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Міністерство охорони здоров’я 

України

Міністерство культури та інформаційної політики України за результатами 

розгляду листа Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2020 р. 
№ 26-02/20242/2-20 детально опрацювало проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(далі – проєкт постанови), та погоджує його із зауваженнями.
1. Абзацом другим підпункту 1 пункту 11 проєкту постанови передбачена 

заборона діяльності закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків 

місць у кожному окремому залі. Водночас, абзацом перший підпункту 1 пункту 

11 проєкту постанови встановлено обмеження в частині участі у культурних 

заходах – не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, а 

також дотримання фізичної дистанції між учасниками у 1,5 метра. Одночасне 

впровадження обох норм призведе до колізії при їх застосуванні, у зв’язку з чим 

пропонується у абзаці першому підпункту 1 пункту 11 проєкту постанови:
слово «культурних» виключити;
після слів «приміщеннях кінотеатрів» доповнити словами «та заходів 

закладами культури».
2. Аналогічно у пункті 12 проєкту постанови. Підпунктом 2 пункту 12 

проєкту постанови фактично передбачена можливість діяльності закладів 

культури з 7-ї години до 23-ї, а кінотеатрів – цілодобово. Водночас, положення 

підпункту 1 пункту 12 проєкту постанови фактично унеможливлює таку 

діяльність. У зв’язку з цим пропонується у підпункті 1 пункту 12 проєкту 

постанови:
слово «культурних» виключити;

mailto:xxxx@xxxx.xxx.xx


2

Воюта
099 025 44 01

після слів «та інших) заходів» доповнити словами «крім проведення 

кінопоказів у приміщеннях кінотеатрів та заходів закладами культури».
3. Враховуючи положення підпункту 3 пункту 14 проєкту постанови, 

пропонуємо з підпункту 5 пункту 13 проєкту постанови виключити слова 

«закладів культури».
4. З урахуванням особливостей здійснення гастрольної діяльності та 

залучення діячів культури до реалізації проектів та заходів закладами культури 

на території України, пропонується додати цю категорію до переліку 

виключень осіб, які не підлягають самоізоляції після перетину державного 

кордону. З урахуванням незначної кількості таких діячів, прийняття зазначеної 
норми не впливатиме на епідеміологічну ситуацію в країні. У зв’язку з цим, 
пропонуємо підпункт 3 пункту 19 проєкту постанови після слів 

«підрозділів Збройних Сил України» доповнити словами «діячів культури 

за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує 
кожного з них».
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