
27 серпня 2020 року на позачерговому 
засіданні Кабінет Міністрів України вніс зміни 
до Постанови КМУ №641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2». Для іноземних громадян почали 
діяти обмеження на в’їзд до України з 00:00 
28 серпня до 00:00 28 вересня, проте є низка 
винятків.

КАТЕГОРІЇ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКИМ 
ДОЗВОЛЕНО ПЕРЕТИНАТИ
КОРДОН УКРАЇНИ

 ⊲ родичі першої лінії громадян України 
(батьки, чоловік/дружина, діти, в тому числі 
усиновлені);

 ⊲ особи, які мають офіційно діючий дозвіл на 
роботу в Україні;

 ⊲ технічні фахівці*, які прибувають в Україну 
на запрошення представників українських 
компаній;

 ⊲ іноземці, які приїжджають в Україну з метою 
навчання;

 ⊲ особи, які постійно або тимчасово 
проживають в Україні та мають постійний 
або тимчасовий дозвіл на проживання в 
Україні;

 ⊲ біженці або особи, які потребують 
додаткового захисту;

 ⊲ іноземці, які мають інший специфічний 
статус (наприклад, дипломати, працівники 
консульських установ, представництв 
офіційних міжнародних місій, водії або 
члени екіпажу вантажних транспортних 
засобів, діячі культури, учасники офіційних 
спортивних змагань та ін.)

*Згідно з Класифікатором професій. Варто 
зазначити, що окремого нормативного акту, який би 
чітко визначав перелік таких професій поки немає, 
тому на практиці можуть виникати спірні ситуації 
при перетині кордону на цій підставі.

Також Голова Державної прикордонної 
служби може приймати додаткові рішення 
щодо контрольованого пропуску іноземців 
через державний кордон. Більшою мірою це 
стосується громадян Республіки Білорусь за 
наявності підстав гуманітарного характеру.

Зазначені категорії іноземних громадян 
повинні мати страховий поліс для покриття 
можливих витрат, пов’язаних з лікуванням 
СОVID-19 та обсервацією. Але це не стосується 
іноземних громадян, які мають діючу посвідку 
на проживання в Україні. Поліс має бути 
виданий страховою компанією, яка має 
представництво в Україні, оформити договір 
страхування можна, заповнивши форму тут. 
 
ДЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ УКРАЇНИ 
ПОТРІБНО:

Перевірити, в якій карантинній зоні 
знаходиться Білорусь
Від цього буде залежати необхідність 
проходження самоізоляції чи ПЛР 
тестування. Перелік держав з широким 
розповсюдженням COVID-19 формується 
Міністерством Охорони Здоров’я 
та переглядається кожні сім днів. З 
актуальною інформацією щодо кількості 
активних випадків COVID-19 на 100 
тис. населення в країнах світу можна 
ознайомитися тут. 

Підготувати документи, необхідні для 
перетину кордону, з урахуванням зон і 
локальних обмежень

Якщо Білорусь знаходиться в «зеленій» 
зоні, потрібно мати з собою при перетині 
кордону оригінали наступних документів:

 ⊲ паспорт;

 ⊲ документ, що підтверджує підстави 
для в’їзду (наприклад, свідоцтво 
про народження для підтвердження 
родинних стосунків, дозвіл на 
працевлаштування, диплом про 
технічну освіту, лист від українського 
ВНЗ тощо)*;

Інструкція щодо перетину кордону України 
для IT-спеціалістів з Білорусі
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https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
https://visitukraine.today/
https://moz.gov.ua/article/news/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom


 ⊲ лист-запрошення від компанії-
роботодавця (виключно у випадках 
перетину кордону в якості технічного 
спеціаліста або при наявності дозволу 
на працевлаштування). 

ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН  

 ⊲ медична страховка, що покриває 
витрати на лікування і обсервацію в 
разі зараження COVID-19 з терміном 
дії на весь запланований період 
перебування на території України 
(мінімум 15 робочих днів).

*Всі офіційні документи, видані органами 
державної влади або навчальними 
закладами поза межами України (наприклад, 
свідоцтво про народження, диплом про 
освіту), мають бути апостильовані в країні 
видачі та перекладені на українську мову 
з нотаріальним засвідченням підпису 
перекладача для їх подальшого застосування 
на території України.

У разі знаходження Республіки Білорусь 
у «червоній» зоні, варто мати з собою всі 
перераховані вище документи при перетині 
кордону, а також бути готовим пройти 14-денну 
самоізоляцію.

Особи, які мають пройти самоізоляцію, повинні 
встановити і активувати мобільний додаток 
«Дій вдома». Якщо це зробити з певних причин 
неможливо, то людина має пройти обсервацію. 
Самоізоляція/обсервація припиняється в разі 
отримання негативного результату тестування 
на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після 
перетину державного кордону або не пізніше 
ніж за 48 годин до перетину.

Щоб уникнути непорозумінь і проблемних 
ситуацій рекомендуємо ознайомитися з 
алгоритмом припинення самоізоляції для 
осіб, які перетнули державний кордон.

КОНТАКТИ

У разі додаткових питань або складнощів з 
перетином кордону ви можете зв’язатися з 
Асоціацією «IT Ukraine», office@itukraine.org.ua

IT Ukraine Association — це найбільший пул сервісних 
та продуктових ІТ-компаній в Україні, які сукупно 
формують 50% всієї експортної виручки ІТ-галузі в 
Україні та об’єднують 27% українських IT-фахівців. 
Асоціація працює на ринку більше 15 років. Наша 
місія — забезпечити сприятливі умови для розвитку 
сфери IT в країні та за кордоном.

 

Для успішного і своєчасного оформлення 
необхідних легалізаційних документів звер-
тайтеся до ALCOR, contact@alcor-bpo.com

ALCOR надає послуги з легалізації понад ста іноземних 
фахівців на рік для великих IT компаній, таких, як War-
gaming, Luxoft, Grammarly, Amadeus тощо. Також 
компанія допомагає їх закордонним партнерам 
і співробітникам отримати вид на проживання в 
Україні. ALCOR з радістю візьме на себе всі турботи 
з оформлення IT-фахівців в Україні і вирішить питання 
будь-якої складності.

ВАЖЛИВО!

Відповідно до загальних міграційних правил, громадянам Республіки Білорусь дозволено перебувати 
в Україні не більше 90 днів протягом 180 днів з моменту в’їзду. Для перебування на території України 
понад 90 днів громадяни Республіки Білорусь зобов’язані отримати посвідку на проживання, термін дії 
якої становить 1-3 роки, а потім може бути продовжений.

https://drive.google.com/file/d/1W_j_FfFRPDL8Ab7jjJSgregqjHi6k0tg/view
https://www.phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon
https://itukraine.org.ua/spilna-zayava-biznes-spilnoti-shhodo-nadzvichajnogo-stanu.html
https://itukraine.org.ua/
https://alcor-bpo.com/
https://alcor-bpo.com/

