
ПРОЦЕДУРА ПЕРЕТИНУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ МЕЖІ
З АР КРИМ (ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ) 

Підготовлено за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні в рамках проєкту 
«Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту»                      
(або «Радник»), який реалізує організація «Stabilization Support Services». 
Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією Уряду Великої Британії 

В’їзд до та виїзд з АР Крим здійснюється через контрольні пункти за пред’явленням 
будь-якого документа, визначеного законами України «Про громадянство України» 
або «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України».

ТАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ Є: 

∙ паспорт громадянина України; 
∙ паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
∙ тимчасове посвідчення громадянина України; 
∙ посвідчення особи на повернення в Україну; 

∙ дипломатичний паспорт; 
∙ службовий паспорт; 
∙ посвідчення особи моряка, 
   посвідчення члена екіпажу.

Перетин адміністративної межі громадянами, які не досягли 16-річного віку, 
здійснюється з пред'явленням паспорта громадянина України, або паспорта грома- 
дянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини, за згодою батьків 
(усиновлювачів), опікунів, у їхньому супроводі або в супроводі уповноважених осіб. 
Перетин адміністративної межі громадянами України, які не досягли 16-річного віку, в 
супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним із батьків за 
нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою 
другого з батьків із зазначенням у ній пункту прямування та відповідного часового 
проміжку перебування, якщо другий із батьків відсутній у пункті пропуску.

Контрольні пункти працюють цілодобово. 
Робота контрольних пунктів може тимчасово припинятися за рішенням голови 
Держприкордонслужби.

Особи та обслуговуючий персонал транспортних засобів після в’їзду на територію 
контрольних пунктів на вимогу уповноважених службових осіб контрольних органів і 
служб надають для огляду транспортні засоби, вантажі та інше майно. Особи мають 
право бути присутніми під час огляду транспортних засобів, вантажів, що їм належать, а 
також відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать, а також отримувати від 
уповноважених осіб усні роз’яснення в разі тимчасової відмови їм у в’їзді на тимчасово 
окуповану територію  України та виїзді з неї.

За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, 
встановленого цим Порядком, особи притягуються до відповідальності згідно із 
законом.

Процедура перетину адміністративної межі з АР Крим визначається 
Порядком в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 4.06.2015 № 367.
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