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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008 тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № ___________ від ___________

Обласні та Київська міська державні
адміністрації
(за списком)
Стосовно карантинних обмежень

На виконання пункту 7 розділу ІІ протоколу № 35 позачергового засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 09.10.2020 (резолюція Секретаріату Кабінету Міністрів України від 12.10.2020
№ 42576/0/1-20) щодо забезпечення проведення консультацій з представниками бізнесу
та залучення до обговорення на місцях щодо функціонування закладів в умовах
адаптивного карантину Мінекономіки повідомляє наступне.
Відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про захист населення
від інфекційних хвороб” санітарна охорона території України забезпечується
проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів та санітарноепідеміологічним наглядом на всій території України. Правила санітарної охорони
території України затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статті 32 зазначеного Закону обмежувальні протиепідемічні
заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря
у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному
чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася
неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб.
Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть
сприяти поширенню інфекційних хвороб.
Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються
залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації
та обставин, що на неї впливають.
Згідно з пунктом 68 Правил санітарної охорони території України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 № 893
(із змінами), у разі виявлення фактів захворювання на інфекційні хвороби, що мають
міжнародне значення, або виникнення загрози зараження такими хворобами
та їх поширення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації за поданням відповідних головних
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державних санітарних лікарів можуть запроваджувати у межах своїх повноважень
на відповідних територіях або об'єктах особливі умови та режим праці, навчання,
пересування, обсервації (ізоляції) або самоізоляції та перевезення з метою
запобігання зараженню, поширенню і ліквідації зазначених хвороб.
При цьому, повноваження головного державного санітарного лікаря України,
головних державних санітарних лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють
державний санітарно-епідеміологічний нагляд, визначені відповідно до статтей 40, 41
Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення”.
На сьогодні діють обмеження здійснення господарської діяльності згідно
з постановою Кабінету Міністрів України 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 SARSCoV-2” із змінами (далі – постанова 641).
Відповідно до пункту 1 постанови 641 карантин встановлено з 1 серпня
до 31 грудня 2020 р. 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) з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або районі чи місті обласного
значення (далі – окремі адміністративно-територіальні одиниці регіону)
встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 (далі – рівень епідемічної небезпеки).
Довідково: Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки
епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на офіційному
інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua).
“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки
встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися для всієї території регіону або
території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону.
В регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення рівня епідемічної небезпеки,
застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для “зеленого” рівня епідемічної
небезпеки.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій раз на сім днів приймає рішення про встановлення на території регіону або
окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки
“жовтий”, “помаранчевий” або “червоний”.
Рішення про послаблення “червоного”, “помаранчевого” та “жовтого” рівня
епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня
встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.
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На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій
установлено “зелений” рівень епідемічної небезпеки, забороняється:
1) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 50 осіб (у разі проведення заходів
з кількістю учасників до 50 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками
фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра), а також діяльність кінотеатрів та закладів
культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному
окремому кінозалі або залі;
2) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах
у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному
транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному
та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння,
що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена
в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює
контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або
захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених
самостійно;
3) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів),
діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів,
кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);
4) відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної
та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт
з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50 відсотків
здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
5) робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг
громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів,
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг
громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень
на винос.
На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій
установлено
“жовтий”
рівень
епідемічної
небезпеки,
додатково
до протиепідемічних обмежень, установлених для “зеленого” рівня епідемічної
небезпеки, зокрема, забороняється:
1) діяльність хостелів;
2) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 30 осіб (у разі проведення заходів
з кількістю учасників до 30 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками
фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра).
На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій
установлено
“помаранчевий”
рівень
епідемічної
небезпеки,
додатково
до протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого” та “жовтого” рівня
епідемічної небезпеки, зокрема, забороняється:
1) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів
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з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками
фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра);
2) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
3) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш
як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної
та спеціалізованої мистецької освіти;
4) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації
(крім визначеного вказаним підпунктом переліку);
5) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнесцентрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10 кв.
метрів приміщення;
7) приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
8) оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;
9) приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в магазинах,
що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування
населення, крім випадків забезпечення перебування у приміщенні не більше одного
відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;
10) діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 відсотків
посадкових місць у приміщенні закладу.
На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу,
де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі,
розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної
кількості відвідувачів.
Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів, зобов’язаний
контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі перевищення допустимої
кількості відвідувачів.
На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій
установлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки, застосовуються за рішенням
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
визначені цим пунктом обмеження (одне, декілька або усі), згідно з якими додатково
до протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого”, “жовтого”
та “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки, зокрема, забороняються:
1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним
транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні,
крім перевезення:
легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких
не більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами
підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час
таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць
для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж
за два дні органи Національної поліції;
1-1) посадка
пасажирів
у
транспорт
приміського,
міжміського,
внутрішньообласного та міжобласного сполучення;
2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців)
спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них
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відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового
щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
3) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;
4) приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім “автокінотеатрів”);
5) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
6) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
7) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
8) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами,
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;
провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики,
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного
обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування
реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових
виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.
На території регіону або окремої адміністративно-територіальної одиниці
регіону, на якій установлено “жовтий”, “помаранчевий” та “червоний” рівень
епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватись обмежувальні
протиепідемічні заходи, визначені рішенням Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Головним державним санітарним лікарем України розробляються
та затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості
провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину.
Додатково інформуємо, що згідно із статтею 29 Закону України
“Про захист населення від інфекційних хвороб” питання про встановлення карантину
порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я,
за поданням головного державного санітарного лікаря України.
У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини,
що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються
необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці
та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних
і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави
та порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації),
госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів).
Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху
особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися
режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни
щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.
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Таким чином, єдиним органом, який має право порушувати перед Кабінетом
Міністрів України питання встановлення (зняття) карантинних обмежень,
є МОЗ, тобто виключно зазначене міністерство акумулює, опрацьовує та виносить
на розгляд Уряду пропозиції до внесення змін та/або скасування встановлених
на сьогодні карантинних обмежень.
У свою чергу Мінекономіки, за результатами розгляду звернень суб’єктів
господарювання, а також співпраці із бізнес-асоціаціями, неодноразово зверталось
до МОЗ із пропозиціями стосовно послаблення карантинних обмежувальних заходів
з метою відновлення економічної активності суб’єктів господарювання
та відповідного зменшення негативного впливу на економіку запроваджених
обмежень.
Також слід зазначити, що задля оперативного висвітлення законодавчих
та інших змін, які стосуються діяльності підприємців в умовах пандемії,
Мінекономіки спільно з Офісом розвитку малого і середнього підприємництва
(SMEDO) створили загальний інформаційний ресурс для бізнесу під час карантину:
http://sme.gov.ua/covid19/.
Вказаний веб-сайт містить актуальну інформацію та системно оновлюється.
На веб-сайті вже міститься доступна інформація про діючі обмеження для
підприємницької діяльності з метою протидії поширенню захворювання COVID-19,
перелік заходів державної підтримки, відповіді на головні питання від бізнесу.
Зважаючи на викладене, просимо провести додаткову роз’яснювальну роботу
серед місцевих представників бізнес-спільноти, зокрема, довести до них актуальну
інформацію стосовно запроваджених карантинних обмежувальних заходів,
ознайомити із заходами державної підтримки бізнесу, розміщеними на вказаному
вище інформаційному ресурсі тощо.
Крім того, просимо поширити серед представників регіональних бізнесових
кіл інформацію про проект Business Index – системне опитування власників
та керівників малого та середнього бізнесу з метою виявлення впливу наслідків
економічної кризи, пандемії COVID-19 на бізнес та очікувань на 2021 рік.
За результатами буде сформовано аналітичний звіт, який буде надіслано учасникам
опитування до кінця грудня 2020 року на e-mail, вказаний під час реєстрації
у дослідженні.
Для
участі
в
опитуванні
першої
хвилі
необхідно
перейти
за посиланням: https://web.gradus.app/business. Дослідження реалізує платформа
SheExports у партнерстві з дослідницькою компанією Gradus та аналітичним центром
AdvanterGroup на замовлення Export Promotion Office/Офісу з Просування Експорту.
Надані відповіді будуть взяті до уваги при плануванні програм державної
підтримки та інших заходів стимулювання розвитку малого та середнього
підприємництва в Україні.
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