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П Е Р Е Л І К 

діяльності суб’єктів господарювання, 

розташованих у зоні надзвичайної ситуації, яка передбачає роботу 

з відвідувачами та зупиняється тимчасово до окремого розпорядження 

 

1. До окремого розпорядження тимчасово призупинити роботу 

суб’єктів господарювання, яка передбачає роботу з відвідувачами (крім 

визначених у пункті 3 цього Переліку), зокрема: 

1.1. освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти (крім дистанційних 

форм освітнього процесу); 

1.2. освітній процес у вищих навчальних закладах (крім дистанційних 

форм освітнього процесу); 

1.3. роботу театрів, кінотеатрів, музеїв (крім музеїв під відкритим небом), 

читальний залів бібліотек, тощо;  

1.4. роботу розважальних центрів та розважальних зон; 

1.5. роботу розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні 

клуби, квест кімнати, тощо); 

1.6. роботу інших закладів розважальної діяльності; 

1.7. роботу спортивних комплексів, басейнів, фітнес-центрів; 

1.8. роботу закладів побутового обслуговування населення (лазні, СПА 

салони, кабінети масажу, тату салони, тощо);  

1.9. роботу закладів громадського харчування (заклади швидкого 

харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі і на автозаправних станціях), 

стаціонарні та пересувні ТС (МАФ) закритого типу залишити доступними для 

роботи відкритих (літніх) майданчиків, кур’єрської (адресної) доставки та 

самовивозу (реалізації «на виніс»)), а також ринків (крім агропродовольчих) та 

сільськогосподарські ярмарків; 

1.10. роботу магазинів площею більше 300 кв.м. та магазинів у 

торговельно-розважальних центрах (за виключенням продуктових та 

господарських магазинів (відділів), аптек);  

1.11. реалізацію у торгових закладах, ТС (МАФ) алкогольних (у т.ч. 

слабоалкогольних) напоїв на розлив; 

1.12. проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів; 



1.13. перевезення пасажирів комунальним підприємством 

«Київпастранс», крім перевезення пасажирів регулярними спеціальними 

пасажирськими маршрутами; 

1.14. регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та 

міжобласному сполученні, крім перевезення: 

1.14.1. легковими автомобілями; 

1.14.2 службовими та/або орендованими автомобільними 

транспортними засобами працівників підприємств, закладів та установ 

незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче 

забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, 

енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та 

банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного 

забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів 

критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за умови 

забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами 

індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння, передбаченої 

технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб і виключно за маршрутами 

руху, погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.14.3 осіб, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її 

компонентів, на підставі посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на 

підставі довідки, що видається донору за місцем медичного обстеження чи 

давання крові та (або) її компонентів; 

1.14.4. працівників закладів та установ незалежно від форми 

власності, які забезпечують: 

1.14.4.1  охорону здоров’я,  

1.14.4.2  продовольче забезпечення,  

1.14.4.3  урядування, 

1.14.4.4  надання найважливіших державних послуг,  

1.14.4.5  енергозабезпечення, 

1.14.4.6  водозабезпечення,  

1.14.4.7  зв’язок та комунікації,  

1.14.4.8  фінансові та банківські послуги,  

1.14.4.9  функціонування інфраструктури транспортного забезпечення,  

1.14.4.10  функціонування сфери оборони,  

1.14.4.11  функціонування правопорядку, 

1.14.4.12  функціонування цивільного захисту,  

1.14.4.13  функціонування об’єктів критичної інфраструктури,  

які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та 

пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, 

в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 



транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів в міському електричному (трамвай, тролейбус) та 

автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські 

перевезення на міських маршрутах. 

 

1. До окремого розпорядження максимально обмежується: 

2.1. робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку; 

2.2. проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій у 

закладах охорони здоров’я, крім: 

2.2.1. надання медичної допомоги на території міста ________, якщо 

заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації 

пацієнтів з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, становить менш як 50 відсотків; 

2.2.2. надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу 

вагітності та пологів;  

2.2.3. надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим;  

2.2.4. надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях 

закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

2.2.5. надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

2.2.6. ургентних (невідкладних) випадків надання стоматологічної 

допомоги; 

2.2.7. проведення інших невідкладних і термінових заходів з 

госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення 

(відтермінування) існує значний ризик для життя. 

2.3. проведення капітальних ремонтів у об’єктах житлового фонду (у т.ч. 

нежилих приміщень у житлових будинках). 

 

3. Не зупиняється робота суб’єктів господарювання, яка передбачає 

роботу з відвідувачами, за умови забезпечення відповідного персоналу засобами 

індивідуального захисту, а також дотримання відповідних вимог щодо якості 

продуктів харчування та особливих порядків проведення профілактичних і 

протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів, затверджених 

розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: 

3.1. торгівля продуктами харчування виключно у магазинах, ТС (МАФ) за 

умови заборони споживання їжі та/або напоїв на місці їх продажу; 

3.2. торгівля непродовольчою групою товарів виключно у магазинах із 

площею торгових залів до 300 кв.м. (крім магазинів, розташованих у 

торговельно-розважальних центрах за умови відсутності окремого входу з 

вулиці), ТС (МАФ); 

3.3. діяльність з побутового обслуговування населення (у т.ч. у салонах 

краси, косметологічних кабінетах, перукарнях тощо – крім визначених у п.п. 1.8. 

п. 1 цього Переліку) у об’єктах площею не більше 300 кв.м. (крім розташованих 

у торговельно-розважальних центрах за умови відсутності окремого входу з 

вулиці); 



3.4. провадження діяльності з надання фінансових послуг; 

3.5. провадження діяльності фінансових установ; 

3.6. провадження діяльності з інкасації та перевезення валютних 

цінностей; 

3.7. провадження медичної практики (крім п.п. 2.2. п. 2 цього Переліку); 

3.8. провадження діяльності з виготовлення технічних та інших засобів 

реабілітації; 

3.9. провадження ветеринарної практики (у т.ч. грумінгу у закладах 

ветеринарної медицини); 

3.10. діяльність автозаправних комплексів; 

3.11. діяльність з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування 

та ремонту транспортних засобів; 

3.12. провадження діяльності з періодичних випробувань 

автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації 

транспортних засобів, їх частин та обладнання; 

3.13. провадження діяльності з підключення споживачів до Інтернету; 

3.14. діяльність з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових 

операцій;  

3.15. діяльність з ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, 

приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку; 

3.16. діяльність об'єктів поштової та кур’єрської доставки; 

3.17. діяльність об’єктів надання послуг хімчистки; 

3.18. провадження будівельних робіт (крім п.п. 2.3 п. 2 цього Переліку);  

3.19. провадження діяльності з поповнення рахунків мобільного зв’язку; 

3.20. провадження діяльності із сплати комунальних послуг та послуг 

доступу до Інтернету; 

3.21. діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг; 

3.22. діяльність із збирання та заготівлі відходів, у т.ч. пунктів прийому 

вторинної сировини; 

3.23. діяльність закладів розміщення (крім п.п. 2.1 п. 2 цього Переліку), в 

яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також інші особи 

відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій; 

3.24. діяльність з надання послуг громадського харчування                                          

закладами, які є операторами ринку харчових продуктів відповідно до Закону 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» (крім самовільно встановлених майданчиків для харчування біля 

стаціонарного закладу ресторанного господарства) на: 

3.24.1.  відкритих (літніх) майданчиках для харчування біля 

стаціонарного закладу ресторанного господарства; 

3.24.2. сезонних майданчиках для харчування біля стаціонарного 

закладу ресторанного господарства відкритого типу (без відокремлення від 

вулиці суцільними заскленими або іншими суцільними конструкціями); 

3.25. діяльність з надання послуг громадського харчування                                          

(у т.ч. приготування їжі та/або чайних, кавових напоїв у стаціонарних та 



пересувних ТС (МАФ) закритого типу) із застосуванням адресної (кур’єрської) 

доставки та реалізації «на виніс» за умови приготування їжі та/або напоїв у 

приміщенні без доступу споживачів та заборони споживання їжі та/або чайних, 

кавових напоїв на місці їх продажу; 

3.26. діяльність агропродовольчих ринків, які є операторами ринку 

харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; 

3.27. діяльність підприємств, установ, організацій, які забезпечують 

проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних 

збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів 

спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних ігрових видів 

спорту професійних спортивних клубів; 

3.28. діяльність музеїв відповідно до подання керівника закладу культури 

та за рішенням власника (органу управління) без безпосереднього прийому 

відвідувачів; 

3.29. діяльність музеїв просто неба та історико-культурних заповідників 

відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника 

(органу управління) із безпосереднім прийомом відвідувачів; 

3.30. діяльність бібліотек (крім читальних залів); 

3.31. діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової 

інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних 

підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань; 

3.32. діяльність телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які 

забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво контенту; 

3.33. діяльність інших суб’єктів у сфері масової інформації, які 

забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до 

телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, що 

забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), інших 

виробників аудіовізуального контенту; 

3.34. здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової 

інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої 

журналістської діяльності, зокрема на вулицях, у приміщеннях підприємств, 

установ, організацій, органів державної влади тощо, за умови обмеження 

кількості осіб, задіяних для виробництва телевізійного продукту в одному місці, 

не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) 

сторонніх осіб; 

3.35. роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 

аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому 

повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у 

тому числі приміщеннях, призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, 

павільйони), за умови обмеження кількості осіб, які здійснюють кіно- та 

відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця 

зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб; 

3.36. проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх 

(мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань 



та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості 

осіб (до 50 осіб), без глядачів; 

3.37. діяльність зареєстрованих місць здійснення адвокатської, 

нотаріальної, аудиторської діяльності, надання психологічної допомоги (офісів, 

кабінетів тощо). 

 
Примітка. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються, 

у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також 

на громадян. 

У разі отримання від Державної установи «___________ міський лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» екстреного повідомлення про інфекційне 

захворювання на COVID-19 готується наказ і направлення на здійснення обстеження суб’єкта 

господарювання. За результатами обстеження складається акт санітарно-епідеміологічного 

обстеження за формою 315/о. Одночасно, приймається розпорядження про запровадження 

протиепідемічних заходів.  

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин», заходи державного контролю можуть 

здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри 

щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках. 

Якщо при здійсненні контролю у складі спільних робочих груп, встановлено загрозу 

для життя та/або здоров’я людини або вбачаються такі ознаки, готується наказ та направлення 

на здійснення позапланового інспектування, за результатами якого вживаються заходи 

реагування, відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин» (складається протокол, розглядається справа про 

порушення законодавства про харчові продукти, приймається рішення про тимчасове 

припинення обігу харчових продуктів. 

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-

протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого 

самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою адміністративну 

відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян). 

Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим 

інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і 

боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих 

захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального кодексу 

України, (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк 

до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років). 

 

 

Начальник Штабу з ліквідації  

надзвичайної ситуації __________________ 


