили понад 11,2 тисячі QR-кодів. Найбільше у 

пунктах пропуску на західному кордоні – 5,4 тисячі та понад 4,7 тисячі у столичних аеропортах. 

Усього з 00:00 21.08.21 перевірено більше 1 мільйона 115 тисяч сертифікатів. 

За минулу добу направлено 9 повідомлень за ч. 4 ст. 358 (підроблені сертифікати). 

Відповідно з 00:00 28.09.21 виявлено 810 сертифікатів про вакцинацію, які містять ознаки 

підробки. 

 



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

 Telegram-канал «Коронавірус у цифрах» повідомляє:  Власників готелів на зимових 

курортах штрафуватимуть за відсутність у туристів COVID-документів 
 Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

 Отже, повнолітні відвідувачі повинні мати або сертифікат про вакцинацію, або негативний 

ПЛР-тест, або довідку про одужання від коронавірусу. 

Відвідувачам курорту рекомендується надати унікальну позначку, наприклад наклейку, що 

дозволяє ідентифікувати, що документи в людини вже перевірялися. Також позначка має свідчити, 

хто саме її видав. 

Віктор Ляшко зазначив, що в разі відсутності у відвідувачів чи працівників необхідних 

документів власник закладу може бути оштрафований на суму від 34 до 170 тис. грн. 

 

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє:  Вплив COVID-19 на серцево-

судинну систему 

COVID-19 впливає на різні сторони організму людини. Найчастіше в зоні ризику дихальні 

шляхи, однак приблизно у 20% госпіталізованих пацієнтів із коронавірусною хворобою 

розвиваються проблеми із серцево-судинною системою. 

Разом із Міністерством охорони здоров’я ми підготували інфографіку про вплив COVID-19 

на серцево-судинну систему. 

 
 

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

Звернення до урядового контактного центру 



 
Протягом 1 грудня 2021 року зареєстровано 416 звернень з питань, пов’язаних з 

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

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Динаміка надходження дзвінків та надсилання на розгляд ОВВ звернень із вказаної тематики 

у листопаді – грудні: 

 
Працівники Центру у 316 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Більшість із них стосувалася оформлення документів про вакцинацію від COVID-19 (121), 

протиепідемічних заходів (80), проведення вакцинації від COVID-19 (56), виплати вакцинованим 

від COVID-19 (21). Заявники також цікавилися: порядком перетину державного кордону, заходами 

підтримки підприємців під час карантину, контактною інформацією.  

На розгляд органів влади надіслано 100 звернень, які зареєстровані переважно із м. Києва, 

Дніпропетровської та Донецької областей. 



Протягом 1 грудня 2021 року дещо зменшилася кількість звернень з питань надання 

медичної допомоги, вакцинації від COVID-19 та оплати праці. 

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

Києва (17) та Дніпропетровської області (14). Заявники із обох регіонів переважно зверталися 

щодо надання медичної допомоги та вакцинації від COVID-19. 
 

 
 

 


