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Ш ановний Сергій Леонідович!

Інформую Вас, що в зв’язку з настанням літнього туристичного сезону 
значно зросла кількість перетинання державного кордону в пунктах пропуску 
дітьми, як в супроводі законних представників так і в супроводі інших 
уповноважених законодавством осіб. Це пов’язано з тим, що в школах тривають 
літні канікули і батьки відправляють своїх дітей на відпочинок на курорти за 
межі території України.

В зв’язку з цим, зросла кількість випадків відмов в перетині державного 
кордону в пунктах пропуску дітям. Як результат цього, виникнення конфліктних 
ситуацій, надходження скарг, невдоволення діями прикордонників, втрата коштів 
та часу, подорожуючими.

Основними причинами відмов у пропуску є відсутність доручень від 
батьків, які потрібні у випадку, коли дитину супроводжує лише один з батьків 
або уповноважена ним особа. Крім того, серед причин не пропуску є недійсні 
документи для закордонних поїздок, відсутність документів на право 
перетинання кордону, відсутність фотокартки дітей в документах батьків, 
закінчення терміну дії паспорта, технічна несправність документа.

З метою доведення до громадян порядку пропуску через державний 
кордон дітей та інших осіб, а також, які необхідно мати документи прошу Вас 
дати відповідну вказівку щодо публікації у регіональних та місцевих друкованих 
виданнях інформації про порядок та особливості перетинання державного 

і кордону України різними категоріями громадян, особливо дітьми.
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П ер ет и н ан н я  к о р д о н у  
о р ган ізо ван и м и  ту р и с ти ч н и м и  груп ам и  

в автом об ільн и х  п у н к тах  п р о п у ск у

У пунктах пропуску для автомобільного сполучення 
прикордонний контроль організованих (Т У П Н С Т ІІЧ Н Н Х ) ГРУ П 

пасажирів здійснюється в пріоритетному порядку на окремих смугах 
руху.

Для прискореного перетинання кордону організованою групою 
туристичні оператори (туристичні агенти), інші суб'єкти 
господарської діяльності та фізичні особи повинні:

1. Не пізніше ніж за 24 години до прибуття автобуса в пункт 
пропуску нпліслатн на електронну скриньку цього пункту пропуску 
повідомлення (у форматі Excel, RTF) з такою інформацією:

Лля організованії* груп громадян України:

назва організатора міжнародного перевезення організованої 
групи, його юридична адреса;

електронна адреса туроператора, номер телефону контактної 
особи;

туристичний маршрут;
номер автобуса, дата та орієнтовний час прибуття в пункт 

пропуску;
прізвище, ім’я кожного пасажира та його (її):
стать;
громадянство;
дата, місяць, рік народження;
серія, номер паспортного документа;
серія, номер нотаріально посвідченої згоди одного з батьків або 

обох батьків на виїзд дитини за кордон -  якщо до складу
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організованих груп, які виїжджають з України, входять особи, які не 
досягли 16-річного віку та прямують у супроводі одного з батьків або 
без них.

Для організованих г р у п  іноземців:

назва організатора міжнародного перевезення організованої 
групи, його юридична адреса;

електронна адреса туроператора, номер телефону контактної 
особи;

туристичний маршрут,
номер автобуса, дата та орієнтовний час прибуття в пункт 

пропуску;
прізвище, ім'я кожного пасажира та його (її):
стать;
громадянство;
дата, місяць, рік народження;
серія, номер паспортного документа;
тип, номер візи -  для іноземців з країн з візовим режимом в'їзду 

в Україну.

2. Отримати на свою електронну скриньку відповідь від пункту 
пропуску, в якій буде зазначено: порядковий номер заявки, найбільш 
зручний час для прибуття автобусу в пункт пропуску, смугу руху, де 
проводитиметься прикордонний контроль зазначеної організованої 
групи.

Така відповідь буде надіслана заявнику не пізніше ніж через 
дві голиші після надходження повідомлення на адресу пункту 
пропуску.

3. Прибувши на в’їзд у п у н к т  п р о п у с к у , повідомити посадову 
особу Держприкордонслужби про порядковий номер заявки на 
прискорене перетинання кордону організованою групою.

Перевірка документів цієї організованої групи проводитиметься 
в автобусі за спрощеною процедурою.



Електронні ялпссн пунктів п р о п у с к у :

українсько-польський кордон:
„Ягодин"

yagodin_avto@pvu.gov.ua
„Устилуг”

ustilug_avto@pvu.gov.ua
„Рава-Руська"

rava_ruska_avto@pvu.gov.ua
„Краківсць”

krakovec_avto@pvu.gov.ua
„Шегикі”

shegeni_avto@pvu.gov.ua
„Смільниця”

smilnicya_avto@pvu.gov.ua

українсько-словацький кордон:

„Малий 
mbcrezniy_avto@pvugov.ua 

„Ужгород” 
uzgorod_avto@pvu. gov ua

українсько-угорський кордон:

„Чоп" 
tisa_avto@pvu.gov.ua 

„Лужанка" 
luganka_avto@pvu.gov.ua 

„Вилок” 
vilok avto@pvu.gov.ua

українсько-румунський кордон:
„Дякове”

dyakove_avto@pvu.gov.ua

Березний"

(Тиса)

„Порубие"
porubne_avto@pvu.gov.ua

українсько-м олдовський  кордон:

.„Мамалига” 
mamaliga_avto@pvu.gov.ua 

„Россошани" 
rossoshani_avto@pvu.gov.ua 

„М.-Подільський" 
mogiliv_podilskiy_avto@pvu.gov.ua 

„Платоиове" 
platonove_avto@pvu.gov.ua 

„Кучурган" 
kuchurgan_avto@pvu.gov.ua 

„Старокозаче" 
stsrokozache_avto@pvu.gov.ua

„Рені” гепі-
dgurdguleshti_avto@pvu.gv.ua *

українсько-російський кордон:

„Новоазовськ"
novoazovsk_avto@pvu.gov.ua

„Успенка”
uspenka_avto@pvu.gov.ua

„Гоптівка"
goptivka_avto@pvu.gov.ua

„Бачівськ"
bachivsk_avto@pvu.gov.ua

„Юнаківка"
unakivka_avto@pvu.gov.ua

„Велика Писарівна" vrlika_pisanvka_avto@pvu.gov.ua

українсько-білоруський кордон:
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„Нові Яриловичі"
п_уагі lovichi_avto@pvu.gov.ua 

„Сепьківка"
Бепкі vka_avto@pvu.gov.ua 

„ВисіуповинГ 
vistupovichi_avto@pvu.gov.ua 

„Доманово" 
domanove_avto@pvu.gov.ua 

„Виноградівка”
уіпоегагііука avto@pvu.eov.ua

Перетинання кордону дітьми та іншими 
категоріями громадян

Документи для виїзду за кордон громадян України

Відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок 
виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" документами 
для перетинання державного кордону України для громадян України
с.

/. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

2. Проїзний документ дитини

3. Дипломатичний паспорт.

4. Службовий паспорт.

5. Посвідчення особи моряка

Ці документи с власністю України і за умови відповідного 
їх оформлення дійсні для виїзду в усі країни світу. У випадку втрати
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громадянином України зазначених вище документів, документом, що 
дас йому право на повернення в Україну с посвідчення особи для 
повернення в Україну, шо видасться дипломатичними чи 
консульськими .представництвами України за кордоном після 
надання їм довідки виданої компетентними органами країни 
перебування про втрату документів і проходження процедури 
встановлення особи (дипломатичне чи консульське представництво 
України за кордоном надсилає відповідний запит в органи МВС 
України за місцем проживання). Для виїзду за кордон громадянами 
України можуть бути використані й інші види документів, якщо це 
передбачено відповідними міжнародними договорами.

Перетинання державного кордону громадянами України

Порядок перетинання державного кордону України 
громадянами України визначений Правилами перетинання 
державного кордону громадянами України (далі Правила), 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 
27.01.1997 року № 57 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.08.10 Хе 724).

Перетинання державного кордону України здійснюється в 
пунктах пропуску через державний кордон України після 
пред'явлення посадовій особі Дсржприкордонслужби України одного 
з документів зазначених вище, у разі необхідності й інших 
документів, передбачених міжнародними договорами або внутрішнім 
законодавством України.

Відповідно до 4 статті Положення про пункти пропуску, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
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18.08.2010 року № 751, пункти пропуску поділяються на наступні 
категорії:

- місцеві (через державний кордон пропускаються тільки 
громадяни України і сусідньої держави, шо проживають у 
прикордонних областях і районах і транспортні засоби, що їм 
належать);

- міждержавні (пропускаються громадяни України і 
громадяни держави, що з Україною межують);

- міжнародні (через державний кордон пропускаються 
громадяни і транспортні засоби будь-яких країн).

Відповідно до статті 6 Правил, громадянин України може 
бути обмежений у праві виїзду з України тільки у випадках як шо:

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну 
таємницю;

2) відносно нього діють неврегульовані аліментні, 
договірні чи інші невиконані зобов'язання;

3) проти нього порушено кримінальну справу,
4) він засуджений за вчинення злочину;
5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на 

нього судовим рішенням;
6) він свідомо повідомив про себе неправдиві відомості;
7) він підлягає призову на строкову військову службу.
8) на нього подано цивільний позов до суду;
9) він за вироком суду визнаний особливо небезпечним 

рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції.
Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у 

випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цісї статті, або 
в разі використання паспорта для вчинення злочину, або виявлення у
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ньому підробки, а також у випадках припинення громадянства 
України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких 
випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх 
справ, служби безпеки. Державної прикордонної служби України, 
військовими комісаріатами та консульською службою України. 
(Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 
662-1У від 03.04.2003 — набувас чинності з 01.08.2003 року)

Відповідно до статті 33 Конституції України громадяни 
України, ні за жодних обставин не можуть бути обмежені в праві 
повернення в Україну.

Перетинання державного к о р д о н у  України 
громадянами У країни -  дітьми

Статтею 313 Цивільного Кодексу України визначено, що 
фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, мас право на виїзд з 
України лише за згодою батьків (усиновлювачів). опікунів і в 
їхньому супроводі чи у супроводі осіб, які ними уповноважені Разом 
з тим. фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, мас право на 
вільний самостійний виїзд за межі України.

Згідно з статтею 7 Закону України "Про громадянство 
України" особа, батьки чи один з батьків якої, на момент її 
народженій були громадянами України, с громадянином України. 
Відповідно до пункту І статті 2 цього Закону, якщо громадянин 
України набув громадянство (підданство) іншої держави, у правових 
відносинах з Україною він визнається тільки громадянином України.

Особами які супроводжують неповнолітнього громадянина 
України під час його слідування за кордон потрібно мати наступні 
документи: паспортний документ супроводжуючої особи; проїзний 
документ дитини (свідоцтво про народження - тільки для поїздок в



Російську Федерацію; нотаріально завірену згоду обох батьків 
(законних представників) у якій визначено державу прямування та 
проміжок часу перебування у цієї державі.

Нотаріально засвідчену згоду іншого з батьків, який не 
супроводжує дитину, не вимагають при перетині кордону у разі 
наявності оригіналів або нотаріально завірених копій: свідоцтва про 
смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських 
прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків 
безвісно відсутнім; рішення суду про визианни другого з батьків 
недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі 
України громадянина, який не досяг 16 - річного віку, без згоди та 
супроводу другого з батьків; довідки відділу запису актів цивільного 
стану (ЗАЦС) про те, що відомості про батька записані за заявою 
матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного Кодексу 
України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої 
матері).

Не потрібна нотаріально завірена згода батьків у випадках 
коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що 
підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини: 
коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким 
прямує дитина, або у проїзному документі дитини є відповідний 
запис про вибуття на постійне проживання за межі України чи 
відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному 
представництві України за кордоном .

Проїзний документ дитини оформляється на три роки або 
до досягнення дитиною 18-річного віку.
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На дітей віком від 5 до 18 років, які виїжджають разом із 
законними представниками і відомості про яких вписуються у їх 
паспорти громадянина України для виїзду за кордон, подаються 
фотокартки, шо вклеюються у ці паспорти і скріплюються печаткою.

Про порнлок виїзду організованих груп дітей за кордон 
на відпочинок та оздоровлення врегульовано Постановою КМУ 
від 21 грудня 2005 р. /V 1251.

Виїзд організованих груп дітей за кордон можуть 
провадити підприємства, установи, організації, у тому числі 
благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами 
передбачається провадження або сприяння діяльності з організації 
відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном.


