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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш 

інформаційний запит від 31.03.2021 та в межах компетенції повідомляє.  

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за 

короткий проміжок часу.  

За даними ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» 

станом на 02 квітня 2021 року в Україні зафіксовано 19 893 нових підтверджених випадків 

коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 834, медпрацівників – 484). Кількість 

активних хворих - 344 581 особа. За весь час пандемії в країні захворіло 1711630 осіб, одужало 

1333370 осіб, зареєстровано 33679 летальних випадків. 

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19) відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 № 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», з 19 грудня 2020 р. до 30 квітня 2021 р. на території України установлено 

карантин, продовжено дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20.05.2020 № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22.07.2020 

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території Автономної 

Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, 

Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, 

м. Києва, м. Севастополя (далі - регіони) встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» 

або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

Рівні епідемічної небезпеки визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із 

поширенням на території України COVID-19, за результатами щоденної оцінки відповідних 

ознак епідемічної небезпеки. Інформація про зазначені рівні розміщується на                       

офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням 

http://covid19.gov.ua) та веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (за посиланням 

https://moz.gov.ua ). 

Одночасно інформуємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня 2020 року 

офіційно оголосила пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 у світі 

(https://www.who.int/ru/news/item/29-06-2020). 
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