
 

 

 

 

 

Локдаун у січні: 

які будуть 

обмеження? 



12 грудня набрала чинності постанова КМУ №1236 щодо 

продовження карантину до 28 лютого та запровадження 

локдауну з 8 по 24 січня включно. Фактично Уряд 

затвердив новий порядок карантинних обмежень. 

Розглянемо їх докладніше 

Нагадаємо, що 9 грудня на черговому засіданні КМУ 

було прийнято постанову «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». Нарешті з'явився й сам текст 

постанови від 09.12.2020 р. №1236. Ця постанова набрала 

чинності з 12 грудня 2020 р. Крім пункту 43 щодо втрати 

чинності деякими нормативними актами, який набере 

чинності з 19 грудня 2020 року. Також уточнено, що п. 2—40 

цієї постанови застосовуються з 00:00 19 грудня 2020 року. 

Постановою 1236 на всій території України: 

продовжено карантин до 28 лютого 2021 року; 

з 00 годин 00 хв. 8 січня 2021 р. до 00 годин 00 хв. 25 

січня 2021 р. запроваджується локдаун. 

Фактично Уряд затвердив новий порядок карантинних 

обмежень. Розглянемо їх далі. 

  

Які обмеження будуть під час карантину (до 28 лютого)? 

Весь їхній перелік наведено у п. 2 постанови №1236. 

Наведемо лише кілька обмежень з переліку. Зокрема, 

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. проведення масових (культурних, у тому числі 

концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) 

заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення 

заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує 

дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 

1,5 метра); 

5. діяльність культових споруд та приміщень, 

облаштованих для молитовних потреб, які не 

забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів 

з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи 

приміщення; проведення релігійних заходів на відкритому 

повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 

1,5 метра між присутніми; 

6. 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 

вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному 

окремому кінозалі або залі; 

7. робота після 23-ї та до 7-ї години, із забороною 

проведення розрахункових операцій після 22-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 і діяльності 

після 23-ї години 31 грудня 2020 р. до 1-ї години 1 січня 

2021 р.; 

8.  діяльність суб’єктів господарювання, які 

обслуговують відвідувачів, у яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з 

дотриманням дистанції між відвідувачами не менш як 1,5 

метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального 

захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, 

що закривають ніс та рот, та не здійснюється належний 

контроль за їх використанням; 

обслуговуються покупці без одягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або 

захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно; 

не забезпечується централізований збір використаних 

засобів індивідуального захисту в окремі контейнери 

(урни); 

9. діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не 

забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів 

у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. метрів загальної 

площі приміщення; 

10. відвідування закладів освіти здобувачами освіти 

групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти. 



Також рекомендовано суб’єктам господарювання на 

період дії карантину внести (у разі потреби) зміни до 

режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 

9-й, 10-й годині чи більш пізній час. Зокрема, встановити 

початок роботи о 10-й годині або більш пізній час та час 

пріоритетного обслуговування з 10-ї до 12-ї години або з 

більш пізнього часу протягом двох годин громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю для суб’єктів 

господарювання, які провадять свою діяльність у таких 

видах економічної діяльності: 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 

поштова та кур’єрська діяльність; 

тимчасове розміщення та організація харчування; 

страхова діяльність; 

надання соціальної допомоги; 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

  

Зверніть увагу! Окрім того, що Постановю №1236 

продовжено карантин та запроваджено локдаун, нею ще й 

визначено той самий Перелік основних КВЕД, 

відповідність яким дає право на отримання «карантинної» 

допомоги у 8000 грн. Перелік наведено у додатках до 

постанови, завантажити їх можна за цим посиланням, або 

перегляднути у нашій новині. 

  

 

 



Локдаун у січні 2021 року - що закриють? 

Згідно з п. 3 постанови №1236, додатково до 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 

пунктом 2, в період з 00:00 8 січня 2021 р. по 00:00 25 січня 

2021 р. на території України 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, замовлень на винос та 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: 

торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів 

харчування, на торговельних площах, не менш як 60% яких 

призначено для торгівлі продуктами харчування, 

лікарськими засобами, виробами медичного призначення, 

засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними 

препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. 

Торговельна діяльність іншими групами товарів може 

відбуватися лише із здійсненням адресної доставки 

замовлень; 

торгівлі пальним; 



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, 

перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

приймання відвідувачів закладів культури і проведення 

культурних масових заходів, крім роботи 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 відвідувачів спортивних залів, фітнес-

центрів, басейнів, крім відвідування спортсменами 

національних збірних команд України та їх тренерами за 

умови дотримання відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів; 

7) проведення всіх масових (розважальних, 

спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім 

організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів 

громадського харчування та продажу алкогольних напоїв), 

новорічних  та різдвяних свят ялинки (без концертів та 

ярмарків, у тому числі продуктових), проведення 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 закладів дошкільної освіти 

та спеціальних закладів освіти.   

  

Тимчасові карантинні пільги, встановлені цією 

постановою 

На період дії карантину тимчасово дозволяється: 

ФОП та фізичним особам, які провадять незалежну 

професійну діяльність, вести облік доходів і витрат без 

використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку 

доходів), якщо ведення зазначених книг повинне 

розпочатися після встановлення карантину. А також за 

умови подальшого подання такими особами книг обліку 

доходів і витрат (книг обліку доходів), до яких внесені дані 

про доходи і витрати, отримані (здійснені) ними, для 

реєстрації до контролюючих органів протягом трьох 

місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину; 



 

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 у 

переліку професій, виробництв та організацій, працівники 

яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним 

оглядам, затвердженому постановою КМУ від 23 травня 

2001 р. № 559. 

 

 


