КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 червня 2021 р.
№ 657
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, № 40, ст. 2386) — із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
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Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2021 р. № 657
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236
1. Абзац другий підпункту 3 пункту 7 після слів “епідемічної небезпеки” доповнити словами і
цифрами “, крім випадків, передбачених пунктом 415 цієї постанови”.
2. Абзац п’ятий пункту 15 після слів “не здійснюється” доповнити словами і цифрами “, крім випадків,
передбачених пунктом 415 цієї постанови”.
3. Доповнити постанову пунктом 415 такого змісту:
“415. Установити, що з 00 годин 00 хвилин 2 липня 2021 р. на період дії карантину:
1) забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без
громадянства (крім осіб, які не досягли 12 років, іноземців та 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), які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували
на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, без негативного результату експрес-тесту
на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю)
через державний кордон.
У разі відсутності негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу
SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон,
уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє такій особі у перетині
державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;
2) обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які постійно проживають на території України (крім осіб, які не досягли 12 років, 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), які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки
Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації,
Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14
днів, без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2,
проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон.
Пункти тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 розташовуються в зонах
прикордонного контролю пунктів пропуску через державний кордон.
Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони
прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації
або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації.
Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через
державний кордон.”.
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