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НАКАЗ
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№ _ _____ - ОД

Про внесення змін до наказу
Одеського прикордонного загону
від 11.06.2018 року № 91

Згідно із вимогами з підпункту 19 статті 1 Закону України “Про
прикордонний контроль” , статті 26 Закону України “Про державний кордон
України” , пункту 2.1 розділу II 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 серпня 2011 року № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23 вересня 2011 року за № 1117/19855, та з метою приведення наказу
Одеського прикордонного загону від 11.06.2018 року № 91 “Про режим в
пункті пропуску “Одеса” та зони прикордонного контролю” у відповідність до
законодавства України,
НАКАЗУЮ:

1.
У наказі Одеського прикордонного загону від 11.06.2018 року № 91
“Про режим в пункті пропуску “ Одеса” та зони прикордонного контролю” (далі
- Наказ) внести такі зміни:
1.1. Пункт 4 наказу викласти в такій редакції:
“4. Зони прикордонного контролю в місцях здійснення прикордонного
контролю посадовими особами зміни прикордонних нарядів встановлювати:
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4.1. На повітряних суднах закордонного прямування.
4.2. У місцях стоянки повітряних суден (Додаток 1).
4.3. У залах оформлення пасажирів міжнародних авіарейсів, які
відлітають, TOB “МАО” та ТОВ “В і Ай Пі Одеса” - від лінії паспортного
контролю до місць здійснення перевірки наявності посадочних талонів
(Додатки 2 - 6).
4.4. У залі оформлення пасажирів, які прибувають, ТОВ “Ві Ай Пі Одеса”
- від входу до зали “прибуття” до лінії паспортного контролю (Додаток 6).
4.5. У залі “Приліт/ Відліт” , який розміщений у будівлі контрольно диспетчерського пункту ТОВ “МАО” , під час оформлення пасажирів, у
відношенні яких не можуть бути застосовані положення частини першої статті
23 Закону України “Про прикордонний контроль” - від пункту контролю з
авіаційної безпеки до дверей виходу із зали (Додаток 7).
4.6. У місцях проведення огляду повітряних суден, автотранспортних
засобів та вантажів (Додаток 1, 8).
4.7. Загальна схема території пункту пропуску через державний кордон
України для міжнародного повітряного сполучення “Одеса” , в межах якої
посадовими особами зміни прикордонних нарядів, на час проведення
прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, можуть
встановлюватися зони прикордонного контролю, наведена у Додатку 1. ” .
1.2. Додаток 1 до Наказу викласти у новій редакції (додається).
1.3. Доповнити Наказ новими додатками 2 та 3, в зв’язку із цим, додаток 6
із Наказу виключити, додатки 2 - 5 вважати відповідно додатками 4 - 7 ,
додаток 7 вважати додатком 8.

2.
У Порядку перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобі
в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного
повітряного сполучення “Одеса” , затвердженого наказом Одеського
прикордонного загону від 11.06.2018 року № 91 (далі - Порядок), внести такі
зміни:

2.1.
У пункті 1.3 глави 1 Порядку абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий
викласти у новій редакції:
“ Порядок виконання митних формальностей на повітряному транспорті,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року
№ 671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за

з
№ 671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за
№1036/32488;
Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у
пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного
повітряного
сполучення
“Одеса” ,
затвердженої
наказом
Одеського
прикордонного загону від 06 серпня 2019 року № 130.
2.2. Пункт 1.5 глави 1 Порядку викласти у новій редакції:
“ 1.5. Визначені у цьому Порядку правила перебування і пересування осіб
та транспортних засобів діють тільки в межах території пункту пропуску через
державний кордон України для міжнародного повітряного сполучення “Одеса” ,
який відкритий розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 листопада
1995 року № 698-р. Межі території пункту пропуску, згідно з пунктом 22
Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року
№ 751, визначені наказом адміністрації комунального підприємства
“Міжнародний аеропорт Одеса”, за погодженням з Одеським прикордонним
загоном та Одеської митниці ДФС.
До території пункту пропуску входить частина території комунального
підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” (далі - аеропорт) та ТОВ
“ Міжнародний аеропорт Одеса” (далі - TOB “МАО” ), яка включає:
1.5.1. Місця стоянки повітряних суден аеропорту у разі та на час
обслуговування пасажирів міжнародних авіарейсів (Додаток 1 до наказу).
1.5.2. На третьому поверсі нового пасажирського терміналу ТОВ “МАО”
(Додаток 2 до наказу) - територію від входу до пунктів догляду служби
авіаційної безпеки аеропорту (далі - САБ аеропорту) до виходу в зону
обмеженого доступу, що охороняється, включаючи всі службові, технологічні
приміщення, що розташовані у цієї зоні та крамниці безмитної торгівлі;
1.5.3. На першому поверсі нового пасажирського терміналу ТОВ “МАО”
(Додаток 3 до наказу):
зону сортування багажу міжнародних авіарейсів (приліт), включаючи
службові, технологічні приміщення, що розташовані у цієї зоні;
зал прильоту пасажирів міжнародних авіарейсів від входу з боку зони
обмеженого доступу, що охороняється, до виходу у зону загального доступу
нового пасажирського терміналу ТОВ “МАО” включаючи всі службові,
технологічні приміщення, що розташовані у цієї зоні;
зону сортування багажу пасажирів міжнародних авіарейсів (відліт),
включаючи службові, технологічні приміщення, що розташовані у цієї зоні,
зону розташування багажних транспортерів;
службовий прохід для персоналу та екіпажів повітряних суден від
турнікетів пункту догляду САБ аеропорту до виходу у зону обмеженого
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доступу, що охороняється, включаючи службові технологічні приміщення, що
розташовані у цієї зоні.
1.5.4. В аеровокзальному комплексі TOB “МАО” :
на першому поверсі - стійки реєстрації пасажирів, території залів № 1,3
від входу до пунктів догляду САБ аеропорту до виходу в зону обмеженого
доступу, що охороняється КП “Міжнародний аеропорт Одеса”, включаючи всі
службові, технологічні приміщення, що розташовані у цієї зоні та крамниці
безмитної торгівлі, зону сортування багажу міжнародних авіарейсів (Додаток 4
до наказу);
на другому поверсі - територію зали “Відліт” від входу до пункту догляду
САБ аеропорту і до вихідних дверей із зали “Відліт” , включаючи службові,
технологічні приміщення, що розташовані у цієї зоні (Додаток 5 до наказу);
1.5.5. У будівлі підприємства “Ві Ай Пі Одеса” - територію залів
“Приліт” та “Відліт” від вхідних/вихідних дверей із загальної зони і до вихідних
/ вхідних дверей у напряму перону (Додаток 6 до наказу);
1.5.6. У залі “Прильоту/ Відльоту” , що розміщений у будівлі контрольно диспетчерського пункту ТОВ “МАО” (далі - зал “Прильоту / Відльоту” у
будівлі КДП) - територію від вхідних дверей в пункт догляду САБ аеропорту
до виходу в зону обмеженого доступу, що охороняється КП “Міжнародний
аеропорт Одеса” (Додаток 7 до наказу);
1.5.7. До території пункту пропуску включені (у разі та на час
обслуговування пасажирів міжнародних авіарейсів у зонах призначених для
внутрішніх рейсів):
а) перший поверх (Додаток 3 до наказу):
зона сортування багажу пасажирів внутрішніх авіаліній (Приліт), зона
отримання багажу пасажирів внутрішніх авіаліній, включаючи службові та
технологічні приміщення, що розташовані у цієї зоні, до виходу у зону
загального доступу нового пасажирського терміналу ТОВ “МАО” ;
зона сортування багажу внутрішніх авіарейсів (відліт), включаючи
службові, технологічні приміщення, що розташовані у цієї зоні, зону
розташування багажних транспортерів;
б) третій поверх (Додаток 2 до наказу):
зал очікування пасажирів внутрішніх авіарейсів, включаючи всі службові,
технологічні приміщення, що розташовані у цієї зоні.
1.5.8. На вантажному терміналі - в межах території вантажного терміналу
Служби організації обслуговування пасажирів ТОВ “Компанія Скай Сервіс”
(далі - СООП), виключаючи пункт догляду САБ аеропорту. Схема терміналу
наведена у Додатку 8 до наказу.
1.5.9. Загальна схема території пункту пропуску для міжнародного
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повітряного сполучення “ Одеса” наведена у Додатку 1 до наказу. ” .
2.3. В абзаці другому пункту 1.6 глави 1 Порядку слова та символи
служби авіаційної безпеки ТОВ “МАО” у порядку, встановленому
адміністрацією КП “МАО” ” та “ стрільцями ЗВОХОР САБ КП “МАО” по
перепусткам, що видані Бюро перепусток САБ КП “МАО” ” замінити
відповідно словами “ САБ аеропорту у порядку, встановленому адміністрацією
аеропорту ” та “ співробітниками САБ аеропорту по перепусткам, що видані
Бюро перепусток САБ аеропорту ” .
2.4. В абзацах сьомому та восьмому пункту 1.6, пунктах 1.7 - 1.9 глави 1,
у тексті глав 2 —7 Порядку слова та символи “ САБ КП “МАО” чи ТОВ “МАО”
” , “ САБ КП “МАО” ” , “ САБ КП “МАО” та САБ ТОВ “МАО” ” , “ САБ ТОВ
“МАО” ” , “ САБ КП “МАО” , САБ ТОВ “МАО” ” , “САБ КП “МАО” або ТОВ
“МАО” ” замінити словами “ САБ аеропорту ” .
2.5. У тексті Порядку слова “ заступник генерального директора КП
“МАО” з авіаційної безпеки ” у всіх відмінках замінити словами “ заступник
генерального директора комунального підприємства “Міжнародний аеропорт
Одеса” з авіаційної безпеки ” у відповідних відмінках.
2.6. У тексті пункту 1.8 глави 1 та у главах 2 - 7 Порядку слова та
символи “ КП “МАО” ” замінити словом “аеропорт” у відповідних відмінках.
2.7. У пункті 2.10 глави 2 Порядку слова “ ручної кладі, ” та абзац п’ятий
пункту 5.1 Порядку із тексту пунктів виключити.
2.8. Главу 2 Порядку доповнити додатковим пунктом 2.13 у такій
редакції:
“ 2.13. Пропуск осіб та транспортування вантажів, що прибувають
(вибувають) на (з) територію (території) України, на територію (з території)
аеропорту (пункту пропуску) здійснюється через контрольно-перепускні
пункти аеропорту (далі - КПП), які обладнані комплексами автоматизованого
контролю перевірки рівня іонізуючого випромінювання “Янтар” (далі комплекс автоматизованого контролю). Комплекс автоматизованого контролю
функціонує у цілодобовому режимі та здійснює автоматичне оповіщення
про перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання (в місці
встановлення) за гамма-випроміненням на 20 відсотків та виявлення
нейтронного випромінюванням.
У разі виявлення осіб та товарів (вантажів) іонізуюче випромінювання
від яких перевищує допустимий рівень співробітники САБ аеропорту,
зміни прикордонних нарядів діють згідно із вимогами глави 2 розділу II
Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пункті
пропуску через державний кордон України для міжнародного повітряного

6

сполучення “Одеса” , затвердженої наказом Одеського прикордонного загону
від 06 серпня 2019 року № 130.

2.9.
У пункті 6.3 глави 6 Порядку слова та цифри “ Правил повітряни
перевезень пасажирів та багажу, затверджених наказом Міністерства
інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 2219/22531 ”
замінити словами та цифрами “ Авіаційними правилами України “Правила
повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу”, затвердженими
наказом Державної авіаційної служби України 26 листопада 2018 року № 1239,
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 р. за
№ 141/33112” .
3. У Додаткових режимних правилах у зонах прикордонного контролю в
пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного
повітряного
сполучення
“Одеса” , затверджених
наказом
Одеського
прикордонного загону від 11.06.2018 року № 91 (далі - Додаткові режимні
правила), внести такі зміни:
у тексті Додаткових режимних правил слова “ служба авіаційної безпеки
ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса” ” , “ служби авіаційної безпеки
комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” та/або ТОВ
“Міжнародний аеропорт Одеса” ” у всіх відмінках замінити словами “ САБ
аеропорту
абзац четвертий пункту 7 Додаткових режимних правил з тексту пункту
виключити.
4. Штабу прикордонного загону, начальнику відділу прикордонної
служби “Одеса - аеропорт” довести до особового складу відділу прикордонної
служби, до керівництва Одеської митниці ДФС, інших державних контрольних
органів та служб, установ, підприємств, які здійснюють свою діяльність у
пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення “Одеса” , вимоги
цього наказу та забезпечити їх виконання.
5. Встановити, що цей наказ набуває чинності після його розміщення на
офіційному веб-сайті ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса” .
6. Контроль за виконанням вимог наказу покласти на Першого заступника
начальника Одеського прикордонного загону - начальника штабу, згідно
розподілу обов’язків.
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Сергій ЛАВРЕНТЬЄВ

Схема
території пункту пропуску для міжнародного повітряного сполучення “Одеса”

Додаток 1
до підпункту 1.2 пункту 1
наказу Одеського прикордонного
загону
18.11.2019 № 196

Умовні позначення
Споруди, в тому числі тимчасові, приміщення
які адміністрацією комунального підприємства
“ Міжнародний аеропорт Одеса” , у межах яких
утворюються зони прикордонного контролю

Т.в.о. начальника відділу г
служби “Одеса - аеропо

М ісця стоянок повітряних суден, що
адміністрацією комунального підприємства
“ Міжнародний аеропорт Одеса у межах яких
утворюються зони прикордонного контролю

^^олоди м и р ІВАХНЕНКО

Схема
розміщення зони прикордонного контролю у приміщеннях
першого поверху нового пасажирського терміналу ТОВ
“Міжнародний аеропорт Одеса”

Додаток З
до підпункту 1.3 пункту 1
наказу Одеського прикордонного
загону
18.11.2019 № 196
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Умовні позначення
Приміщення терміналу, що включені до
території пункту пропуску

Т.в.о. начальника відділу прик
служби “Одеса - а е р о п о т й ^

олодимир ІВАХНЕНКО

Межі зони прикордонного контролю у
приміщеннях першого поверху нового терміналу

Схема
розміщення зони прикордонного контролю у приміщеннях
третього поверху нового пасажирського терміналу ТОВ
“Міжнародний аеропорт Одеса”
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Умовні позначення
Приміщення третього поверху, щ о включені до
території пункту пропуску
М ежі зони прикордонного контролю у приміщеннях
третього поверху нового терміналу
М ежі зони прикордонного контролю у залі очікування
пасажирів
внутрішніх
авіарейсів,
у
разі
обслуговування пасажирів міжнародних авіарейсів

Т.в.о. начальника відділу прико
служби “Одеса - аеропорт”

Додаток 2
до підпункту 1.3 пункту 1
наказу Одеського прикордонного
загону
18.11.2019 № 196

АРКУШ ПО ГОДЖ ЕН НЯ
до проекту наказу Одеського прикордонного загону “ Про внесення змін
наказу Одеського прикордонного загону від 11.06.2018 року № 91”
» 0«*
Начальник Одеського
прикордонного загону
Сергій ЛАВРЕНТЬЄВ

2019 року

Сергій МАРТИНОВ

Р£5 ІТІЙч

В.о.
підприємства

комунального
Одеса,:
Ольга МАКОГОНЮК

“І ”

Директор ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса”

