КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 червня 2021 р.
№ 583
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, № 19, ст. 811, № 27, ст. 1442, № 31,
ст. 1786, № 35, ст. 2100, № 38, ст. 2283) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
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Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2021 р. № 583
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236
1. Пункт 22 викласти в такій редакції:
“22. “Зелений” рівень епідемічної небезпеки, який дає змогу переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення, встановлюється в разі досягнення таких ознак епідемічної небезпеки
на всій території України:
кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів —
менше ніж 75;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та
експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — менш як 4 відсотки;
кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена
коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — більше ніж 300;
на всій території України немає регіонів із встановленим “червоним” рівнем епідемічної небезпеки.”.
2. У пункті 3:
1) у підпункті 4:
абзац перший після слів “методом полімеразної ланцюгової реакції” доповнити словами і цифрою
“або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2”, а після слів “державного
кордону” — словами і цифрами “, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних
ситуаціях (далі — документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого
англійською мовою або з перекладом англійською мовою”;
в абзаці другому слова “методом полімеразної ланцюгової реакції” замінити словами “(документа,
що підтверджує отримання повного курсу вакцинації)”;
2) підпункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
“6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних,
наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах
(нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри
площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів
понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами
і одним порожнім рядом) у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на
право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної
реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, атестації здобувачів у формі
єдиного державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням єдиного державного
кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок” (далі —
атестація здобувачів), проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного
оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких
належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів
(далі — заходи з оцінювання якості освіти), проведення офіційних спортивних заходів, включених до
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд,
приміщень не більш як дві третини місць і за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом
здоров’я учасників.
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Зазначені обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу
негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до
здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
7) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими
суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць
(розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім
рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку,
зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;”;
3) підпункти 9 і 10 виключити;
4) у підпункті 11 цифру “2” замінити цифрами “1,5”;
5) підпункт 13 виключити;
6) абзац перший підпункту 20 після слів “Закону України “Про попереднє ув’язнення” доповнити
словами “; відвідування установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби представниками благодійних та громадських організацій,
які надають послуги (виконують роботи) у рамках проекту “Прискорення прогресу у зменшенні тягаря
туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні”, що реалізується за підтримки Глобального фонду для боротьби
зі СНІДом, туберкульозом та малярією, та/або проекту “Заради життя: якісні інтегровані послуги з ВІЛ,
туберкульозу та вірусного гепатиту С для людей в конфлікті з законом”, що реалізується Міжнародною
організацією PATH за технічної підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), на
підставі тристоронніх договорів між цими організаціями, установами виконання покарань (слідчими
ізоляторами) Державної кримінально-виконавчої служби, державною установою “Центр охорони
здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”, за умови відвідування зазначених
установ та закладів охорони здоров’я не більше ніж один раз на тиждень”.
3. Абзац третій пункту 31 виключити.
4. У пункті 35:
1) абзац четвертий підпункту 11 викласти в такій редакції:
“пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них негативного
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на
визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до дня поїздки,
або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;”;
2) доповнити пункт підпунктом 16 такого змісту:
“16) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних
закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного
протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку).”.
5. Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 7 викласти в такій редакції:
“осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової
реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як
за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу
вакцинації.”.
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