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Керівникам уповноважених закладів вищої та 
фахової передвищої освіти
(за списком)

Шановні колеги!

Повідомляємо, що 25 червня. 2020 року до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі - постанова) було 
внесено зміни в частині переліку осіб, які не підлягають самоізоляції.

Таким чином, згідно з абзацом шостим пункту 6 зазначеної постанови не 
підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином контрольних пунктів в’їзду 
на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них 
співробітники Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітники 
акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які проводять 
моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що 
проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, учасники 
зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань, зокрема 
для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» за 
запрошенням закладу вищої (фахової передвищої) освіти, разом з однією 
особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що 
вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

Запрошення формується закладом вищої (фахової передвищої) освіти, на 
базі якого створений освітній центр «Крим-Україна» або «Донбас-Україна», на 
підставі звернення особи, що надійшло будь-якими засобами зв’язку. 
Запрошення має бути оформлено на офіційному бланку закладу освіти, за 
підписом керівника (уповноваженої ним особи), який засвідчується гербовою 
печаткою.

У запрошенні обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові 
вступника. Запрошення в обов’язковому порядку має реєструватися в окремому 
журналі реєстрації закладу освіти за формою, що додається.

Додаток 1 арк.
З повагою
Т. в. о. Міністра

Ірина Кравчук

Сергій ШКАР ЛЕТ
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Додаток до листа МОН від______ №_____

(найменування закладу вищої (фахової передвищої) освіти)

ЖУРНАЛ
реєстрації запрошень вступників через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» у 20__р.

Ступінь вищої освіти / освітньо-професійний ступінь____________________________________________________________________
(фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магістр)

Е Прізвище, ім’я, 
по батькові

Стать
(чол./жін.)

Дата 
народження

Номер, серія, дата видачі та 
тип документа, що посвідчує 

особу (за наявності) або 
свідоцтво про народження

Місце проживання 
(адреса на ТОТ)

Реєстраційний номер 
запрошення

Дата реєстрації 
запрошення

Підпис 
вступника 

при прибутті 
до 

освітнього 
центру

Дата 
прибуття 
вступника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примітки:
1. Ця форма використовується для реєстрації запрошень вступників через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас- 

Україна». Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою закладу вищої (фахової передвищої) 
освіти і підписуються відповідальною особою.

2. У разі наявності в журналі виправлень, закреслень та пропусків рядків зазначається відповідна примітка, яку візує 
відповідальний секретар приймальної комісії та скріплює печаткою приймальної комісії закладу вищої (фахової передвищої) 
освіти.

3. Журнал реєстрації може містити поля, що відображають додаткові дані про вступника.
4. Формат бланка - АЗ (297x420 мм) або А4 (210x297 мм) в альбомному виконанні.


