
Інформація для громадян іноземних держав 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 
“Про Встановлення карантину та запровадження посилених протиепідеміологічних 
заходів  на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID 19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та ” з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), з 1 серпня до 31 серпня 2020 р.  встановлено карантинні 
обмеження:  

Заборонено перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства 
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), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням 
COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.  

Особі, в якої відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, уповноважена 
службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє у перетині державного 
кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний 
контроль”; 

Самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з 
держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19.  

З метою протидії поширенню COVID-19 та моніторингу самоізоляції 
використовується електронний сервіс “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг (далі — система). 

Особа, яка підлягає самоізоляції, у зв’язку з перетином державного кордону, 
зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток системи (далі — мобільний 
додаток). У разі неможливості встановлення такого додатка особа підлягає обсервації. 
Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними 
місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими разом 
проживають. 

Особа вважається такою, що обрала здійснення поточного контролю з 
використанням системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ній. До моменту 
авторизації поточний контроль здійснюється працівниками Національної поліції, 
Національної гвардії, державних установ Міністерства охорони здоров’я 
епідеміологічного профілю, посадовими особами, уповноваженими органами місцевого 
самоврядування. 

Поточний контроль з використанням системи через мобільний додаток 
здійснюється за допомогою сукупності інформації, зокрема шляхом перевірки 
відповідності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час 
встановлення мобільного додатка, та геолокації мобільного телефона в момент 
фотографування. 

Після встановлення мобільного додатка в будь-який час протягом доби особа 
отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі отримання повідомлення особа 
повинна протягом 15 хвилин з використанням мобільного додатка зробити фотографію 
свого обличчя. 

У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з особою через 
мобільний додаток, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за 
допомогою мобільного додатка до органів Національної поліції надсилається 
повідомлення про випадок порушення зобов’язання щодо самоізоляції. Надсилання 
повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, 
Національної гвардії контролю за виконанням зобов’язання щодо самоізоляції. 



Особи, які не повідомили про неможливість дотримання зобов’язання щодо 
самоізоляції (у тому числі використання мобільного додатка у разі перетину державного 
кордону) підлягають обсервації. 

Особи, які перебувають в обсерваторах, можуть отримувати особисті речі, 
продукти харчування (крім алкогольних напоїв та речей, заборонених до зберігання) та 
зобов’язані дотримуватися правил, установлених адміністрацією місця обсервації. 

Транспортування осіб від місця обсервації до місць проживання здійснюється за 
власні кошти осіб. 

Перебування в обсерваторах іноземців та осіб без громадянства (крім іноземців, 
осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких 
визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту) оплачується 
страховиком відповідно до поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування витрат, пов’язаних 
з обсервацією, або такими особами самостійно. 

Залежно від рівня епідемічної небезпеки в регіоні  можливе встановлення 
обмеження громадського транспорту:   

На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій 
установлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки  забороняються: 

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним 
транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, 
міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім перевезення: 

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше 
п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 
підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких 
перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і 
виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи 
Національної поліції; 

Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка 
прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням 
COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-
19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного 
кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину. 

 


