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від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.

Міністерство охорони здоров’я України

Щодо проекту постанови

Міністерство культури та інформаційної політики у додаток до листа від 

09.11.2020 № 13655/27.3 щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

№ 641» (далі – акт) повідомляє.
Проектом постанови пропонується заборонити проведення  проведення 

масових (культурних, у т.ч. концертів, спортивних, соціальних, рекламних та 

інших заходів за участю більш як  20 осіб).
Необхідно зазначити, що низка релігійних організацій проводять свої 

заходи в приміщеннях зі стаціонарними сидіннями, а також у приміщеннях 

площею понад 200 кв. метрів. Відповідно ставити обмеження на релігійні заходи 

до 20 осіб не є недоцільним. 
Також, за даними Держприкордонслужби, до України за 9 місяців 2020 

року в'їхало в 4 рази менше іноземних туристів, ніж за аналогічний період 2019 

року (на запит). Близько 70% готелів зупинили свою роботу, не працюють гіди, 
екскурсійні бюро та практично весь супутній бізнес, який годував і розважав 

мандрівників. Експерти та готельні асоціації заявляють про падіння готельно-
ресторанного бізнесу на 80% в порівнянні з показниками минулого року.

 За даними НБУ втрати по в’їзному туризму в 2020 році склали 1,358 млрд. 
доларів. Загалом за третій  квартали 2020 року іноземці привезли в Україну лише 

244 мільйони доларів. Для порівняння, за весь 2019 рік іноземні туристи 

витратили в Україні 1,62 мільярда доларів. 
Враховуючи зазначене, з урахуванням листа МКІП 09.11.2020                                         

№ 13655/27.3 пропонуємо у проєкті до постанови Кабінету Міністрів України                 

від 22 липня 2020 № 641»:

1. У пункті 3:

1.1. Абзац другий викласти у такій редакції:
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«6) проведення масових (культурних, у т.ч. 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), крім  

проведення заходів суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом 

аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки за участю 

більш як 60 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 60 осіб 

організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не 

менше ніж 1,5 метра),     проведення  заходів кінотеатрами, закладами 

культури та іншими суб’єктами діяльності у сфері культури  в залах із 
стаціонарно обладнаними сидіннями  з наповненістю кінозалів або залів до 

50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі за умови 

дотримання  учасниками відповідних санітарних i протиепідемічних  вимог,  

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 без глядачів за умови дотримання учасниками 

таких заходів відповідних санітарних i протиепідемічних заходів та здійснення 

обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників;»;
1.2. Абзац третій викласти у такій редакції:
« 7)  діяльність кінотеатрів, закладів культури та суб’єктів діяльності у сфері 

культури з наповненістю кінозалів a6o залів понад 50 відсотків місць у кожному 

окремому кінозалі або залі»;
1.3. Абзац четвертий викласти в такій редакції:
« 8) діяльність закладів культури із розміщення відвідувачів стоячи 

(музеїв, виставкових залів, галерей тощо), які не забезпечують можливість 

обмежити кількість відвідувачів з розрахунку 1 особа на. 10 кв. метрів 

приміщення»;

1.4.  Абзац вісім викласти в такій редакції:
«11) робота після 22-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 та на території закладів розміщення для надання таких 

послуг клієнтам цих закладів розміщення;»;

1.5. Абзац чотирнадцять викласти в такій редакції:
«14) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів), 

які не забезпечують можливість обмежити кількість туристів в номері з 
одноярусним розміщенням із розрахунку 1 чоловік на 10 кв. метрів (без 
урахування дітей віком до 14 років);»;

1.6. Доповнити новим підпунктом  21 такого змісту:
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«21) богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії в приміщеннях, 
які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку 1 

особа на 10 кв. метрів приміщення. У випадку наявності стаціонарних місць 

сидіння, наповненість не повинна перевищувати 50 відсотків з урахуванням 

обмеження, зазначеного у цьому підпункті». 

2. У пункті 4: 

2.1. Абзац третій викласти в такій редакції:
«1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 

тих, що провадять діяльність на території закладів розміщення для надання 

послуг клієнтам цих закладів розміщення;»;

2.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:
 « 2) приймання відвідувачів  у торговельно-розважальних центрах (крім 

відвідувачів кінотеатрів)».
2.3.  Абзац десятий виключити.

Міністр                           Олександр ТКАЧЕНКО

 Вик. Олена Сунєгіна
 тел.235-31-39


