КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 березня 2021 р.
№ 230
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, № 5, ст. 272, № 17, ст. 664, № 19, ст. 811), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2021 р. № 230
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236
1. У пункті 3:
1) у підпункті 4:
абзац перший після слів “перебування в Україні” доповнити словами і цифрами “, та негативного
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш
як за 72 години до перетину державного кордону”;
абзац другий після слова “страхування” доповнити словами і цифрами “та/або негативного результату
тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції”;
2) абзац перший підпункту 5 після слів “особами без громадянства” доповнити словами “(крім іноземців,
осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, працівників представництв
офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні)”;
3) підпункт 6 після слова “реєстратора” доповнити словами “, проведення заходів з оцінювання
якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання,
вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання тощо), здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання
якості освіти та його регіональних підрозділів (далі — заходи з оцінювання якості освіти)”;
4) у підпункті 13:
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після слів “Міністерства соціальної політики” доповнити словами “, дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку”;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
“У разі встановлення “червоного” рівня епідемічної небезпеки під час оздоровчої зміни в дитячому
закладі оздоровлення та відпочинку робота такого закладу триває до кінця зазначеної зміни з
дотриманням протиепідемічних заходів;”;
5) підпункт 16 виключити.
2. Пункт 32 доповнити абзацами такого змісту:
“На території окремих територіальних громад у межах регіонів, на яких установлено “помаранчевий”
рівень епідемічної небезпеки, рішенням місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій встановлюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, які не передбачені пунктом 3 цієї постанови, у разі наявності таких ознак:
кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх семи днів на території окремої
територіальної громади перевищує 70;
кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх семи днів перевищує кількість
випадків за аналогічний період на 50 та більше відсотків.”.
3. У пункті 35:
1) підпункт 7 після слова “учасників” доповнити словами “, заходів з оцінювання якості освіти”;
2) підпункт 9 викласти в такій редакції:
“9) діяльність ринків, крім продовольчих;”;
3) підпункт 10 після слів “загальної середньої освіти” доповнити словами “, а також осіб, які беруть
участь у заходах з оцінювання якості освіти”;
4) підпункт 11 викласти в такій редакції:
“11) за окремим рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій — здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
та залізничним транспортом у межах відповідних регіонів, крім транзитних перевезень та перевезень:
легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без
урахування дітей віком до 14 років;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та
установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не
менше ніж за два дні органи Національної поліції;
пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них лабораторно
підтвердженого негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової
реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня поїздки;”;
5) доповнити пункт підпунктами 12—15 такого змісту:
“12) за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій — посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт, який забезпечує сполучення
між регіонами, крім посадки пасажирів до поїздів спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні,
рішення щодо яких приймається у кожному конкретному випадку перевізником за заявками обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров’я; запровадження інших альтернативних обмежень, у тому
числі обмеження заповнюваності транспортних засобів, виходячи з епідемічної ситуації в конкретних регіонах;
13) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з
госпіталізації, крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
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надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з
онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
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надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають
третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення
(відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;
14) робота підвісних канатних доріг;
15) перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.”.
4. У пункті 7:
1) підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) громадяни України, які перетинають державний кордон, крім таких громадян, якщо немає підстав
вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою:
громадян України, які не досягли 12 років;
водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення,
членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
громадян України, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
громадян України, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної
ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону;”;
2) підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
“громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи
державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення
на вакцинацію з унікальним ідентифікатором;”;
3) абзаци двадцять перший і двадцять другий виключити;
4) абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
“Громадянин України, який підлягає самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язаний встановити та активувати мобільний додаток системи “Вдома” (далі — мобільний додаток).
У разі неможливості встановлення мобільного додатка громадянин України підлягає обсервації.”;
5) в абзаці двадцять четвертому слово “особи” замінити словами “громадянина України”;
6) доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом такого змісту:
“Особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетином 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. У разі неможливості встановлення
мобільного додатка особа підлягає обсервації.”.
У зв’язку з цим абзац двадцять п’ятий вважати абзацом двадцять шостим;
7) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“Посадові особи Державної прикордонної служби перевіряють встановлення мобільного додатка
громадянами України під час перетину ними державного кордону або особами під час перетину ними
контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях,
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.”.
5. У пункті 8:
1) в абзаці другому слово “особою” замінити словами “громадянином України”;
2) абзац третій викласти в такій редакції:
“особисто — у разі перетину громадянином України державного кордону або прибуття особи з
тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя за наявності підстави для самоізоляції;”.
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