
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                 Протокол засідання регіональної комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та  

надзвичайних ситуацій Запорізької області 

 

від 22.09.2020 № 33 

 

 

ПЕРЕЛІК 

обмежень під час карантину на території Запорізької області,  

та/або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону, при 

встановлені рівня епідеміологічної небезпеки поширення COVID – 19 

«ЗЕЛЕНИЙ», «ЖОВТИЙ», «ПОМАРАНЧЕВИЙ», «ЧЕРВОНИЙ» 

 

 

При встановленні рівня епідеміологічної небезпеки поширення COVID – 19 

«ЗЕЛЕНИЙ» ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

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) на час дії карантину в період з 00 год. 00 хв. 28 серпня 2020 р. до 00 год. 00 хв. 

28 вересня 2020 р. в’їзд на територію України іноземцям та особам без 

громадянства, крім таких осіб, які: 

є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України; 

прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти; 

проходять військову службу у Збройних Силах; 

постійно або тимчасово проживають на території України та мають посвідку на 

постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання; 

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; 

мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; 

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ 

іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 

акредитованих в Україні, та членів їх сімей; 

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками 

міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в 

Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ; 



є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних 

справ; 

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, 

що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і 

річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад; 

є інструкторами збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць 

програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з 

підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства 

оборони; 

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з 

однією особою, що супроводжує кожного з них; 

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на 

території України, та супроводжуючих їх осіб; 

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення 

представників українських підприємств; 

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для 

трансплантації; 

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України. 

Іноземцям та особам без громадянства, яким згідно з підпунктом 1 цього пункту 

заборонено в’їзд на територію України, за наявності підстав гуманітарного 

характеру Голова Державної прикордонної служби може дозволити перетнути 

державний кордон. 

Іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон на в’їзд 

в Україну (крім 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, 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), повинні мати 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), та 

покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк 

перебування в Україні; 

5) перетинання 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 
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компанією - партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, 

пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні. 

Уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону 

відмовляє іноземцям та особам без громадянства: 

у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону 

України “Про прикордонний контроль”, у випадках, визначених у підпункті 1 цього 

пункту; 

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 та тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367  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, 

у випадку, визначеному в підпункті 2 цього пункту. 

6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. 

метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), 

а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або 

залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі. Організатор 

заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не 

менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням учасників стоячи; 

7) 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; 

8) проведення концертів, дискотек, робота розважальних закладів (нічних 

клубів), діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля 

(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо). 

9) 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. 
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При встановленні рівня епідеміологічної небезпеки поширення COVID – 19 

«ЖОВТИЙ», додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для 

«ЗЕЛЕНОГО» рівня епідемічної небезпеки, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

1) відвідування сторонніми особами 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); 

2) діяльність хостелів; 

3) роботу після 24-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. 

Довідково. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на 

якій установлено «ЗЕЛЕНИЙ» та «ЖОВТИЙ» рівень епідемічної небезпеки, 

дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних 

команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів 

спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту 

професійних спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового 

щоденного контролю стану здоров’я учасників. 

 

При встановленні рівня епідеміологічної небезпеки поширення COVID – 19 

«ПОМАРАНЧЕВИЙ», додатково до протиепідемічних обмежень, установлених 

для «ЗЕЛЕНОГО» та «ЖОВТОГО» рівня епідемічної небезпеки, 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

1) проведення масових (спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та 

інших) заходів за участю більш як 220 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів 

площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де 

проводиться захід; 

2) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів; 

4) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 

20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти; 

5) проведення 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 захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я національного 

рівня, що надають високоспеціалізовану 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. 

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових 

заходів з госпіталізації, підлягають тестуванню на COVID-19 відповідно до 

стандартів Міністерства охорони здоров’я; 

6) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнес-

центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10 кв. 

метрів приміщення; 

7) приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

У разі встановлення помаранчевого рівня епідемічної небезпеки під час 

оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого 

закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних заходів; 

8) оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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 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 

 

При встановленні рівня епідеміологічної небезпеки поширення COVID – 19 

«ЧЕРВОНИЙ», додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для 

«ЗЕЛЕНОГО», «ЖОВТОГО» та «ПОМАРАНЧЕВОГО» рівня епідемічної 

небезпеки застосовуються за рішенням Державної комісії з питань техногенно-



екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначені обмеження (одне, декілька 

або усі), згідно з якими, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

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; 

3) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 

тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 

спортивних залів, фітнес-центрів, 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; 

4) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і 

закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), 

крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів 

обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, 

соціального патрулювання. 

 

 

В.о. секретаря                                                                               Дмитро СНІГУРОВ 

 


