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ВИТЯГ 

з правил дотримання режиму 

в пункті пропуску автомобільного сполучення Лоньа, 

 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. Загальні особливості та реалізація контролю: 

Автодорожний пункт пропуска відповідно міжнародному руху пасажирів та Конвенції 

Місцевого Прикордонного руху для угорсько-українського місцевого прикордонного руху 

відкритий протягом обмеженого часу між 07:00-18:00 годин. 

 

Пункт пропуска закритої системи, територія між шлагбаумами з сторони села Лоньа та з 

сторони України. 

 

2.  В контролі пункту пропуску приймають участь такі органи: 

 Прикордонне Представництво Барабаш, 

 Митно-фінансова служба Управління Саболч-Сатмар-Берегської області   

               Прикордонне    Представництво Берегшурань. 

.   

3. На перетин кордону в пункті пропуска мають право: 

 пасажири, що беруть участь у міжнародному русі та мають свої проїздні документи 

за положенням Шенгенського Кодексу. 

 пасажири з проїздними документами, що беруть участь в місцевому прикордонному 

русі відповідно до Конвенції місцевого прикордонного руху. 

 в міжнародних договорах та законодавчих актах, прийнятих відносно пасажирів з 

іншими документами, які служать для перетину кордону. 

 транспортні засоби різних типів та їх пасажири за спеціальним дозволом. 

 

Перетин кордону може здійснюватися у пішому порядку, на велосипеді,мотоциклі, 

автомобілі. 

 

4. Порядок контроля і прохода пасажирів та транспортних засобів в пункті пропуску: 

- пасажири  з правом свободного пересування мають право користатися смугою EU, EEA, 

CH а також можуть користатися смугою з табличкою ALL  PASSPORT. 

- всі інші пасажири мають користатися смугою з табличкою ALL  PASSPORT. 
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- на  пункті пропуску у випадку неравномірного розподілення 

транспортного руху Поліція для уникнення неравномірності руху на потрібний час може 

припинити дійсність правил смуг. 

- припинення дії цих правил має опередити консультація з митним органом. 

- Милиция имет право следовать за закритьие и патока на вйезд и на выезд, после 

закритьие в не рабочий час перебування заборонено. 

 

5.  Порядок контролю і пропуску пасажирів: 

      Контроль  і пропуск пасажирів здійснюється в порядку черговості прибування. 

 

Оформление на везд  

Проверку сотрудники- инспектора прикордонной и митный службы делают спильно по 

29000/16779-69/2019 номеру и с одноразовой остановкой 

Вихідний трафік: 

1. Перевірка співробітниками Поліції паспортних доккументів та інших транспортних       

документів ,        

      2. Митний контроль, що виконують співробітники Митно-Фінансової Служби.  

 

Позачерговий контроль і перетинання державного кордону: 
  Від чергового прибування можна відступитися тільки в випадках осіб, які мають               

дипломатичну або іншого роду недоторканість, а також згідно Указу Державного Управління 

332/2007. (ХІІ.13.) 9/A§ якщо прив’язуються до перетину кордону значні єкономічні, 

соціальні, здравоохранні чи культурні зацікавленності, перевірка перетину кордону-на 

вимогу-виконуеться поза чергою. 

 

 ОБОВ’ЯЗКОВІ правила, що стосуються пасажирів: 

 Пасажири, що прибули на контроль зобов’язані надати свої проїзні документи, 

співробітнику поліції, який здійснює прикордонний контроль. 

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

правило, можуть знаходитися в автомобілях, якщо представник поліції або митниці, в 

інтересах здійснення контролю, не визначить інакше. 

 Під час перевірки транспортних засобів (вантажів), водій транспортного засобу 

(власник, перевізник), на вимогу представника поліції або митниці, зобов’язаний 

відкрити салон, моторне та багажні відділення транспортного засобу, предмети, які 

там знаходяться-викласти і вкласти, багаж відкрити. 

 Не здійснюється  пропуск вантажів з запечатаними пломбами офіційних органів та 

транспорних фірм. 

Громадяни, відносно яких співробітниками поліції або митниці відбувається оформлення 

документів, можуть покинути визначене їм на період оформлення документів місце або 

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

оформлення. 

 

6. Визначені для контролю містя: 

 Мінімальний і ретельний контроль  пішогодного руху-на точці контролю-

відповідно направлення перетинання біля кабіни паспортного контролю, з 

правої сторони по направленню руху на тротуарі здійснюється. 

 Перевірка пішоходного руху - по підозрі-на точці ретельного контролю-

виконується на відокремленому місті , в приміщенні очікування клієнтів. 

 мінімальний і ретельний контроль  автомашин-на точці контролю-відповідно 

направленню руху виконується біля  кабіни паспортного контролю. 

 Автотранспортні засоби- по підозрі- виконується на відокремленому місті ретельного 

контролю, спеціально обладнаному контрольному місці-на виїздній стороні біля 
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виїздній смузі обладнаному контрольному місті, - на в’їздній 

стороні виконується на місці перевірки біля будинку пункта пропуска. 

 

Місця, визначені для митного контролю: 

 Митний контроль пішоходного руху  в обох напрямках  біля кабіни паспортного 

контролю, з правої сторони по руху на тротуарі здійснюється. 

 Митний контроль автотранспортного руху відповідно напрямку перетину, 

виконується на точці контролю. 

 Посилений та частковий митний контроль пасажирів виконують в приміщенні 

очікування клієнтів , посилений та частковий митний контроль автотранспортніих 

засобів виконується  з цією метою контрольних місцах-на виїздній стороні біля 

виїздної смуги обладнаному контрольному місці, - на в’їздній стороні виконується 

на місці перевірки біля будинку пункта пропуска. 

 

       Місця, визначені для митної адміністрації: 

- Визначене місце для митної адміністрації - в приміщенні очікування клієнтів в будинку 

пункта пропуска. 

- Громадяни, які перетинають державний кордон з автомашиною, під час митної 

адміністрації мають право паркувати своїми автомашинами на території пункта пропуска 

на стоянці виїздної сторони . 

 

7. Правила в’їзду  і  перебування  в пункті  пропуска,  місця, визначені для руху  

      і  перебування пасажирів та автомашин: 

- В пункт пропуску дозволяється в’їхати  з метою перетину державного кордону, контроля 

кордонного руху, виконання професійних  службових обов’язків, праці та контролю цих 

завдань. 

- Пункт пропуска дозволяється покинути після поліцейского та митного контроля. Дозвіл 

на подальший рух –після виконання необхідного офіційного контроля-на данній смузі, 

працюючий на данному напрямку, а також при посиленому митному контролю-

виконуючий акцизний чиновник –дає дозвіл. 

- Прибуті в пункт пропуску, але не беруть участі в русі кордону, чекаючих громадян 

перевірить контролер паспортів, для них місце знаходження визначить за межами 

території пункта пропуска. 

8. Забороняється на території пункта пропуску: 

- смітити, забруднювати навколишнє середовище. 

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

призначенням, пошкоджувати їх, робити їх непридатними до використання. 

- без дозвілу робити відео – та аудіо записи на  території пункті пропуску. 

 

9. Заборонено паління в будівлях пунктах  пропуска та в іх поміщеннях. 

   В пункті пропуска дозволяється палити тільки в визначених для цього місцях. ! 

   Визначені для паління місця знаходяться на: 

- на виїзній стороні, біля сміттьєвої урни поблизу выявленного паспортного контролю. 

- на вїзній стороні біля сміттьєвої урни, розташованій між центральним будинком  

      та контрольним місцем зі сторони вїзду.  

За дотримання режиму  в пункті пропуску несуть відповідальність службовці поліції. 

 

Б а р а б а ш,  13. 05. 2022 року.                                                 Аттила Балажи 

         підполковник полції 

                                                                                                         Радник Поліції 

                                                                                                            Начальник  

                                                                                    Прикордонного Представництва 

                                                                                                              Барабаш 



ZÁRADÉK
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