
ПРОЕКТ
вноситься народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання 
запровадження карантину

__________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2014 р., 
№ 2-3, ст. 41; 2020 р., № 19, ст. 127) викласти в такій редакції:

«Стаття 29. Карантин
Карантин встановлюється, продовжується та відміняється Кабінетом 

Міністрів України.
Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом 

Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за поданням 
головного державного санітарного лікаря України.

Встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш
е ніж шести областей (у тому числі, міст Києва та Севастополя, Автономно
ї Республіки Крим) запроваджується за погодженням із Радою національно
ї безпеки і оборони України.

Карантин встановлюється на строк, що не перевищує двох місяців. У 
разі несприятливої епідемічної ситуації Кабінет Міністрів України приймає 
рішення про продовження карантину. 

Рішення про встановлення, продовження карантину, а також про його 
відміну, негайно доводиться до відома населення відповідної території 
через засоби масової інформації.

У рішенні про встановлення карантину зазначаються:
відомості про інфекційну хворобу, з метою протидії поширенню якої 

запроваджується карантин;
територія, на якій запроваджено карантин; 
перелік профілактичних, протиепідемічних та інших заходів;
перелік суб’єктів, на яких покладається здійснення контролю за 

виконанням протиепідемічних, профілактичних та інших заходів. 



2

Протиепідемічні заходи можуть включати:
особливі умови і режим пересування населення та господарської 

діяльності;
підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в 

обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони 
здоров’я (спеціалізованих шпиталів);

особливі умови в’їзду та виїзду з території, на якій запроваджено 
карантин; 

особливі умови і режим здійснення пасажирських перевезень;
особливі умови і режим перетину кордону іноземцями та особами без 

громадянства;
особливі умови і режим відвідування закладів освіти;
інші заходи визначені законом».

2. Перший пункт частини першої статті 4 Закону України «Про Раду 
національної безпеки і оборони України» (Відомості Верховної Ради 
України, 1998 р., № 35, ст. 237; 2015 р., № 4, ст. 14;  2019 р., № 4, ст. 32) 
доповнити абзацом такого змісту:

«погодження встановлення Кабінетом Міністрів України карантину 
на території, яка розташована у межах більше ніж шести областей (у тому 
числі Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя)».

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом.

              Голова 
Верховної Ради України

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:РАДУЦЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000847C3D00EB932302
Дійсний до: 18.03.2022 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 18д9/1-2022/1982 від 05.01.2022


