
 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 28 квітня 2021 р.  
№ 445 
Київ 
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 грудня 2020 р. № 1236 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 31, ст. 1786) зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 445 

ЗМІНИ, 
 що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 

1. Підпункт 4 пункту 3 доповнити абзацом такого змісту: 

“Зазначені умови перетину державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без 
громадянства не поширюються на випадки, передбачені пунктом 413 цієї постанови;”. 

2. Підпункт 3 пункту 7 доповнити абзацом такого змісту: 

“Зазначені умови не поширюються на випадки, передбачені пунктом 413 цієї постанови;”. 

3. Доповнити постанову пунктом 413 такого змісту: 

“413. Установити, що з 00 год. 00 хв. 2 травня 2021 р. на період дії карантину: 

забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без 
громадянства (крім іноземців та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на 
території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних 
представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в 
Україні, та членів їх сімей, а також інших категорій іноземців та осіб без громадянства за погодженням 
з Міністерством закордонних справ), які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не 
менше семи днів протягом останніх 14 днів; 

обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми 
громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія 
або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.”. 


