КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07 квітня 2021 р.
№ 310
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) — із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 р. № 230 та від 24 березня 2021 р. № 270,
зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2021 р. № 310
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236
1. Абзац перший підпункту 4 пункту 3 викласти в такій редакції:
“4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства (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, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів,
автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних
і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, 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) 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), покриває витрати,
пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні, та негативного
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш
як за 72 години до перетину державного кордону (крім іноземців та осіб без громадянства, які не
досягли 12 років).”.
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2. В абзаці третьому пункту 34 слова “, протягом не менше ніж п’яти днів підряд” виключити.
3. У пункті 35:
1) у підпункті 4:
абзац другий після слова “насінням” доповнити словами “і садивним матеріалом”;
абзац четвертий після слів “предметів особистого вжитку” доповнити словами “, прання та хімічного
чищення текстильних і хутряних виробів”;
2) абзаці четвертому підпункту 11 пункту цифри і слово “48 годин” замінити цифрами і словом
“72 години”.
4. У пункті 7:
1) підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території
України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, крім таких осіб, якщо немає підстав
вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою:
осіб, 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;
осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової
реакції, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону;”;
2) абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
“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 “Вдома” (далі — мобільний додаток). У разі неможливості встановлення такого
мобільного додатка особа підлягає обсервації.”;
3) в абзаці двадцятому слова “громадянина України” замінити словом “особи”;
4) абзац двадцять перший виключити;
5) абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
“Посадові особи Державної прикордонної служби перевіряють встановлення особами мобільного
додатка під час перетину ними 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.”.
5. У пункті 8:
1) в абзаці другому слова “громадянином України” замінити словом “особою”;
2) абзац третій викласти в такій редакції:
“особисто — у разі перетину особою державного кордону або прибуття з тимчасово окупованих
територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
за наявності підстави для самоізоляції;”.
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