КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2020 р.
№ 757
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2020 р. № 757
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 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” (Офіційний вісник
України, 2020 р., № 63, ст. 2029) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
12 серпня 2020 р. № 712:
1) підпункти 4 і 5 пункту 10 виключити;
2) доповнити постанову пунктом 101 такого змісту:
“101. На час дії карантину в період з 00 год. 00 хв. 28 серпня 2020 р. до 00 год. 00 хв. 28 вересня
2020 р. забороняється:
1) в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім таких осіб, які:
є одним із подружжя, батьками або дітьми громадянина України;
прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон
протягом двох діб;
прибувають в Україну з метою навчання;
проходять військову службу у Збройних Силах;
постійно або тимчасово проживають на території України та мають посвідку на постійне
проживання або посвідку на тимчасове проживання;
визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав,
представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних
організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України,
Міністерства закордонних справ;
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є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;
є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють
регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і
локомотивних бригад;
є інструкторами збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО
“Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або
прибувають на запрошення Міністерства оборони;
є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою,
що супроводжує кожного з них;
прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України,
та супроводжуючих їх осіб;
є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських
підприємств;
є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.
Іноземцям та особам без громадянства, яким згідно з підпунктом 1 цього пункту заборонено в’їзд
на територію України, за наявності підстав гуманітарного характеру Голова Державної прикордонної
служби може дозволити перетнути державний кордон.
Іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну (крім
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано
біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та
консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій,
акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав —
членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у
заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил), повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат)
страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою
компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою
компанією — партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням
COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні;
2) перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та
особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий
страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має
представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на
території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк
перебування в Україні.
Уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та
особам без громадянства:
у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України
“Про прикордонний контроль”, у випадках, визначених у підпункті 1 цього пункту;
у в’їзді на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя та виїзді з них згідно з Порядком в’їзду та тимчасово окуповану
територію України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485), та Порядком в’їзду осіб,
переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб,
переміщення товарів з таких територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446), у випадку, визначеному
в підпункті 2 цього пункту.”;
3) пункт 20 викласти в такій редакції:
“20. Самоізоляції підлягають:
1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час
виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до
рекомендацій щодо їх застосування;
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2) особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19
у легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;
3) громадяни України, що перетинають державний кордон та прибули з держави із значним
поширенням COVID-19, крім таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті
із хворою на COVID-19 особою:
осіб, які не досягли 12 років;
працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав,
представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
членів офіційних урядових та інших делегацій України, які повертаються в Україну після
здійснення короткотермінових відряджень за кордон з метою участі в міжнародних консультаціях,
переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій,
інших спільних міждержавних органів;
водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні
перевезення, членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних
бригад;
осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової
реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетинання кордону;
4) особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях,
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, крім таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони
були в контакті із хворою на COVID-19 особою:
осіб, які не досягли 12 років;
працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.
Державою із значним поширенням COVID-19 є держава, в якій кількість нових випадків реєстрації
хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в
Україні.
Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я
та переглядається кожні сім днів.
Особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетинанням державного кордону або контрольних
пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, зобов’язана встановити та активувати мобільний
додаток системи “Дія” (далі — мобільний додаток). У разі неможливості встановлення такого
мобільного додатка особа підлягає обсервації.
Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного кордону або контрольних
пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них припиняється в разі одержання негативного
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після
перетинання державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.”.
2. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2020 р. № 979
“Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
слова і цифри “до 08 год. 00 хв. 30 серпня 2020 р.” замінити словами і цифрами “до 00 год. 00 хв.
28 серпня 2020 р.”.
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