КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 лютого 2021 р.
№ 104
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 24 лютого 2021 р., крім абзацу десятого підпункту 4 пункту 2 змін,
затверджених цією постановою, який набирає чинності з 18 лютого 2021 року.
Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2021 р. № 104
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 “Про переведення
єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” — із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (Офіційний вісник України, 2021 р.,
№ 1, ст. 14), цифри і слово “28 лютого” замінити цифрами і словом “30 квітня”.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 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”
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 2, ст. 95, № 5, ст. 272, № 7, ст. 348) — із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2021 р. № 83:
1) у пункті 1 цифри і слово “28 лютого” замінити цифрами і словом “30 квітня”;
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території Автономної
Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської,
Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі — регіони)
встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки
поширення COVID-19 (далі — рівень епідемічної небезпеки).”;
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3) доповнити постанову пунктами 21 і 22 такого змісту:
“21. “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
інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua) та веб-сайті
Міністерства охорони здоров’я (за посиланням https://moz.gov.ua ).
22. “Зелений” рівень епідемічної небезпеки, який дає змогу переглянути підходи до протиепідемічних
обмежень в бік пом’якшення, встановлюється одночасно на всій території України у разі досягнення
таких ознак епідемічної небезпеки:
рівень захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію на території не менш як
13 регіонів України не перевищує 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону
згідно з Порядком організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними
вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного
сезону захворюваності на грип та ГРВІ, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції
та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) становить менш як 5 відсотків.”;
4) пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. З 24 лютого 2021 р. на території України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небезпеки,
відповідно до якого забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому
числі виготовлених самостійно;
2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її
спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за
захистом в Україні;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, осіб без
громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб,
які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських
установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в
Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських,
річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил
держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть
участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката)
страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою
компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою
компанією — партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням
COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.
У разі відсутності зазначеного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування уповноважена службова особа
підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині
державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;
5) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській
областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без
громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою
компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво
на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України
(асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк перебування в Україні.
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У разі відсутності зазначеного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування уповноважена службова
особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у в’їзді
на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя та виїзді з них згідно з Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та
виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485), та Порядком в’їзду осіб, переміщення товарів на
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з
таких територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446);
6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри
площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів
понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на
право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної
реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, проведення офіційних
спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більш як 50 відсотків місць та за умови дотримання учасниками
таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного
контролю за станом здоров’я учасників. Організатор заходу є відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції
не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи;
7) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими
суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць
(розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення, зокрема для груп із двох осіб)
у кожному окремому кінозалі або залі;
8) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема
перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному
(трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному
та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена
технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий
транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема
респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням пасажирами під час
перевезення засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають
ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
9) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією
дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
10) робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
11) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за
сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18
років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у
тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);
12) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як
1,5 метра;
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або
респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
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обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або
респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);
не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі
контейнери (урни);
13) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів,
установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезноортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики);
14) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з
пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та
персоналу закладу освіти;
15) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів
освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
16) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з
госпіталізації, крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з
онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають
третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення
(відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;
17) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість
відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів ―
більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивнотренувальних груп;
18) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення
біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;
19) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови
дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів
соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку,
ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у складних
життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);
20) надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань, передбачених частиною третьою статті 59, частиною першою статті 67, статтею 111 та частиною першою
статті 130 Кримінально-виконавчого кодексу України, відвідування установ виконання покарань та
слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби об’єднаннями громадян, представниками
благодійних організацій, надання побачень засудженим та особам, узятим під варту, які тримаються в
таких установах, крім: відвідування зазначених установ працівниками правоохоронних органів, судів,
представниками посольств і консульств відповідних держав, співробітниками Управління Верховного
Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, а також особами, зазначеними у частині
першій статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України та частині п’ятій статті 12 Закону України
“Про попереднє ув’язнення”; побачень із захисниками та адвокатами або іншими фахівцями у галузі
права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи; проведення заходів душпастирської опіки у зазначених установах за умови їх проведення
не більше двох разів на тиждень із загальною чисельністю учасників одного заходу не більше 10 осіб,
4

з яких одна особа – священнослужитель (капелан), уповноважений релігійними організаціями; короткострокових побачень з родичами або іншими особами, які відбуваються виключно в закритих умовах
(через суцільне розмежувальне скло та переговорний пристрій) та з дотриманням протиепідемічних правил;
тривалих побачень засуджених (за умови наявності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої служби вільних приміщень для ізоляції засуджених) з близькими
родичами за відсутності у них на момент побачення ознак інфікування COVID-19 та наявності у осіб,
які прибули на побачення, лабораторно підтвердженого негативного результату тестування їх на CОVID-19
методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня надання
тривалого побачення, та оригіналу документа, що підтверджує оплату послуги виїзду працівника
медичної лабораторії до засудженого з метою забору біоматеріалів для проведення тестування на
COVID-19 зазначеним методом.
Після тривалого побачення засуджені протягом 14 діб перебувають в приміщеннях для ізоляції, де їм
на 12-й день ізоляції (або за наявності ознак інфікування COVID-19) обов’язково проводиться тест на
COVID-19 у присутності медичного працівника медичної частини філії державної установи “Центр
охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”.
Відвідування та побачення, а також проведення заходів душпастирської опіки відбуваються виключно
за умови використання такими особами засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів (без
клапану видиху) або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно,
та відсутності у них на момент побачення ознак інфікування COVID-19.
На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де встановлено
обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, розміщуються інформаційні матеріали
із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів.”;
5) доповнити постанову пунктами 31—35 такого змісту:
“31. “Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про
ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених
обмежувальних протиепідемічних заходів.
“Жовтий” рівень епідемічної небезпеки змінюється на “помаранчевий” у разі наявності в регіоні хоча
б однієї з таких ознак:
перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію,
встановленого відповідно до Порядку організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та
гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і
реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ, затвердженого Міністерством
охорони здоров’я;
завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я,
визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65 відсотків;
кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена
коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом
останніх семи днів на 100 тис. населення — більше 60;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та
експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більш як 20 відсотків;
рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим
випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом —
більш як 50 відсотків.
32. На території регіонів, на яких установлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, діють
обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені пунктом 3 цієї постанови.
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.
5

33. “Червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону в разі наявності
протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:
завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я,
визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65 відсотків;
кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена
коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом
останніх семи днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та
експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більш як 20 відсотків;
рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим
випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом —
більш як 50 відсотків.
34. “Червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється рішенням Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров’я протягом 48 годин
з моменту настання підстав, передбачених пунктом 33 цієї постанови, яке розміщується безпосередньо
на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua).
Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо
запровадження “червоного” рівня епідемічної небезпеки набирає чинності не раніше ніж через два дні з
дати його оприлюднення.
Рішення щодо скасування “червоного” рівня епідемічної небезпеки приймається Державною комісією
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном
показників, які характеризують відсутність ознак, передбачених пунктом 33 цієї постанови, протягом не
менше ніж п’яти днів підряд.
35. На території регіонів, на яких установлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки, додатково
до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 цієї постанови, забороняється:
1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського
харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із
здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в
аеропортах;
2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів у
закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту;
3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах,
не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку,
друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами
захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті
зазначених суб’єктів господарювання;
торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з
інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності
з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів
і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
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провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами
господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за
попереднім записом;
5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи
автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з
виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження
доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім
акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі
виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;
6) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів,
крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних
клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;
8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї
години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
9) діяльність непродовольчих ринків;
10) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів
закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1—4 класів закладів загальної
середньої освіти.”;
6) підпункт 1 пункту 24 доповнити абзацом такого змісту:
“Персональні дані, обробка яких здійснюється в системі, підлягають знеособленню, а в разі
неможливості знеособлення — знищенню протягом 30 днів після закінчення установленого строку
самоізоляції особи;”;
7) доповнити постанову пунктом 412 такого змісту:
“412. Установити з 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р.,
граничну ціну на природний газ за договорами постачання між релігійними організаціями та постачальниками (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності
релігійних організацій) на рівні, встановленому для побутових споживачів.”.
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