
 

ВИТЯГ 

з режиму в залізничному пункті пропуску «Загонь» прикордонного 

правоохоронного представництва «Загонь» 

виданого за номером 15140/2083/2019 

 

 
Правова база: 

 

- Постанова Європейського Парламенту та Європейської Ради (EU) 2016/399 (2006. 9 березня.) 

про створення кодексу, що визначає основні принципи перетинання кордону громадянами 

(Шенгенський Кодекс прикордонного контролю)(кодифікований текст) 

- Закон XXXIV від 1994 року «Про Поліцію»  

- Закон I. від 2007 року про порядок в»їзду та перебування громадян, які користуються правом 

спільноти на вільне пересування та перебування  

- Закон II. від 2007 року про правила в»їзду та перебування громадян третіх країн  

- зазначені в міжніродних угодах уніфіковані внутрішні розпорядження, що стосуються правил 

здійснення діяльності в пунктах пропускую 

 

Режим в пункті пропуску: 

 
1. Режим в пункті пропуску (РПП) містить перелік всіх заходів, яких повинні дотримуватися як 

службові особи, які несуть службу в пункті пропуску так і особи, які приймають участь в 

міжнародному пасажирському русі чи здійснюють міжнародні вантажні перевезення, а також 

особи, які прибувають в пункт пропуску з метою, яка не передбачає перетинання кордону.   

2. Режим в пункті пропуску є частиною режиму державного кордону, дотримання якого під час 

перебування в пункті пропуску чи проведенні прикордонного контролю забезпечує: 

 

a. безперешкодний, швидкий та ефективний контроль осіб та транспортних засобів  

b. безпеку пасажиро- та транспортного потоку 

c. виконання завдань, визначених міжнародними договорами 

d. постійну взаємодію органів, що здійснюють види контролів в пункті пропуску  

3. Діяльність, яка перешкоджає прикордонному руху та його контролю заборонена. 

 

ІІ. Загальні характеристики та здійснення контролю: 

Спосіб здійснення прикордонного контролю: самостійний 

     Перетинати кордон в пункті пропуску можуть: 

 

o Особи, які перетинають кордон за закордонними паспортами у відповідності до вимог 

діючих візових договорів  
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o Особи, які перетинають кордон за іншими, визначеними міжнародними договорами 

документами на право перетинання кордону. 

  

ІІІ.,Порядок здійснення контролю осіб та транспортних засобів: 
Черговість проведення прикордонного контролю в обох напрямках: 

 

1. Перевірка паспортних та інших видів проїзних документів 

співробітниками Поліції.  

2. Митний контроль, що здійснюється співробітниками Головного відділу 

прикордонного представництва «Загонь» Обласного Директорату Митної 

та Податкової Служби Саболч-Сатмар-Березької області  

 

Перевірка пасажирів та обслуговуючого персоналу пасажирських або вантажних потягів 

співробітниками Поліції та Митниці здійснюється в потяґах відповідно до розкладу руху 

поїздів залізничної станціїю Пасажири, які перетинають кордон зобов»язані надати 

співробітнику поліції, який здійснює прикордонний контроль, свої проїзні документи. 

Посадка чи висадка з потягів міжніродного сполучення можлива виключно з дозволу 

співробітника Поліції чи Митниці. 

 

 V. Місця визначені для проведення контролю: 

 

Поліція розпочинає огляд вантажних потягів в обох напрямках з напрямку власної країни, 

огляд пасажирських поїздів розпочинається з напрямку, визначеному керівником служби (за 

його відсутності заступником чергового) намагаючись уникнути затримання руху потяга з 

вини Поліції. 

 

 VII. Правила входу та перебування на території пункта пропуску: 

 

Залізнична станція окрім здійснення міжнародних пасажирських та вантажних перевезень 

здійснює і внутрішньодержавні пасажирські та вантажні перевезення, в зв»язку з чим вхід з 

метою, яка не передбачає перетин державного кордону має специфічне тлумачення. 

 

Прикордонна територія: територія залізничної станції, перони та залізничні колії, яка 

визначається такою на період проведення оформлення пасажирів та вантажів. 

 

На територію пункта пропуску дозволяється вхід тільки з метою перетину кордону, 

здійснення прикордонного контролю чи виконання інших завдань професійного характеру. 

 

Вхід на територію пункта пропуску інших, вище неперерахованих осіб, можливе тільки за 

окремим дозволом і тільки на період дії такого дозволу. 

 

XIII.  Інші положення: 
 

1. До порушників режиму в пункті пропуску Поліція застосовуватиме санкції у відповідності до 

параграфа 205 Закону ІІ від 2012 року Про адміністративні правопорушення, адміністративне 

провадження та облік адміністративних правопорушень.  

 

Загонь, 04 вересня 2019 року 

 

полковник поліції Черні Шандор 

радник Поліції 

Начальник Прикордонного Правоохоронного Представництва 

«Загонь» 
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