КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2020 р. N 211

Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2020 року N 215
(постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2020 року N 215 цю постанову викладено у новій редакції),
від 20 березня 2020 року N 242,
від 25 березня 2020 року N 239,
від 29 березня 2020 року N 241
(На період карантину, встановленого цією постановою, заборонено припинення
надання житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848, крім
обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі
переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок) або у разі
смерті одинокої особи, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2020 року N 247)
Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних
хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і з урахуванням
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на усій території України
карантин.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. N 239)
2. Заборонити:
1) відвідування закладів освіти її здобувачами до 24 квітня 2020 р.;
(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. N 239)
2) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. проведення всіх масових
(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та
інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для
забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
(підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. N 239)
3) до 24 квітня 2020 р. роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання
відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),
торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності,
фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування
населення, крім:
торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами
та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами,
пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв'язку
за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту,
а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики,
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту
комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового
зв'язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального
захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного
персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів;
(підпункт 3 пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. N 239)
4) до 24 квітня 2020 р.:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у
приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім
перевезення:
- легковими автомобілями;
- службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами
підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час
таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для
сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної
поліції, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
- в одному міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному
транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських
маршрутах, кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості
місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу
та визначених у реєстраційних документах, за умови перевезення людей у засобах
індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів, крім перевезень автомобільними транспортними
засобами, передбаченими в абзаці четвертому цього підпункту;
- в одному транспортному засобі та автобусах, які виконують регулярні пасажирські
перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі,
кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для
сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та
визначених у реєстраційних документах, за умови перевезення людей у засобах
індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у
приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, та
реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які
виконують такі перевезення;
(підпункт 4 пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. N 239)
5) з 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перевезення пасажирів метрополітенами
мм. Києва, Харкова і Дніпра відповідно до рішення Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 р.;
(підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. N 239)
6) з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перевезення пасажирів
залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському,
міському, регіональному та дальньому). Дозволяється здійснення акціонерним
товариством "Українська залізниця" окремих пасажирських рейсів у внутрішньому
залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому

випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони
здоров'я, а також окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному
сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за
погодженням з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ та
Адміністрацією Державної прикордонної служби.
(підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. N 239)
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним,
Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого
самоврядування забезпечити:
організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог
цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і
протиепідемічних заходів;
подання щодня Міністерству охорони здоров'я інформації про здійснення заходів
щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для її узагальнення та інформування
Кабінету Міністрів України;
надання через центри надання адміністративних послуг у період дії карантину
адміністративних послуг за переліком, що додається. Інші адміністративні послуги
надавати з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території.
(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 р. N 242)
3 . Установити, що особи, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або хворіють на зазначену
хворобу та не потребують госпіталізації, є особами, що потребують самоізоляції.
Лікуючий лікар хворого на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
1

коронавірусом SARS-CoV-2, самостійно визначає строк самоізоляції хворого та
осіб, які потребують самоізоляції внаслідок контакту з хворим, на підставі галузевих
стандартів у сфері охорони здоров'я.
Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані утримуватися від контакту з іншими
особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць.
Дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами
харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного
призначення та закладів охорони здоров'я за умови використання засобів
індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра.
(постанову доповнено пунктом 31 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 р. N 241)
32. Особи, що відвідували країни/регіони із місцевою передачею вірусу в громаді
(крім водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів

екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних
бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2),
вважаються такими, що мали контакт з хворим на зазначену хворобу, і підлягають
обов'язковій обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного
кордону у спеціалізованих закладах, які визначаються Київською міською,
обласними державними адміністраціями.
(постанову доповнено пунктом 32 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 р. N 241)
4. Міністерству охорони здоров'я забезпечити:
тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових
операцій, крім термінових та невідкладних;
максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для прийому та
лікування інфікованих хворих у тяжких станах.
5. Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції вжити заходів, спрямованих
на виконання цієї постанови.
6. Рекомендувати центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим
державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам,
установам, організаціям забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за
технічної можливості - також роботи в режимі реального часу через Інтернет.
7. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити
облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції),
транспортування до них осіб, що потребують обсервації (ізоляції), медичне
спостереження за ними.
(постанову доповнено пунктом 7 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 р. N 241)
8. Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня 2020 р. розробити та
впровадити електронний сервіс для проведення моніторингу додержання
самоізоляції та/або обсервації особами, зазначеними у пунктах 3 1 і 32 цієї
постанови.
Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних
послуг, єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ,
інформаційних систем Міністерства охорони здоров'я та Центру громадського
здоров'я Міністерства охорони здоров'я, які мають необхідні для проведення

зазначеного моніторингу дані, встановлюється Міністерством цифрової
трансформації та держателем відповідної інформаційної системи.
(постанову доповнено пунктом 8 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 р. N 241)
Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

Додаток
до постанови Кабінету
Міністрів України
від 20 березня 2020 р. N 242
ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через центри надання
адміністративних послуг у період дії карантину

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання
адміністративної послуги
Закони України "Про порядок виїзду з
України і в'їзду в Україну громадян
України", "Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що

1.

Оформлення та видача паспорта
громадянина України

підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний
статус", Постанова Верховної Ради України
від 26 червня 1992 р. N 2503-XII "Про
затвердження положень про паспорт
громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за кордон"

Оформлення та видача паспорта
2.

громадянина України у разі обміну
замість пошкодженого, втраченого або

-"-

викраденого
3.

Вклеювання до паспорта громадянина

Постанова Верховної Ради України від 26

України фотокартки при досягненні

червня 1992 р. N 2503-XII "Про

громадянином 25- і 45-річного віку

затвердження положень про паспорт

громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за кордон"
Видача дозволу на участь у дорожньому
4.

русі транспортних засобів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують

Закон України "Про дорожній рух"

нормативні
Погодження маршрутів руху
5.

транспортних засобів під час дорожнього
перевезення небезпечних вантажів

6.

Державна реєстрація (перереєстрація,
зняття з обліку) транспортних засобів:
державна реєстрація (перереєстрація,

Закони України "Про перевезення
небезпечних вантажів", "Про дорожній рух"
Закони

України

"Про

автомобільний

транспорт", "Про дорожній рух"

зняття з обліку) транспортних засобів, що
належать закладам охорони здоров'я;
перереєстрація транспортних засобів у
зв'язку із втратою свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу
(технічного паспорта)
Видача (обмін) посвідчень водія (тільки
7.

видача посвідчення водія замість

-"-

втраченого або викраденого)
Державна реєстрація актів цивільного
стану:
8.

державна реєстрація народження фізичної

Закон України "Про державну реєстрацію
актів цивільного стану"

особи та її походження;
державна реєстрація смерті
Надання субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних
9.

послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового

Закон України "Про житлово-комунальні
послуги"

палива
10.

Надання пільги на придбання твердого та
рідкого пічного палива і скрапленого газу

Бюджетний кодекс України

Надання тимчасової державної допомоги
дітям, батьки яких ухиляються від сплати
11.

аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання
їх невідоме

Сімейний кодекс України

Призначення одноразової винагороди
12.

жінкам, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня"

13.

Указ Президента України від 25 грудня
2007 р. N 1254 "Про одноразову винагороду
жінкам, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня"

Надання державної соціальної допомоги

Закон України "Про державну соціальну

малозабезпеченим сім'ям

допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Надання державної допомоги:
у зв'язку з вагітністю та пологами особам,
які не застраховані в системі
загальнообов'язкового державного
14.

Закон України "Про державну допомогу

соціального страхування;

сім'ям з дітьми"

при народженні дитини;
при усиновленні дитини;
на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування;
на дітей одиноким матерям

Закон України "Про свободу пересування та

15.

Реєстрація місця проживання

16.

Зняття з реєстрації місця проживання

17.
18.

вільний вибір місця проживання в Україні"
-"-

Видача довідки про реєстрацію місця

-"-

проживання
Видача дозволу на порушення об'єктів

Закон України "Про благоустрій населених

благоустрою

пунктів"
постанова Кабінету Міністрів України від
10 липня 2019 р. N 691 "Про реалізацію

19.

Надання комплексної послуги "єМалятко"

експериментального проекту щодо
створення сприятливих умов для реалізації
прав дитини"

ПРИМІТКА
У разі коли окремі адміністративні послуги, зазначені у цьому переліку, не надавалися через
центр надання адміністративних послуг на момент встановлення карантину, орган, що
утворив такий центр, та відповідний суб'єкт надання адміністративних послуг можуть на
основі узгодженого рішення забезпечити надання цих послуг через згаданий центр, якщо
інше не передбачено законодавством.
(постанову доповнено додатком згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 р. N 242)
____________

