


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 
станом на 18 січня 2022 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) 

-     Електронна пошта (cons_or@mfa.gov.ua) 

 

«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/ 
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Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/ 

Південно-Африканська Республіка: +27 681 987 112, emb_za@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 15 грудня 2021 року, дію карантинних обмежень на території 

України продовжено до 31 березня 2022 року. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;  

• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на 

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

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.  

Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів 

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

створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.  

https://t.me/ualegalaid
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronainfoua
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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 18 січня в Україні   зафіксовано 8 558 

нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 811, 

медпрацівників – 304). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками – 1 125 

летальних випадків – 188 

одужало (особи) – 5 761 

 

Здійснено тестувань за добу – 79 696 в т. ч.: 

методом ПЛР — 37 678 

методом ІФА — 5 619 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 399 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 3 768 088 

одужало (особи) – 3 561 923 

летальних випадків – 98 549 

проведено ПЛР-тестувань – 17 220 495 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 
м. Київ – 972; 

Вінницька область – 372; 

Волинська область – 142; 

Дніпропетровська область – 286; 

Донецька область – 365; 

Житомирська область – 58; 

Закарпатська область – 230; 

Запорізька область – 188; 

Івано-Франківська область – 640; 

Київська область – 345; 

Кіровоградська область – 61; 

Луганська область – 207; 

Львівська область – 870; 

Миколаївська область – 148; 

Одеська область – 350; 

Полтавська область – 473; 

Рівненська область – 370; 

Сумська область – 384; 

Тернопільська область – 282; 

Харківська область – 678; 

Херсонська область – 58; 

Хмельницька область – 239; 

Черкаська область – 214; 

Чернівецька область – 475; 

Чернігівська область – 151. 

 



 
  

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

Севастополя відсутні. 

 

За минулу добу 17 січня 2022 року вакциновано проти COVID-19 - 80 921 людину. Першу 

дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, 

бустерну дозу – 14 395 людей. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу 

– 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 

людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 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 331 612 022 випадків COVID-19, зокрема 5 564 089 смертей, 

одужали 269 163 085 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 67 631 191 випадки, Індія –           37 618 

271, Бразилія - 23 083 297. 

- У 184 країнах світу введено понад 9,73 млрд доз вакцини проти коронавірусу.  
- Держави «Великої сімки» нададуть до кінця 2022 року 2,3 млрд доз вакцини від 

коронавірусу країнам, що розвиваються. 
- 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про 

вакцинацію в додатку «Дія» відповідають європейським. 

- Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців (270 

днів). Нові правила стануть обов'язковими для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. 



 - В ОАЕ з 10 січня заборонять нещепленим від коронавірусу виїзд із країни, повністю 

щеплені від коронавірусу громадяни зможуть виїхати за кордон лише за умови проходження 

бустерної вакцинації. Обмеження не поширюються на громадян, звільнених від щеплення з 

медичних або гуманітарних причин. 

 - Ізраїль з 9 січня відкриє доступ до країни іноземним громадянам, незважаючи на п'яту 

хвилю коронавірусу. При цьому заборона на в'їзд до Ізраїлю нещеплених туристів триває. Туристи 

з «червоних» країн зможуть в'їхати до Ізраїлю лише за дозволом комісії з екстрених випадків. 

- Латвія продовжила режим надзвичайної ситуації через коронавірус до 28 лютого. 

-  Індія 11 січня запроваджує обов’язковий карантин для іноземців, зокрема  усі міжнародні 

мандрівники після прибуття до Індії муситимуть тиждень перебувати в карантині  та мусять здати 

ПЛР тест на восьмий день. Мандрівники, які прибувають із країн категорії ризикованих, 

муситимуть здати COVID-тест по прильоту й не зможуть покинути аеропорт до отримання 

результату. 

 - У Німеччину з 11 січня в'їзд дозволяється за умови підтвердження повного курсу 

вакцинації. Туристам з України, що не мають вакцинації, в’їзд - заборонений. 

- Швеція з 14 січня посилить обмеження на тлі рекордних показників зараження, зокрема 

бари та ресторани будуть закриватися о 23:00, обмеження на кількість учасників публічних заходів. 

- Японія 11 січня продовжила дію заборони на в'їзд для іноземців до кінця лютого. 

- Греція до 23 січня продовжила карантин на тлі поширення штаму Омікрон. Влада країни 

вирішила обмежити години роботи нічних клубів, барів та ресторанів, вони мають закриватися 

опівночі. У супермаркетах та громадському транспорті обов'язково потрібно носити маски 

належного рівня захисту. 

- Нідерланди з 16 січня послаблять COVID-обмеження попри нову хвилю інфекцій. 

- У Чорногорію з 13 по 19 січня в'їзд дозволяється за умови наявності одного з наведених 

документів: підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини 

зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду; негативний ПЛР-тест не старіше 72 годин; негативний 

швидкий тест на антиген не старіше 48 годин; підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 

(позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів). 

- Влада Філіппін дозволила в’їзд для повністю вакцинованих проти коронавірусу туристів з 

16 лютого. При цьому люди повинні пройти повний курс вакцинації щонайменше за 14 днів до 

приїзду до країни. 

- Пекін вводить нові правила для в’їзду перед Олімпіадою. З 22 січня по кінець березня місто 

вимагатиме від мандрівників здати тест на ковід через 72 години після прибуття. 

- Франція посилила обмеження для невакцинованих від коронавірусу. Нещеплені люди у віці 

16 років і більше не зможуть відвідувати ресторани, заклади культури та користуватися міжміським 

транспортом. 

- З 17 січня Молдова посилює правила в'їзду в країну. Для в'їзду до країни необхідно надати 

один із чотирьох документів: сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс 

вакцинації від COVID-19 (дійсний через 14 днів); довідку, яка підтверджує, що людина за останні 

пів року перехворіла на коронавірус; тест на підтвердження наявності антитіл до COVID-19 

(дійсний три місяці з моменту здачі); експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 

години до в'їзду в країну. 

- Литва з 17 січня запровадила нові карантинні правила, зокрема на заходах у закритих 

приміщеннях усі особи від 6 років і учасники, і обслуговуючий персонал мають носити не медичні 

маски, а респіратори з рівнем захисту не менше FFP2, які добре прилягають до обличчя та повністю 

закривають ніс і рот. Термін ізоляції неприщеплених осіб, що приїхали з-за кордону, скорочується 

до 7 днів. Як і раніше, перед поїздкою їм потрібно здати тест на COVID-19. Крім того, з 17 січня 

рекомендований ПЛР-тест для приїжджих із червоної, жовтої та сірої зони не можна здати в 

мобільному пункті, за номером 1808 на нього реєструвати не будуть. 

- Данія з 17 січня пом’якшила карантин попри рекордну кількість COVID-випадків, зокрема 

данські кінотеатри, зоопарки, музеї та театри знову можуть зустрічати відвідувачів.  

 

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

Новини законодавства 

 



12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв  постанову № 1 «Про внесення 

зміни до пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» 
Кабінет Міністрів України постановляє:  

Внести зміну до пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 

1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

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

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 40, 

ст. 2386) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 р. № 

1432, замінивши в абзаці другому слова «хліб житньо-пшеничний та батон» словами і цифрами 

«хліб житньо-пшеничний, батон, крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, 

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку), 

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії 

С1, птицю (тушку курячу) та масло вершкове жирністю 72,5 відсотка». 

 

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

Новини Уряду  

 

Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19 – нарада 

під головуванням Президента 

В Україні лише нещодавно дозволили введення бустерної дози вакцини проти COVID-19, 

але вже майже 100 тис. громадян отримали третє щеплення. Про це йшлося на селекторній нараді 

щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира 

Зеленського. 

Загалом зростають темпи вакцинації у порівнянні зі святковим тижнем. За інформацією 

Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня було щеплено 552 тис. громадян, а від початку 

кампанії з вакцинації зроблено 29,37 млн щеплень. Вакцинацією охоплено 15 млн українців, з яких 

14,28 млн отримали дві дози. 

Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи 

серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. Так, на сьогодні майже 100 тис. 

українців зробили третє щеплення. 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також повідомив, що в сільській місцевості почали 

працювати мобільні бригади з вакцинації, облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ 

«Станиця Луганська» на лінії розмежування. 

Глава держави зауважив, що такий центр потрібно облаштувати й на КПВВ «Новотроїцьке» 

в Донецькій області. 

Водночас, за інформацією Кабінету Міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке 

збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла 

майже вдвічі: 55 тис. минулого тижня проти 28 тис. позаминулого. 

Кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше). 

Госпіталізовано майже 11 тис. громадян. 

Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області 

нині перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України – у 

«жовтій» зоні, повідомили в Кабміні. 

За прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших 

країнах, зокрема європейських. 

Крім того, як доповіли урядовці, найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде 

ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою «єПідтримка» 

вакцинованими особами, старшими за 60 років. 

Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 

14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. 

Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років. 

 

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року 
На засіданні Кабінету Міністрів України 15 грудня 2021 року прийнято рішення про 

продовження адаптивного карантину до 31 березня 2022 року. 



При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні в 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 Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №1236, посиливши 

карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян. 

Основні зміни до Постанови №1236 

Правила адаптивного карантину 

Чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі норми: 

 Заборонено:  

 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. 

Транспорт (в зеленому та жовтому рівні) 



 заборонено регулярні та нерегулярні перевезення 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. 

У межах жовтого рівня 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. 

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. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Термін дії «жовтого» сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він 

був чинним 120 днів. Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини 

проти COVID-19 не буде валідним. 

На червоному рівні 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. 

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. 

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. 

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. 

Особи, які прибули із країн де стрімко поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон» 

(ПАР, Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіка Мозамбік, 



Республіку Малаві) та перебували на їх території понад 7 днів протягом останніх двох тижнів 

підлягають самоізоляції. Самоізоляція має тривати 14 діб.   

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. 

Робота закладів освіти 

Жовтий рівень:  

Дозволяється працювати тим освітянам, які отримали принаймні одне щеплення проти 

COVID-19.  

Оскільки освітяни підлягають обов’язковим щеплення проти COVID-19, то щоб заклад 

працював потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників.  

Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, 

що підтверджено медичним висновком.  

Ті співробітники, які мають підтверджені протипокази до вакцинації, не підлягають 

відстороненню від роботи. 

Червоний рівень:  

Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-

19. 

У кожному закладі освіти мають бути 100% вакцинованих співробітників двома дозами; 

Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але 

це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі; 

Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню. Для 

підтвердження вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказів.  

Проведення масових заходів під час карантину  

На жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки в Україні заборонено проведення масових 

заходів, але якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають 

негативний результат тестування чи сертифікат про одужання, ця норма не застосовується. 



 
 



 
 

 



 

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

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 972 особи. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 18 січня – 346 228. 
   

 
 

Бустерну дозу кияни можуть зробити у будь-якому пункті, де щеплюють проти COVID-

19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. 

За її словами, на сьогодні такою можливістю скористалося близько 10 тисяч мешканців 

столиці. 

Валентина Гінзбург нагадала, що наказом Міністерства охорони здоров’я України № 26 від 

6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старшим 18 років, які 

отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 

місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною 

щепилася людина. 

«Фактично, введення бустерної дози поновлює силу впливу вакцин від COVID-19, 

ефективність яких, згідно з останніми світовими даними, з плином часу поступово знижується. До 

того ж, бустерна доза має стати додатковим захистом, враховуючи появу все нових мутованих 

штамів, на кшталт Омікрона», – розповіла директорка Департаменту. 

Дослідження вказують на те, що найкращі результати демонструють бустерні дози мРНК-

вакцинами після щеплення двома дозами вакцин інших типів. Для бустерної дози перевагу 

надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, 

якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac 

від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. 

Валентина Гінзбург вкотре наголосила, що вакцинація, хоч і не на 100% запобігає 

захворюванню, але в багато разів знижує ризики тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації та 

смерті внаслідок цієї хвороби. 

«Візьміть до уваги, що у зв’язку зі святами і масовими заходами, поверненням людей із 

відпусток, у тому числі закордонних, захворюваність прогнозовано зростає. Тому сьогодні 

надважливим є те, щоб якомога більше невакцинованих українців, особливо з груп ризику, 

отримали базовий захист, який дають дві дози антиковідних вакцин. Особливо це необхідно для 

літніх людей та людей із супутніми хворобами. А бустерна доза – додатковий захист, додатковий 

шанс якомога менше хвилюватися за своє здоров’я та здоров’я близьких. Вважаю, що кожен вже 



вакцинований має розглянути можливість скористатися цим шансом, обираючи для себе здорове 

повноцінне життя», – підсумувала Валентина Гінзбург. 

Нагадуємо, що зареєструватися на щеплення онлайн можна через сервіс helsi.me. 

 

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

Новини регіонів 
 

Станом на 18 січня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, чотири області 

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

«жовтому» рівні епідемічної небезпеки. 

 
Новини органів державної влади 

 

 Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Понад 10 млн українців мають 

COVID-сертифікати, що підтверджують вакцинацію від коронавірусної хвороби 

На підставі медичних даних, які зберігаються в електронній системі охорони здоров’я, понад 

10 млн українців згенерували цифрові сертифікати в Дії. Серед них, зокрема, 9,6 млн – це «зелені» 

сертифікати про 2 дози та 483 тисячі  – «жовті», які підтверджують одну дозу вакцинації від СOVID-

19. Окрім того, близько 300 тисяч людей згенерували так звані  сертифікати «про одужання» і 14 

тисяч – документи, які генеруються на підставі негативного ПЛР-тесту. 

«Ми з впевненістю можемо говорити, що це один із найуспішніших цифрових проєктів, які 

ми реалізували спільно з Мінцифрою та НСЗУ у 2021 році. 10 мільйонів користувачів – це не просто 

цифра, це рівень довіри до державних сервісів. Наше завдання – і надалі розвивати електронні 

послуги в системі охорони здоров’я, покращувати їх і робити ще зручнішими для людей»,  –  заявила 

заступниця міністра Марія Карчевич.  

Наприкінці серпня 2021 року ЄС визнав українські COVID-сертифікати в застосунку Дія. У 

відповідь Україна визнала сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, що приєдналися до 

ініціативи Digital COVID Certificate. 

Україна стала однією з перших держав поза межами Євросоюзу, які отримали схвалення ЄС 

на підключення до цифрової довірчої мережі. 



На сьогодні склад цієї мережі налічує 60 країн-учасниць. Під час перетину кордону з цими країнами 

українці можуть використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий у Дії. Це стосується 

насамперед тих громадян, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби або нещодавно одужали. 

Водночас незабаром МОЗ спільно з Мінцифрою запускає COVID-документ, який можна 

буде отримати після введення бустерної дози щеплення. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Симптоматика нового штаму 

коронавірусу «Омікрон» 

Світові тенденції свідчать про стрімке поширення нового штаму COVID-19 «Омікрон». 

Наразі щодо нього ще тривають дослідження, проте вже можна виокремити симптоми, які 

найчастіше зустрічаються у хворих на вказаний штам.  

Зокрема,  

у 73% випадків зустрічається нежить,  

у 67,5% - головний біль,  

у 63,5% - втома.  

у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.  

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі 

домінує в Україні. У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також 

спостерігається  

кашель (43,5%),   

хриплий голос (35,7%),  

озноб чи тремтіння (30%),  

лихоманка (29,4%),  

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.  

 Попри те що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може 

спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке 

поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу 

вакцинації проти COVID-19.  

 При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного 

лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів 

тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей 

та дотримуватись режиму самоізоляції.  

Нагадаємо, що новий штам має менший інкубаційний період, ніж штам «Дельта». У 

середньому, за даними наукових досліджень, він становить 3 доби. 

Більше про «Омікрон» можна прочитати за посиланням https://cutt.ly/HIbpWRP 

https://cutt.ly/HIbpWRP


 
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: МОЗ спростило доступ підлітків 

до вакцинації від COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх 

рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19. Про це йдеться у наказі № 64 

від 13.01.2022. 

Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам 

достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти центрів 

та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19. 

Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та 

ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в 

електронну систему охорони здоров’я. 

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. 

Для вакцинованих від COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-

сертифікату. 

Водночас вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень, передбачених Національним 

календарем, залишається важливим, адже захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб. 

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення: 

від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації); 

туберкульозу (1 доза, завершений курс); 

кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс); 

дифтерії, правця (5 доз); 

кашлюка (4 дози, завершений курс); 

поліомієліту (5 доз); 

хіб-інфекція (3 дози, завершений курс). 

 У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити 

щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років. 

Довідково. Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей від 12 років 

від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх 

обов’язкових рутинних щеплень. 

 Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які 

довели її ефективність та безпечність. Виробник вніс в інструкцію до вакцини зміни, якими 

дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років. 



За даними центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 

року, вакцина Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років. 

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 

років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, 

країни ЄС тощо. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Майже 100 тис. українців 

отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19 

Станом на 16 січня 2022 року включно майже 100 тис. українців отримали бустерну дозу 

вакцини від COVID-19.  

Наявні результати наукових досліджень свідчать про те, що бустерна доза посилює захист 

вакцин проти COVID-19, який згасає з плином часу. Вона наближає їхню ефективність у запобіганні 

госпіталізації та ускладненням коронавірусної хвороби до 90%, зокрема й проти штаму «Омікрон». 

Саме тому Міністерство охорони здоров’я України на початку січня  рекомендувало всім 

повнолітнім громадянам, які отримали дві дози антиковідної вакцини, щепитися бустерною дозою 

через 6-9 місяців після другої.  

Загалом в Україні було здійснено понад 29,3 млн щеплень. Принаймні одну дозу вакцини 

отримали майже 15 млн людей, це більш ніж 48% дорослого населення. Повністю вакциновано 

двома дозами близько 46% дорослого населення – понад 14,2 млн українців. 

Крім того, 9,3 тис. людей, в яких через проблеми з імунітетом міг не сформуватися 

необхідний захист після двох доз вакцини від COVID-19, отримали додаткову дозу. 

Якщо вам є 18 років і ви вакцинувалися двома дозами понад 6 місяців тому, запишіться на 

бустерне щеплення в будь-який пункт чи центр вакцинації. Адреси та контакти - на 

vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Грип та коронавірусна хвороба 

COVID-19 мають багато спільного та відмінного. Визначити, чим саме хворіє людина можливо 

лише за допомогою тестування.  

Єдиним захистом від важкого перебігу та смерті внаслідок обох хвороб є вакцинація.  

Зауважимо, що щеплення від #COVID19 не захищає від грипу, як і щеплення від грипу не 

захищає від коронавірусної хвороби. 

Вакцинуватись від обох хвороб можна одночасно. Ці два щеплення можна робити без 

інтервалу, але в різні руки (https://bit.ly/3rmMrxx). 

Більше про обидва захворювання за посиланням https://cutt.ly/8Iqtd9l 

 
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Змінено процедуру подання 

документів про введення в обіг та/або експлуатацію окремих медичних виробів для протидії 

COVID-19 

Для того, щоб отримати повідомлення від Міністерства охорони здоров’я України про 

введення в обіг та/або експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги 

https://bit.ly/3rmMrxx
https://cutt.ly/8Iqtd9l


технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я, заяви із 

пакетом документів слід подавати до Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства 

охорони здоров’я України у паперовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 7, 

скринька Директорату фармацевтичного забезпечення (блакитна будівля). Також їх можна 

надіслати поштою, зазначивши адресатом «Директорат фармацевтичного забезпечення МОЗ». 

У пакеті документів заявник повинен подати заяву в довільній формі, зазначивши у ній: 

мету введення в обіг та/або експлуатацію, 

інформацію щодо виробника, 

назву виробів, 

номер партії або серійного номера, 

обсяг партії, 

призначення виробу та способу дії. 

До заяви мають бути додані: 

документ про відповідність, виданий за межами України (у разі наявності); 

лист-підтвердження заявника про те, що не проведено оцінки відповідності медичних 

виробів. 

За результатами опрацювання поданих документів Міністерство охорони здоров’я України 

видасть заявнику відповідне повідомлення, що надійде на електронну пошту заявника. 

Розгляд документів та видача повідомлення є безоплатними. 

Контактна особа: Косенко Ольга Олександрівна, державний експерт експертної групи з 

питань медичних виробів та косметичних засобів Директорату фармацевтичного забезпечення 

МОЗ. 

Для отримання консультацій: телефон: 044 200 07 98, електронна пошта: 

moz.pharma24@gmail.com 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Ризик смертності від COVID-19 

серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, в 10 разів – Віктор 

Ляшко 

Невакциновані українці мають удесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза 

вищий ризик госпіталізації, ніж вакциновані. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, 

сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя 

напряму пов’язані з вакцинальним статусом. 

«У 2022 світ продовжує вчитись жити з COVID-19. Напевно, нові мутації вірусу SARS-CoV-

2 потребуватимуть більш дієвих засобів стримування та запобігання зростанню захворюваності, 

зокрема й ще більшого охоплення населення вакцинацією у 2022 році», – зазначив очільник МОЗ. 

Так, згідно з інформацією з відкритих джерел: 

у Швейцарії COVID-19 призводить до смерті невакцинованих майже у 22 рази частіше, ніж 

тих, хто пройшов повний курс вакцинації; 

у США – від 5 до 7 разів, залежно від вакцини; 

у Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого 

віку. 

«Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж 

у повністю вакцинованого, в 10 разів. За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, 

були невакциновані», – зауважив міністр. 

При цьому, відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, станом на кінець 

грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким 

чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення. 

Наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років. Вакцинацію 

від COVID-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9% людей старше 60 років. Утім, 

коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання.  

«Вакцинація базовим курсом щеплень та бустерною дозою – найкращий захист, який може 

врятувати життя вам та вашим близьким. Не зволікайте!», - нагадав міністр. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: У 2022 році фінансування 

«ковідних пакетів» для лікарень збільшено до 19,4 млрд гривень 

mailto:moz.pharma24@gmail.com


Цьогоріч МОЗ змінив підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної 

допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Оплата лікування пацієнтів з  COVID-19 у 2022 

році у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами. 

Пацієнти, як і раніше, будуть отримувати всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно. 

Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою здоров’я. 

Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів із коронавірусом.  

Зокрема, НСЗУ оплачуватиме медзакладам лікування за двома пакетами:  

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, 

епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях; 

стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19. 

На перший пакет зможуть законтрактуватись лише ті заклади, які були визначені ОДА. 

Йдеться про один заклад на 200 тисяч населення відповідної області. Наразі регіональними 

департаментами охорони здоров'я вже подано переліки таких закладів. Після чого з медзакладами, 

які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, будуть укладені договори. У програмі 

медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 млрд гривень. Щомісяця такий заклад 

отримуватиме оплату по глобальній ставці у розмірі 1 053 510 грн.  

Під час розрахунку було враховано заробітну плату для чотирьох команд, які постійно мають 

бути в закладі. Умовою отримання цих коштів є наявність постійного залишку лікарських засобів 

та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування інфекційних захворювань, зокрема 

COVID-19.  

Контрактування на другий пакет доступне всім закладам, які відповідають вимогам, 

визначеним Національною службою здоров’я України. На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 

млрд гривень. Оплата здійснюватиметься, зокрема, залежно від важкості пролікованого випадку. У 

розрахунку тарифу враховано заробітну плату та плату на необхідні лікарські засоби та медичні 

вироби для лікування пацієнтів з COVID-19.  

Нагадаємо, що у 2021 році оплата лікування пацієнтів з COVID-19 відбувалась за двома 

пакетами медичних послуг. Зокрема, йдеться про пакет “Стаціонарна допомога пацієнтам із 

COVID-19” та другий пакет, який покривав стаціонарну допомогу, що надавалась протягом квітня-

травня тими закладами, в яких не було договору з НСЗУ. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Медики, комунальники та місцеві 

урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня 

31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 

від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають 

обов'язковій вакцинації проти COVID-19. 

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на 

період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби, додаються працівники: 

органів місцевого самоврядування;  

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; 

комунальних підприємств, установ та організацій. 

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 

до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від 

коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього. 

«В останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків 

інфікування штамом «Омікрон» у більшості європейських країн. Агентство з безпеки здоров’я 

Великої Британії нещодавно опублікувало звіт, відповідно до якого в людей, інфікованих саме 

«Омікроном», ризик потрапити в лікарню на 50% нижчий порівняно з інфікованими штамом 

«Дельта». При зараженні «Омікроном» ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які 

отримали дві дози вакцини, та на 81% – для тих, хто отримав три дози. Однак кількість випадків 

COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на 

медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких 

вакцинація від COVID-19 є обов’язковою», – коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.  



Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у будь-якому пункті чи 

центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів – на 

vaccination.covid19.gov.ua/list. 

Нагадаємо, що в Україні щеплення від COVID-19 вже є обов’язковими для працівників 

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних 

адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, 

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що 

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

Міністрів від 4 березня 2015 року № 83. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Вакцинація допоможе зменшити 

масштаби нової хвилі COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний 

державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю BBC. 

Новий спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 очікується наприкінці 

січня та може тривати кілька місяців.  

«За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде 

більше «Омікрону». Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тривалість і 

розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості 

людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу», – пояснив головний державний 

санітарний лікар.  

Він також наголосив, що показники госпіталізацій та летальності будуть залежати від того, 

скільки людей зможуть отримати імунний захист від хвороби – щеплення.  

Водночас не очікується, що хвиля коронавірусу у 2022 буде гірша за 2021 рік.  

Ігор Кузін підкреслив, що саме вакцинація рятує життя та зменшує навантаження на медичну 

систему, а тому всім, хто ще не зробив щеплення, варто поквапитись та захистити себе. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Бустерна доза вакцини безпечна 

та посилює захист від COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний 

державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю BBC. 

Після отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19 не реєструється збільшення 

побічних ефектів, а захист від ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби 

лише покращується.  

«Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. Є рекомендації 

робити бустер мРНК вакцинами – це Pfizer або Moderna. Обирати між ними можна. За виключенням 

вакцини CoronaVac. Після неї рекомендовано робити бустер Pfizer або CoronaVac. Відповідно до 

офіційних рекомендацій, людина, яка отримала щеплення CoronaVac, може отримати бустер 

CoronaVac або Pfizer. Ефективність після трьох доз CoronaVac складає на рівні 88-90%. Після 

CoronaVac плюс бустер Pfizer – ефективність в середньому складає 92-95%», – пояснив Ігор Кузін.  

Головний державний санітарний лікар також додав, що отримати бустерне щеплення можна 

через 6 місяців після завершення базового курсу вакцинації. Оптимальний термін – від 6 до 9 

місяців. Однак, якщо людина прийде за «бустером» через 10 місяців, то все одно отримає його.  

Ігор Кузін також наголосив на важливості бустерної дози для медичних працівників. Адже 

саме сфера охорони здоров’я є критичною під час пандемії, а тому медики мають бути захищені.  

Заступник міністра також запевнив, що вакцин в Україні вистачить, адже на 2022 рік вже є 

контракти на постачання більше ніж 40 млн доз вакцини. Такої кількості має вистачити на те, щоб 

дощепити тих, хто ще не отримав вакцину, та зробити бустер. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Пластикові прозорі «маски» не є 

засобом індивідуального захисту 

Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують 

так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального 

захисту такі предмети не мають.  

Про пластикові прозорі «маски» не згадується в жодному документі, що регулює 

протиепідемічні правила (https://bit.ly/32W2R7P). Натомість необхідно використовувати захисні 

медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот. 



Фактично, люди, які використовують такі пластикові «маски», не мають жодного 

ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно 

прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від 

зараження того, хто носить такі «маски».  

Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та 

використовувати ефективні засоби індивідуального захисту. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: В Україні доступні вакцини від 

COVID-19 трьох типів: мРНК (Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna), векторна 

(AstraZeneca) й інактивована (СoronaVac від Sinovac Biotech) 

Кожна з цих вакцин пройшла всі необхідні етапи клінічних досліджень та схвалена 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я. 

«Усі вакцини знайомлять наш організм зі збудником інфекції та вчать боротися з ним. 

Вакцини містять у собі вбитий вірус, його частинку або інструкцію з протидії вірусу, які не можуть 

спричинити захворювання», - розповідає лікар-інфекціоніст Центральної міської лікарні м. Рівне 

Олег Степчин. 

Перш ніж отримати дозвіл на використання, усі вакцини підлягають дуже суворому 

тестуванню та перевіркам на безпеку.  

«Вакцини від COVID-19 розробили менш ніж за рік. Але технології, які використовували для 

них, існували вже декілька десятків років. Так, першу інактивовану вакцину створили ще у 50-х 

роках, над векторними вакцинами працювали ще з 80-х, а над мРНК-вакцинами - з початку 90-х 

років. Тож у науковців було все готове для того, щоб швидко створити безпечну та ефективну 

вакцину від COVID-19», - наголошує директорка департаменту фармаконагляду Державного 

експертного центру МОЗ Тетяна Башкатова. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: З чого складаються вакцини проти 

COVID-19? Детально про склад вакцин у наших інфографіках. 

Усі компоненти вакцин безпечні для вашого здоров’я, а деякі з них навіть використовуються 

у косметології чи харчуванні.  

Вивчайте лише достовірний склад вакцин та не дайте ввести себе в оману різним міфам. 

Адже склад вакцин публічний і зазначається кожним виробником. 

Вакцинуйтеся та захистіть себе! https://vaccination.covid19.gov.ua/list 

  
  

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


  
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Вакциновані бустерною дозою 

отримають нові COVID-сертифікати 

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться 

наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися "зеленим" 

сертифікатом про повну вакцинацію. Про це розповіла заступниця міністра з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич. 

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у 

застосунку «Дія» не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення. Порядок 

генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на 

підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документа — він буде 

чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.  

Слід зауважити, що, крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть 

отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видається за місцем 

щеплення чи у сімейного лікаря та у ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-

19 відповідно до вимог.  Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від 

дати останнього щеплення проти COVID-19.  

Нагадаємо, що бустерною дозою від COVID-19 вважається доза, яку вводять як 

ревакцинацію вже після повного курсу щеплень, щоб посилити ефективність вакцинації, яка з часом 

знижується. 

Нещодавно МОЗ дозволило бустерну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби не лише 

для медичних працівників, але й для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною 

вони щепилися. 



 
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: В Україні змінили змішані схеми 

вакцинації від COVID-19 

В Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від 

COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з 

векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім 

того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. 

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 

23.12.2021 були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2976 від 31 грудня 

2021 року. 

Згідно з ним, можливі наступні схеми використання різних вакцин: 

Перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або 

мРНК (Pfizer, Moderna) 

Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) 

Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca) 

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів. 

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози. 

Також НТГЕІ рекомендує жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а 

потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати 

мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів. 



 
 

  

  

  

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Експрес-тести на COVID-19, 

зроблені в домашніх умовах, не є чинним для відвідування громадських закладів та поїздок у 

громадському транспорті. 

Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі 

тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись 

міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на 

антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.  

Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу у громадські заклади?  

Процедура проведення тестування може бути проведена із порушеннями, а можливості 

перевірити, чиї зразки використовувались для тесту немає.  

Результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і через те, що процедура 

може бути проведена із порушенням. 

Водночас, такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У випадку 

позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів 

ПЛР-методом.  

Більше про різницю тестів на COVID-19 читайте за посиланням https://cutt.ly/0UiiEs1 

 

 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. 
 

https://cutt.ly/0UiiEs1


 
 

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. 
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. 

 

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.  

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


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. 
 

 
 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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


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  18 січня 2022 року в Збройних Силах 

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

хворіє 803 особи. 

Всього за час пандемії одужало 34 141 особа, летальних випадків 111. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 157 осіб. 

За минулу добу зареєстровано 168 нових випадків захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. 

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 891 особа отримали 1 дозу 

вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 331 особа. 

 

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

 Державна прикордонна служба України повідомляє: З 17 січня Молдова запроваджує 

нові правила в’їзду 

З 17 січня 2022 року, відповідно до Рішення Національної надзвичайної комісії з питань 

охорони здоров’я (CNESP) РМ, запроваджено нові заходи щодо профілактики та боротьби з 

інфекцією COVID-19, у т.ч. при перетині державного кордону для в’їзду в РМ. 

В Молдову можна в’їхати: 

за Сертифікатом вакцинації в Додатку Дія; 

за паперовим сертифікатом з порталу Дія з QR-кодом; 

з паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем; 

на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години, зробленого в 

лабораторії із затвердженого переліка; 



на підставі негативного результату експрес-тесту на антиген до вірусу SARS-CoV-2, 

зробленого не раніше, ніж за 48 годин; 

підтвердження про наявність антитіл до COVID-19, яке діє протягом періоду 90 днів з дня 

проведення дослідження. 

Додатковий ПЛР-тест після прибуття в Молдову робити не потрібно. 

Більш детальна інформація щодо режиму тимчасового в’їзду до Молдови: 

З 17 січня 2022 року, відповідно до Рішення Національної надзвичайної комісії з питань 

охорони здоров’я (CNESP) РМ N1 від 13.01.2022р., запроваджено нові заходи щодо профілактики 

та боротьби з інфекцією COVID-19, у т.ч. при перетині державного кордону для в’їзду в Республіку 

Молдова: 

1) Перетин державного кордону на в’їзд до Республіки Молдова дозволяється з наданням 

одного з наступних документів: 

– свідоцтво (сертифікат) про повний курс щеплення проти вірусу SARS-CoV-2 (наразі в 

Молдові визнаються усі вакцини без винятку). Доказ імунізації є дійсним, якщо минуло не менше 

14 днів після завершення повного графіка щеплень. Свідоцтво (сертифікат) має бути надано однією 

з наступних мов: румунська, англійська, французька, німецька, італійська чи російська; 

– негативний результат ПЛР-тесту на вірусну інфекцію SARS-CoV-2, проведений не більше, 

ніж за 72 години, або сертифікований негативний результат швидкого антигенового тесту на 

вірусну інфекцію SARS-CoV-2, проведеного не пізніше ніж за 48 годин до посадки, для осіб, які 

подорожують громадським транспортом, або до в’їзду на територію Республіки Молдова для осіб, 

що подорожують власним транспортом; підтвердження повинно бути надано однією з наступних 

мов: румунська, англійська, французька, німецька, італійська чи російська; 

– підтверджуючий медичний висновок стосовно осіб, які перенесли COVID-19, між 15-м та 

180-м днем (протягом останніх 6 місяців) або підтвердження про наявність антитіл до COVID-19, 

яке діє протягом періоду 90 днів з дня проведення дослідження. Документи повинні бути надані 

однією з наступних мов: румунська, англійська, французька, німецька, італійська чи російська. 

2) Особи, які не відповідають умовам, передбаченим у пунктах 2 і 3, зобов’язані 

дотримуватися карантинного режиму (самоізоляції) строком 14 днів. Такі особи повинні заповнити 

електронну епідеміологічну картку (https://fisa-covid.gov.md/ ), а також підписати декларацію про 

власну відповідальність за дотримання режиму самоізоляції протягом 14 днів у визначених місцях. 

У випадку неповнолітніх до 14 років епідеміологічна картка та декларація про власну 

відповідальність заповнюється та підписується законним представником або супроводжуючою 

особою. Особи, які перебувають у режимі самоізоляції, можуть припинити цей режим після сьомого 

дня, якщо вони зроблять ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на SARS-CoV-2 і результат буде 

негативним. 

3) Винятки з положень п.2 і п.3 становлять наступні категорії осіб, якщо вони не мають 

клінічних ознак респіраторної інфекції або підвищеної температури: 

діти до 12 років; 

учні/студенти віком до 18 років, які мають складати іспити, їдуть навчатися в учбових 

закладах на території Республіки Молдова або за кордоном, або які подорожують з метою участі у 

міжнародних конкурсах або олімпіадах, з пред’явленням підтвердних документів, а також особи, 

які їх супроводжують; 

екіпажі та обслуговуючий персонал літаків/суден, а також бригади та обслуговуючий 

персонал залізничних потягів, водії та обслуговуючий персонал вантажних автотранспортних 

засобів та пасажирських автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення на платній основі, 

мають більше, ніж 9 посадкових місць, включаючи місце водія; 

особи, які здійснюють поїздку з причин, пов’язаних зі станом здоров’я або з гуманітарних 

причин, включаючи особу, яка супроводжує (із пред’явленням підтвердних документів); 

транскордонні працівники, які в’їжджають до Республіки Молдова з Румунії чи України, а 

також із Республіки Молдова, які працюють у економічних агентів із зазначених країн, які можуть 

підтвердити договірні відносини з відповідними економічними агентами; 

пред’явники дипломатичних, службових, офіційних та спеціальних та інших прирівнених до 

них паспортів, а також проїзних документів Laissez Passer, виданих Організацією Об’єднаних Націй, 

включаючи членів сімей дипломатичних та консульських представництв та міжнародних 



організацій/місій, акредитованих в Республіці Молдова та/або персонал, залучений до надання 

гуманітарної допомоги; 

особи, які прямують через Молдову транзитом (знаходяться в дорозі не більше, ніж 24 

години з моменту реєстрації в’їзду в РМ). Маршрут транзиту встановлюється прикордонною 

поліцією; 

особи, яких викликано в судові інстанції або правоохоронні органи Республіки Молдова, а 

також їхні законні представники з пред’явленням підтверджуючих документів. 

 

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

Telegram-канал «Коронавірус у регіонах» повідомляє: В Україні зросла кількість 

областей віднесених до «помаранчевої» зони 

Станом на 18 січня чотири області України перебувають на «помаранчевому» рівні 

епіднебезпеки: 

Івано-Франківська; 

Сумська; 

Рівненька; 

Чернівецька. 

У кожній з цих областей коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує 20%. 

У Івано-Франківській області перевищені також показники рівня госпіталізації - 64,3, а 

динаміка рівня госпіталізації зросла до 72,2% (допустиме значення - 50%) 

 

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

Звернення до урядового контактного центру 

 

Протягом 17 січня 2022 року зареєстровано 554 звернення з питань, пов’язаних з поширенням 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

 
 

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

у січні: 



 
Працівники Центру у 472 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Більшість із них стосувалася програми «єПідтримка» (340), протиепідемічних заходів (46), 

оформлення документів про вакцинацію від COVID-19 (37), проведення вакцинації від COVID-19 

(35). Заявники також цікавилися: порядком перетину державного кордону, заходами підтримки 

підприємців під час карантину. 

На розгляд органів влади надіслано 82 звернення, які зареєстровані переважно із м. Києва, 

Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Львівської областей. 

 
 

Протягом 17 січня 2022 року зменшилася кількість звернень з питань надання медичної 

допомоги та оплати праці. 

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

Києва (6), Одеської (8), Дніпропетровської (15) областей. Заявники із усіх трьох регіонів переважно 



зверталися щодо державної підтримки під час карантину та надання медичної допомоги. Заявники 

із Дніпропетровської та Одеської областей також зверталися стосовно вакцинації від COVID-19. 

 

 
 
 

 

 


