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ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 

щодо стану захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 
  
За станом на 1000  23.09.2020 

За минулу добу звернулося/виявлено 153 особи з підозрою на COVID-19,                    
з них: 

- госпіталізовано до КНП «Миколаївський обласний центр лікування 
інфекційних хвороб» - 0; 

- госпіталізовано до інших закладів охорони здоров’я – 13 осіб, з них: 
o Первомайська центральна районна лікарня (ЦРЛ) – 2; 
o Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня – 1; 
o Вознесенська міська багатопрофільна лікарня – 2; 
o міська лікарня №5 м.Миколаєва – 7; 
o Миколаївська обласна клінічна лікарня – 1; 

- призначено амбулаторне лікування – 140. 
 
За весь період зареєстровано з підозрою на COVID-19 – 5309 осіб, з яких: 
- госпіталізовано – 1087 осіб; 
- призначене амбулаторне лікування – 4222 особи. 

 
За даними керівників закладів охорони здоров’я області, станом на 830  

23.09.2020 на стаціонарному лікуванні знаходиться  357  осіб, хворих на COVID-19 
або з підозрою, з них: 

- у КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» -   
80 хворих; 

- в інших інфекційних стаціонарах – 277 осіб, в тому числі: 
- Первомайська центральна районна лікарня (ЦРЛ) – 19 хворих та              

10 осіб з підозрою; 
- Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня – 4 хворих та               

7 осіб з підозрою; 
- Баштанська центральна районна лікарня (ЦРЛ) – 5 осіб з підозрою; 
- Новобузька центральна районна лікарня (ЦРЛ) – 3 хворих; 
- Вознесенська міська багатопрофільна лікарня – 2 особи з 

підозрою; 
- пологовий будинок №1 м. Миколаєва – 4 хворих особи; 



 

 

- міська лікарня №1 – 135  хворих; 
- міська лікарня №3 – 55 хворих та 27 осіб з підозрою; 
- Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня – 4 хворих та 2 

особи з підозрою. 
 
          Зареєстровано всього підтверджених випадків COVID-19 – 2723 (+80), з 
них: 

- з підозрою на COVID-19 – 1304 (+53); 
- хворих на пневмонії – 442 (+10); 
-    контактних осіб – 606; 
-   осіб, яких направлено на планову госпіталізацію – 66 (+3); 
-  осіб, яких обстежено за власним бажанням з профілактичною метою 

або для зняття з самоізоляції – 305 (+14). 

З усіх 2723 підтверджених випадків за місцем проживання: 
- м. Миколаїв – 1730 осіб (+52); 
- м. Первомайськ – 72 особи (+3); 
- м. Южноукраїнськ – 180 осіб; 
- м. Вознесенськ – 136 осіб (+8); 
- м. Очаків – 10 осіб; 
- Арбузинський район – 16 осіб;  
- Баштанський район – 44 особи (+1); 
- Березанський район – 25 осіб;  
- Братський район – 8 осіб; 
- Березнегуватський район – 2 особи; 
- Веселинівський район – 14 осіб; 
- Вітовський район – 73 особи (+5); 
- Вознесенський район – 71 особа (+3); 
- Врадіївський район – 70 осіб (+1); 
- Єланецький район – 9 осіб; 
- Доманівський район – 80 осіб; 
- Казанківський район – 13 осіб; 
- Кривоозерський район – 31 особа; 
- Миколаївський район – 25 осіб (+2); 
-  Новобузький район – 12 осіб (+3);  
- Новоодеський район – 58 осіб (+1); 
- Очаківський район – 17 осіб (+1); 
- Первомайський район – 22 особи; 
- Снігурівський район – 5 осіб. 

 
Захворювання на COVID-19 встановлено у 183 (+2) працівників закладів 

охорони здоров’я. 
 
Померло всього осіб с позитивним результатом ПЛР-дослідження на                   

COVID-19 – 69. 
Померло за добу осіб с позитивним результатом ПЛР-дослідження на               

COVID-19 – 1. 
 
Одужало хворих на COVID-19 за добу – 29. 



 

 

Одужало всього – 872. 
 
За весь період в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України 

обстежено ПЛР-методом – 24111 осіб.   
 
За останню добу всього в лабораторіях закладів охорони здоров’я 

обстежено методом ПЛР 379 осіб, виявлено 80 позитивних результатів, в тому 
числі: 

- в Миколаївському обласному лабораторному центрі МОЗ України за 
останню добу обстежено методом ПЛР 313 осіб, виявлено                                 
62 позитивних результати  (51 особа з підозрою, 8 хворих на пневмонію та 
3 особи, яких направлено на планову госпіталізацію); 

- в лабораторії міської лікарні №1 м.Миколаєва обстежено ПЛР 22 особи, 
виявлено 4 позитивних результати (2 особи з підозрою та 2 хворих на 
пневмонію); 

- в приватній медичній лабораторії «Валео» обстежено ПЛР 44 особи, 
виявлено 13 позитивних результатів (обстежено за власним бажанням); 

- в приватному медичному центрі «Діагностик» виявлено 1 позитивний 
результат (обстежено за власним бажанням). 

 
Всього в лабораторіях закладів охорони здоров’я області та в приватних 

медичних лабораторіях проведено 35853 дослідження методом ІФА, в тому числі 
396 досліджень за останню добу (виявлено 17 позитивних результатів). Всього 
виявлено 679 позитивних результатів.  

 
Станом на 23.09.2020 критерії епідемічної ситуації по Миколаївській області 

(згідно з постановою КМУ №712) складають: 
- показник захворюваності на COVID-19 за попередні 14 днів на 100 

тис. населення – 83,85 (при допустимому базовому рівні не більше 
40 на 100 тис. населення); 

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 – 40,7 
(при допустимому не більш як 50%); 

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР) та імуноферментного аналізу (ІФА) впродовж  
останніх семи днів на 100 тисяч населення – 82,18 (при допустимому 
не менше ніж  24 на 100 тис. населення). 

 
Впродовж минулої доби зареєстровано 4 випадки захворювання на 

коронавірусну інфекцію COVID-19 серед дітей та персоналу 4  організованих дитячих 
закладів (ЗЗСО №53 м.Миколаєва, ЗЗСО №16 м.Миколаєва, ЗДО №65 м.Миколаєва та 
ДНЗ №85 м.Миколаєва).  Інформація про виявлених хворих учнів/вчителів та 
кількість класів/груп на самоізоляції станом на 23.09.2020 додається.  

 
З 16 березня 2020 року було впроваджено облік мешканців Миколаївської 

області, які прибули із-за кордону та різними шляхами повернулися до місця 
постійного проживання. Всього за весь період на облік було взято 4790 зазначених 
осіб, після проведеного медико-санітарного спостереження зазначених осіб знято з 
обліку в зв’язку із завершенням термінів самоізоляції.  



 

 

На теперішній час всі особи, які прибули із-за кордону, знаходяться на обліку 
за допомогою програми «Дій вдома». 

 
За участі фахівців Держпродспоживслужби, Національної поліції України, 

Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я в області 
створено рейдові групи для перевірок дотримання умов карантину. За минулу добу 
створено 2 рейдових групи, проведено 2 рейдових перевірки, перевірено 8 суб’єктів 
господарювання. 

Всього з початку року за результатами проведених перевірок складено                   
311 адміністративних протоколів, в т.ч. на керівників підприємств, установ, 
організацій – 10, на керівників торгових закладів та закладів громадського харчування 
– 47, на водіїв транспортних засобів – 131, відносно громадян, які порушують умови 
самоізоляції – 10, на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб – 80, 
на інших фізичних осіб – 33. До суду направлено 308 протоколів, з них на 6 осіб 
накладено штраф, 39 справ закрито,  22  осіб  звільнено від відповідальності. 

 
Органами місцевого самоврядування створено робочі групи із залученням 

фахівців Держпродспоживслужби щодо перевірки суб’єктів господарювання всіх 
форм власності по дотриманню ними профілактичних, протиепідемічних та 
дезінфекційних заходів, створення умов для миття та антисептичної обробки рук. На 
території Миколаївщини створено та працює 29 таких груп.  

За минулу добу проведено перевірки: 
- 47 закладів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами,                 

18 закладів громадського харчування, 11 агропродовольчих ринків, 11 ДНЗ 
та  14 ЗОШ.   

При виявленні порушень надаються пропозиції, матеріали передаються до 
органів  місцевого самоврядування та Національної поліції для вжиття заходів в 
межах їх повноважень. Станом на 23.09.2020 накладено 1090 штрафів на суму                 
463250 грн. 

З профілактики інфікування і поширення коронавірусної хвороби  COVID-19 
розповсюджено 33 листівки. 
 
 
В.о. директора, 
Головний державний  
санітарний лікар 
Миколаївської області       Володимир КЛОЧКО 
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