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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 07 квітня 2021 р.  
№ 329 
Київ 
 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанови 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) зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 квітня 2021 р. № 329 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 

1. Пункт 41 постанови викласти в такій редакції: 

“41. Затвердити перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються 
обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню на території 
окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів 
господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб — підприємців, що додається.”. 

2. Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепіде-
мічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції: 
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“ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 грудня 2020 р. № 1236 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 7 квітня 2021 р. № 329) 

ПЕРЕЛІК 
основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються  

обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню  
на території окремих адміністративно-територіальних одиниць  

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання,  
в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб — підприємців 

Код Розділ Назва Довідник 

45.32 45 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 2010 

47.19 47 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 2010 

47.41 47 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням 
і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

2010 

47.43 47 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою 
побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку 
й зображення 

2010 

47.51 47 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 2010 

47.52 47 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами 
та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

2010 

47.53 47 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і 
підлоги в спеціалізованих магазинах 

2010 

47.54 47 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 2010 

47.59 47 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами 
для дому в спеціалізованих магазинах 

2010 

47.61 47 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 2010 

47.63 47 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 2010 

47.64 47 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 2010 

47.65 47 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 2010 

47.71 47 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 2010 

47.72 47 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 2010 

47.76 47 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми 
тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

2010 

47.77 47 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих 
магазинах 

2010 

47.78 47 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 2010 

47.79 47 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 2010 

47.82 47 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 2010 

47.89 47 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 2010 

47.99 47 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 2010 

56.10 56 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 2010 
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Код Розділ Назва Довідник 

56.21 56 Постачання готових страв для подій 2010 

56.30 56 Обслуговування напоями 2010 

59.14 59 Демонстрація кінофільмів 2010 

82.30 82 Організування конгресів і торговельних виставок 2010 

90.01 90 Театральна та концертна діяльність 2010 

90.02 90 Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів 2010 

90.04 90 Функціювання театральних і концертних залів 2010 

91.01 91 Функціювання бібліотек і архівів 2010 

91.02 91 Функціювання музеїв 2010 

93.11 93 Функціювання спортивних споруд 2010 

93.12 93 Діяльність спортивних клубів 2010 

93.13 93 Діяльність фітнес-центрів 2010 

93.21 93 Функціювання атракціонів і тематичних парків 2010 

93.29 93 Організування інших видів відпочинку та розваг 2010 

96.01* 96 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 2010 

96.04 96 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 2010 

____________ 

* Застосовується для виплат найманим працівникам суб’єктів господарювання у зв’язку із втратою 
частини заробітної плати та фізичним особам — підприємцям у зв’язку із втратою частини доходу 
внаслідок запроваджених у лютому — березні 2021 р. обмежувальних протиепідемічних заходів, 
введених з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних 
одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.”. 


