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Про режим в пункті пропуску 
«Запоріжжя» та зони 
прикордонного контролю

Відповідно  до  Законів  України  «Про  Державну  прикордонну  службу
України»,  «Про  прикордонний  контроль»,  «Про  морські  порти»,  постанов
Кабінету  Міністрів  України  від  18.01.1999  року  №48  «Про  затвердження
Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого  самоврядування  з  питань  додержання  режимів  на  державному
кордоні»,  від  21.05.2012  року  №451  «Питання  пропуску  через  державний
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», від 18.08.2010 року
№751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний
кордон та  пункти  контролю»,  від  22.08.2011 року  №893 «Про затвердження
Правил  санітарної  охорони  території  України»  та  на  виконання   наказу
Адміністрації  Державної  прикордонної  служби  України  від  29.08.2011  року
№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 від 23.09.2011 року за
№1117/19855 (далі -  Порядок дій посадових осіб  органів охорони державного
кордону),  з  метою  забезпечення  надійного  дотримання  режиму  в  пункті
пропуску для міжнародного повітряного сполучення «Запоріжжя»

      Прим.№____



 
НАКАЗУЮ:

1. У  міжнародному  пункті  пропуску  через  державний  кордон  для
повітряного  сполучення  «Запоріжжя»  (далі  –  пункт  пропуску),  встановити
режимні правила та зони прикордонного контролю.

1.1. Застосовувати терміни, що вживаються у цьому наказі у наступному
значенні:

бюджетні  установи  -  органи  державної  влади,  органи  місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку,
що  повністю  утримуються  за  рахунок  відповідно  державного  бюджету  чи
місцевого бюджету;

взаємодія – спосіб забезпечення прикордонного контролю, який полягає у
спільній  діяльності  контрольних органів  і  служб,  спрямованій на  здійснення
пропуску через державний  кордон осіб,  транспортних засобів та вантажів у
межах їх компетенції;

види  контролю – прикордонний,  митний,  санітарно-епідеміологічний,
ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль
за  переміщенням  культурних  цінностей  та  інші  передбачені  законом  види
державного  контролю,  які  здійснюються  під  час  перетинання  державного
кордону;

контрольні органи і служби – державні органи і служби, що здійснюють
прикордонний  контроль,  митний  контроль,  санітарно-епідеміологічний
контроль, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль,
контроль  за  переміщенням  культурних  цінностей,  інші  передбачені  законом
види державного контролю під час перетинання державного кордону;

координація  –  управлінська  функція  Державної  прикордонної  служби
України, що об’єднує й систематизує зусилля контрольних органів і служб для
забезпечення пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та
вантажів у відповідності до технологічних схем пропуску;

організація  -  об'єднання  людей,  суспільних  груп,  держав  на  базі
спільності інтересів, мети, програми дій тощо;

пункт пропуску через державний кордон - спеціально виділена територія
на  залізничних  і  автомобільних  станціях,  у  морських  і  річкових  портах,  в
аеропортах (на аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів,
а  також  спеціально  виділена  акваторія  у  морських  і  річкових  портах,  де
здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через
державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

підприємство  -  самостійний  суб'єкт  господарювання,  створений
компетентним  органом  державної  влади  або  органом  місцевого
самоврядування,  або  іншими  суб'єктами  для  задоволення  суспільних  та
особистих  потреб  шляхом  систематичного  здійснення  виробничої,  науково-
дослідної,  торговельної,  іншої  господарської  діяльності  в  порядку,
передбаченому цим Кодексом та іншими законами;

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  діяльності,  пов'язаної  з  пропуском через  державний
кордон осіб, транспортних засобів та вантажів.

1.2. Інші  терміни  вживати  у  значенні,  наведеному  в  Законах  України
«Про  прикордонний  контроль»,  «Про  державний  кордон  України»,  «Про
Державну прикордонну службу України» та інших нормативно-правових актах.

1.3. Визначені у цьому наказі правила перебування і пересування осіб та
транспортних засобів застосовувати тільки в межах території пункту пропуску
через  державний  кордон України  для  міжнародного  повітряного  сполучення
«Запоріжжя», який відкритий розпорядженням Кабінету Міністрів України від
04.06.1994 № 409-р.

1.4. Загальний порядок  прибуття,  перебування  та  вибуття  будь  –  яких
повітряних  суден  з  аеропорту,  проведення  необхідних  заходів  з  авіаційної
безпеки у відповідності з Додатком 17 до Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію  1944  року  «Безпека.  Захист  міжнародної  цивільної  авіації  від  актів
незаконного  втручання»,  статті  86  Повітряного  кодексу  України,  пункту  50
Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом
України  «Про  Державну  програму  авіаційної  безпеки  цивільної  авіації»,
визначаються  адміністрацією  підприємства  «Міжнародний  аеропорт
Запоріжжя»  з  врахуванням вимог  законодавства  України  з  прикордонних та
митних питань.

1.5. У  випадку  набрання  чинності  нормативно  –  правовими  актами
України, що повністю або частково змінюють вимоги законодавства України з
питань  порядку  встановлення  режимних  правил  в  пункті  пропуску  та
визначення зон прикордонного контролю, цей наказ застосовувати в частині,
що не суперечить таким нормативно – правовим актам до внесення до нього
відповідних змін.

2. Визначити наступний порядок пропуску в пункт пропуску: 
2.1.  Контроль  доступу  в  контрольовану  зону  аеропорту  автомобільних

транспортних засобів та осіб, що не перетинають державний кордон України,
здійснюється  в  порядку  визначеному  адміністрацією  підприємства
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя».  Пропуск через контрольно – пропускні
пункти  (далі  –  КПП)  таких  осіб,  автотранспортних  засобів  та  вантажів
здійснюється  контролерами  служби  авіаційної  безпеки (далі  –  САБ)  по
перепусткам, що видані адміністрацією аеропорту: 

осіб – за особистими перепустками;
транспортні засоби – за транспортними перепустками;
товари (вантажі) – за матеріальними перепустками.
2.2.  Весь  персонал  контрольних  органів  та  служб,  підприємств

(організацій) та відвідувачі (окрім пасажирів), проходять на територію пункту
пропуску тільки через пункти контролю на безпеку з використанням особистих
перепусток  встановленого  зразку.  Особисті  перепустки  повинні  носитися  на
видному місці, поверх одягу, протягом часу перебування у зонах, що визначені
у цій перепустці.



2.3.  На  вимогу  посадових  осіб  САБ  всі  працівники  підприємства
«Міжнародний  аеропорт  Запоріжжя» та  інших  підприємств,  що  здійснюють
свою  діяльність  в  пункті  пропуску,  посадові  особи  Бердянського
прикордонного загону та Запорізької митниці ДФС, інших контрольних органів
та служб, повинні надавати свої особисті перепустки для додаткової перевірки
та підтвердження їх дійсності.

2.4.  Згідно  статті  6  Державної  програми  авіаційної  безпеки  цивільної
авіації, схваленої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VІІІ, жодна
особа або транспортний засіб не може увійти або заїхати до контрольованої
зони  без  перепустки,  а  до  стерильних  зон  та  зон  обмеженого  доступу,  що
охороняються,  -  без  перепустки  та  проходження контролю на  безпеку,  який
повинен здійснюватися належним чином на постійній основі.

2.5.  Особи  закордонного  прямування  (далі  –  пасажири)  прибувають  в
пункт  пропуску  через  державний  кордон  за  наявності  дійсних  паспортних
документів на право перетинання державного кордону України та авіаквитків.
Члени екіпажів повітряних суден прибувають в пункт пропуску при наявності
посвідчення  члену  екіпажу  і  завдання  на  політ  (для  екіпажів  українських
повітряних  суден)  або  генеральної  декларації  (для  екіпажів  іноземних
повітряних суден та приватних повітряних суден).

Підприємства (установи, організації), незалежно від форм власності, які
здійснюють міжнародні пасажирські повітряні перевезення, за перевезення чи
спробу перевезення через державний кордон України пасажирів без необхідних
документів несуть відповідальність у відповідності  із  Законом України «Про
відповідальність  перевізників  під  час  здійснення  міжнародних  пасажирських
перевезень».

2.6.  Допуск  пасажирів,  у  зали  вильоту  міжнародних  авіарейсів
підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» та зали «VIP», при виїзді з
України,  здійснюється  з  загальних зон підприємств  «Міжнародний  аеропорт
Запоріжжя»  співробітниками  САБ  на  підставі  паспортних  документів  та
авіаквитків.  Допуск  таких  осіб  (пасажирів)  на  територію  пункту  пропуску
здійснюється лише з початком реєстрації на рейс, яким ці пасажири відлітають.

2.7. Посадка пасажирів на борт повітряного судна проводиться з дозволу
посадових осіб зміни підрозділу митного оформлення та зміни прикордонних
нарядів, за погодженням з командиром повітряного судна або уповноваженою
особою  перевізника.  Якщо  прикордонний  контроль  повітряного  судна  не
проводиться,  в зв’язку з  незначним часом перебування повітряного судна на
території  України,  а  митний контроль  цього  повітряного  судна  проводиться
документально,  без  присутності  посадових  осіб  підрозділу  митного
оформлення,  посадка  пасажирів  на  борт  судна  здійснюється  з  дозволу
командира повітряного судна та під контролем посадових осіб СООП та САБ
аеропорту.

Члени  екіпажів  повітряних  суден  після  завершення  прикордонного  та
митного контролю на стоянку повітряного судна прибувають самостійно. 

Предмети, що перевозяться пасажирами як багаж, переміщуються на борт
повітряного судна після закінчення їх митного оформлення згідно з порядком



визначеним  адміністрацією  аеропорту  та  під  контролем  посадової  особи
підрозділу митного оформлення та служби авіаційної безпеки. 

2.8. Пасажири, що перетинають державний кордон України, при в’їзді в
Україну, у місця проведення прикордонного та митного контролю прибувають
у  супроводі  посадових  осіб  СООП  та  САБ  аеропорту,  члени  екіпажів
повітряних суден – самостійно. 

2.9.  Вивантаження  предметів  з  повітряного  судна,  що  перевозяться
пасажирами як багаж, та доставка їх у зону митного контролю після прибуття
повітряного  судна  здійснюється  уповноваженими  представниками
міжнародного аеропорту під контролем підрозділу митного оформлення.

2.10. Посадка пасажирів у повітряні судна, які слідують через державний
кордон  України,  і  висадка  з  них,  завантаження,  розвантаження  та
перевантаження вантажу, здійснюється тільки з дозволу посадових осіб зміни
прикордонних нарядів та зміни підрозділу митного оформлення.

2.11.  Іноземець  або  особа  без  громадянства,  якій  згідно  із  Законом
України  «Про  правовий  статус  іноземців  та  осіб  без  громадянства»  не
дозволено в’їзд в Україну, через державний кордон України не пропускається
та  у  відповідності  з  частиною  другою  статті  1  Закону  України  «Про
відповідальність  перевізників  під  час  здійснення  міжнародних  пасажирських
перевезень» найближчим рейсом повертається авіаперевізником, що здійснив
перевезення цієї особи на Україну, до країни попереднього перебування або до
країни, в’їзд до якої цій особі дозволено. 

2.12. Завантаження та розвантаження вантажів (товарів) на борт (з борту)
повітряного судна  із складів тимчасового зберігання (на склади тимчасового
зберігання) здійснюється на підставі документів, визначених у пунктах 15 та 28
Типової  технологічної  схеми здійснення  митного  контролю  повітряних
транспортних  засобів  перевізників  і  товарів,  що  переміщуються  ними,  у
пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451, з дозволу посадових осіб
зміни  прикордонних  нарядів  і  підрозділу  митного  оформлення,  та  під
контролем посадової особи підрозділу митного оформлення.

2.13.  Операції  з  переміщення  товарів  з  повітряного  судна  на  склад
тимчасового  зберігання  та  з  цього  складу  на  борт  повітряного  судна
здійснюється  автотранспортними  засобами  аеропорту,  по  спеціально
встановленими  адміністрацією  аеропорту  транспортними  коридорами
(маршрутами),  згідно  з  вимогами  Типової  технологічної  схеми здійснення
митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються  ними,  у  пунктах  пропуску  через  державний  кордон,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року
№  451.  Контроль  за  їх  переміщеннями  здійснюється  посадовими  особами
підрозділу митного оформлення.

2.14.  Супроводження  ручної  кладі,  багажу,  вантажу,  поштових
відправлень, бортових припасів,  інших матеріальних цінностей, що належать
юридичним  та  фізичним  особам  і  пасажирам,  в  контрольованих  зонах
аеропорту  під  час  виконання  перевезень  на  міжнародних  авіалініях



здійснюється відповідальними особами перевізника та співробітниками САБ,
під контролем посадових осіб зміни прикордонних нарядів та зміни митниці.

2.15.  Одночасне  обслуговування  пасажирів  рейсів  міжнародного  та
внутрішнього сполучення забороняється, в зв’язку з неможливістю забезпечити
розмежування  пасажирів  рейсів  міжнародного  та  внутрішнього  сполучення
згідно із частиною 4 статті 17 Закону України «Про прикордонний контроль».

2.16. Режимні заходи в залі офіційних делегацій, під час пропуску через
державний  кордон  України  осіб,  про  прибуття  яких  офіційно  повідомлено
дипломатичними каналами, у відповідності з пунктом 5 Порядку забезпечення
безпеки посадових осіб,  щодо яких здійснюється державна охорона у місцях
постійного  та  тимчасового  перебування,  затвердженого  наказом  Управління
державної охорони України від 17 березня 2006 року № 78, зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України  30  березня  2006  року  за  №  358/12232,
здійснюються  працівниками  Управління  державної  охорони  України.
Прикордонний контроль щодо таких осіб на підставі частини першої статті 23
Закону України «Про прикордонний контроль» не проводиться.

2.17.  Тимчасове  перебування  у  режимній  зоні  пункту  пропуску
працівників  організацій,  осіб,  які  здійснюють  комерційну  діяльність  на
території  аеропорту,  і  мають  на  це  ліцензії  чи  дозволи,  оформлені  у
відповідності  з  вимогами  законодавства  України,  дозволяється  на  підставі
документу,  що  посвідчує  особу,  та  особистої  перепустки,  виданої
адміністрацією  аеропорта, з  відмітками  відділу  прикордонної  служби  або
підрозділу митного оформлення, з правом перебування тільки в тих зонах, що
визначені в перепустці.

2.18. Працівники організацій, особи, які виконують санкціоновані ремо-
нтні  (монтажні  та  інші)  роботи,  та  тимчасово  працюють  в  аеропорту  або  в
авіаційному суб'єкті за угодою, допускаються у режимну зону пункту пропуску,
за одноразовими або тимчасовими перепустками, виданими САБ аеропорту, у
встановленому  порядку,  та  у  супроводженні  визначеного  працівника
заінтересованої  служби  аеропорту  або  авіаційного  суб’єкта.  Такі  роботи,  як
правило, проводяться у час, коли відсутня реєстрація пасажирів і узгоджуються
із САБ, відділом прикордонної служби та підрозділом митного оформлення.

2.19. Транспортні засоби, що належать організаціям визначеним у пункті
3.2 глави 3 цього Порядку, для виконання робіт пропускаються через КПП за
тимчасовими  або  разовими  автомобільними  перепустками.  Під’їзд  цих
транспортних засобів до повітряних суден, у режимну зону пункту пропуску
забороняється.  Під  час  перебування  на  території  пункту  пропуску
автотранспортні  засоби  обов’язково  супроводжуються  уповноваженим
представником відповідної служби аеропорту.

Особи, які знаходяться (перевозяться) в транспортному засобі пропуска-
ються через КПП за особистими перепустками.

2.20. Співробітники контрольних органів та служб (організацій, установ),
які  виконують  свої  функції  у  пункті  пропуску  через  державний  кордон,
перебувають  в  режимній  зоні  пункту  пропуску,  за  наявності  службових
посвідчень  і  особистих  перепусток,  виданих  адміністрацією  аеропорту,  з



правом перебування у режимній зоні пункту пропуску. Пропуск їх на територію
аеропорту  здійснюється  співробітником САБ через  визначені  адміністрацією
аеропорту  КПП  або  пункти  контролю  на  безпеку  на  підставі  особистих
перепусток.

2.21.  Працівники  та  службовці  аеропорту,  які  постійно  працюють  в
контрольованій зоні аеропорту, прибувають в режимній зоні пункту пропуску,
за наявності особистої постійної перепуски з відмітками відділу прикордонної
служби або підрозділу митного оформлення.

2.22.  Керівний  склад  Державної  прикордонної  служби  України,
Державної фіскальної служби України, Державної служби України з нагляду за
забезпеченням  безпеки  авіації  України,  Управління  авіаційної  безпеки
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації України,
у  режимних  зонах  пункту  пропуску  перебувають  за  службовими
посвідченнями.

2.23. Працівники контрольних органів та служб, транспортних та інших
підприємств (організацій,  установ),  що здійснюють свою діяльність  в пункті
пропуску,  перебувають  на  території  пункту  пропуску  протягом  часу
необхідного  для  виконання службових обов’язків.  Перевірка  перебування  на
робочих  місцях співробітників  контрольних  органів  та  служб, згідно  з
затвердженими  графіками  роботи,  здійснюється  у  порядку,  визначеному
центральними органами виконавчої влади, що в установленому законодавством
порядку утворили ці підрозділи.

2.24.  Переміщення  персоналу  аеропорту  в  межах  пункту  пропуску,
здійснюється  згідно  з  визначеними  маршрутами,  які  погоджуються  з
керівником САБ, а в разі переміщення через зони митного та прикордонного
контролю   відповідно  з  старшим зміни  підрозділу  митного  оформлення та
СЗПН.

2.25.  Службовий  транспорт  Запорізької  митниці  ДФС,  Бердянського
прикордонного  загону  та  інших  контрольних  служб,  який  використовується
посадовими особами під час виконання своїх службових обов’язків, в режимну
зону  пункту  пропуску  пропускається  співробітниками  САБ  на  підставі
перепусток на автотранспорт, виданих адміністрацією аеропорту.

2.26.  Співробітники  правоохоронних  органів  України,  депутати  та
посадові  особи  органів  влади  України  на  територію  підприємства
«Міжнародний  аеропорт  Запоріжжя»,  в  тому  числі  і  на  територію  пункту
пропуску, пропускаються в порядку, визначеному адміністрацією аеропорту.

2.27.  Правом  безперешкодного  перебування  в  пункті  пропуску  у
службових справах, без попереднього інформування начальника Бердянського
прикордонного  загону  користуються  згідно  із  законодавством  за  наявності
службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, перепустки, виданої
адміністрацією аеропорту та після проходження контролю на АБ: 

народні депутати України, депутати місцевих рад народних депутатів –
під  час  вирішення  питань  своєї  депутатської  діяльності.  (Рішення
Конституційного суду України від 10 квітня 2003 року №7-рп/2003:

«п.  3  мотивувальної  частини  і  п.  1.2  резолютивної  частини
підкреслюється,  що право  народного  депутата  при  пред'явленні  посвідчення



народного  депутата  України  безперешкодно  відвідувати  органи  державної
влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  а  також  його  право
безперешкодного  доступу  на  всі  підприємства,  в  установи  та  організації,
розташовані  на  території  України,  не  можуть  бути  обмежені  з  підстав
підпорядкування, форм власності цих об'єктів та встановленого на них режиму
секретності»). 

Проте  зазначені  положення  застосовуються  з  урахуванням  режиму
доступу  на  окремі  об'єкти,  стосовно  яких  законом  встановлено  спеціальний
режим доступу, зокрема пред'явлення чи оформлення інших документів,  ніж
посвідчення народного депутата України;

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  спеціальних  підрозділів  по  боротьбі  з
організованою  злочинністю  органів  Національної  поліції  України  і  Служби
безпеки  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;

працівники  органів  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;

посадові особи Державної санітарно-епідеміологічної служби України під
час  здійснення  медичного  (санітарного)  огляду  осіб,  транспортних  засобів,
вантажів;

представники Міжвідомчого цільового центру при Міністерстві фінансів
України  та  представники  спільних  мобільних  груп  з  попередження  та
виявлення  порушень  законодавства  з  питань  державної  митної  справи  у
відповідності до вимог ПКМУ від 8 червня 2016 року №371 «Питання протидії
незаконному переміщенню товарів через державний кордон України»;

представники Національного антикорупційного бюро України.
2.28.  Співробітники  Національної  поліції  України  та  Служби  безпеки

України  в  Запорізькій  області,  під  час  перебування  у  режимні  зоні  пункту
пропуску  повинні  мати  службові  посвідчення,  письмові  приписи
(розпорядження)  відповідних керівників  правоохоронних органів  та  особисті
перепустки, що видані адміністрацією аеропорту та проходження контролю на
АБ.  Попереднє  сповіщення  начальника  Бердянського  прикордонного  загону
про перебування працівників в пункті пропуску відповідних правоохоронних
органів здійснюється керівниками цих правоохоронних органів.



2.29.  Працівники  і  службовий  транспорт  органів  державної  влади,  що
задіяні у  розслідуванні та ліквідації наслідків надзвичайної події, що скоєна в
аеропорту (терористичний акт, диверсія, інше незаконне втручання в діяльність
цивільної авіації),  або під час авіаційної події  в аеропорту, пропускаються у
режимну зону пункту пропуску безперешкодно в супроводі працівника САБ. 

2.30. Бойова обслуга пожежних і аварійно-рятувальних команд з метою
ліквідації   пожеж,  аварій,  стихійного  лиха,  забезпечення  аварійної  посадки
повітряних суден та  працівники швидкої медичної допомоги в разі нещасних
випадків  пропускаються  у  режимну  зону  пункту  пропуску  аеропорту
безперешкодно.  В’їзд  таких  транспортних  засобів  у  зони  прикордонного  та
митного  контролю  здійснюється  у  супроводі  працівника  САБ.  Про  виклик
машин швидкої допомоги, аварійно-рятувальних бригад та пожежних команд
СЗПН  та  старший  зміни  підрозділу  митного  органу  повідомляються
диспетчерською службою аеропорту.

2.31. Працівники правоохоронних органів і інших органів влади, під час
перебування в режимній зоні пункту пропуску, відносно посадових осіб зміни
прикордонних  нарядів,  керуються  вимогами  частини  третьої  статті  23  та
частини третьої статті 24 Закону України «Про Державну прикордонну службу
України».

2.32. Списки (заявки щодо отримання особистих перепусток) працівників,
що  виконують  службові  обов’язки  у  режимній  зоні  пункту  пропуску,
керівниками  контрольних  органів  та  служб,  транспортних  та  інших
підприємств (організацій, установ), надаються один раз на рік на затвердження
начальнику Бердянського прикордонного загону. За потребою, протягом року
до затверджених списків  (заявок  щодо отримання особистих перепусток),  за
поданням відповідних керівників, вносяться зміни і доповнення.

На території пункту пропуску для повітряного сполучення «Запоріжжя»,
у  відповідності  з  абзацом  четвертим  пункту  21  Положення  про  пункти
пропуску  через  державний  кордон  та  пункти  контролю,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  18  серпня  2010  року  №  751,
посадовими  особами  контрольних  органів  та  служб,  під  час  виконання
службових  завдань,  замість  представницьких  карток  використовуються
перепустки  єдиного  зразка  для  перебування  в  контрольованих  та/або  зонах
обмеженого  доступу,  включаючи  територію  пункту  пропуску,  зони
прикордонного та митного контролю. Порядок видачі перепусток визначається
адміністрацією  підприємства  «Міжнародний  аеропорт  Запоріжжя»  (далі  –
аеропорт).

2.33.  Всі  особисті  перепустки,  в  тому  числі  тимчасові,  разові  та
перепустки  на  транспортні  засоби,  які  дають  право  допуску  в  зони
прикордонного та митного контролю пункту пропуску (далі –  режимна зона
пункту пропуску), оформляються та видаються адміністрацією аеропорту після
письмового  узгодження  з  керівниками  відділу  прикордонної  служби
«Запоріжжя»  та  митного  поста  «Запоріжжя-аеропорт».  Бердянський
прикордонний загін має право перегляду в будь-який час надання дозволу на
видачу відповідної перепустки та її скасування. 



2.34. Право на перебування власника перепустки у зонах прикордонного
та  митного  контролю  може  бути  обмежено  виключно  посадовою  особою
відділу  прикордонної  служби  «Запоріжжя»  чи  посадовою  особою  митного
поста «Запоріжжя-аеропорт».

Підтвердження  такого  дозволу  зазначається  в  перепустках  аеропорту  з
визначенням відповідних зон доступу.

Перепустки в зони для здійснення прикордонного, митного  контролю та
з  питань  авіаційної  безпеки  видаються  заступником  керівника  аеропорту  з
авіаційної безпеки.

2.35. Керівники правоохоронних органів, що зазначені у підпункті 2.27.
пункту  2  цього  наказу,  один  раз  на  рік  подають  на  ім’я  начальника
Бердянського  прикордонного  загону  списки  працівників,  які  мають  право  в
службових справах перебувати в пункті пропуску для повітряного сполучення
«Запоріжжя».  За  потребою,  протягом  року  до  затверджених  начальником
Бердянського  прикордонного  загону  списків  вносяться  зміни  і  доповнення.
Зазначені  списки  (витяги  з  них)  направляються  штабом  Бердянського
прикордонного загону у відділ прикордонної служби «Запоріжжя».

3. Визначити наступний порядок виходу (виїзду) з пункту пропуску:
3.1. Повернення пасажирів, які були допущені у режимну зону пункту

пропуску, до загальних зон підприємств «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
та  зали  «VIP»  дозволяється  старшим  зміни  прикордонних  нарядів  відділу
прикордонної  служби  (далі  –  СЗПН)  та  старшим  зміни  підрозділу  митного
оформлення з одночасним наданням повідомлення посадовим особам служби
організації обслуговування пасажирів (далі  – СООП) та САБ.

3.2. Вихід пасажирів із залів накопичення на перон, після завершення
прикордонного та митного контролю, для вибуття на стоянку повітряного судна
здійснюється з дозволу посадових осіб зміни прикордонних нарядів та зміни
підрозділу  митного  оформлення  та  у  порядку  визначеному  адміністрацією
аеропорту.  На  стоянку  повітряного  судна  пасажири  слідують  у  супроводі
посадових  осіб  СООП  та  САБ  аеропорту,  при  необхідності,  прикордонного
наряду.

3.3. Пропуск  вантажів  (товарів), що  ввозяться  на  митну  територію
України,  здійснюється  співробітниками  САБ  на  підставі  матеріальної
перепустки  аеропорту.  Матеріальні  перепустки  оформляються  диспетчером
вантажного  комплексу  СООП  у  разі  наявності  на  товаросупровідних
документах  на  ці  вантажі  (товари) відповідних  відміток  підрозділу  митного
оформлення,  оформлених  згідно  із  вимогами  Типової  технологічної  схеми
здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і
товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року
№  451,  та  відмітки  відділу  прикордонної  служби,  що  є  дозволом  на
перетинання державного кордону на в’їзд в Україну.

3.4. Дозвіл  на  відправлення  з  пункту  пропуску  повітряного  судна
надається  диспетчерською  службою  аеропорту  тільки  після  отримання
інформації  від  старшого  зміни  прикордонних  нарядів  відділу  прикордонної
служби (далі – СЗПН) та старшого зміни підрозділу митного оформлення про



закінчення  на  цьому  повітряному  судні  всіх  передбачених  законодавством
України видів контролю.

4.  Визначити наступний порядок контролю за станом режиму в пункті
пропуску:

4.1. Контроль за виконанням режимних правил на всій території пункту
пропуску,  зокрема  на  стоянках  повітряних  суден  та  в  місцях  проведення
прикордонного  контролю  пасажирів  здійснюється  відповідними
прикордонними нарядами  із  складу  зміни  прикордонних  нарядів  самостійно
або  спільно  з  посадовими  особами  САБ  аеропорту  та  шляхом  ведення
відеоспостереження за повітряними судами, які прибувають в пункт пропуску,
черговим відділу прикордонної служби «Запоріжжя».

4.2.  Начальник  відділу  прикордонної  служби  спільно  з  адміністрацією
комунального  підприємства  «Міжнародний  аеропорт  Запоріжжя»
щоквартально організовують  та  здійснюють  комісійну  комплексну  перевірку
(обстеження)  стану  додержання режиму в пункті  пропуску.   Посадові  особи
митного  органу,  інших  контрольних  служб,  що  здійснюють  державний
контроль в пункті пропуску, до комісійної комплексної перевірки (обстеження)
стану  додержання  режиму  в  пункті  пропуску  залучаються  за  згодою  їх
керівників. За результатами комплексної комісійної перевірки складається акт,
який підписується членами комісії і затверджується начальником Бердянського
прикордонного загону та керівником митного органу.

У разі  виявлення під час обстеження порушень законодавства  України
або  ознак  злочинів,  управлінням  Бердянського  прикордонного  загону  в
установленому  законодавством  порядку  інформуються  органи  прокуратури,
Служби безпеки України, за потреби, інші територіальні правоохоронні органи.

4.3. Керівники  контрольних  органів  (служб),  які  здійснюють  свою
діяльність у пункті пропуску, один раз на місяць, до 25 числа, подають на ім’я
начальника  відділу  прикордонної  служби,  для  здійснення  відповідного
контролю, графіки роботи посадових та службових осіб на наступний місяць.

4.4. Контроль  за  додержанням  режиму  в  режимній  зоні  пункту
пропуску  працівниками  та  службовцями  аеропорту,  що  мають  допуск  на
територію пункту пропуску, здійснюється відповідно до компетенції відділом
прикордонної служби та підрозділом митного оформлення.

4.5. Співробітники контрольних органів та служб, під час знаходження
в пункті пропуску, зобов’язані:

постійно мати при собі перепустки, які видані адміністрацією аеропорту;
переміщуватись тільки по визначеним маршрутам;
інформувати посадових осіб зміни прикордонних нарядів про прийняті

рішення щодо не пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів
та  вантажів,  їх  затримання,  погоджувати  місця  знаходження  затриманих
транспортних засобів та вантажів, факти порушення режиму в пункті пропуску;

інформувати прикордонні наряди про прийняті рішення щодо проведення
поглибленого  огляду  транспортних  засобів  та  вантажів,  погоджувати  місця
проведення їх огляду;



інформувати посадових осіб зміни прикордонних нарядів про прибуття в
аеропорт  осіб,  що  користуються  правом  безперешкодного  перебування  на
території пункту пропуску, аеропорту.

4.6. Працівники аеропорту та посадові особи САБ, під час знаходження в
пункті пропуску, зобов’язані:

знаходитися  тільки  в  місцях,  визначених  для  проведення  робіт  або
виконання  службових  завдань  (при  необхідності  переміщення  у  зонах
прикордонного та митного контролю пункту пропуску з питань, пов’язаних з
виконанням  службових  обов’язків,  отримувати  дозвіл  на  це  від  СЗПН  та
старшого зміни митниці);

переміщуватись тільки по визначеним маршрутам;
інформувати  посадових  осіб  зміни  прикордонних  нарядів  про  факти

порушення режиму в пункті пропуску.
4.7.  Особи,  винні  у  порушенні  режиму  в  пункті  пропуску,  несуть

відповідальність згідно з законодавством України.
4.8.  На  народного  депутата  розповсюджується  загальний  порядок

притягнення до адміністративної відповідальності, якщо це не пов'язано з його
затриманням  чи  арештом,  для  чого  потрібна  згода  Верховної  Ради  (п.  4
мотивувальної і п. 1.3 резолютивної частин Рішення КСУ від 10.04.2003 р. у
справі про гарантії діяльності народного депутата України).

5.  Визначити  наступний  порядок  організації  взаємодії  з  контрольними
органами і службами:

5.1. Взаємодія  організовується  і  підтримується  з  метою  узгодження
спільних  дій  підрозділів  охорони  державного  кордону  (зміни  прикордонних
нарядів  у  пункті  пропуску)  з  контрольними  органами  і  службами  під  час
пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів.

5.2. Контроль  за  додержанням  загального  стану  режиму  в  пункті
пропуску  здійснюється  всім  складом  зміни  прикордонних  нарядів  у  пункті
пропуску  та  шляхом  періодичної  перевірки  прикордонними  нарядами.
Контроль  за  додержанням  режиму  в  місцях  (зонах)  здійснення  митного  та
інших видів контролю покладається на відповідні митні та контрольні органи і
служби.

5.3. Згідно  з  пунктом  4.1.  розділу  ІV  Порядку  дій  посадових  осіб
органів  охорони  державного  кордону,  в  пункті  пропуску  «Запоріжжя»,
контроль за пропускним і внутрішнім об’єктовим режимом, доступом  осіб до
контрольованих  зон,  станом  огорожі,  а  також  охорона  повітряних  суден,
супровід пасажирів та  захист їх  об’єктів покладаються на службу авіаційної
безпеки.

6. Визначити наступні зони прикордонного контролю:
6.1.  У  пункті  пропуску  через  державний  кордон  для  міжнародного

повітряного сполучення «Запоріжжя» визначити зони прикордонного контролю
в наступних межах:

в приміщені аеровокзального комплексу «на відліт» – в межах від лінії
паспортного контролю включно до місць стоянок літаків, зона руху пасажирів
від  залу  відльоту  до  літаку  (транспортний  засіб  ТОВ «Аерохелдлінг»,  яким
переміщуються  пасажири)  та  літаки  під  час  здійснення  прикордонного



контролю, крім  магазину безмитної торгівлі «Duty free» та буфету товариства з
обмеженою відповідальністю «Авіа-сервіс»;   

в  приміщені  аеровокзального  комплексу  «на  приліт»  –  в  межах  від
стоянок  літаків,  літаки,  зона  руху  пасажирів  від  літаку  до  залу  прильоту
(транспортний засіб ТОВ «Аерохелдлінг», яким переміщуються пасажири), зал
прильоту  до  лінії  паспортного  контролю  включно  під  час  здійснення
прикордонного контролю;

в залі VIP – в межах від лінії паспортного контролю включно до місць
стоянок літаків під час здійснення прикордонного контролю;

місця  стоянок  повітряних  транспортних  засобів,  транспортні  засоби
закордонного прямування під час здійснення прикордонного контролю;

приміщення прийому (видачі) багажу.
6.2.  Для  забезпечення  здійснення  прикордонного  контролю  осіб,  які

перетинають  державний  кордон  у  пункті  пропуску,  керівництвом  аеропорту
вживаються необхідні заходи до спрямування потоку пасажирів та запобігання
проникненню  сторонніх  осіб  у  місця  та  приміщення  для  здійснення
прикордонного контролю.

7. Встановити наступні додаткові режимні правила:
7.1.  У  зонах  прикордонного  контролю  встановити  додаткові  режимні

правила  з  метою  недопущення  сторонніх  осіб  до  місць  здійснення
прикордонного контролю, створення комфортних умов для  роботи персоналу
відділу прикордонної служби. 

7.2.  Режим  зони  прикордонного  контролю  діє  на  період  здійснення
прикордонного контролю.

7.3. У зону прикордонного контролю допускаються:
7.3.1. Співробітники Запорізької митниці ДФС, санітарно-карантинного,

ветеринарного,  фітосанітарного,  екологічного та інших видів контролю для
виконання  службових  обов'язків  за  службовими  посвідченнями  та
перепустками,  виданими  службою  авіаційної  безпеки  КП  «Міжнародний
аеропорт Запоріжжя» з відома старшого зміни прикордонних нарядів.

7.3.2.  Працівники  правоохоронних  органів  для  виконання  службових
обов'язків  у  зоні  прикордонного  контролю  за  службовим  посвідченням  та
письмовим розпорядженням керівника правоохоронного органу, узгодженим   з
начальником Бердянського прикордонного загону.

7.4.  Право  безперешкодного  перебування  в  пункті  пропуску  через
державний кордон категорії  громадян,  які  зазначені  у  пункті  3.2.  розділу ІІІ
наказу Адміністрації  державної  прикордонної  служби України від  29 серпня
2011  року  №  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
№1117/19855, не поширюється на зони прикордонного контролю. 



7.5.  Згідно  статті  6  Державної  програми  авіаційної  безпеки  цивільної
авіації, схваленої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VІІІ, жодна
особа або транспортний засіб не може увійти або заїхати до контрольованої
зони  без  перепустки,  а  до  стерильних  зон  та  зон  обмеженого  доступу,  що
охороняються,  -  без  перепустки  та  проходження контролю на  безпеку,  який
повинен  здійснюватися  належним  чином  на  постійній  основі  (виключення
містяться тільки для пасажирів, членів екіпажу, фізичних осіб - експлуатантів
повітряного судна, аварійно - рятувальних та медичних служб та особи, щодо
яких здійснюється охорона УДО).

7.6.  Усі  особи,  які  у  зв’язку  із  службовою  необхідністю  мають  право
перебувати  в  зонах  прикордонного  контролю,  повинні  отримати  дозвіл
підрозділу охорони державного кордону.

7.7. Особи, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у режимні зоні
пункту пропуску, зобов’язані:

отримати від адміністрації аеропорту перепустку встановленого зразка, з
відміткою про право перебувати у режимній зоні пункту пропуску; 

з прибуттям у режимну зону пункту пропуску проінформувати СЗПН про
мету  відвідування  та  надати  документ,  що  посвідчує  особу  та  перепустку
аеропорту з відміткою про право перебувати  в режимній зоні пункту пропуску
із відміткою Держприкордонслужби України;

під час знаходження  режимній зоні пункту пропуску постійно мати при
собі  документ,  що  посвідчує  особу  та  перепустку  аеропорту  з  відміткою
Держприкордонслужби України (про право перебувати режимній зоні пункту
пропуску);

при  вибутті  з  режимної  зони  пункту  пропуску здати  перепустку
аеропорту співробітникам САБ. 

7.8.  Переміщення  через  режимну  зону  дозволяється  виключно  з
погодженням посадової особи відділу прикордонної служби:

транспортних засобів,  вантажів  та  речей  господарського  чи будь-якого
іншого характеру;

товарів, що поміщені у митний режим безмитної торгівлі;
товарів, що розміщені на складах магазинів безмитної торгівлі (далі МБТ)

в межах пункту пропуску.
7.9. Утримувач МБТ під час забезпечення діяльності МТБ, що пов’язана

із  будь-якими заходами – маніпуляціями,  які  здійснюються в тому числі  і  в
режимній  зоні  повинен  заздалегідь  повідомити  посадових  осіб  відділу
прикордонної служби про їх проведення.

У разі переміщення будь-якого виду транспорту, вантажів включно і тих,
що  знаходиться  у  митному  режимі  безмитної  торгівлі,  утримувач  МБТ
забезпечує  доступ  до  їх  спільного  з  представниками  САБ та  митниці  ДФС
огляду.

Супровід посадових осіб,  які  перелічені  у  пунктах 2.26.  –  2.27.   цього
наказу,  здійснює  посадова  особа  САБ,  крім  того,  у  зоні  прикордонного
контролю такі особи супроводжуються посадовою особою зміни прикордонних
нарядів, що призначена СЗПН, в зоні митного контролю – посадовою особою
митного поста «Запоріжжя – аеропорт» Запорізької митниці ДФС.



7.10. Право на перебування власника перепустки у зонах прикордонного
та  митного  контролю  обмежується  виключно  посадовою  особою  відділу
прикордонної  служби  «Запоріжжя»  чи  посадовою  особою  митного  поста
«Запоріжжя-аеропорт» Запорізької митниці ДФС.

8. Прикінцеві положення.
8.1. Вимоги щодо встановлення та контролю за додержанням режиму в

пункті  пропуску  «Запоріжжя» довести  до  персоналу  відділу  прикордонної
служби «Запоріжжя» IV категорії (тип А) та зацікавлених осіб, які здійснюють
свою діяльність в пункті пропуску через державний кордон для міжнародного
повітряного сполучення  «Запоріжжя».

8.2. Наказ Бердянського прикордонного загону від 12 грудня 2017 року
№116  «Про  встановлення  режиму  в  пункті  пропуску  для  міжнародного
повітряного сполучення  «Запоріжжя» вважати таким, що втратив чинність.

8.3.  Помічнику  начальника  прикордонного  загону  –  начальнику  прес-
служби  спільно  зі  штабом  прикордонного  загону  провести  роботу  щодо
висвітлення вимог наказу в засобах масової інформації. 

8.4.  Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  першого  заступника
начальника прикордонного загону – начальника штабу.

Начальник  Бердянського прикордонного загону
полковник                                                         О. Мартинюк



ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник начальника загону – начальник штабу
майор                                                                                                       Є. Дзікевич
«___» ________ 2018 року

Виконуючий обов’язки заступника начальник Запорізької митниці ДФС 
                                                                                                              О. Сидоренко
«___» ________ 2018 року

Директор КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
                                                                                                           В. Біскупський
«___» ________ 2018 року

Помічник начальника загону з правової роботи –
начальник групи правового забезпечення
підполковник юстиції                                                                               О. Мінаєв
«___» ________ 2018 року

Відповідальний виконавець (з питань надання публічної 
інформації) відділення документального 
забезпечення штабу
прапорщик                                                                                             О. Колесник
«___» ________ 2018 року

Розрахунок розсилки:
Прим. 1 – в справу № ______
Разом 1 прим.
Розрахунок розсилки склав:                            О. Славський
«___» ________ 2018 року
Виконав  Славський О.


