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Міністерство цифрової трансформації України розглянуло лист                 

Асоціації «Телекомунікаційна палата України» від 19.10.2020 р. № 2528, який 

надійшов листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.10.2020 р.           

№ 36198/0/2-20 щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг 

населенню в умовах обмежувальних заходів та повідомляє про наступне. 

Відповідно до статті 49 Конституції України кожен має право на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Реалізація цього права в 

умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), зокрема 

звернення до сімейного лікаря, а також виклик невідкладної медичної допомоги 

неможливе без послуг мобільного зв’язку. 

Мінцифри було розроблено проект внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова). Проект мав на меті надати 

можливість населенню, що проживає на території регіону (адміністративно-

територіальної одиниці), на якій установлено «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки отримати доступ до суб’єктів господарювання, які провадять 

діяльність в сфері торгівлі засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі 

мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими 

товарами, що відтворюють та передають інформацію, а також до тих, що 

провадять діяльність з підключення споживачів до Інтернету, поповнення 

рахунків мобільного зв’язку. 
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Даний проект було погоджено без зауважень Міністерством фінансів 

України листом від 04.08.2020 №07060-06-5/23754, Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України листом від 03.08.2020 

року №4023-09/47817-03. Проект було визнано відповідним законодавству 

України листом Мін’юсту від 04.08.2020 року №34471/16310-26/7.2.3. Проте 

Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) своїм листом від 

17.08.2020 року №26-03/24111/2-20 не погодило зазначений проект, зазначивши, 

що Постанова не обмежує торгівлю засобами зв’язку та телекомунікаційними 

послугами, а також діяльність з обслуговування та підключення споживачів до 

Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, дистанційно (без приймання 

відвідувачів). 

Проект внесення змін до Постанови було розглянуто на засіданні 

Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і 

територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоров'я, економічної, фінансової 

і правової політики, правоохоронної діяльності, паливно-енергетичного 

комплексу та інфраструктури 17.09.2020 р.  Однак,  зважаючи на погіршення 

епідемічної ситуації, стрімке поширювання захворюваності на COVID-19 та 

позицію МОЗ України проект не був підтриманий та не винесений на розгляд 

Уряду. 

В свою чергу, МОЗ України, як центральним органом виконавчої влади, 

що формує державну політику в сфері охорони здоров’я, було розроблено проект 

внесення змін до Постанови, який було внесено до порядку денного засідання 

Уряду 11.11.2020 р. як невідкладний. У зв’язку із цим пропозиції та зауваження 

Мінцифри до цього проекту були висловлені Віце-прем’єр-міністром України 

Михайлом Федоровим безпосередньо під час засідання Уряду, однак не були 

підтримані.  

Вищезазначений проект було затверджено на засіданні Уряду у вигляді  

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641» від 11.11.2020 р. №1100, 

якою було скасовано розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки та 

встановлено єдиний перелік забороненої діяльності під час карантину.  

Відтепер, згідно з підпунктом 1 пункту 10 Постанови заборонено  

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, а згідно 

із підпунктом 13 пункту 10 Постанови  передбачені обов’язкові умови для роботи 

суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів. 

Пунктом 15 Постанови додатково до обмежень, передбачених пунктом 10 

цієї Постанови, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин 

понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р.  

передбачена заборона приймання відвідувачів всіма суб’єктами 

господарювання, крім окремих груп.  

Таким чином, згідно із пунктом 15 Постанови у вихідні дні забороняється 

саме безпосереднє приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які 



здійснюють торгівлю засобами зв’язку, а також здійснюють діяльність з надання 

телекомунікаційних послуг, обслуговування та підключення споживачів до 

Інтернету, однак не обмежує обслуговування телекомунікаційних мереж та 

обладнання, в тому числі із виїздом на місце розміщення даного обладнання, 

дистанційну торгівлю засобами зв’язку, телекомунікаційними послугами, 

діяльність з обслуговування і підключення споживачів до Інтернету, поповнення 

рахунків мобільного зв’язку (без приймання відвідувачів). 
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