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Поширюйте інформацію про те, як запобігти COVID-19 на роботі, вдома та серед друзів у 

соцмережах 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 

Міністерство охорони здоров’я України 

Міністерство закордонних справ України 

Центр громадського здоров’я МОЗ України 

Всесвітня організація здоров’я 

 

НПА 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_zhh97mtj2Y7I7238fQim0Uc4p1Kx_KN
https://drive.google.com/drive/folders/1_zhh97mtj2Y7I7238fQim0Uc4p1Kx_KN
https://covid19.com.ua/
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
https://mfa.gov.ua/news/koronavirus-2019-faq
https://phc.org.ua/
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20


2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на  підвищення 

доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які 

закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 

здоров’я» 

3. Указ Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 "Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2" 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року № 287-р 

"Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року № 288-р 

"Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та 

пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення" 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року № 291-р 

"Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово 

окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з 

неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 березня 2020 року № 292-р 

"Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 

2020 р. № 93" (щодо заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV) 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 

211" (щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19) 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" 

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 року № 321-р "Про 

встановлення режиму надзвичайної ситуації в Київській області" 

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 324-р "Про 

встановлення режиму надзвичайної ситуації у м. Києв" 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-20
https://www.president.gov.ua/documents/872020-32741
https://www.president.gov.ua/documents/872020-32741
https://www.president.gov.ua/documents/872020-32741
https://www.president.gov.ua/documents/872020-32741
https://www.president.gov.ua/documents/872020-32741
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-obmezhennya-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-spryamovane-na-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-287140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-obmezhennya-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-spryamovane-na-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-287140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-obmezhennya-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-spryamovane-na-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-287140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-obmezhennya-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-spryamovane-na-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-287140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-zakrittya-deyakih-punktiv-propusku-cherez-derzhavnij-kordon-ta-punktiv-kontrolyu-i-pripinennya-v-nih-pishohidnogo-spoluchennya-288130320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-zakrittya-deyakih-punktiv-propusku-cherez-derzhavnij-kordon-ta-punktiv-kontrolyu-i-pripinennya-v-nih-pishohidnogo-spoluchennya-288130320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-zakrittya-deyakih-punktiv-propusku-cherez-derzhavnij-kordon-ta-punktiv-kontrolyu-i-pripinennya-v-nih-pishohidnogo-spoluchennya-288130320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pripinennya-roboti-kontrolnih-punktiv-vyizdu-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-avtonomnoyi-respubliki-krim-i-m-sevastopolya-291140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pripinennya-roboti-kontrolnih-punktiv-vyizdu-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-avtonomnoyi-respubliki-krim-i-m-sevastopolya-291140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pripinennya-roboti-kontrolnih-punktiv-vyizdu-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-avtonomnoyi-respubliki-krim-i-m-sevastopolya-291140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pripinennya-roboti-kontrolnih-punktiv-vyizdu-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-avtonomnoyi-respubliki-krim-i-m-sevastopolya-291140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pripinennya-roboti-kontrolnih-punktiv-vyizdu-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-avtonomnoyi-respubliki-krim-i-m-sevastopolya-291140320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-t050320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-t050320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-t050320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-11-bereznya-t160320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-11-bereznya-t160320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-11-bereznya-t160320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-nadzvichajnoyi-situaciyi-v-kiyivskij-oblasti-321180320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-nadzvichajnoyi-situaciyi-v-kiyivskij-oblasti-321180320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-nadzvichajnoyi-situaciyi-u-m-kiyevi-324200320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-nadzvichajnoyi-situaciyi-u-m-kiyevi-324200320

