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В Департаменті муніципальної безпеки виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання 
доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 19.10.2020 
№5918 (з), розглянуто Ваше звернення від 16.10.2020 (електронною поштою) 
щодо надання інформації про карантинні обмеження, що діють на території 
м. Києва станом на 00.00 12.10.2020, в частині обмежень на проведення масових 
заходів.

За результатом розгляду повідомляємо.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. №712, від 27 
серпня 2020 р. № 757, від 26 серпня 2020 р. № 760, від 02 вересня 2020 р. № 791, 
від 09 вересня 2020 року № 825, від 14 вересня 2020 року № 846, від 16 вересня 
2020 року № 848, від 28 вересня № 888 і від 13.10.2020 № 956) з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі -  COVID-19), 
з 1 серпня до 31 грудня 2020 р. на території м. Києва встановлено карантин, та 
продовжено на всій території України дію карантину, встановленого 
постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 20 травня 2020 р. 
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2».



Залежно від епідемічної ситуації в місті Києві встановлюється «зелений», 
«жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19 (далі - рівень епідемічної небезпеки).

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки 
епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на 
офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням 
http ://cov id 19. gov. на).

Відповідно до протоколу від 09 жовтня 2020 року № 35 позачергового 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій у місті Києві з 12 жовтня 2020 року було встановлено 
обмеження «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки і відповідно 
застосовувалися протиепідемічні заходи, передбачені для «зеленого», «жовтого» 
та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки.

З огляду на зазначене, станом на 00.00 12 жовтня 2020 року відповідно до 
підпункту 1 пункту 14 постанови Ка бінету Міністрів України від 22 липня 
2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із 
змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 серпня 
2020 р. № 712, від 27 серпня 2020 р. № 757, від 26 серпня 2020 р. № 760, від 02 
вересня 2020 р. № 791, від 09 вересня 2020 року № 825, від 14 вересня 2020 року 
№ 846, від 16 вересня 2020 року № 848 і від 28 вересня № 888) 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, забороняється проведення масових (спортивних, соціальних, 
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше як 220 осіб та більше 
однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться 
на відкритому повітрі), де проводиться захід.

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 
2020 року № 956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 641» підпункт 1 пункту 14 викладено в наступній редакції: 
проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, 
рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення 
заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між 
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра).
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