
Додаток  

до протоколу № 36 позачергового 

засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської 

області від 27.10.2021 

 

Пам'ятка 

щодо обмежувальних протиепідемічних заходів при "червоному" рівні епідемічної небезпеки  

та порядку перевірки їх дотримання  

 

Протиепідемічні заходи - комплекс організаційних, медико-санітарних, ветеринарних, інженерно-технічних, 

адміністративних та інших заходів, що здійснюються з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, локалізації 

та ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій 

(Стаття 1. Визначення термінів, Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб") 

 

1. Обмежувальні  протиепідемічні заходи: 

При "червоному" рівні епідемічної небезпеки застосовуються заборони визначені для "зеленого", "жовтого" та 

власне "червоного" рівнів, а саме: 
станом на 27.10.2021  

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, 

зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без 

посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, 

сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка 

має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України (асистанс), 

покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні, крім: 

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які 

потребують додаткового захисту; 
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працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних 

місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; 

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові 

перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; 

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради 

миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил. 

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього пункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони 

державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 

14 Закону України “Про прикордонний контроль”; 

5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства без негативного результату 

тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-

CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону; або документа, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого відповідно 

до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне 

визнання документів про вакцинацію від COVID-19; або іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 

однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання 

в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання 

особи від COVID-19 (далі - іноземний сертифікат), виданого уповноваженими установами держав - членів довірчої мережі 

Європейського Союзу або уповноваженими установами інших іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори 

про взаємне визнання COVID-сертифікатів, крім: 

іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років; 

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які 

потребують додаткового захисту; 

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних 

місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; 

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові 

перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; 

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради 

миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил. 

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони 

державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 

14Закону України “Про прикордонний контроль”; 

6) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без 

реєстрації в електронному сервісі “Вдома” Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - система) або встановленого та 
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активованого мобільного додатка електронного сервісу “Вдома” Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - 

мобільний додаток). У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення або відмови в реєстрації в 

системі уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє такій особі у перетині державного кордону в 

порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”; 

7) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, 

сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка 

має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією - партнером на території України (асистанс), 

покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк перебування в Україні, крім: 

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України; 

працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні. 

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони 

державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у в’їзді на тимчасово окуповані території в Донецькій та 

Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзді з них згідно з Порядком в’їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний 

вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485), та Порядком в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій 

та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446); 

8) 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 такий 

транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, та здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

9) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та не здійснюється 

належний контроль за їх використанням; 

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання 

(через вікна видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни). 
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10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим 

випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

11) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову 

допомогу особам, які перебувають в таких пунктах; 

12) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх 

протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або 

постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 

інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово); 

13) надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань, передбачених частиною 

третьою статті 59, частиною першою статті 67, статтею 111 та частиною першою статті 130 Кримінально-виконавчого кодексу 

України, відвідування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби об’єднаннями 

громадян, представниками благодійних організацій, надання побачень засудженим та особам, узятим під варту, які тримаються в 

таких установах, крім: відвідування зазначених установ працівниками правоохоронних органів, судів, представниками посольств і 

консульств відповідних держав, співробітниками Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, 

а також особами, зазначеними у частині першій статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України та частині п’ятій статті 12 Закону 

України “Про попереднє ув’язнення”; відвідування установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я 

Державної кримінально-виконавчої служби представниками благодійних та громадських організацій, які надають послуги (виконують 

роботи) у рамках проекту “Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні”, що реалізується за 

підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, та/або проекту “Заради життя: якісні інтегровані 

послуги з ВІЛ, туберкульозу та вірусного гепатиту С для людей в конфлікті з законом”, що реалізується Міжнародною організацією 

PATH за технічної підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), на підставі тристоронніх договорів між цими 

організаціями, установами виконання покарань (слідчими ізоляторами) Державної кримінально-виконавчої служби, державною 

установою “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”, за умови відвідування зазначених установ 

та закладів охорони здоров’я не більше ніж один раз на тиждень; побачень із захисниками та адвокатами або іншими фахівцями у 

галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; проведення 

заходів душпастирської опіки у зазначених установах за умови їх проведення не більше двох разів на тиждень із загальною 

чисельністю учасників одного заходу не більше 10 осіб, з яких одна особа – священнослужитель (капелан), уповноважений 

релігійними організаціями; короткострокових побачень з родичами або іншими особами, які відбуваються виключно в закритих 

умовах (через суцільне розмежувальне скло та переговорний пристрій) та з дотриманням протиепідемічних правил; тривалих побачень 

засуджених (за умови наявності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби 

вільних приміщень для ізоляції засуджених) з близькими родичами за відсутності у них на момент побачення ознак інфікування 
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COVID-19 та наявності у осіб, які прибули на побачення, лабораторно підтвердженого негативного результату тестування їх на 

CОVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 72 години до дня надання тривалого побачення, або 

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного 

сертифіката, та оригіналу документа, що підтверджує оплату послуги виїзду працівника медичної лабораторії до засудженого з метою 

забору біоматеріалів для проведення тестування на COVID-19 зазначеним методом. 

Після тривалого побачення засуджені протягом 14 діб перебувають в приміщеннях для ізоляції, де їм на 12-й день ізоляції (або за 

наявності ознак інфікування COVID-19) обов’язково у присутності медичного працівника закладу охорони здоров’я державної 

установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” проводиться забір матеріалу для тестування 

на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, відповідно до оплаченої близькими родичами зазначеної послуги. 

У разі коли засуджений не менш як за 14 діб до тривалого побачення отримав повний курс вакцинації від COVID-19 вакцинами, 

включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, його 

тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції проводиться на 12-й день після тривалого побачення (або за 

наявності ознак інфікування COVID-19) безоплатно: закладами охорони здоров’я державної установи “Центр охорони здоров’я 

Державної кримінально-виконавчої служби України” (за наявності обладнання GeneXpert) або державними установами Міністерства 

охорони здоров’я епідеміологічного профілю. 

Відвідування та побачення, а також проведення заходів душпастирської опіки відбуваються виключно за умови використання 

такими особами засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів (без клапану видиху) або захисних масок, що закривають ніс та 

рот, у тому числі виготовлених самостійно, та відсутності у них на момент побачення ознак інфікування COVID-19; 

14) здійснення перевезень пасажирів авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях 

без наявності у них (крім осіб, які не досягли 18 років) негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної 

ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до 

дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї 

дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від 

COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної 

вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 

зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія). 

Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів (крім осіб, які не досягли 18 років) документів, передбачених цим 

підпунктом; 

15) пасажирам (крім осіб, які не досягли 18 років) користуватися послугами регулярних та нерегулярних перевезень 

автомобільним транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях (крім перевезень легковими автомобілями з кількістю 

пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів за умови, що вони є 

членами однієї сім’ї) без наявності у них негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 

або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або 
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документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної 

вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією 

дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені 

сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 

ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 

чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного 

додатка Порталу Дія (Дія). 

Перевізник зобов’язаний забезпечити інформування пасажирів про передбачені цим підпунктом обмеження. 
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16) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, 

ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах; 

17) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів у закладах, визначених 

у підпункті 18, та центрах або пунктах вакцинації населення проти COVID-19; 

18) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

19) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового 

обслуговування населення, крім: 

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких 

призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами 

гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, 

насінням і садивним матеріалом (квітами, рослинами), добривами, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до 

інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання; 

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення 

валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності 

автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту 

комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, 

перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом; 

20) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, 

автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, 

зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та 

використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 
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Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом; 

21) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд 

України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; 

22) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних 

заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних 

ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з 

атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти; 

23) діяльність ринків, крім продовольчих; 

24) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує 

отримання повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію 

від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

25) за окремим рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - здійснення 

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах відповідних регіонів, 

крім транзитних перевезень та перевезень: 

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості 

місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції; 

пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них негативного результату тестування на 

COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке 

проведено не більш як за 72 години до дня поїздки, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи 

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної 

ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

26) за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - посадка 

пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами, крім посадки пасажирів до 

поїздів спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні, рішення щодо яких приймається у кожному конкретному випадку  

перевізником за заявками обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з Міністерством 

інфраструктури та Міністерством охорони здоров’я; запровадження інших альтернативних обмежень, у тому числі обмеження 
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заповнюваності транспортних засобів, виходячи з епідемічної ситуації в конкретних регіонах; 

 

27) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім: 

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; 

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; 

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та 

пульмонологічними захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує 

значний ризик для життя або здоров’я людей; 

28) робота підвісних канатних доріг; 

29) перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та 

рот, у тому числі виготовлених самостійно: 

на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; 

в підземних переходах; 

на зупинках громадського транспорту; 

на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра; 

30) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення. 

Обмеження, передбачені пунктами 16-23, 28 та 30, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, 

користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку) негативного результату 

тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-

CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу, ринку), або документа, що підтверджує 

отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує 

вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 

результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого 

підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія). 

 

 

Червоний 

рівень 



2. Документи, наявність яких у всіх учасників (відвідувачів, користувачів, пасажирів), крім* осіб, які не досягли 

18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку, водіїв) дозволяє не застосовувати обмежувальні 

заходи: 

 
№ пункту 

обмежень 

Назва документу 

14, 15 документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини 

13**, 14, 15 міжнародний, внутрішній сертифікат чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 

однією дозою  дводозної вакцини (жовті сертифікати) 

13**, 14-25, 

28, 30 

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР  (чинний  72 години) 

14-25, 28, 30 негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2  (чинний 72 години) 

13**, 14-25, 

28, 30 

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 

13**, 14-25, 

28, 30 

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 

однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати)  

14-25, 28, 30 негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 

зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія). 
* - не застосовується до пункту 13 

** - для осіб, які прибули на побачення, необхідно мати також оригінал документа, що підтверджує оплату послуги виїзду працівника 

медичної лабораторії до засудженого з метою забору біоматеріалів для проведення тестування на COVID-19 зазначеним методом  

 

3. Хто має право проводити перевірки дотримання протиепідемічних заходів? 

3.1. Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема щодо санітарної охорони 

території України, обмежувальних заходів стосовно хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв, виробничого 

контролю, у тому числі лабораторних досліджень і випробувань при виробництві, зберіганні, транспортуванні та 

реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини та іншої продукції, при виконанні робіт і наданні послуг, а 

також організація та проведення медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та 

навчання громадян, інших заходів, передбачених санітарно-гігієнічними та санітарно-протиепідемічними правилами і 

нормами, у межах встановлених законом повноважень покладаються на органи виконавчої влади, органи місцевого 



самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, заклади охорони здоров'я, підприємства, 

установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян" 

(Частина 1 статті 11 Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів Закону України "Про 

захист населення від інфекційних хвороб"). 

 

3.2. З метою здійснення контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів на вулицях, у парках, 

інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування, розважальних 

закладах (нічних клубах), громадському транспорті) працівники Національної поліції, Національної гвардії, посадові 

особи, уповноважені органами місцевого самоврядування, мають право проводити вибіркову перевірку документів, 

що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, а також довідок про звернення за 

захистом в Україні, виданих відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту”, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат 

тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.  

Перевірка чинності COVID-сертифіката здійснюється зазначеними уповноваженими особами з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія або в інших інформаційних системах, засобами яких здійснюється підтвердження його 

чинності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 “Деякі питання формування 

та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби”. 

(Пункт 18 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236, у редакції постанови КМУ від 20.10.2021 

№ 1096). 

 

3.3. Національною поліцією, Державною службою з безпеки на транспорті за участю органів місцевого 

самоврядування забезпечується контроль виконання протиепідемічних вимог під час здійснення пасажирських 

перевезень. 

(Пункт 38 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236) 

 

4. Яка відповідальність за недотримання встановлених заборон? 

4.1. 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
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рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -  

тягне за собою 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. 

(від 17 000 грн. до 34 000 грн. для громадян та від 34 000 грн до 170 000 грн. для посадових осіб) 

Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно, - 

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(від 170 грн. до 255 грн.) 

(Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей Кодексу України про адміністративні правопорушення 

доповнено статтею 44-3 згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1000-IX 

від 06.11.2020} 
 

4.2. Порушення санітарних норм - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(від 102 грн. до 425 грн.) 

(Стаття 42. Порушення санітарних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення) 
 

4.3. Законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм, 

 щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. 
А саме, підвищена кримінальна відповідальності згідно зі ст. 325 Кримінального кодексу України: "Порушення 

правил та норм, встановлених з 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, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років». 

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на 

строк від п'яти до восьми років. 

Секретар комісії  Віктор ШЕВЧУК 
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