
ПРАВИЛА В’ЇЗДУ В УКРАЇНУ З-ЗА КОРДОНУ
Загальні вимоги для в’їзду на територію України

громадяни інших держав повинні при собі мати:

•	 закордонний паспорт; 

•	  документ, який підтверджує намір зворотного виїзду з країни  
(наприклад, зворотний квиток); 

•	  підтвердження наявності місця для проживання  
(наприклад, дані про бронювання номера в готелі); 

•	  документ, що підтверджує мету візиту в країну. За запитом команда 
організаторів Міжнародного медичного форуму 2021 надасть лист-запрошення 
на захід. Для отримання відповідного документа зв’яжіться з нашим 
менеджером; 

•	  медичну страховку з опцією «Страхування від COVID-19», яка покриває 
витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусної інфекції, і діє протягом всього 
періоду перебування в країні. Документ повинен бути виданий страховою 
компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною компанією, яка має 
представництво в Україні або перебуває у договірних відносинах з місцевою 
страховою організацією;

•	  підтвердження достатнього фінансового забезпечення та його розміру:  
мати при собі готівку або завірену печаткою виписку з банківського рахунку.

Для розрахунку мінімальної грошової суми, яка необхідна для проживання в Україні 
іноземного громадянина, використовується наступна формула:

ФЗ = ((20×Пм)÷30)×Кд +5)), де:

ФЗ – достатнє фінансове забезпечення Пм – прожитковий мінімум на одну людину 
в місяць (станом на 1 січня 2021 року цей 
показник становить 2393 грн.)Кд – кількість днів, проведених в Україні

При проведенні розрахунків важливо враховувати, що до загальної кількості днів, 
які іноземний громадянин планує провести в Україні, автоматично додається 5 днів. 
Наприклад, якщо іноземець має намір перебувати на території країни 4 дня, то до цього 
терміну необхідно приплюсувати ще 5 днів. Таким чином, він повинен буде підтвердити 
своє фінансове забезпечення на 9 днів.

ВАЖЛИВО!

Підтвердженням достатнього фінансового забезпечення не вважаються усні твердження, 
скріншоти, ілюстрації, демонстрація мобільних додатків різних банків і фінансових 
організацій з даними про доступні на рахунках суми.



Нові правила в’їзду в Україну

Нові правила в’їзду в Україну, згідно з ухваленими Кабінетом Міністрів 23 березня 
змінами до постанови №1236, передбачають обов’язковий негативний результат тесту на 
COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для іноземців і проходження 
самоізоляції або негативний результат ПЛР-тесту для українців.

Для іноземців, окрім обов’язкового полісу страхування (що діяло й раніше), тепер при 
в’їзді до України необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 
години до перетину кордону.

Кому і для яких цілей необхідно встановлювати додаток «Дій вдома»?

По прибуттю в Україну, незалежно від громадянства, потрібно встановлювати мобільний 
додаток «Дій вдома». Ті, хто пройшов ПЛР-тестування на виявлення COVID-19 не 
пізніше, ніж за 48 годин до прибуття в Україну, можуть не встановлювати даний сервіс. 
За допомогою програми «Дій вдома» здійснюється контроль за дотриманням самоізоляції 
і обсервації.

Моніторинг реалізується в такий спосіб. «Дій вдома» фіксує геолокацію пристрою, на яке 
встановлено додаток.

Періодично користувачеві надсилаються повідомлення, у відповідь на які потрібно 
оперативно відправляти фотографії свого обличчя на тлі навколишнього простору.

Для початку роботи з додатком потрібно ввести номер мобільного телефону. При 
необхідності протягом 24 годин після прибуття в країну можна придбати SIM-карту з 
номером українського оператора і використовувати його для установки програми. При 
відсутності такої потреби для роботи з додатком можна застосовувати мобільні номери 
зарубіжних операторів.

Завантажити додаток «Дій вдома» можна в  App Store Preview и Play Market.

ВАЖЛИВО! Список країн з «червоною» і «зеленої» зон може оновлюватися.  
З актуальними даними можна ознайомитися – ТУТ

https://apps.apple.com/us/app/%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/id1504695512
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.quarantine&hl=ru&gl=US
https://moz.gov.ua/article/news/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom-na-

