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Консультація щодо розповсюдження вимог самоізоляції 

на працівників житлово-комунального господарства та міського електротранспорту 

 

До ЦК Профспілки надходять звернення з питаннями щодо розповсюдження вимоги 

про самоізоляцію з 06 по 24 квітня 2020 року на працівників, які мають вік понад 60 років і 

працюють на підприємствах міського електротранспорту та житлово-комунального 

господарства. 

Відповідь на це питання надається у прийнятій Кабінетом Міністрів України  

Постанові «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.20 р. № 211 (в редакції від 

02.04.20 № 255). 

ВИТЯГ із Постанови: 

«Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних 

хвороб ” з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), з 

урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Установити з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на всій території України 

карантин. 

2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.:  

1) з 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно; 

4. Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є: 

особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які перебували у засобах 

індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків; 

особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не 

потребують госпіталізації; 

особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з 

недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної 

інфраструктури.» 

Визначення поняття «об’єктів критичної інфраструктури»  міститься у  Законі 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» № 2163-VIII від 5 жовтня 

2017 року (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2469-VIII від 21.06.2018) 

ВИТЯГ із Закону: 

«Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

вих. № 01-51 

від 06.04. 2020р.      
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16) критично важливі об’єкти інфраструктури (далі - об’єкти критичної 

інфраструктури) - підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, 

діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням 

послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування 

суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких 

може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, 

навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити 

загрозу для життя і здоров’я людей; 

Стаття 6. Об’єкти критичної інфраструктури 

1. До об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, 

установи та організації незалежно від форми власності, які: 

1) провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної 

промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних 

комунікацій, у банківському та фінансовому секторах; 

2) надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах 

централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, 

виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я; 

3) є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної 

допомоги населенню; 

4) включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки 

і безпеки держави; 

5) є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.» 

 

Таким чином, якщо працівник працює на  підприємстві, що  надає послуги в галузі 

транспорту, у сферах життєзабезпечення населення, зокрема - у сферах 

централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії й газу 

або є комунальним, аварійною та рятувальною службами, якщо працівник не мав  

контактів з хворими і у нього  відсутні підозри на захворювання,  то норма Постанови КМУ 

№ 255 про самоізоляцію не є обов’язковою. За наявності відповідного посвідчення 

працівники вищезазначених підприємств та служб  можуть пересуватися по населеному 

пункту з обов’язковим  дотриманням інших вимог карантину. 

            ЦК Профспілки висловлює подяку за надану допомогу в підготовці даної консультації  

Голові Черкаської обласної організації Профспілки Анашкевичу Івану Вікторовичу. 

     

 

 

 
Голова ЦК Профспілки                                                                                 О.І. Романюк 

 
 

 

 

 


