
Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог протиепідемічних 

заходів суб’єктами господарювання на період карантину вихідного дня в 

період з 14.11.2020 по 15.11.2020 

Відповідно до змін від 11 листопада 2020 року № 1100, що внесені до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 в Україні 

діє карантин вихідного дня з 14 листопада до 30 листопада цього року. 

Жорсткий карантин розпочнеться з 00:00 суботи і триватиме до 00:00 

понеділка. 

У ці два дні до загальних обмежень додатково 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 та замовлень на винос; 

2. приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; 

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 продуктами харчування на торговельних площах, не менше 

60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, 

пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, 

ветеринарними препаратами, кормами; 

• провадження діяльності з надання фінансових послуг, 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; 

• торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень. 

5. діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, 

крім роботи, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема 

здійснення кіно- та відеозйомки, залученим до виробництва 

аудіовізуального твору; 

6. приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. 

В вихідні дні 14.11.2020-15.11.2020 року фахівцями Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області здійснено 1817 моніторингових 

перевірок, в тому числі підприємств громадського харчування – 380, об’єктів 

торгівлі продовольчими товарами – 333, об’єктів торгівлі непродовольчими 

товарами – 702, об’єктів побутового обслуговування – 390 тощо. 

В складі робочих груп спільно з представниками Національної поліції 

здійснено 1201 моніторингову перевірку суб’єктів господарювання, в тому 

числі 306 об’єктів (заклади громадського харчування, АЗС) в нічний час доби 

після 22:00. Порушень карантинних вимог в нічний час доби не зафіксовано. 



За результатами моніторингових перевірок встановлено порушення 

карантинних обмежень на 132 об’єктах. Фахівцями Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області спільно з представниками 

Національної поліції складено 34 протоколи про порушення адміністративного 

законодавства. Надано 140 приписів (пропозицій). 

Крім того, здійснено позапланові заходи державного нагляду на 

агропродовольчих ринках області. За результатами перевірок порушення 

виявлені на 4 ринках. З метою усунення виявлених порушень, посадовими 

особами Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області 

видано 4 приписи. 

Під час заходів моніторингу фахівцями Головного управління проводиться 

постійна роз’яснювальна робота з керівниками, працівниками та відвідувачами 

об’єктів з питань дотримання протиепідемічних заходів щодо попередження 

захворювання на СOVID-19. 

Звертаємось до суб’єктів господарювання та громадян з проханням 

дотримуватись встановлених протиепідемічних вимог та заходів з метою 

збереження свого життя і здоров’я та убезпечення оточуючих. 


