
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  

В  ІВАНО–ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо карантинних обмежень,  які діють в «червоній» зоні епідемічної 

небезпеки поширення коронавірусної інфекції  COVID-19, 

в розрізі об’єктів господарської діяльності   
 

ОБМЕЖЕНО ДОЗВОЛЕНО 

1. робота закладів громадського  

харчування* (бари, ресторани, кафе 

тощо) 

крім діяльності з надання послуг 

громадського харчування із 

здійсненням адресної доставки 

замовлень та замовлень на винос 

2. робота закладів  розважальної 

діяльності* (дискотеки, нічні клуби, 

клуби, квест-кімнати ) 

 

- 

3. діяльність торговельно – 

розважальних* центрів, промислових 

магазинів (взуття, одяг, посуд, 

секонд-хенди) -  

суб’єкти господарювання, які торгують 

товарами на торговельних площах, не 

менше 60 відсотків яких призначено 

для торгівлі: 

-  засобами гігієни та побутовою хімією, 

-  засобами зв’язку,  

-  друкованими засобами масової 

інформації 

-  ветеринарними препаратами, кормами, 

-  насінням і садивним матеріалом 

(квітами, рослинами), 

-  добривами, засобами захисту рослин 
 

торговельної діяльності із 

здійсненням адресної доставки 

замовлень 

- 4. продовольчі магазини  

Заборонено зони харчування 5. автозаправочні станції  

- 6. аптеки  

- 7.  банки  

- 8. пошта  

- 9.  лікувальні заклади 

- 10. ветеринарні клініки  

- 11. станції техобслуговування  

- 12. ремонт комп’ютерів 

- 13. майстерні по ремонту побутових 

виробів і предметів особистого вжитку 

- 14. хімчистки  

- 15. перукарні, салони краси за 

попереднім записом; 

- 16. виконання робіт із збирання і 

заготівлі відходів  



 

ОБМЕЖЕНО ДОЗВОЛЕНО 

17. провадження діяльності з надання 

телекомунікаційних послуг  

приймання відвідувачів суб’єктами 

господарювання, які провадять 

діяльність з надання 

телекомунікаційних послуг, 

здійснюється за попереднім записом 

18. приймання відвідувачів закладів 

культури і проведення культурних 

масових заходів*  

крім роботи автоконцертів, 

автокінотеатрів, історико-культурних 

заповідників, суб’єктів 

господарювання, пов’язаної з 

виробництвом аудіовізуальних творів, 

зокрема здійснення кіно- та 

відеозйомки 

19 робота спортивних залів, фітнес-

центрів, басейнів* 

крім спортсменів національних збірних 

команд України та їх тренерів 

20.  проведення всіх масових 

(розважальних, спортивних, 

соціальних, рекламних та інших) 

заходів* – день міста, день села, 

концерти,  ярмарки,  футбольні матчі 

крім 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 

21. діяльність ринків*  крім продовольчих 

22. робота закладів освіти  крім здобувачів дошкільної освіти, 

учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 

класів закладів загальної середньої 

освіти, а також крім закладів освіти, усі 

працівники яких мають документ, що 

підтверджує отримання повного курсу 

вакцинації; чи міжнародний, 

внутрішній сертифікат або іноземний 

сертифікат, що підтверджує вакцинацію 

від COVID-19 однією дозою однодозної 

вакцини або двома дозами дводозної 

вакцини (зелені сертифікати) 

 

- 

23. пересування пасажирів 

залізничним, авіаційним, 

автомобільним транспортом у 

міжнародному, міжобласному 

сполученні за наявності у них  

негативного результату ПЛР тестування 

на COVID-19 або вакцинації (зеленого 

сертифікату) 

 

 



 

ОБМЕЖЕНО ДОЗВОЛЕНО 

 

- 

24. пересування автомобільним 

транспортом  в обласному, міському 

сполученні за наявності заповнених 

посадкових місць згідно техпаспорту, 

перебування всіх пасажирів і водія у 

масках 

25. проведення державними та 

комунальними закладами охорони 

здоров’я планових заходів з 

госпіталізації 

-надання медичної допомоги внаслідок 

ускладненого перебігу вагітності та 

пологів; 

-надання медичної допомоги вагітним, 

роділлям, породіллям, 

новонародженим; 

-надання медичної допомоги у 

спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з 

онкологічними та пульмонологічними 

захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги 

у стаціонарних умовах; 

-надання планової медичної допомоги 

лікувальними закладами  

26. діяльність закладів, що надають 

послуги з розміщення* (готелі, 

хостели, «зелені» садиби)  

- 

27. робота підвісних доріг*  - 

 

* Вказані заборони не застосовуються за умови наявності у всіх 

учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, 

та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку): 

- проведення повного курсу щеплень від COVID-19 однією дозою 

однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені 

сертифікати);  

- негативного результату тестування на COVID-19 методом 

полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 

години до здійснення заходу (відвідування закладу, ринку);  

- одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого 

підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія). 

 


