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Міністерство охорони здоров’я 

України

Міністерство культури та інформаційної політики України за результатами 

розгляду проєкту 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 – постанова), винесеної на розгляд Кабінету 

Міністрів України 22 липня 2020 р., та на виконання протокольного рішення 

засідання Кабінету Міністрів України 22 липня 2020 р. повідомляє таке.
З метою ефективної реалізації нормативних положень постанови та 

належного дотримання протиепідемічних заходів, врахування інтересів сфери 

культури та поступового відновлення їх економічної активності, звертаємося 

із проханням підпункт 1 пункту 11 постанови викласти у такій редакції:
«11. На території адміністративно-територіальних одиниць, на якій 

установлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки, забороняється:
1) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї 
особи на 5 кв. метрів загальної площі будівлі або території (якщо захід 

проводиться на відкритому повітрі), у випадку проведення заходу із 
розміщенням учасників стоячи, а також діяльність кінотеатрів та закладів 

культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному 

окремому кінозалі або залі. Організатор заходу відповідальний за дотримання 

фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра, при проведенні 
заходу із розміщенням учасників стоячи;».

З урахуванням положень підпункту 1 пункту 13, підпункту 3 пункту 14 

постанови, також звертаємося із проханням у підпункті 5 пункту 13 

постанови слова «закладів культури» виключити.
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Принагідно підтримуємо врахування зауваження щодо виключення діячів 

культури, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є 

громадянином (підданим) держави з істотним поширенням COVID-19, за 

запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує 

кожного з них, з переліку осіб, які підлягають самоізоляції.

Міністр Олександр ТКАЧЕНКО


