
 

 

31 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН 

імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича 

ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

« 13 » грудня 2022 року м. Чернівці № 82 - ОД 
 

Про затвердження Технологічної 

схеми пропуску осіб та транспортних 

засобів через державний кордон у 

місцевому пункті пропуску для 

автомобільного сполучення 

«Подвір’ївка - Липкань» 

 

Відповідно до Закону України «Про прикордонний контроль», Закону 

України «Про Державну прикордонну службу України», постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про 

пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю» (із змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 «Питання 

пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та 

повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються 

ними» (із змінами), Порядку дій посадових осіб органів охорони державного 

кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму 

в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його 

додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації 

контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть 

участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, 

затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби 

України від 29.08.2011 № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23.09.2011 за № 1117/19855 

 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Затвердити Технологічну схему пропуску осіб та транспортних засобів 

через державний кордон у місцевому пункті пропуску для автомобільного 

сполучення «Подвір’ївка - Липкань», що додається. 

2. Начальнику відділу прикордонної служби «Кельменці», забезпечити 

виконання положень Технологічної схеми пропуску осіб та транспортних 





ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом 31 прикордонного загону 

від " 13 " грудня 2022 року № 82-ОД 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 

пропуску осіб та транспортних засобів через державний кордон 

в місцевому пункті пропуску для автомобільного сполучення  

"Подвр’ївка - Липкань" 

 

1. Загальні положення. 

 

1.1. Технологічна схема пропуску осіб та транспортних засобів через 

державний кордон у місцевому пункті пропуску для автомобільного 

сполучення «Подвр’ївка - Липкань» (далі – Технологічна схема) розроблена з 

метою встановлення єдиного підходу до організації здійснення прикордонного 

контролю у пункті пропуску «Подвр’ївка - Липкань» (далі - пункт пропуску). 

1.2.  Технологічна схема визначає загальний порядок та послідовність 

проведення прикордонного контролю в пункті пропуску під час здійснення 

пропуску через державний кордон осіб та автомобільних транспортних засобів 

на підставі: Законів України «Про прикордонний контроль», «Про державний 

кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження 

Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю» 

(із змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 

21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, 

автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів 

перевізників і товарів, що переміщуються ними», наказу Адміністрації 

Держприкордонслужби від 29.08.2011 № 627 "Про затвердження Порядку дій 

посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної 

служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через 

державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також 

організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і 

служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні 

режиму в пунктах пропуску через державний кордон", зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 23.09.2011 за № 1117/19855, наказу Міністерства 

Внутрішніх Справ України від 19.10.2015 № 1261 «Про затвердження 

Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби 

України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за           

№ 1391/27836, Інструкції з організації і здійснення перевірки документів 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають 

державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 05.06.2012 № 407, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 27.06.2012 за  № 1083/21395. 

1.3. Усі процедури контролю, що здійснюються посадовими особами 
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підрозділу охорони державного кордону у рамках цієї Технологічної схеми, не 

повинні впливати на ефективність протидії протиправній діяльності в пункті 

пропуску. 

1.4. Класифікація пункту пропуску: 

Категорія: місцевий. 

Вид сполучення: автомобільний, пішохідний. 

Характер перевезень: пасажирський. 

Режим функціонування: постійний. 

За часом роботи: цілодобовий. 

Назва пункту пропуску на суміжній стороні: «Липкань». 

Визначений: Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Молдова 

про пункти пропуску через державний кордон, вчиненої 11.03.97. 

1.5. Визначення термінів і скорочень: 

контроль першої лінії – заходи щодо перевірки в мінімально необхідному 

обсязі з метою визначення наявності законних підстав для перетинання 

державного кордону особами, транспортними засобами та переміщення через 

нього вантажів; 

контроль другої лінії у місцевому пункті пропуску для автомобільного 

сполучення «Подвр’ївка - Липкань» здійснюється за результатом аналізу та 

оцінки ризиків; 

огляд транспортних засобів – комплекс дій та заходів щодо недопущення 

випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з 

використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного 

переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон 

зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, 

вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через 

державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів; 

оцінка ризиків – діяльність, що провадиться службовими особами 

Державної прикордонної служби України, спрямована на встановлення 

ймовірності порушення особою законодавства у сфері безпеки державного 

кордону; 

паспортний документ – виданий уповноваженими державними органами 

України чи іншої держави або статутними організаціями ООН документ, що 

підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або 

виїзд з держави і визнаний Україною; 

перевірка документів – дослідження уповноваженими службовими 

особами Державної прикордонної служби України паспортного та інших 

документів фізичних осіб, які перетинають державний кордон, з метою 

встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі, а також 

дослідження за результатами оцінки ризиків документів, що стосуються 

транспортних засобів, вантажів; 

режим у пунктах пропуску через державний кордон – порядок перебування 

і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних 

залізничних і автомобільних станцій, морських і річкових портів, аеропортів і 

аеродромів, відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої 
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діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон осіб, транспортних 

засобів та вантажів, який встановлюється наказом начальника органу охорони 

державного кордону та погоджений з керівником підприємства, на території 

якого розміщено пункт пропуску через державний кордон; 

строк перебування на території України – визначений законодавством 

України, міжнародними договорами України строк, протягом якого іноземець 

чи особа без громадянства може на законних підставах перебувати в Україні; 

зона прикордонного контролю - певна територія в пункті пропуску через 

державний кордон, на якій здійснюється прикордонний контроль осіб та 

транспортних засобів. Ця зона включає територію пункту пропуску, потрібну 

для здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів, 

запобіганню незаконному перетинанню державного кордону України; 

прикордонний наряд – «СПНППр», «ОТЗ», «ПД», «КР» – скорочені назви 

нарядів підрозділів охорони державного кордону «СПНППр» - старший 

прикордонних нарядів в пункті пропуску через державний кордон, «ОТЗ» - 

огляд транспортних засобів, «ПД» - перевірка документів, «КР» - контроль за 

режимом, «ВШ» - вартовий шлагбаума. 

1.6. Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведених в Законах 

України «Про прикордонний контроль», «Про державний кордон України», 

«Про Державну прикордонну службу України» та інших нормативно-правових 

актах. 

1.7. У випадку внесення змін чи доповнень до нормативно-правових актів, 

Технологічна схема застосовується в частині, що не суперечить відповідним 

нормам. 

1.8. У пункті пропуску «Подвр’ївка - Липкань» перетинають державний 

кордон громадяни України та Республіки Молдови, які постійно проживають в 

адміністративних прикордонних районах в спрощеному порядку пішки, на 

велосипедах, на легкових автомобілях, мікроавтобусах вантажопідйомністю до 

3,5 тонн на відповідних смугах руху. 

 

2. Місця та приміщення для проведення контролю осіб, транспортних 

засобів, межі території пункту пропуску та зони прикордонного контролю, 

місце стоянки транспортних засобів, у тому числі затриманих. 

 

2.1. Місцевий пункт пропуску для автомобільного сполучення «Подвр’ївка 

- Липкань» облаштовується державною символікою, єдиними інформаційними 

стендами Держприкордонслужби України, дорожньою розміткою та знаками, 

що визначають напрямок руху та роз’яснюють порядок проходження контролю, 

інженерними пристроями для розмежування руху за напрямками та смугами. 

Особи, їх особисті речі, транспортні засоби переміщуються через державний 

кордон України в установлених межах пункту пропуску. 

2.2. Пропуск через державний кордон осіб, їх особистих речей, 

автомобільних транспортних засобів, здійснюється у пункті пропуску через 

державний кордон. 
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2.3. Межі території пункту пропуску визначаються та затверджуються 

наказом начальника 31 прикордонного загону (далі - прикордонний загін), за 

погодженням з органом місцевого самоврядування. 

2.4. Зона прикордонного контролю у пункті пропуску визначається та 

затверджується наказом начальника прикордонного загону, за погодженим з 

органом місцевого самоврядування. 

2.5. Для проведення прикордонного контролю осіб та транспортних 

засобів, підтримання встановленого режиму, при в’їзді (виїзді) транспортних 

засобів у пункт пропуску здійснюється їх розподіл на смуги руху за допомогою 

дорожніх знаків та розмітки, відповідних інформаційних стендів. 

2.6. Пропуск осіб, транспортних засобів через державний кордон у пункті 

пропуску «Подвр’ївка - Липкань» здійснюється після проведення 

прикордонного контролю. 

Контроль осіб, транспортних засобів що прямують через державний 

кордон, при в’їзді в Україну, виїзді з України починається і закінчується 

прикордонним контролем. 

2.7. На території пункту пропуску для регулювання руху встановлюються 

спеціальні бар’єри та шлагбауми, покажчики смуг руху і знаки дорожнього 

руху, які в свою чергу визначають місце стоянки транспортних засобів, в тому 

числі затриманих. 

2.8. Транспортні засоби, затримані за відповідними рішеннями старшого 

прикордонних нарядів у пункті пропуску, перебувають у визначеному місці у 

пункті пропуску. 

 

3. Маршрути руху, місця стоянки автомобільних транспортних засобів, 

що перевозять небезпечні вантажі, а також порядок дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

 

3.1. На території пункту пропуску для кожного виду автотранспортних 

засобів в місцях їх оформлення передбачаються окремі смуги руху, які 

позначені інформаційними знаками. 

3.2. В пункті пропуску «Подвр’ївка - Липкань» встановлюються наступні 

смуги руху автотранспорту: 

- смуга руху легкового автотранспорту на виїзд № 1; 

- смуга руху легкового автотранспорту на в`їзд № 2. 

Місця здійснення контрольних операцій осіб, транспортних засобів, які 

прямують через пункт пропуску визначаються: 

для легкових транспортних засобів, мікроавтобусів вантажопідйомністю до 

3,5 тон – на смугах руху, за потреби – на майданчику поглибленого огляду 

транспортних засобів; 

осіб – на смугах руху або в транспортних засобах; 

пішоходів – на смугах руху поблизу кабіни паспортного контролю. 

3.3. Порядок дій посадових осіб прикордонного загону та Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 
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пункті пропуску визначається відповідно до узгоджених планів взаємодії та 

планів (розпорядчих документів), що визначають спільні заходи під час 

реагування на надзвичайні ситуації. 

        3.4. У разі виникнення невідкладних обставин, пов'язаних з ліквідацією 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, 

загрози життю, за умови відсутності загроз національній безпеці України 

пропуск через державний кордон може здійснюватися поза пунктом пропуску 

через державний кордон, у порядку визначеному законодавством України. 

         3.5. У випадках, установлених законодавством, прикордонні наряди 

проводять перевірку рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів 

(далі – об’єктів). У разі виявлення перевищення рівня іонізуючого 

випромінювання об’єктів, залучаються посадові особи територіального 

підрозділу Державної екологічної інспекції для проведення ними перевірки 

дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку та надання відповідно 

до пункту «б» частини першої статті 202  Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» дозволу або заборони на пропуск 

через державний кордон об’єкту за результатом її проведення та заходи 

здійснюються в такій послідовності: 

        перший етап – прикордонний наряд, який виявив перевищення 

допустимого рівня іонізуючого випромінювання, негайно доповідає 

прикордонному наряду «СПНППр». 

        Прикордонний наряд «СПНППр»: 

        доповідає безпосередньому керівнику та в центр управління службою; 

        у мінімально можливий строк, однак не пізніше 30 хвилин, через чергового 

по підрозділу повідомляє територіальний підрозділ Державної екологічної 

інспекції; 

        організовує усунення сторонніх осіб з місця виявлення перевищення 

допустимого рівня іонізуючого випромінювання; 

        об’єкт направляє на окремий майданчик (інше безпечне місце); 

        забезпечує спостереження та охорону об’єкту; 

        здійснює опитування осіб, причетних до переміщення об’єкту з метою 

визначення ступеня небезпеки; 

         інформує взаємодіючі підрозділи, Державну службу з надзвичайних 

ситуацій, Національну поліцію, Службу безпеки України, Міністерство 

охорони здоров’я (за необхідності); 

        другий етап – представник територіального підрозділу Державної 

екологічної інспекції прибуває в пункт пропуску через державний кордон у 

мінімально можливий строк, однак не пізніше 2 годин; 

       здійснює заходи щодо первинного обстеження об’єкту, для попереднього 

встановлення меж контрольованої зони; 

       за результатами перевірки проставляє відмітки про надання дозволу або 

заборони на пропуск через державний кордон об’єкту, у тому числі з 

використанням інформаційної системи електронної взаємодії. 

       У разі підтвердження підозри про перевищення допустимого рівня 

іонізуючого випромінювання за результатом первинного обстеження, 
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залучаються представники відповідних територіальних органів Державної 

служби з надзвичайних ситуацій, Мінприроди, Держсанепідемслужби та 

Держатомрегулювання. 

        У разі надання представником територіального підрозділу Державної 

екологічної інспекції заборони на пропуск через державний кордон об’єкту, 

прикордонний наряд «СПНППр», згідно з частиною четвертою статті 6 Закону 

України «Про прикордонний контроль» доводить до відома відповідних осіб 

рішення про відмову в перетинанні державного кордону об’єктом. 

        У разі надання представником територіального підрозділу Державної 

екологічної інспекції дозволу на пропуск через державний кордон об’єкту, 

прикордонний наряд «СПНППр» забезпечує подальше здійснення 

прикордонного контролю. 

 

4. Загальний порядок та послідовність здійснення контрольних 

операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб та транспортних 

засобів. 

 

4.1. Загальний порядок та послідовність здійснення контрольних операцій 

у пункті пропуску: 

4.1.1. У разі в’їзду (прибуття) в Україну, виїзду (вибуття) з України осіб та 

транспортних засобів, здійснення їх контролю розпочинається та закінчується 

прикордонним контролем. 

4.1.2. Прикордонний контроль здійснюється з метою протидії незаконному 

переміщенню осіб через державний кордон, протидії незаконній міграції, 

торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, 

матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон.  

Прикордонний контроль здійснюється щодо осіб, транспортних засобів та 

вантажів, що переміщуються через державний кордон, посадовими особами 

прикордонного загону. 

4.1.3. Прикордонний контроль включає: 

перевірку документів;  

огляд транспортних засобів;  

виконання доручень уповноважених державних органів України;  

перевірку виконання іноземцями, особами без громадянства умов 

перетинання державного кордону у разі в'їзду в Україну, виїзду з України та 

транзитного проїзду територією України;  

реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у 

пункті пропуску через державний кордон;  

перевірку автомобільних транспортних засобів з метою виявлення 

викрадених. 

4.1.4. Перетинання особами та транспортними засобами державного 

кордону здійснюються лише за умови проходження прикордонного контролю 

та з дозволу уповноважених службових осіб прикордонного загону.  

4.1.5. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими 
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службовими особами прикордонного загону за дійсними паспортними 

документами, а у передбачених законодавством України випадках також за 

іншими документами. Пропуск транспортних засобів через державний кордон 

здійснюється після проходження прикордонного контролю. 

4.1.6. Прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб та 

транспортних засобів проводяться з урахуванням оцінки ризиків, що 

здійснюється за методиками, визначеними спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного 

кордону. 

4.1.7. Визначення обсягів та характеру процедур прикордонного контролю 

здійснюється в межах компетенції. 

4.1.8. Після в'їзду (прибуття) у пункт пропуску, особа заявляє про 

готовність до контролю і пред'являє документи, установлені нормативно-

правовими актами та міжнародними договорами (особисті та на транспортний 

засіб). 

4.1.9. Для здійснення прикордонного контролю в порядку, встановленому 

законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні 

засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин і такі, що не завдають 

шкоди транспортним засобам.  

4.1.10. Для здійснення прикордонного контролю у пункті пропуску 

призначаються прикордонні наряди. 

4.1.11. Прикордонні наряди виконують обов’язки відповідно до вимог 

Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби 

України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

19.10.2015 № 1261 «Про затвердження Інструкції про службу прикордонних 

нарядів Державної прикордонної служби України», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за №1391/27836, та додаткових 

обов’язків у разі наявності, які визначені для прикордонних нарядів окремими 

наказами прикордонного загону. 

4.1.12. Початком здійснення прикордонного контролю особи, 

транспортного засобу, є момент подання особою паспортного, інших 

визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій 

службовій особі прикордонного загону. 

4.1.13. Перевірка документів (стандартна, поглиблена) здійснюється в 

порядку, який визначено статтями 7-10 Закону України "Про прикордонний 

контроль", Інструкцією з організації і здійснення перевірки документів 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають 

державний кордон», затвердженої наказом Адміністрації 

Держприкордонслужби України від 05.06.2012 № 407, з виконанням обов’язків, 

які визначені Інструкцією про службу прикордонних нарядів Державної 

прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 19.10.2015 № 1261 "Про затвердження Інструкції про службу 

прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України", 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за №1391/27836, та 

пунктів 41, 150-155 наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 
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29.12.2009 № 1040 "Про затвердження інструкції з організації оперативно-

службової діяльності відділу прикордонної служби державної прикордонної 

служби". 

4.1.14. У ході перевірки документів використовуються технічні засоби 

перевірки документів, здійснюється пошук необхідної інформації у базах даних 

Державної прикордонної служби України, а також за результатами оцінки 

ризиків проводиться опитування осіб, які прямують через державний кордон. 

4.1.15. Паспортні та інші документи, перевіряються з метою встановлення 

їх дійсності та приналежності відповідній особі. При цьому з'ясовується 

наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні 

державного кордону. 

4.1.16. Для здійснення прикордонного контролю осіб які перетинають 

державний кордон у пішому порядку, з урахуванням схеми розміщення 

технологічних споруд та технічних можливостей пункту пропуску, 

визначаються окремі смуги руху. 

4.1.17. Прикордонний контроль іноземців під час в'їзду в Україну 

здійснюється за процедурами контролю першої лінії, а у передбачених Законом 

України «Про прикордонний контроль» випадках - за процедурою контролю 

другої лінії. 

4.1.18. Відмітки про перетинання державного кордону в паспортних та 

інших документах осіб, яким надано дозвіл на перетинання державного 

кордону України, проставляються у порядку, визначеному статтею 12 Закону 

України «Про прикордонний контроль». 

4.1.19. Уведення інформації до Бази даних "Відомості про осіб, які 

перетнули державний кордон України" здійснюється уповноваженими 

посадовими особами, які в установленому порядку призначені і несуть службу 

в прикордонному наряді "ПД" у відповідності до вимог відомчих наказів та 

розпоряджень. 

4.1.20. Перевірка дотримання встановлених законодавством правил і 

строків перебування на території України підраховується автоматизовано 

відповідно до Положення про базу даних „Відомості про іноземців та осіб без 

громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в 

Україні”, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної 

служби України від 27 травня 2008 року № 444, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23 червня 2008 року за № 549/15240. 

4.1.21. Контроль осіб, щодо яких є доручення уповноважених державних 

органів – правоохоронних, розвідувальних органів та державної міграційної 

служби щодо осіб, які перетинають державний кордон, здійснюється у 

відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 

2013 року № 280 «Про затвердження Порядку надання Державній 

прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних 

органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". 

4.1.22. Контроль транспортних засобів, які перетинають державний кордон 

України, здійснюється в порядку, який визначено наказом Міністерства 
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внутрішніх справ України від 23.08.2017 № 725 «Про затвердження Порядку 

перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний 

кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і 

тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим, з метою 

виявлення викрадених», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

06.11.2000 за № 1348/31216. 

4.1.23. Під час здійснення прикордонного контролю прикордонний наряд 

«ПД» перевіряє на першій лінії контролю інформацію про наявність чинного 

страхового сертифіката шляхом внесення інформації про транспортний засіб 

(державний номер АТЗ та державна належність АТЗ) до інформаційного поля 

СПЗ додатку «е-Інспектор» та автоматичного направлення запиту до ЦБД 

МТСБУ, яка підключена до інформаційно-телекомунікаційної системи 

прикордонного контролю «Гарт-1»: 

на напрямку «Виїзд» – за ЦБД МТСБУ перевіряються страхові 

сертифікати «Зелена картка» транспортних засобів тільки української 

реєстрації. (Сертифікати «Зелена картка» транспортних засобів іноземної 

реєстрації на виїзд контролю не підлягають). 

на напрямку «В’їзд» – за ЦБД МТСБУ перевіряються внутрішні договори 

обов’язкового страхування транспортних засобів української реєстрації.  

На першій лінії контролю: 

В разі відсутності в ЦБД МТСБУ інформації про наявний чинний 

страховий сертифікат на АТЗ в додатку програмного забезпечення  

відображається повідомлення – «Не знайдено жодного активного страхового 

полісу для АТЗ № …. ». 

В разі наявності в ЦБД МТСБУ інформації про чинний страховий 

сертифікат в додатку програмного забезпечення не відображається додаткових 

повідомлень. 

Страхові сертифікати на транспортні засоби іноземної реєстрації на в’їзд в 

Україну перевіряються візуально.  

Страхові сертифікати на причепи перевіряти з використанням додатку СПЗ 

«е-Інспектор» для розширеного пошуку інформації.  

4.1.24. У разі наявності чинного і дійсного страхового сертифіката  

транспортний засіб після проходження усіх видів державного контролю 

пропускається через державний кордон. 

4.1.25. Якщо у ЦБД МТСБУ відсутня інформація про наявність чинного 

страхового сертифіката або у прикордонного наряду «ПД» виникли сумніви 

щодо його дійсності й чинності транспортний засіб виводиться із загального 

потоку для проведення заходів контролю другої лінії. 

4.1.26. У разі підтвердження інформації під час проведення заходів 

контролю другої лінії про відсутність або недійсність страхового сертифіката, 

водію транспортного засобу доводиться інформація про найближчі місця 

розташування страхових компаній. Після укладання відповідного договору 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності та проходження 

усіх передбачених законодавством видів державного контролю транспортний 

засіб пропускається через державний кордон. 
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4.1.27. Якщо водій відмовляється від укладання нового (дійсного, чинного) 

договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, 

транспортний засіб через державний кордон не пропускається.  

4.1.28. У разі повернення транспортного засобу через відсутність 

страхового сертифіката, прикордонний наряд  «ПД» повідомляє прикордонний 

наряд «СПНППр» та «ВШ».  

        4.1.29. Іноземцю, у якого не відповідають одній чи кільком умовам 

перетинання державного кордону на в'їзд в Україну або на виїзд з України, 

зазначеним у частинах першій, третій статті 8 Закону України «Про 

прикордонний контроль», а також громадянину України, якому відмовлено у 

пропуску через державний кордон при виїзді з України у зв'язку з відсутністю 

документів, необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту, в 

передбачених законодавством випадках або у зв'язку з наявністю однієї з 

підстав для тимчасового обмеження його у праві виїзду за кордон, визначених 

статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну 

громадян України", відмовляється у перетинанні державного кордону лише за 

обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи із зазначенням 

причин відмови.  

4.1.30. Порядок прийняття рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям 

здійснюється у відповідності до Інструкції про порядок прийняття органами 

охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень 

про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства», яка 

затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 

05.12.2011 № 946, зареєстрована в Міністерстві Юстиції України від 29.12.2011 

за № 1564/20302. 

4.1.31. Особи, які перетинають державний кордон у транспортних засобах, 

мають право під час здійснення прикордонного контролю залишатися всередині 

цих засобів. На вимогу уповноважених службових осіб, зазначені особи 

зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження 

прикордонного контролю. 

4.1.32. Уповноважені службові особи, можуть самостійно проводити 

відповідно до законодавства огляд транспортних засобів. 

4.1.33. За результатами оцінки ризиків уповноважені службові особи 

можуть зобов'язати водія транспортного засобу забезпечити для проведення 

огляду доступ до порожнин, передбачених конструкцією транспортного засобу.  

4.1.34. З метою скорочення часу прикордонного контролю в пункті 

пропуску через державний кордон огляд автотранспортних засобів 

здійснюється вибірково. 

4.1.35. Прикордонний контроль вважається закінченим після надання 

уповноваженою службовою особою дозволу на перетинання державного 

кордону особою, транспортним засобом або доведення до відома відповідної 

особи рішення про відмову в перетинанні державного кордону особою, 

транспортним засобом. 

 

5. Час, що відводиться для виконання контрольних операцій. 
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5.1. Час на здійснення прикордонного контролю від початку контролю до 

його закінчення без виведення особи або транспортного засобу із загального 

потоку руху не повинен перевищувати: 

для осіб у пішому порядку та пасажирів – до 2 хвилин; 

для легкового автомобіля з трьома пасажирами – до 10 хвилин; 

для мікроавтобуса вантажопідйомністю до 3,5 тон – до 15 хвилин. 

5.2. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх 

підстав вважати, що особи, транспортні засоби переміщуються через 

державний кордон України з порушенням норм законодавства України про 

державний кордон України, інших норм законодавства, а також у разі 

затримання цих осіб, транспортних засобів унаслідок виявлених порушень. 

 

6. Порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, 

транспортних засобів порядок їх пересування. 

 

6.1. Режим у пункті пропуску встановлюється і підтримується для 

забезпечення здійснення службової діяльності уповноважених посадових осіб 

прикордонного загону і повинен виключати доступ сторонніх осіб до місць 

прикордонного контролю, а також визначає порядок перебування і пересування 

всіх осіб і транспортних засобів у межах території пункту пропуску та 

здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон 

осіб та транспортних засобів. 

        6.2. Особи і транспортні засоби прямують через територію пункту 

пропуску за визначеними напрямками руху і здійснюють зупинки (стоянки) в 

місцях, визначених прикордонним загоном.  

        6.3. Транспортні засоби вибувають з території пункту пропуску з дозволу 

уповноваженої службової особи після закінчення прикордонного контролю.  

        6.4. Пропуск та перебування осіб та транспортних засобів в режимні зони 

пункту пропуску здійснювати: 

осіб, які перетинають державний кордон - по дійсним паспортним 

документам на право перетинання державного кордону; 

автотранспорту закордонного прямування - при наявності у водія та 

пасажирів дійсних паспортних документів на право перетинання державного 

кордону, чинного на території України договору обов'язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

«Зелена карта», наявності реєстраційних номерів, відмінного розпізнавального 

знаку держави реєстрації  та у технічно справному стані; 

співробітників державних контрольних органів та служб для виконання 

службових обов'язків – при наявності службових посвідчень, представницьких 

карток на верхньому одязі; 

співробітників правоохоронних органів, на території відповідальності яких 

розташовані пункти пропуску, для виконання службових обов'язків – за 

службовим посвідченням та письмовим приписом керівників відповідних 

органів з попереднім повідомленням начальника 31 прикордонного загону; 
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військовослужбовців Державної прикордонної служби України, 

призначених для перевірки організації та здійснення прикордонного контролю  

– за службовим посвідченням та службовим завданням; 

        посадових осіб головного оперативно-розшукового відділу прикордонного 

загону (далі - ГОРВ) - заступника начальника прикордонного загону з 

оперативно-розшукової діяльності – начальника головного оперативно-

розшукового відділу та заступника начальника головного оперативно-

розшукового відділу – за службовими посвідченнями (іншим документом 

встановленого взірця, виданим кадровим підрозділом Державної прикордонної 

служби України); 

         посадових осіб прикордонного оперативно-розшукового відділу ГОРВ, в 

межах закріплених ділянок відповідальності – за службовими посвідченнями 

(іншим документом встановленого взірця, виданим кадровим підрозділом 

Державної прикордонної служби України); 

         інших посадових осіб оперативно-розшукових підрозділів прикордонного 

загону, Західного регіонального управління, Державної прикордонної служби 

України – за службовими посвідченнями (іншим документом встановленого 

взірця, виданим кадровим підрозділом Державної прикордонної служби 

України) та службовими завданнями (план-завданнями, розпорядженнями) 

відповідних керівників підрозділу, органу (відомства), або з усного дозволу 

начальника прикордонного загону (його першого заступника). 

6.5. Правом безперешкодного перебування в пункті пропуску у службових 

справах користуються згідно із законодавством за наявності службового 

посвідчення, що підтверджує займану посаду: 

народні депутати України, депутати місцевих рад народних депутатів – 

під час вирішення питань своєї депутатської діяльності; 

генеральний прокурор України та його заступники, підпорядковані 

прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, 

начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори 

управлінь і відділів; 

співробітники та працівники Управління стратегічних розслідувань 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – за 

письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу; 

співробітники Служби безпеки України – у разі проведення заходів щодо 

боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності за письмовим 

розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби 

безпеки України; 

слідчі Служби безпеки України – під час розслідування злочинів, 

віднесених до їх підслідності, за письмовим розпорядженням начальника 

слідчого підрозділу Служби безпеки України; 

поліцейські Національної поліції України, з метою припинення злочинів, 

переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, у разі стихійного лиха 

та інших надзвичайних обставин під час виконання покладених на них 

обов’язків; 
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працівники Національного антикорупційного бюро для виконання 

покладених на них обов’язків (за пред’явленням службового посвідчення та 

письмовим розпорядженням Директора Національного бюро або його 

заступника); 

посадові особи Міністерства охорони здоров'я, під час здійснення 

медичного (санітарного) огляду осіб. 

У пункті пропуску, осіб які користуються правом безперешкодного 

перебування в пункті пропуску у службових справах, супроводжує старший 

прикордонних нарядів в пункті пропуску (або інша призначена начальником 

прикордонного загону особа), для надання практичної допомоги в рамках 

законодавства. 

6.6. Під час перебування у пункті пропуску особам, які перетинають 

державний кордон, забороняється: 

самостійно, без дозволу представників підрозділу охорони державного 

кордону, залишати транспортні засоби чи здійснювати у них посадку; 

без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону 

залишати зону прикордонного контролю і територію пункту пропуску; 

під час проходження визначених законодавством видів контролю в пункті 

пропуску вживати алкогольні напої та палити в не відведених для цього місцях; 

своїми діями та розміщенням транспортних засобів, багажу (вантажів) 

створювати перешкоди для виконання службових обов’язків працівниками 

контрольних органів і служб, обслуговуючим персоналом транспортних 

засобів, проходження пасажирами визначених видів контролю; 

пошкоджувати чи виводити з ладу елементи огорожі, технічні пристрої та 

обладнання, інформаційні щити та інше майно пункту пропуску; 

порушувати рядність руху, встановлену дорожньою розміткою, 

змінювати напрям руху в’їзд/виїзд, перевищувати швидкість руху, здійснювати 

проїзд без зупинки на лінії паспортного контролю, зупиняти транспортні засоби 

в не визначених місцях; 

перебувати в пункті пропуску без документів на право перетинання 

державного кордону; 

починати рух транспортного засобу до закінчення прикордонного 

контролю і без дозволу посадової особи підрозділу охорони державного 

кордону. 

6.7. З метою недопущення порушення особистих немайнових прав 

фізичних осіб, які перетинають державний кордон у пункті пропуску, в частині 

проведення фото (кіно) - відео зйомки: 

у пункті пропуску заборонено вести приховану фото (кіно) – відео зйомку 

та використовувати засоби для негласного зняття інформації (за винятком 

випадків передбачених законодавством України);  

ведення фото (кіно) – відео зйомки здійснення перевірки паспортних 

документів, службових приміщень та документації з використанням будь-яких 

технічних засобів подорожуючими, тільки з дозволу начальника 31 

прикордонного загону та у супроводі відповідних посадових осіб. 




