ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ОДЕСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
НАКАЗ
Одеса
«_11_» червня 2018 року

№ 91 - ОД

(Із змінами, внесеними наказом Одеського
прикордонного загону
від 18.11.2019р. №196-од)
Про режим в пункті
пропуску “Одеса” та зони
прикордонного контролю
Згідно з підпунктом 19 статті 1 Закону України “Про прикордонний
контроль”, статті 26 Закону України “Про державний кордон України”, пунктом
2.1 розділу ІІ 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, розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 13.12.2017 року №Т/23-9650, та з метою визначення порядку
перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території
пункту пропуску, а також здійснення іншої діяльності, пов’язаної з пропуском
через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних
засобів в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного
повітряного сполучення “Одеса” (далі – Порядок), що додається.
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2. Взаємодію в пункті пропуску відділу прикордонної служби організувати
з:
митним постом “Міжнародний аеропорт “Одеса” Одеської митниці ДФС;
підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби України в
Одеській області;
підрозділом Одеської регіональної служби державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті;
підрозділом Державної установи “Одеський обласний лабораторний центр
МОЗ України”:
підрозділом Державної екологічної інспекції в Одеській області;
службою авіаційної безпеки комунального підприємства “Міжнародний
аеропорт “Одеса”;
службою авіаційної безпеки товариства із обмеженою відповідальністю
“Міжнародний аеропорт “Одеса”.
3. Взаємодію організувати з таких питань:
3.1. З митним постом “Міжнародний аеропорт “Одеса” Одеської митниці
ДФС щодо:
встановлення місць стоянок повітряних суден;
підтримання режиму в пункті пропуску;
визначення порядку дій у разі виявлення посадовими особами відділу
прикордонної служби порушення правил перетинання державного кордону або
контрабанди та порушень митних правил;
координації спільних дій під час виникнення в пункті пропуску
конфліктних та інших нестандартних ситуацій;
порядку дій у разі затримання транспортних засобів та вантажів за
порушення чинного законодавства;
обміну інформацією про правопорушення під час здійснення
прикордонного та митного контролю;
розміщення в пункті пропуску через державний кордон магазинів
безмитної торгівлі та підприємств, що здійснюють господарську або іншу
діяльність, пов'язану із забезпеченням діяльності пунктів пропуску, і
підприємств (установ) сфери обслуговування;
порядку виклику в разі виявлення речей, що можуть бути віднесені до
культурних цінностей;
надання інформації про товари, не пропущені через державний кордон
України.
3.2. З підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в
Одеській області служби:
а) з питань дотримання санітарного законодавства щодо порядку:
дій у разі проведення в межах компетенції заходів державного нагляду
(контролю) щодо санітарної охорони території України від проникнення хвороб
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спільних для людини та тварин при здійсненні контролю за експортом,
імпортом, транзитом на митну територію України вантажів, товарів;
здійснення карантинних заходів у разі загрози занесення інфекційних
хвороб;
визначення місць та порядку проведення дезінфекції та дератизації
транспортних засобів та вантажів у пункті пропуску;
інформування про ускладнення санітарно-епідемічних обставин щодо
хвороб спільних для людини та тварин на території суміжної країни у
прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;
здійснення медичного (санітарного) огляду транспортних засобів,
вантажів;
надання інформації про вантажі, товари, не пропущені через державний
кордон України.
здійснення медико - санітарних заходів на повітряних суднах та в межах
пункту пропуску через державний кордон України, спрямованих на
забезпечення санітарної охорони, у разі загрози занесення та поширення
інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення, та неінфекційних
захворювань (отруєнь) на територію України;
визначення місць та порядку проведення дезінфекції, дезінсекції,
дератизації та деконтамінації на борту повітряних суден, санітарної обробки
осіб, контейнерів та вантажів, що перевозяться судном, у пункті пропуску;
б) з питань фітосанітарної безпеки щодо порядку:
дій у разі виявлення захворювань рослин, які перевозяться через кордон;
здійснення фітосанітарних заходів у разі загрози занесення інфекційних
хвороб рослин;
надання інформації про проведення фітосанітарного контролю;
надання інформації про товари не пропущені через державний кордон
України.
3.3. З підрозділом Одеської регіональної служби державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті щодо
порядку:
дій у разі виявлення захворювання тварин, які перевозяться через кордон;
здійснення карантинних заходів у разі загрози занесення інфекційних
хвороб;
надання інформації про проведення ветеринарного контролю
підконтрольних вантажів;
визначення місць та порядку проведення дезінфекції транспортних засобів
та вантажів закордонного прямування у пункті пропуску;
надання інформації про товари не пропущені через державний кордон
України.
3.4. З підрозділом ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ
України” щодо порядку:
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дій у разі виявлення осіб з ознаками інфекційних хвороб, що мають
міжнародне значення;
інформування про ускладнення санітарно-епідемічних обставин щодо
інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення на території країн, із яких
прибувають повітряні судна;
здійснення медичного (санітарного) огляду осіб.
3.5. З підрозділом Державної екологічної інспекції в Одеській області
щодо порядку:
дій у разі виявлення порушень під час перевезення радіоактивних та
небезпечних вантажів;
здійснення запобіжних заходів під час загрози забруднення довкілля та
визначення місць тимчасового перебування повітряних суден, автотранспортних
засобів і вантажів, що можуть створити екологічну небезпеку;
надання інформації про проведення екологічного та радіологічного
контролю повітряних суден та товарів (вантажів);
надання інформації про товари (вантажі) не пропущені через державний
кордон України.
3.6. З службою авіаційної безпеки комунального підприємства
“Міжнародний аеропорт Одеса” (далі – КП “МАО”) щодо порядку:
охорони повітряних суден та об'єктів авіаційного суб'єкта, їх захисту від
актів незаконного втручання;
контролю за пропускним і внутрішнім об'єктовим режимом у секторах
контрольованої зони, визначених наказом генерального директора КП
“Міжнародний аеропорт Одеса”;
урегулювання кризової ситуації, припинення акта незаконного втручання,
іншого протиправного посягання на нормальну, безпечну діяльність цивільної
авіації.
3.7. З службою авіаційної безпеки підприємства ТОВ “Міжнародний
аеропорт Одеса” (далі – ТОВ “МАО”) щодо порядку::
проведення контролю на безпеку членів екіпажу повітряних суден,
пасажирів, їх ручної поклажі, багажу, вантажу та бортових припасів, у т. ч.
бортового харчування, кур'єрських і поштових відправлень;
перевезення зброї та боєприпасів пасажирськими рейсами;
недопущення контактів пасажирів, які пройшли контроль на безпеку, з
особами, які не пройшли такого контролю, у тому числі з авіаційним
персоналом, який не має відношення до обслуговування даного рейсу;
повторного контролю пасажирів, їх ручної поклажі та багажу в разі
надходження достовірної інформації про прибуття до аеропорту транзитного
повітряного судна з аеропорту, у якому неналежним чином проводився контроль
на безпеку;
контролю за входом та виходом із стерильної зони;
урегулювання кризової ситуації, припинення акта незаконного втручання,
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іншого протиправного посягання на нормальну, безпечну діяльність цивільної
авіації.
4. Зони прикордонного контролю в місцях здійснення прикордонного
контролю посадовими особами зміни прикордонних нарядів встановлювати:
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, ТОВ “МАО” та ТОВ “Ві Ай Пі Одеса” – від лінії паспортного
контролю до місць здійснення перевірки наявності посадочних талонів (Додатки
2, 4 ‒ 6).
4.4. У залах оформлення пасажирів, які прибувають, ТОВ “МАО” та ТОВ
“Ві Ай Пі Одеса” - від входу до зали “прибуття” до лінії паспортного контролю
(Додатки 3, 5).
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 6).
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, встановлюються
зони прикордонного контролю, наведена у Додатку 1.
5. Затвердити Додаткові режимні правила у зонах прикордонного
контролю в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного
повітряного сполучення “Одеса”, що додаються.
6. Додаткові режимні правила, у зонах прикордонного контролю, що
перераховані у пункті 4 цього наказу, встановлювати тільки на час проведення
прикордонного контролю на повітряному судні або виконання службових
завдань посадовими особами зміни прикордонних нарядів.
6.1. Додаткові режимні правила в службових та спеціальних приміщеннях
відділу прикордонної служби “Одеса – аеропорт”, що розміщені в пункті
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пропуску, встановити та контролювати постійно.
6.2. В місцях співпадання зон прикордонного контролю та митного
контролю або в випадку здійснення одночасного контролю транспортних засобів
та вантажів допуск співробітників контрольних служб, транспортних та інших
підприємств (організацій, установ), які виконують свої функції у пункті
пропуску, співробітників правоохоронних органів, представників юридичних та
фізичних осіб, які не прямують через державний кордон, здійснюється з відома
старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті
пропуску) та старшого митного наряду зміни підрозділу митного органу.
7. Контроль за додержанням режиму в пункті пропуску організовувати та
здійснювати:
в пункті пропуску – всім складом зміни прикордонних нарядів у пункті
пропуску спільно з посадовими особами служб авіаційної безпеки КП “МАО” та
ТОВ “МАО”;
в місцях проведення митного та інших видів контролю – посадовими
особами відповідних підрозділів контрольних органів і служб, які здійснюють
державні види контролю, пов’язані із забезпеченням пропуску через державний
кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, обслуговуванням пасажирів
(транспортних засобів, вантажів) чи забезпеченням функціонування пункту
пропуску.
7.1. Вимоги старшого зміни прикордонних нарядів (старшого
прикордонних нарядів в пункті пропуску, старшого прикордонного наряду, який
здійснює прикордонний контроль на повітряному судні, або інших посадових
осіб зміни прикордонних нарядів) щодо підтримання режиму на території
аеропорту обов’язкові для виконання всіма посадовими особами органів та
служб, що виконують службові обов’язки, пов’язані із забезпеченням пропуску
через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів,
обслуговуванням пасажирів (транспортних засобів, вантажів) чи забезпеченням
функціонування пункту пропуску.
7.2. Комісійну комплексну перевірку (обстеження) стану додержання
режиму в пункті пропуску організовувати та здійснювати згідно із планом
роботи відділу прикордонної служби “Одеса – аеропорт”, але не рідше одного
разу протягом півроку.
8. Штабу прикордонного загону, начальнику відділу прикордонної служби
“Одеса-аеропорт”:
8.1. Довести до особового складу відділу прикордонної служби, до
керівництва Одеської митниці ДФС та інших контрольних органів та служб,
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установ, підприємств, що здійснюють свою діяльність в пункті пропуску через
державний кордон України “Одеса”, вимоги цього наказу.
8.2. Спільно з керівництвом адміністрації КП “МАО” та ТОВ “МАО”
керівниками служб авіаційної безпеки КП “МАО” та ТОВ “МАО”, забезпечити
доведення вимог наказу та додатків до нього до працівників аеропорту,
розміщення витягів із відповідних додатків до наказу на інформаційних стендах
у контрольно-перепускних пунктах аеропорту, внесення необхідних змін до
розпорядчих документів комунального підприємства “Міжнародний аеропорт
Одеса” та ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса”, що визначають порядок в’їзду
(прибуття), пересування та виїзду (вибуття) з території аеропорту осіб,
транспортних засобів та вантажів.
9. Встановити, що цей наказ набуває чинності після його розміщення на
офіційному веб-сайті ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса”.
10. Вважати такими, що втратили чинність:
наказ Одеського прикордонного загону від 19.11.2012р. № 1076 “Про
затвердження Інструкції про встановлення та контроль за додержанням режиму
в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного
повітряного сполучення “Одеса”, зареєстрований у Головному управлінні
юстиції в Одеській області 26 грудня 2012 року за № 62/1142;
наказ Одеського прикордонного загону від 25.03.2013р. № 26 “Про
визначення меж зон прикордонного контролю в пункті пропуску через
державний кордон України для міжнародного повітряного сполучення “Одеса”,
зареєстрований у Головному управлінні юстиції в Одеській області 08 травня
2013 за № 15/1172.
11. Контроль за виконанням вимог наказу покласти на Першого
заступника начальника Одеського прикордонного загону – начальника штабу,
згідно розподілу обов’язків.
Начальник Одеського
прикордонного загону

С. Лаврентьєв
Додаток 1
до пункту 4 наказу Одеського
прикордонного загону

Загальна схема
розміщення зон прикордонного контролю в пункті пропуску через державний
кордон України для міжнародного повітряного сполучення “Одеса”
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(Додаток 1 в редакції згідно із наказом Одеського прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196 )

Додаток 2
до пункту 4 наказу Одеського
прикордонного загону
Схема
розміщення зони прикордонного контролю у приміщеннях третього поверху
нового пасажирського терміналу ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса”
(Наказ доповнено новим Додатком 2 згідно із змінами, внесеними наказом Одеського прикордонного загону від
18.11.2019 р. №196 )

Додаток 3
до пункту 4 наказу Одеського
прикордонного загону
Схема
розміщення зони прикордонного контролю у приміщеннях першого поверху
нового пасажирського терміналу ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса”
(Наказ доповнено новим Додатком 3 згідно із змінами, внесеними наказом Одеського прикордонного загону від
18.11.2019 р. №196 )

Додаток 4
до пункту 4 наказу Одеського
прикордонного загону
Схема
розміщення зони прикордонного контролю у залі вильоту аеровокзального
комплексу підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса”
(Додаток 4 із змінами внесеними згідно із наказом Одеського прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196 )

Додаток 5
до пункту 4 наказу Одеського
прикордонного загону
Схема
розміщення зони прикордонного контролю у приміщенні підприємства ТОВ
“Ві Ай Пі Одеса”
(Додаток 5 із змінами внесеними згідно із наказом Одеського прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196 )

Додаток 6
до пункту 4 наказу Одеського
прикордонного загону
Схема
зони прикордонного контролю у залі “ Приліт/ Відліт ”, розміщеного у
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будівлі контрольно – диспетчерського пункту підприємства ТОВ
“Міжнародний аеропорт Одеса”
(Додаток 6 із змінами внесеними згідно із наказом Одеського прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196 )

Додаток 7
до пункту 4 наказу Одеського
прикордонного загону
Схема
зони прикордонного контролю у залі “Відліт”, розташованого на другому
поверсі аеровокзального комплексу підприємства ТОВ “ Міжнародний
аеропорт Одеса ”
(Додаток 7 із змінами внесеними згідно із наказом Одеського прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196)

Додаток 8
до пункту 4 наказу Одеського
прикордонного загону
Схема
розміщення зони прикордонного контролю, що визначається на час
проведення прикордонного контролю, на вантажному складі ТОВ
“Міжнародний аеропорт Одеса”
(Додаток 8 із змінами внесеними згідно із наказом Одеського прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196 )

