ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ РЕЕІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ОДЕСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
НАКАЗ
Одеса

/£ Г 0 1.2017

Про
визначення
меж
зони
прикордонного контролю в пункті
контролю через державний кордон
України
для
міжнародного
морського вантажного сполучення
“Визирка”

Згідно з статтею 26 Закону України “Про державний кордон України”,
пунктом 20 Положення про пункти пропуску через державний кордон та
пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2010 року № 751, та з метою створення належних умов для
виконання службових обов’язків персоналом відділу прикордонної служби
“Південний”, недопущення незаконного перетинання державного кордону
України особами, транспортними засобами та вантажами, НАКАЗУЮ:
1. Встановити зони прикордонного контролю на території та об’єктах у
пункті контролю через державний кордон України для міжнародного морського
вантажного сполучення “Визирка” згідно із Схемою розміщення зон
прикордонного контролю в пункті контролю через державний кордон України
для міжнародного морського вантажного сполучення “Визирка”, що додається
(Додаток 1).
2. Зони прикордонного контролю в місцях здійснення прикордонного
контролю посадовими особами зміни прикордонних нарядів встановити:
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2.2. На судні закордонного прямування - на
прикордонного контролю безпосередньо на цьому судні;

час

проведення

2.2. У місці стоянки судна закордонного прямування - в межах п’яти
метрів підступу до судна на період вивантаження/завантаження вантажу;
2.3. В межах території пункту контролю — в місцях проведення огляду
суден, автотранспортних засобів та вантажів;
3. Затвердити додаткові режимні правила у зонах прикордонного
контролю в пункті контролю через державний кордон України для
міжнародного морського вантажного сполучення “Визирка”, що додаються.
4. В службових та спеціальних приміщеннях відділу прикордонної
служби “Південний”, що розміщені в пункті контролю, додаткові режимні
правила встановити та контролювати постійно.
Додаткові режимні правила, у зонах прикордонного контролю, що
перераховані у пункті 2 цього наказу, встановлювати тільки на час проведення
прикордонного контролю на судні або виконання службових завдань
посадовими особами зміни прикордонних нарядів.
5. В місцях співпадання зон прикордонного контролю та митного
контролю або в випадку здійснення одночасного контролю транспортних
засобів та вантажів допуск співробітників контрольних служб, транспортних та
інших підприємств (організацій, установ), які виконують свої функції у пункті
контролю, співробітників правоохоронних органів, представників юридичних
та фізичних осіб, які не прямують через державний кордон, здійснюється з
відома старшого зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби
(уповноваженої ним посадової особи) та старшого митного наряду зміни
підрозділу митного органу.
6. Встановити, що цей наказ набуває чинності після його розміщення на
офіційному веб-сайті ТОВ “Трансінвкестсервіс”.
7. Наказ Одеського прикордонного загону від 25.03.2013 р. № 24 “ Про
визначення меж зон прикордонного контролю в пункті контролю через
державний кордон України для міжнародного морського вантажного
сполучення “Визирка”, зареєстрований у Головному управлінні юстиції в
Одеській області 08 травня 2013 р. за № 13/1170, вважати таким, що втратив
чинність.
Заступнику начальника штабу - начальнику відділу прикордонного
контролю забезпечити надання інформації про скасування цього наказу до
Головного управління юстиції в Одеській області.
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8.
Контроль за виконанням вимог наказу покласти на Першого заступни
начальника Одеськогс
розподілу обов’язків.

Начальник Одеського
прикордонного загону

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до проекту наказу Одеського прикордонного загону “Про визначення меж зони
прикордонного контролю в пункті контролю через державний кордон України
для міжнародного морського вантажного сполучення “Визирка”
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Начальник Южненської філії державного підприємства
“Адміністрація морських портів України”

Додаток 1 до наказу Одеського
прикордонного загону
25.01.2017 № 7-од

Схема
розміщення зони прикордонного контролю в пункті контролю через державний кордон
_______України для міжнародного морського вантажного сполучення “Визирка”_______

території
------ Межі
пункту контролю
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прикордонної служби “Південний’'
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Одеського
прикордонного загону
25.01.2017 № 7-од

Додаткові режимні правила
у зонах прикордонного контролю пункту контролю через державний кордон
України для міжнародного морського вантажного сполучення “Визирка”
1. Ці Додаткові режимні правила, розроблені згідно з вимогами статті 26 Закону України
“Про державний кордон України”, пунктами 2.12 - 2.14 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, затвердженого наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року № 627, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 вересня 2011 року за № 1117/19855, з метою визначення порядку допуску у
зони прикордонного контролю осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні
транспортних засобів закордонного прямування, відправлення з пункту контролю транспортних
засобів, що вибувають за кордон або прибувають в Україну, а також інших обмежень для
запобігання незаконному перетинанню державного кордону України.
2. У цих Додаткових режимних правилах застосовуються терміни в такому значенні:
зміна прикордонних нарядів - прикордонний наряд, призначений для здійснення
охорони державного кордону, прикордонного контролю і пропуску через державний кордон
України осіб, транспортних засобів та вантажів, запобігання злочинам, адміністративним
правопорушенням,
протидію
яким
законодавством
віднесено
до
компетенції
Держприкордонслужби, їх виявлення, припинення на ділянці відділу;
старший прикордонних нарядів у пункті контролю через державний кордон (далі Ст. п/н) - прикордонний наряд призначений для безпосереднього керівництва діями
прикордонних нарядів в пункті контролю. Ст. п/н безпосередньо підпорядковується старшому
зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби (далі - СЗПН), на ділянці якого
функціонує пункт контролю.
3. Особи, які перетинають державний кордон України, перебувають в зонах
прикордонного контролю пункту контролю “Визирка” (далі - пункт контролю) за дійсними
паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими
документами, відповідно до вимог статті 6 Закону України “Про прикордонний контроль”.
4. Ці Додаткові режимні правила, згідно з положеннями статті 26 Закону України “Про
державний кордон України”, встановлюються:
на причалі, біля місця стоянки судна закордонного прямування, в межах п’яти метрів
підступу до цього судна - посадовими особами зміни прикордонних нарядів під час проведення
прикордонного контролю безпосереднього на судні;
на судні закордонного прямування - посадовими особами зміни прикордонних нарядів
під час проведення прикордонного контролю безпосереднього на судні;
в місцях проведення огляду транспортних засобів та вантажів - посадовими особами
зміни прикордонних нарядів, які здійснюють прикордонний контроль транспортних засобів та
вантажів.
Додаткові режимні правила на причалі, на судні закордонного прямування та в місцях
проведення огляду транспортних засобів та вантажів встановлюються тільки на час проведення
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прикордонного контролю безпосереднього на судні та здійснення прикордонного контролю осіб,
транспортних засобів та вантажів.
Вимоги щодо дотримання додаткових режимних правил у зонах прикордонного контролю
доводяться до відома осіб, присутніх під час здійснення прикордонного контролю безпосередньо
на судні та у інших місцях проведення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та
вантажів.
5. Посадові особи контролюючих органів, які згідно з пунктом 10 Типової технологічної
схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451, здійснюють контроль безпосередньо
на судні закордонного плавання, перебувають на цьому судні:
посадові особи контролюючих органів, у разі проведення відповідного виду контролю
безпосередньо на судні - за службовими посвідченнями та представницькими картками, що
виготовлені та заповнені згідно з Порядком виготовлення представницьких карток та
забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах
пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством
України місцях для здійснення державних видів контролю під час перетинання державного
кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами) та іншим майном),
затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної
митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики України від 16 травня
2005 року № 370/396/208/173/219/294/205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24
травня 2005 року за № 567/10847;
посадові
особи
адміністрації
Морського
порту
“Южний”,
підприємства
“Трансінвестсервіс” та агентської організації, особи, яким дозволено відвідування судна під час
проведення прикордонного та митного контролю безпосередньо судні - за перепустками,
виданими адміністрацією порту (підприємства “Трансінвестсервіс”) згідно з пунктом 2.18
частини В Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів, затвердженого
Дипломатичною конференцією по охороні на морі у Лондоні у грудні 2002 року, з правом
відвідувати такі судна,
Посадові особи контролюючих органів, які здійснюють контроль безпосередньо на судні
закордонного плавання, та особи, яким дозволено відвідування судна під час проведення такого
прикордонного та митного контролю безпосередньо на цьому судні, можуть перебувати на
ньому тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих обов’язків. Такі особи не повинні
мати при собі предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено
чи обмежено законодавством, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх
службових обов'язків.
6. Дозвіл особам на відвідування судна під час проведення прикордонного контролю
безпосередньо на судні надається Ст. п/н. У випадку проведення прикордонного контролю
безпосередньо на судні одночасно із митним контролем дозвіл особам на відвідування судна
надається Ст. п/н та старшим зміни підрозділу митного оформлення.
7. Співробітники контролюючих органів, які виконують функції державного контролю у
пункті контролю, допускаються в зони прикордонного контролю в місцях проведення огляду
транспортних засобів та вантажів, за службовою необхідністю, з дозволу Ст. п/н, при наявності
службових посвідчень і представницьких Карток.
8. Працівники підприємства “Трансінвестсервіс”, транспортних та інших підприємств
(організацій, установ), які беруть участь в обслуговуванні суден закордонного плавання,
навантаженні (розвантаженні) вантажів на причалах підприємства “Трансінвестсервіс”,
допускаються в зони прикордонного контролю (в місцях проведення огляду транспортних
засобів та вантажів, у місця стоянки суден закордонного прямування) за службовою
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необхідністю, з дозволу Ст. п/н (СЗПН), при наявності перепусток, виданих адміністрацією
підприємства “Трансінвестсервіс”. Перепустки, що видаються адміністрацією підприємства
“Трансінвестсервіс”, у таких випадках, повинні відповідати вимогам частини В Міжнародного
кодексу з охорони суден і портових засобів, затвердженого Дипломатичною конференцією по
охороні на морі у Лондоні у грудні 2002 року, та давати право власникам перебувати у зоні
прикордонного контролю пункту контролю. Документ державного зразку, що посвідчує особу,
надається, обов’язково, у випадку відсутності на перепустці фотокартки цієї особи.
Право на перебування власника перепустки у зонах прикордонного контролю може бути
обмежено виключно посадовою особою відділу прикордонної служби “Південний”.
9. Працівники служби морської безпеки підприємства перебувають у зонах
прикордонного контролю за службовою необхідністю згідно із пунктом 3.2 Типового положення
про Службу морської безпеки порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури
України від 25 серпня 2011 року № 339, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26
жовтня 2011 року за № 1233/19971, за наявності службових посвідчень та з дозволу Ст. п/н
(СЗПН).
10. Працівники підприємства “Трансінвестсервіс”, які беруть участь в обслуговуванні
пасажирів і суден закордонного плавання, навантаженні (розвантаженні) вантажів на причалах
порту у складі бригад, в зону прикордонного контролю допускаються тільки у складі бригади та
на підставі наряду на проведення робіт.
11. Співробітники територіальних управлінь Міністерства внутрішніх справ України та
Служби безпеки України в Одеській області і їх структурних підрозділів перебувають в зоні
прикордонного контролю пункту контролю за службовими посвідченнями, письмовими
приписами (розпорядженнями) відповідних керівників правоохоронних органів та перепустками,
виданими адміністрацією підприємства “Трансінвестсервіс”, на підставі списків затверджених
начальником Одеського прикордонного загону. Попереднє сповіщення начальника Одеського
прикордонного загону про перебування в пункті контролю працівників відповідних
правоохоронних органів здійснюється керівниками цих правоохоронних органів.
У випадку проведення термінових заходів у зонах прикордонного контролю пункту
контролю, за підставами визначеними статтею 6 Закону України “Про оперативно - розшукову
діяльність”, пропуск співробітників правоохоронних органів, які не включені до списків
співробітників, які мають право в службових справах перебувати в пункті контролю,
здійснюється після письмового (усного) дозволу начальника Одеського прикордонного загону, за
службовими посвідченнями та письмовими приписами відповідних правоохоронних органів.
Співробітників правоохоронних органів, під час перебування у зонах прикордонного
контролю пункту пропуску, супроводжує представник прикордонного загону (Південного
регіонального управління Державної прикордонної служби), а у разі його відсутності і до
моменту прибуття - Ст. п/н або інша посадова особа зміни прикордонних нарядів, що
призначена СЗПН. Після проведення заходів, але не пізніше ніж через 3 доби, керівник
відповідного правоохоронного органу надає начальнику Одеського прикордонного загону
письмове звернення.
Службові транспортні засоби посадових осіб правоохоронних органів в зонах
прикордонного контролю перебувають тільки з дозволу начальника Одеського прикордонного
загону, за виключення, випадків перетинання ними державного кордону.
12. Правом безперешкодного перебування на території пункту контролю, без
попереднього інформування начальника Одеського прикордонного загону, згідно із
законодавством України, за наявності службового посвідчення, що підтверджує займану посаду,
користуються посадові особи державних органів влади, що визначені у пункті 3.2 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
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контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у
забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року № 627,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 року за № 1117/19855.
Інформація про прибуття і перебування у пункті контролю осіб, зазначених у абзаці
першому цього пункту, негайно доповідається Ст. п/н по команді, установчі дані заносяться у
відповідні обліки із обов’язковим зазначенням установчих даних, мети, терміну і часу
перебування. В рамках взаємодії інформація надається до підрозділу митного оформлення. У
зоні прикордонного контролю таких осіб супроводжує Ст. п/н або інша посадова особа зміни
прикордонних нарядів, що призначена Ст. п/н.
13. Співробітники правоохоронних органів і інших органів влади, які визначені у пунктах
1 1 - 1 2 цих Додаткових режимних правил, під час перебування в зонах прикордонного
контролю, стосовно посадових осіб зміни прикордонних нарядів, керуються положеннями
частини третьої статті 23 та частини третьої статті 24 Закону України “Про Державну
прикордонну службу України”.
14. Перебування у зоні прикордонного контролю фізичних осіб та транспортних засобів,
які не прямують через державний кордон, у випадках не визначених цими Додатковими
режимними правилами, дозволяється з дозволу начальника Одеського прикордонного загону, у
термінових випадках, з дозволу начальника відділу прикордонної служби, при пред’явленні
особами перепусток, виданих їм адміністрацією підприємства “Трансінвестсервіс”.
15. Посадові особи зміни прикордонних нарядів щодо підтримання режиму в зоні
прикордонного контролю зобов’язані:
здійснювати у встановленому порядку, за наявності належним чином оформлених
документів, пропуск у зону прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна закордонного прямування;
забезпечувати підтримання режиму в зоні прикордонного контролю;
забезпечувати безпеку посадових осіб зміни прикордонних нарядів в зоні прикордонного
контролю;
вживати заходів щодо припинення протиправних дій в зоні прикордонного контролю у
взаємодії з митними та правоохоронними органами;
надавати необхідну допомогу відповідним правоохоронним органам та спеціальним
підрозділам у боротьбі з організованою злочинністю під час проведення ними оперативно розшукових заходів в зоні прикордонного контролю.
16. Під час перебування в зоні прикордонного контролю пункту контролю всім особам
забороняється:
самостійно, без дозволу обслуговуючого персоналу транспортних засобів та посадової
особи зміни прикордонних нарядів залишати транспортні засоби чи здійснювати у них посадку
або залишати зону прикордонного контролю;
підходити на буксирах, кранах, катерах та інших плавучих засобах до суден закордонного
плавання з закритим кордоном, під час їх стоянки біля причалу або в акваторії порту, без дозволу
СЗПН;
розміщувати в зоні прикордонного контролю службові та приватні транспортні засоби, які
не перетинають державний кордон України, і
’'
4 та інше майно.
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