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Міністерство охорони здоров’я України в межах компетенції розглянуло 
Ваш запит на публічну інформацію від 05.03.2021, що надійшов до МОЗ 

України від 05.03.2021 № 17/709/ЗПІ-21, та повідомляє. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104 

внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року          
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2», продовживши дію карантину до 30 квітня 2021 року. 

Відповідно до пункту 2 вищевказаної постанови Кабінету Міністрів 
України з 24 лютого 2021 року залежно від епідемічної ситуації на території 
України в цілому або на території регіонів встановлюється «зелений» «жовтий, 
«помаранчевий» та «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19, з відповідними обмежувальними протиепідемічними заходами. 

Відповідно до пункту 21
 вищевказаної постанови Кабінету Міністрів 

України «зелений», «жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки 
визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із 
поширенням на території України COVID-19, за результатами щоденної оцінки 
відповідних ознак епідемічної небезпеки. Інформація про зазначені рівні 
розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (за 
інтернет - посиланням https://moz.gov.ua, http://covid19.gov.ua).  

Додатково на території регіонів, на яких установлено «помаранчевий» 

рівень епідемічної небезпеки, рішенням регіональних комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджуються 
посилені заходи контролю за дотриманням на території регіону встановлених 
обмежувальних протиепідемічних заходів, готовності закладів охорони 
здоров’я до прийому хворих на COVID-19, виявлення та реєстрації осіб з 
підозрою на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони 
здоров’я. 
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Відповідно до пункту 35 вищевказаної постанови Кабінету Міністрів 
України Національній поліції, Міністерству охорони здоров’я разом з 
державними установами Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного 
профілю та за участю органів місцевого самоврядування доручено забезпечити 
контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з підтвердженим випадком 
COVID-19 та контактними особами, які перебувають на самоізоляції. 

Відповідно до пункту 36 вищевказаної постанови Кабінету Міністрів 
України Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів доручено  посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням 
санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів закладами 
дошкільної освіти, закладами громадського харчування, фізичної культури та 
спорту, ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами 
торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо. 

Відповідно до пункту 38 вищевказаної постанови Кабінету Міністрів 
України Національній поліції, Державній службі з безпеки на транспорті за 
участю органів місцевого самоврядування доручено забезпечити контроль 
виконання протиепідемічних вимог під час здійснення пасажирських 
перевезень. 

Законами України від 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 6 

листопада 2020 року № 1000-IX «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» внесені зміни до статті 44 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), з якими можна ознайомитися 
за посиланнями на офіційному сайті Верховної Ради України 

https://zakon.rada.gov.ua/. 

За порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, 
санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України 
«Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, 
а також рішень органів самоврядування з питань боротьби з  інфекційними 
хворобами передбачена адміністративна відповідальність за статтею 443

 

КУпАП, яка тягне за собою накладання штрафу на громадян від однієї до двох 
тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 
двох до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті 
під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до 
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

За порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання 
епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним 
захворюванням (отруєнням) і боротьбі з ними, якщо такі дії спричинили  або 
завідомо могли спричинити поширення цих захворювань передбачена 
кримінальна відповідальність за статтею 325 Кримінального кодексу України, 
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за що карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або арештом на строк від шести місяців, або обмеженням волі 
на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Ті самі 
діяння, якщо води спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 
Рішення про притягнення до відповідальності за вчинення 

адміністративного правопорушення приймає суд за матеріалами, направленими 
працівниками Національної поліції України, Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної 
служби України з безпеки на транспорті. 

Питання припинення організації агітаційних заходів та будь-яких інших 
масових заходів на період дії протиепідемічних та обмежувальних заходів на 
вулицях міст та селищ, в релігійних установах не належить компетенції 
Міністерства охорони здоров’я України. 

 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров'я 

та профілактики захворюваності                                            Ірина РУДЕНКО 

 

 

 

 

Запорожець 253 74 53 
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