
 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИКОРДОННОГО ПРАВОПОРЯДКУ БЕРЕГШУРАНЬ 

 

 

         ВИТЯГ 

з правил дотримання режиму в пункті пропуску «Берегшурань», що 

стосуються пасажирів. 

 
Режим в пункті пропуску визначає ті, обов’язкового характеру правила, яких повинні 

дотримуватися, як представники контролюючих органів так і пасажири в інтересах безпечного та 

безперешкодного здійснення прикордонного контролю.  

 

Правила режиму в пункті пропуску, що стосуються пасажирів є наступними: 

 

1. Територія пункту пропуску: 

 

Територією пункту пропуску є відгороджена ділянка між лінією державного кордону та 

інформаційною табличкою, розміщеною зі сторони населеного пункту Берегшурань, що позначає 

початок пункту пропуску. 

 

2.   Oргани, що приймають участь у контролі пункту пропуску: 

 

 Представництво прикордоного правопорядку Берегшурань Головного Управління Поліції 

Саболч-Сатмар-Берегської області ( в подальшому ППП ). 

 Прикордонне Представництво Берегшурань Управління Митно-фінансової Служби 

Саболч-Сатмар-Берегської області .    

Інші органи на території пункту пропуску можуть здійснювати контроль (вжити заходи) у 

випадку спільної взаємодії або з окремим дозволом.   

 

3. На перетин кордону мають право: 

 

    особи, які проїздними документами беруть участь у міжнародному русі за положеннями 

Шенгенського Кодексу. 

    особи, які проїздними документами  беруть участь в місцевому прикордонному русі 

відповідно до Конвенції місцевого прикордонного руху. 

    Особи з іншими документи, які служать для перетину кордону за положеннями 

міжнародних договорів та законодавчих актів. 

    транспортні засоби, що відрізняються від типових у транспортному руху та їх пасажири за 

спеціальним дозволом. 

 

Перетин кордону може здійснюватися пішки, на велосипеді, на мотоциклі, автомобілі, автобусі та 

вантажними транспортними засобами, максимальна спільна маса якого не перевищує дозволене 

7.5 тонн.  

 

Враховуючи вище вказане, перетин транспортних засобів, що відрізняються від типових, що 

приймають участь у транспортному руху, можливе тільки за попереднім узгодженням з 

Управлінням Поліціїї Саболч-Сатмар-Берегської області, а при необхідності за узгодженням з 

іншими органами влади та з  їхньою згодою, з спеціальним дозволом компетентного органу 
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Управління Поліціїї Саболч-Сатмар-Берегської області, про що рішенням повідомляють орган 

Митно-фінансової служби та тих, кого це стосується.                                                            

 

4. Контроль в пункті пропуску: 

 

Контроль в пункті пропуску здійснюється в порядку черговості прибування пасажирів. 

Позачерговий контроль здійснюється тільки у випадках перевірки осіб, які мають дипломатичну 

або іншого роду недоторканість. На підставі 332/2007. (ХІІ.13.) Декрету Уряду 9/А §. якщо до 

перетинукордону прив’язується значний економічний, соціальний, медичний чи культурний 

інтерес, контроль перетину кордону - поза чергою - здійснюється за запитом.  

Пішоходи та їдущі на велосипеді зобов’язані рухатися тільки по визначеній пішохідній доріжці, 

між загороджувальний парканом та адміністративною будівлею, виконувати вказівки паспортиста 

з метою не заважання руху транспортних засобів. Після закінчення паспортного контролю 

представник митного органу пропускає пасажирів по одному через прохідну частину 

загороджувального паркану до місця проведення митного контролю. 

 

Порядок  перевірки пасажирів в обох напрямках наступний: 

 

1. Перевірка співробітниками Поліції паспортних та інших проїзних документів і також 

транспортних засобів,  

2. Митний контроль, що виконує співробітник Митно-фінансової служби. 

 

 5.  ОБОВ’ЯЗКОВІ правила, що стосуються пасажирів: 

 

Пасажири, що прибули з метою перетину кордону, зобов’язані надати свої проїзні і персональні  

документи, також документи транспортного засобу співробітнику поліції, який здійснює 

прикордонний контроль. 

 

Особи, що перетинають державний кордон на транспортних засобах, як основне правило, повинні 

знаходитися у транспортному засобі, якщо представник поліції або митниці, в інтересах 

здійснення контролю, не визначить інакше. 

 

Під час огляду транспортного засобу на прохання поліцейського або митника, водії транспортних 

засобів повинні відкрити пасажирський, моторний та вантажний відсіки транспортного засобу, 

речі що там знаходяться, викласти, відкрити пакети і знову вкласти. 

 

Громадяни, відносно яких співробітниками поліції або митниці відбувається оформлення або 

виконуються офіційні дії, можуть покинути визначене їм на період проведення дій місце або 

пункт пропуску тільки з дозволу представника або співробітника органу, який ініціював 

оформлення. 

 

Громадяни у ході перетинання державного кордону перед або після лінії поліцейського та 

митного контролю, виключно з дозволом Поліції можуть знаходитися на визначених стоянках  з 

метою  скористання послугами сервісних місць (обмін валюти, туалети, ін.) та вирішувати свої 

справи.  

 

Під час перебування в пункті пропуску водії транспортних засобів повинні дотримуватися правил 

дорожнього руху. 

 

Громадяни, які рухаються в пункті пропуску в пішому порядку або на транспортних засобах, 

викидати сміття повинні тільки в відповідні урни. Викидання сміття в невизначених для цього 

місцях тягне за собою адміністративну відповідальність. 
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Громадяни, які прибувають в пункт пропуску не з метою перетинання державного кордону, а 

також громадяни, які бажають скористатися послугами сервісних місць (обмін валюти, туалети, 

ін.) виключно з попереднім дозволом Поліції можуть знаходитися на стоянках, спеціально 

обладнаних для пасажирів, на в’їздній ти виїздній смугах руху. 

 

Делегації, офіційні групи та прибувающі з метою перевірки, своїми транспортними засобами 

можуть перебувати як на службових так і на пасажирських стоянках  

 

6.  ЗАБОРОНИ, що стосуються пасажирів: 

 

На території пункту пропуску заборонено: 

-    смітити, забруднювати навколишнє середовище. 

- будівлі, що знаходяться на території пункту пропуску, використовувати не за призначенням, 

пошкоджувати їх, робити їх непридатними до використання. 

- ходити пішки між транспортними доріжками 

- без дозволу фотографувати, робити відео записи. 

- користуватися мобільним телефоном під час прикордонного або митного контролю без 

дозволу службової особи, яка проводить контроль. 

- заборонено залишати на тривалий час або без догляду транспортні засоби на стоянках, окрім  

часу необхідного для оформлення документів. 

- на території пункту пропуску крім представників Поліції та пасажирів заборонено викладати 

комунальне смиття. 

- заборонено палити в приміщеннях пункту пропуску. 

 

На території пункту пропуску дозволяється палити тільки в визначених для цього місцях.  

Визначені для паління місця знаходяться на: 

- на виїздній смузі, в місці поглибленого контролю автобусів. 

- на в’їздній смузі, під закритим місцем загального контролю біля стіни монтажного зала. 

 

7.  Наслідки порушення режиму в пункті пропуску: 

 

За дотримання режиму в пункті пропуску несуть відповідальність службовці поліції. 

При виявленні адміністративного правопорушення, представники Поліції і також Митно-

фінансової Служби зобов’язані прийняти необхідні міри та припинити адміністративне 

правопорушення. 

Порушення режиму пункту пропуску санкціоніруються з урахуванням можливостей, 

передбачених законом.  

 

 

Берегшурань, 14. червня 2021. року. 

 

 

 

 

                                                     Др. Папп Андраш 

                                                                                   підполковник полції 

                                                                                             Керівник 

                                                                         Представництва Прикордонного  

                                                                             Правопорядку Берегшурань. 
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