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Міністерство охорони здоров’я України в межах компетенції розглянуло 
Ваш запит на публічну інформацію від 16.02.2021, що надійшов з Міністерства 
юстиції України від 18.02.2021 № 7272/ПІ-Г-718/27 до МОЗ України від 
18.02.2021 № 17/498/ЗПІ-21, та повідомляє. 

Кабінетом Міністрів України винесена постанова від 9 грудня 2020 року 
№ 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» (із змінами та доповненнями). 

З метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

карантин подовжено до 28 лютого 2021 року. 

Відповідно до пункту 2 вищевказаної постанови Кабінету Міністрів 
України на території України на період дії карантину запроваджуються 
обмежувальні протиепідемічні заходи. 

Відповідно до підпункту 23 пункту 2 вищезазначеної постанови Кабінету 
Міністрів України надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі 
установ виконання покарань, передбачених частиною третьою статті 59, 
частиною першою статті 67, статтею 111 та частиною першою статті 130 
Кримінально-виконавчого кодексу України, відвідування установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 
представниками об’єднань громадян, релігійних та благодійних організацій, 
надання побачень засудженим та особам, узятим під варту, які тримаються в 
таких установах, крім: відвідування зазначених установ працівниками 
правоохоронних органів, судів, представниками посольств і консульств 
відповідних держав, співробітниками Управління Верховного Комісара 
Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, а також особами, 
зазначеними у частині першій статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу 
України та частині п’ятій статті 12 Закону України «Про попереднє 
ув’язнення»; побачень із захисниками та адвокатами або іншими фахівцями у 
галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги 
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особисто чи за дорученням юридичної особи; короткострокових побачень з 
родичами або іншими особами, які відбуваються виключно в закритих умовах 
(через суцільне розмежувальне скло та переговорний пристрій) та з 
дотриманням протиепідемічних правил; тривалих побачень засуджених (за 
умови наявності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах 
Державної кримінально-виконавчої служби вільних приміщень для ізоляції 
засуджених) з близькими родичами за відсутності у них на момент побачення 
ознак інфікування COVID-19 та наявності у осіб, які прибули на побачення, 
лабораторно підтвердженого негативного результату тестування їх на CОVID-

19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 
годин до дня надання тривалого побачення, та оригіналу документа, що 
підтверджує оплату послуги виїзду працівника медичної лабораторії до 
засудженого з метою забору біоматеріалів для проведення тестування на 
COVID-19 зазначеним методом. 

Після тривалого побачення засуджені протягом 14 діб перебувають у 
приміщеннях для ізоляції, де їм на 12-й день ізоляції (або за наявності ознак 
інфікування COVID-19) обов’язково проводиться тест на COVID-19 у 
присутності медичного працівника медичної частини філії державної установи 
«Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України». 

Наказом Міністерства охорони здоров'я  України від 10 грудня 2020 
року № 2869 внесені зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 
хвороба (COVID-19)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 28 березня 2020 року №722 (далі- Стандарти). 

Відповідно до п. 4 Стандарту 1 «Організація протиепідемічних заходів та 
медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2» основне значення для 
етіологічної лабораторної діагностики COVID-19 має виявлення РНК SARS-

CoV-2 з використанням методу ПЛР. 
Лабораторне обстеження на РНК SARS-CoV-2 проводиться особам: з 

підозрою на COVID-19; з ознаками інших ГРВІ; з ознаками пневмонії. 
Попереднє скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з 

використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 та/або 
тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу 
(далі - ІФА) проводять таким особам: з підозрою на COVID-19; з ознаками 
інших ГРВІ; з ознаками пневмонії; що були в тісному контакті з особою з 
підтвердженим випадком на COVID-19; що підлягають плановій госпіталізації. 

Позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 

та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА повинен бути 
підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого 
тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 та/або тесту на визначення антигену 
SARS-CoV-2 методом ІФА у пацієнтів, які відповідають визначенню 
підозрілого або ймовірного випадків захворювання на COVID-19. 

У разі отримання негативного результату швидкого тесту на визначення 
антигену SARS-CoV-2 та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 

методом ІФА особа підлягає дослідженню методом ПЛР у випадку наявності 
симптомів підозрілого або ймовірного випадків на COVID-19. 
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Для замовлення послуги на виїзд медичного працівника (лаборанта) для 
забору зразків біологічного матеріалу з метою подальшого лабораторного 
дослідження на виявлення SARS-CoV-2 можна звернутися до закладу охорони 
здоров’я, в складі якого є лабораторія для проведення відповідних 
лабораторних досліджень. 

Відбір зразків матеріалів для дослідження методом ПЛР та 
транспортування з відповідним направленням проводиться до лабораторних 
центрів МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю або 
інших лабораторій, які проводять тестування на SARS-CoV-2. 

З метою отримання переліку лабораторій, які проводять лабораторні 
дослідження на виявлення SARS-CoV-2, та які розташовані на території 
Рівненської області, Вам необхідно звернутися до Рівненської обласної 
державної адміністрації. 
 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров'я 

та профілактики захворюваності                                            Ірина РУДЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

Запорожець 253 74 53 
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