
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 04 травня 2020 р. № 343 

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 11 травня 2020 року. 

        Прем’єр-міністр України                                Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 

Зміни, що додаються: 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 4 травня 2020 р. № 343 

ЗМІНИ, 

 що вносяться до актів Кабінету Міністрів України 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 

№ 211 “Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, 

ст. 1061, № 32, ст. 1091, № 34, ст. 1139) ― із змінами, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 291, 

від 29 квітня 2020 р. № 313 та від 4 травня 2020 р. № 332: 

1) у пункті 1 цифри і слово “11 травня” замінити цифрами і словом 

“22 травня”; 

2) у пункті 2: 

в абзаці першому цифри і слово “11 травня” замінити цифрами і 

словом “22 травня”; 

підпункти 5 і 6 виключити; 
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підпункт 7 викласти в такій редакції: 

“7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, 

необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, 

їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з 

інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних 

збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних 

видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;”; 

у підпункті 8: 

в абзаці першому слова “торговельного і побутового обслуговування 

населення,” виключити; 

абзац другий викласти в такій редакції: 

“торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що 

розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового 

обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема 

захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного 

відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання 

інших санітарних та протиепідемічних заходів;”; 

в абзаці третьому слова “(зокрема захист обличчя та очей)” замінити 

словами “(зокрема захист обличчя, очей, рук)”; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

“діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих 

(літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання 

відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми 

столами та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без 

урахування дітей віком до 14 років), діяльності з надання зазначених 

послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос 

за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є 

оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, 

та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту 

(зокрема захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу 

приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах 

або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;”; 

доповнити підпункт абзацами такого змісту: 
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“діяльності підприємств, установ, організацій, які забезпечують 

проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних 

збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних 

видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних 

ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, за умови 

забезпечення осіб засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, перебування в приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. 

метрів площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних 

заповідників відповідно до подання керівника закладу культури та за 

рішенням власника (органу управління) без безпосереднього прийому 

відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до 

закладу і належності працівників до груп ризику. 

Безпосередній прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу 

(зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у 

тому числі виготовленими самостійно, може здійснюватися за рішенням 

власника (органів управління); 

діяльності підприємств, які працюють у галузі засобів масової 

інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, 

логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а 

також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які 

забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво 

контенту, а також інших суб’єктів у сфері масової інформації, які 

забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до 

телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, 

що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), 

інших виробників аудіовізуального контенту; 

здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової 

інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої 

журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у 

приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади 

тощо, за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва 

телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження 

доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та 

забезпечення усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 
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самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 

аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на 

відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, 

приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для зйомки 

аудіовізуальних творів (студії, павільйони), за умови обмеження кількості 

осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 

50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) 

сторонніх осіб та забезпечення усього персоналу, залученого до 

виробництва аудіовізуального твору, засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання інших санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх 

(мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, 

тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання 

великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з 

урахуванням можливості доїзду працівників до закладу; 

діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;”; 

3) пункт 22 викласти в такій редакції: 

“22. Головному державному санітарному лікарю України розробити та 

затвердити протиепідемічні заходи, що повинні здійснюватися 

підприємствами, установами та організаціями, а також агропродовольчими 

ринками.”; 

4) пункт 31 викласти в такій редакції: 

“31. На період карантину та протягом 30 днів після його відміни 

(завершення) дозволяється залучення до роботи без проходження 

попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом 

трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких 

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або 

таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із 

забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, 

підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, 

працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету 
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Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 

2001 р., № 21, ст. 950).”; 

5) пункт 8 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого 

змісту: 

“надання стоматологічної допомоги;”. 

У зв’язку з цим абзаци шостий — восьмий вважати відповідно 

абзацами сьомим — дев’ятим. 

2. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 

2020 р. № 287 “Про тимчасове обмеження перетинання державного 

кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, 

ст. 976, ст. 977) ― із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 439, слова і цифри                       

“до 11 травня” замінити словами і цифрами “до 22 травня”. 

3. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14 березня 2020 р. № 291 “Про тимчасове припинення роботи контрольних 

пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби               

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” ― із зміною, 

внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня             

2020 р. № 440, слова і цифри “до 11 травня” замінити словами і цифрами 

“до 22 травня”. 

4. В абзаці першому постановляючої частини постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 228 “Питання перевезень 

авіаційним транспортом” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 27, 

ст. 995, ст. 996) ― із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 квітня 2020 р. № 291, цифри і слово “11 травня” замінити 

цифрами і словом “22 травня”. 

5. 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 22 квітня 2020 р. 

№ 291, цифри і слово “11 травня” замінити цифрами і словом “22 травня”. 

_____________________ 

 


