
ПРАВОВА ДОПОМОГА

в умовах воєнного стану

Ця публікація здійснена за підтримки Програми розвитку ООН в Україні 
та Міністерства закордонних справ Данії. Думки, висновки чи ре ко
мендації належать авторам та упорядникам цього видання й не обов’яз
ково відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, 
 Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

 Закон України від 24.02.2022 № 2102IX  
«Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні»;

 Закон України від 03.03.2022 № 2105IX  
«Про затвердження Указу Президента України 
«Про загальну мобілізацію»;

 Закон України «Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію»;

 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 
«Про введення воєнного стану в Україні»;

 Указ Президента України від 24.02.2022 № 65 
«Про загальну мобілізацію»;

 Постанова Кабінету Міністрів України від 
27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил 
перетинання державного кордону громадя
нами України».

! бажано надати документи, 
на яких ґрунтується 
звернення

для усіх осіб під 
юрисдикцією України

БЕЗОПЛАТНА
ПЕРВИННА
ПРАВОВА ДОПОМОГА

БЕЗОПЛАТНА
ВТОРИННА

ПРАВОВА ДОПОМОГА

єдиний телефонний номер 
(дзвінки безкоштовні) 

усі сервіси надання безоплатної 
правової допомоги

потрібно швидко отримати 
інформацію про ваші права  
в умовах воєнного стану  
чи маєте інше правове питання?

отримайте консультацію  
та роз’яснення дистанційно

Консультація підготовлена станом на 
08.04.2022.
Зверніть увагу, в умовах воєнного стану 
 від буваються постійні зміни у законодавстві.
Переглянути актуальність розміщеної у цьо-
му буклеті інформації та відповідні зміни  
(за наявності) можна за цим посиланням:

правила 
перетину 
кордону 
та обмеження 
виїзду



 КОМУ ДОЗВОЛЕНО ПЕРЕТИНАТИ 
КОРДОН УКРАЇНИ

Дітям, жінкам, чоловікам від 60 років.

 ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ  
ДЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

 Паспорт громадянина України у формі кни жечки 
або картки, що містить безконтактний елект
рон ний носій (IDкартка);

 паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

 свідоцтво про народження дитини (за відсутності 
пас  пор   та громадянина України) / документи, що 
містять ві до мості про особу, на підставі яких 
Державна прикордон на служба України дозво
лить перетин державного кордону.

 КОМУ ЗАБОРОНЕНО ПЕРЕТИНАТИ 
КОРДОН УКРАЇНИ

Чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінкивій
ськовослужбовці обмежені у праві виїзду за кордон 
за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема:

 осіб, які мають посвідчення про відстрочку від 
призову та повідомлення про зарахування на 
спеціальний військовий облік;

 осіб, які визнані в установленому порядку 
осо бами з інвалідністю або відповідно до вис
новку військоволікарської комісії тимчасово 
непридатними до військової служби за станом 
здоров’я на термін до шести місяців (з наступ ним 
проходженням військоволікарської комісії);

 осіб, на утриманні яких перебувають 3 і більше 
непов нолітніх дітей;

 осіб, які самостійно виховують дитину (дітей) 
віком до 18 ро ків;

 осіб, які є опікунами, піклувальниками, прийом
ними батьками, батькамивихователями, які вихо
вують дитину з інвалідністю віком до 18 років 
або виховують дитину, хвору на тяжкі перина
тальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захво
рювання, онкологічні, онкогематологічні захво
рювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулі
нозалежний), гострі або хронічні захворювання 

нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку 
травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, що підтверджується доку
ментом, виданим лікарськоконсультативною 
комісією закладу охорони здоров’я, але якій не 
встановлено інвалідність;

 осіб, на утриманні яких перебуває повнолітня 
дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;

 усиновителів, опікунів, піклувальників, прийом 
них батьків, батьківвихователів, на утриманні 
яких перебувають дітисироти або діти, позбав
лені батьківського піклування віком до 18 років;

 зайнятих постійним доглядом за хворою 
дру жиною (чоловіком), дитиною, а також 
батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за 
висновком медикосоціальної експертної комісії 
чи лікарськоконсультативної комісії закладу 
охо рони здоров’я потребують постійного догляду;

 осіб, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб 
з інва лідністю та/або одного із своїх батьків чи 
батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інва
лідністю I чи II групи;

 опікунів особи з інвалідністю, визнаної судом 
недієздат  ною; осіб, зайнятих постійним доглядом 
за особою з інвалідністю I групи; осіб, зайнятих 
постійним доглядом за особою з інвалідністю II 
групи або за особою, яка за висновком медикосо
ціальної експертної комісії або лікарськокон
сультативної комісії закладу охорони здоров’я 
потребує постійного догляду, у разі відсутності 
інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

 осіб, які виїхали до інших країн для постійного 
проживання;

 здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, 
асистентівстажистів, аспірантів та докторантів, 
які навчаються за кордоном за денною або 
дуальною формами здобуття освіти.

 ПЕРЕТИН КОРДОНУ ЧОЛОВІКАМИ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Чоловікам з інвалідністю І або ІІ групи незалежно від 
їхнього віку дозволено перетинати державний кордон 
України без висновку військоволікарської комісії про 
непридатність за наявності одного з таких документів:

 довідки до акта огляду медикосоціальною 
експертною комісією (форма № 1571/о);

 пенсійного посвідчення чи посвідчення, що 
підтверджує призначення соціальної допомоги, 

в яких зазначено групу та причину інвалід 
ності;

 довідки для отримання пільг особами з інва
лідністю, які не мають права на пенсію чи 
соціальну допомогу, за формою, затвердженою 
Міністерством соціальної політики України.

 ПЕРЕТИН КОРДОНУ ДІТЬМИ*

Діти, які не досягли 16річного віку, перетинають 
кордон у супроводі:

 однoго з батьків  — на підставі свідоцтва про 
народження дитини (без нотаріально посвідченої 
згоди другого з батьків);

 інших родичів (баба, дід, брат, сестра, мачуха або 
віт чим) — на підставі свідоцтва про народження 
ди тини та документа, який підтверджує наявність 
ро дин них зв’язків (без нотаріально посвідченої 
згоди);

 інших осіб, які не є родичами дитини,  — на 
підставі письмової заяви одного з батьків, 
завіреної органом опіки та піклування, та за 
наявності свідоцтва про народження дитини 
(за відсутності паспорта громадянина України)/
документа, що містять відомості про особу, на 
підставі яких Державна прикордонна служба 
України дозволить перетин державного кордону.

Водночас дитина перетинає кордон у супроводі 
зазначених осіб за наявності паспорта громадянина 
України або свідоцтва про народження дитини (за 
відсутності паспорта громадянина України)/доку
мента, що містять відомості про особу, на підставі 
яких Державна прикордонна служба України дозво
лить перетин державного кордону.

Неповнолітні віком від 16 років можуть перетинати 
кордон за відсутності супроводжуючих осіб за наяв
ності паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон чи паспорта громадянина України у формі 
книжечки або картки, що містить безконтактний елект
ронний носій (IDкартка). Дозвіл батьків не потрібен.

 * Інформацію щодо виїзду дітейсиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, влаштованих до сімей 
патронатних вихователів, див. у консультації на сайті.

Протягом 1 робочого дня супроводжуючі осо - 
би зобов’язані поставити дитину на облік у 
консульській установі Украї  ни в іншій державі.


