
До відома іноземних громадян – студентів та абітурієнтів 

Донецького національного університету імені Василя 

Стуса!  
 

Інформуємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 

№1/9-423 від 06.08.2020 р. «Про деякі особливості початку освітнього процесу 

в 2020/2021 навчальному році» з урахуванням карантину на території України 

Міністерством освіти і науки України заплановано продовження прийому 

іноземних громадян до 15 грудня 2020 року (замість 01 листопада 2020 

року).  

Вступ іноземних громадян відбуватиметься очно, навчання може бути за 

очною, дистанційною або заочною формами здобуття освіти, з урахуванням 

вимог, передбачених стандартами вищої освіти.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. 

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 на 

території України на період дії карантину забороняється:   

• перетин державного кордону 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) 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;  

• з метою протидії поширенню COVID-19 та моніторингу 

самоізоляції використовується електронний сервіс “Дій вдома” Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг (далі — система);  

•  самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний 

кордон та  з держави або є громадянинами (підданими) держав із значним 

поширенням COVID-19 (крім осіб, які не досягли 12 років, є громадянами 

(підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на 

території таких держав протягом останніх 14 днів.  

Державою із значним поширенням COVID-19 є держава, в якій наявна одна 

з таких ознак:  

кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. 

населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;  

приріст нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 у державі за останні 

14 днів порівняно з попередніми 14 днями становить більш як 30 відсотків.  



Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується 

Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.  

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;  

• строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які здійснили 

перетин державного кордону та проходять самоізоляцію з використанням 

системи через мобільний додаток, з моменту перетину державного кордону;  

• 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;  

• 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;  

• 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.  

Пройти тестування методом полімеразної ланцюгової реакції біологічного 

матеріалу  на COVID-19 можна в ДУ «Вінницький обласний лабораторний 

центр МОЗ України» за адресою: м. Вінниця, вул. Маліновського, 

11 http://cgz.vn.ua/novini/novini_475.html  
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