
  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про забезпечення санітарного  
та епідемічного благополуччя населення» 

щодо запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 
218 із наступними змінами) такі зміни:

1) частину другу статті 46 доповнити пунктами «є» та «ж» такого змісту:
«є) за допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслу-

говування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, вста-
новленого з метою запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, без по-
передження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необ-
хідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема рес-
піратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовле-
ні самостійно, та/або за відсутність реагування на перебування в таких місцях 
осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про не-
обхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговуван-
ня, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністра-
тивне правопорушення) юридична особа, фізична особа - підприємець сплачу-
ють штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян;

ж) за обслуговування споживачів у період дії карантину, встановленого з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, працівниками суб’єктів гос-
подарювання та/або безпосередньо фізичною особою - підприємцем без вдяг-
нутих засобів індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених само-
стійно, юридична особа, фізична особа - підприємець сплачують штраф у роз-
мірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

2) у частині другій статті 47:
у пункті 2 слова «пунктами «б», «в», «г», «д», «е» замінити словами «пунк-

тами «б», «в», «г», «д», «е», «є», «ж»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення, - за порушення, передбачені пунктами «є», «ж» частини 
другої статті 46 цього Закону».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 грудня 2020 року
№ 1113-IX


