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Додаткові режимні правила
у зонах прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон
України для міжнародного повітряного сполучення “Одеса”
І. Загальні положення
1. Ці Додаткові режимні правила, розроблені згідно з вимогами статті 26 Закону
України “Про державний кордон України”, пункту 20 Положення про пункти пропуску через
державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 серпня 2010 року № 751, пунктами 2.12 – 2.14 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 (далі – Порядок дій
посадових осіб органів охорони державного кордону), з метою створення належних умов для
виконання службових обов’язків персоналом відділу прикордонної служби “Одеса –
аеропорт”, недопущення незаконного перетинання державного кордону України особами,
транспортними засобами та вантажами.
2. У цих Додаткових режимних правилах застосовуються терміни в такому значенні:
зміна прикордонних нарядів – прикордонний наряд, призначений для здійснення
охорони державного кордону, прикордонного контролю і пропуску через державний кордон
України осіб, транспортних засобів та вантажів, запобігання злочинам, адміністративним
правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції
Держприкордонслужби України, їх виявлення, припинення на ділянці відділу;
старший зміни прикордонних нарядів (далі – СЗПН) – прикордонний наряд
призначений для керівництва службою прикордонних нарядів на усій ділянці
відповідальності відділу прикордонної служби “Одеса – аеропорт”.
старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон (далі
– СПНПП) – прикордонний наряд у складі одного прикордонника, який призначений для
керівництва діями прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон для
міжнародного повітряного сполучення “Одеса”.
3. Особи, які перетинають державний кордон України, перебувають в зонах
прикордонного контролю пункту пропуску “Одеса” (далі – пункт пропуску) за паспортними
документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими
документами, відповідно до вимог частини 3 статті 6 Закону України “Про прикордонний
контроль”.
3.1. Контроль за допуском осіб, які не перетинають державний кордон, у зони
прикордонного контролю: у аеровокзальному комплексі ТОВ “Міжнародний аеропорт

2

Одеса” (вхід до зали “Відліт” на пункті контролю на авіаційну безпеку САБ аеропорту) та у
залі прильоту пасажирів міжнародних авіарейсів нового пасажирського терміналу ТОВ
“Міжнародний аеропорт Одеса” (у місці виходу із режимної зони нового пасажирського
терміналу у зал очікування) здійснювати спеціальними прикордонними нарядами.
Допуск осіб, які не перетинають державний кордон, до зони прикордонного контролю
у інших місцях, включаючи службові проходи, що контролюються САБ аеропорту,
контролювати прикордонними нарядами по службовій необхідності у відповідності із
планом взаємодії із САБ аеропорту.
( Підпункт 3.1 пункту 3 Додаткових режимних правил із змінами згідно з наказом Одеського
прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196 )

4. Додаткові режимні правила, згідно з положеннями статті 26 Закону України “Про
державний кордон України”, у залах оформлення пасажирів міжнародних рейсів, на стоянках
та на борту повітряного судна закордонного прямування, в місцях проведення огляду
повітряних суден та вантажів встановлюються тільки на час проведення прикордонного
контролю осіб, повітряних суден та вантажів. Вимоги щодо дотримання додаткових
режимних правил у зонах прикордонного контролю доводяться до відома осіб,
безпосередньо присутніх під час здійснення прикордонного контролю.
5. Співробітники контрольних органів та служб (організацій, установ), які виконують
свої функції у пункті пропуску через державний кордон України, працівники та службовці
аеропорту, які постійно працюють в контрольованій зоні аеропорту, допускаються в зону
прикордонного контролю за службовою необхідністю, з дозволу СЗПН (СПНПП), при
наявності службових посвідчень та перепусток, що видані адміністрацією комунального
підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” згідно з вимогами пункту 21 Положення про
пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751.
Тимчасове знаходження у зоні прикордонного контролю інших працівників авіаційної
галузі, за службовою необхідністю, може бути дозволено СЗПН (СПНПП), за наявності у цих
працівників посвідчення працівника Державної авіаційної адміністрації чи посвідчення
працівника іншої організації авіаційної галузі.
Члени екіпажів повітряних суден прикордонний контроль проходять на загальних
умовах, але прибувають у місця стоянок повітряних суден самостійно та допускаються в
зону прикордонного контролю посадовою особою зміни прикордонних нарядів на підставі
посвідчення члену екіпажу та польотного завдання.
Право на перебування власника перепустки у зонах прикордонного контролю може
бути обмежено виключно посадовою особою відділу прикордонної служби “Одеса –
аеропорт”.
6. Співробітники територіальних управлінь Міністерства внутрішніх справ України та
Служби безпеки України в Одеській області і їх структурних підрозділів перебувають в зону
прикордонного контролю пункту пропуску за службовими посвідченнями, письмовими
приписами (розпорядженнями) відповідних керівників правоохоронних органів та
перепустками, виданими адміністрацією комунального підприємства “Міжнародний аеропорт
Одеса”, на підставі списків затверджених начальником Одеського прикордонного загону.
Попереднє сповіщення начальника Одеського прикордонного загону про перебування в
пункті пропуску працівників відповідних правоохоронних органів здійснюється керівниками
цих правоохоронних органів.
В випадку проведення термінових заходів у зонах прикордонного контролю пункту
пропуску, за підставами визначеними статтею 6 Закону України “Про оперативно –
розшукову діяльність”, пропуск співробітників правоохоронних органів, які не включені до
списків співробітників, які мають право в службових справах перебувати в пункті пропуску,
здійснюється після письмового (усного) дозволу начальника Одеського прикордонного
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загону, за службовими посвідченнями та письмовими приписами відповідних
правоохоронних органів. Територією пункту пропуску таких осіб супроводжує представник
прикордонного загону (Південного регіонального управління Державної прикордонної
служби) та представник САБ аеропорту, а у разі відсутності представника прикордонного
загону і до моменту його прибуття – СЗПН (СПНПП) або інша посадова особа зміни
прикордонних нарядів, що призначена СЗПН (СПНПП). Після проведення заходів, але не
пізніше ніж через 3 доби, керівник відповідного правоохоронного органу надає начальнику
Одеського прикордонного загону письмове звернення. ( Абзац другий пункту 6 Додаткових
режимних правил із змінами згідно з наказом Одеського прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196 )

Службові транспортні засоби посадових осіб правоохоронних органів у зони
прикордонного контролю перебувають тільки з дозволу начальника Одеського
прикордонного загону, за виключенням, випадків перетинання ними державного кордону.
7. Правом перебування у пункті пропуску, без попереднього інформування
начальника Одеського прикордонного загону, згідно із законодавством України,
користуються:
посадові особи державних органів влади, що визначені у пункті 3.2 Порядку дій
посадових осіб органів охорони державного кордону – за наявності службового посвідчення,
що підтверджує займану посаду, та, у разі необхідності, письмового розпорядження
відповідної посадової особи згідно із пунктом 3.2 Порядку дій посадових осіб органів
охорони державного кордону. Положення пункту 3.2 Порядку дій посадових осіб органів
охорони державного кордону не можуть бути застосовані у відношенні до народних
депутатів діючого скликання на підставі абзацу другого пункту 1.2 резолютивної частини
Рішення Конституційного суду України від 10 квітня 2003 року №7-рп/2003;
співробітники Національного антикорупційного бюро України – за наявності
службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, та письмового розпорядження
Директора Національного антикорупційного бюро України або його заступника;
посадові особи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень
законодавства з питань державної митної справи та спільних мобільних груп, які створені
згідно із вимогами постанови Кабінетом Міністрів України від 08.06.2016 року №371 – за
наявності службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, та доручення,
підписаного керівником Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення
порушень законодавства з питань державної митної справи.
( Абзац четвертий пункту 7 Додаткових режимних правил з тексту пункту виключений згідно
наказу Одеського прикордонного загону від 18.11.2019 р. №196 )

Народні депутати діючого скликання, згідно із пунктом 1.2 резолютивної частини
Рішення Конституційного суду України від 10 квітня 2003 року №7-рп/2003, можуть
перебувати у зоні прикордонного контролю пункту пропуску за посвідченнями народних
депутатів України та перепустками, виданими адміністрацією аеропорту, без попереднього
інформування начальника Одеського прикордонного загону.
Інформація про прибуття і перебування у пункті пропуску осіб, зазначених у абзацах
другому – п’ятому цього пункту, негайно доповідається Ст. п/н по команді, установчі дані
заносяться у відповідні обліки із обов’язковим зазначенням установчих даних, мети, терміну
і часу перебування. В рамках взаємодії інформація надається до підрозділу митного
оформлення. У зоні прикордонного контролю таких осіб супроводжує СЗПН (СПНПП) або
інша посадова особа зміни прикордонних нарядів, що призначена СЗПН (СПНПП), та
представник служби авіаційної безпеки комунального підприємства “Міжнародний аеропорт
Одеса” або ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса”.
8. Співробітники правоохоронних органів та інших органів влади, які визначені у
пунктах 6 – 7 цих Додаткових режимних правил, під час перебування в зонах прикордонного
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контролю, стосовно посадових осіб зміни прикордонних нарядів, керуються положеннями
частини третьої статті 23 та частини третьої статті 24 Закону України “Про Державну
прикордонну службу України”.
9. Пропуск у зоні прикордонного контролю та тимчасове перебування у ній фізичних
осіб і транспортних засобів, які не прямують через державний кордон та не визначені цими
Додатковими режимними правилами, дозволяється з дозволу начальника Одеського
прикордонного загону, у термінових випадках, з дозволу начальника відділу прикордонної
служби, при пред’явленні особами перепусток, виданих їм адміністрацією комунального
підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса”.
10. Посадові особи зміни прикордонних нарядів щодо підтримання режиму в зоні
прикордонного контролю зобов’язані:
здійснювати у встановленому порядку, за наявності належним чином оформлених
документів, пропуск у зону прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів;
забезпечувати підтримання режиму в зоні прикордонного контролю;
забезпечувати безпеку посадових осіб зміни прикордонних нарядів в зоні
прикордонного контролю;
вживати заходів щодо припинення протиправних дій в зоні прикордонного контролю
у взаємодії з митними та правоохоронними органами;
надавати необхідну допомогу відповідним правоохоронним органам та спеціальним
підрозділам у боротьбі з організованою злочинністю під час проведення ними оперативно 
розшукових заходів в зоні прикордонного контролю.
11. Під час перебування в зоні прикордонного контролю пункту пропуску всім
фізичним особам забороняється:
самостійно, без дозволу обслуговуючого персоналу транспортних засобів та посадової
особи зміни прикордонних нарядів залишати транспортні засоби чи здійснювати у них
посадку або залишати зону прикордонного контролю;
здійснювати несанкціоноване фотографування або відеозйомку приміщень (споруд)
розміщених у зоні прикордонного контролю, розміщення та облаштування робочих місць
інспекторів прикордонної служби, місць проведення огляду транспортних засобів;
приймати у інших осіб та передавати їм предмети, що не пройшли контроль на
безпеку;
розміщувати в зоні прикордонного контролю службові та приватні транспортні
засоби, які не перетинають державний кордон України, вантажі (товари) та інше майно.
Перший заступник начальника Одеського
прикордонного загону  начальник штабу

С. Шарупич

