
ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
ПІВДЕННЕ РЕЕІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ОДЕСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН

Н А К А З
Одеса

«19 » грудня 2017 року №і | 4 Л  - ОД

Про внесення змін до наказів 
Одеського прикордонного 
загону від 03.09.2015 № 149, 
від 24.11.2016 №№ 229 -  230

Згідно із вимогами частини другої статті 25 Закону України “Про 
прикордонний контроль”, статті 26 Закону України “Про державний кордон 
України”, розпорядження адміністрації Державної прикордонної служби 
України від 08.11.2017 року №Т/23-8585 та з метою приведення нормативно- 
правових актів Одеського прикордонного загону у відповідність до 
законодавства України, -

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та 
вантажів у пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного 
морського сполучення “Іллічівський рибний порт”, затвердженій наказом 
Одеського прикордонного загону від 03 вересня 2015 року № 149 -  ОД (далі -  
Технологічна схема), такі зміни:

пункт 4 розділу II викласти в такій редакції:

“ 4. Режим у пункті пропуску встановлений наказом Одеського 
прикордонного загону від 24 листопада 2016 року № 230 “Про затвердження 
Порядку перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів в пункті 
пропуску через державний кордон України для міжнародного морського
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сполучення “Іллічівський рибний порт”, згідно із вимогами підпункту 19 статті 
1 Закону України “Про прикордонний контроль”.

Зони прикордонного контролю в пункті пропуску та додаткові режимні 
правила у цих зонах встановлені наказом Одеського прикордонного загону від 
24 листопада 2016 року № 229 “ Про визначення меж зон прикордонного 
контролю в пункті пропуску через державний кордон України для 
міжнародного морського сполучення “Іллічівський рибний порт”, згідно із 
вимогами розділів 2 та 5 Порядку дій посадових осіб органів охорони 
державного кордону. ”;

у підпункті 2.10.4 пункту 2.10 глави 2 розділу III слова та цифри “ діє 
згідно із Порядком дій посадових осіб Державної прикордонної служби у разі 
виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно 
яких є доручення правоохоронних і розвідувальних органів, та порядок 
взаємодії органів охорони державного кордону з правоохоронними і 
розвідувальними органами, затвердженим наказом Адміністрації Державної 
прикордонної служби України 09 червня 2011 року № 412, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 15 серпня 2011 року за № 972/19710” та у 
підпункті 6.10.3 пункту 6.10 глави 6 розділу IV слова та цифри “ діє у 
відповідності із Порядком дій посадових осіб Державної прикордонної служби 
у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України 
осіб, стосовно яких є доручення правоохоронних і розвідувальних органів, 
та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з 
правоохоронними і розвідувальними органами, затвердженим наказом 
Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09 червня 2011 року 
№ 412, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2011 року за 
№ 972/19710” замінити словами та цифрами “ діє згідно із Порядком дій 
уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі 
виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних 
пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, 
стосовно яких надано доручення, та порядком взаємодії органів охорони 
державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали 
доручення, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
23 червня 2017 року № 535, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 
вересня 2017 року, за № 1091/30959 ”;

у абзаці третьому пункту 4.7 глави 4 розділу III слова та цифри 
“Інструкції про спільну діяльність щодо виявлення викраденого 
автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобів, які 
перетинають державний кордон України, затверджений наказом Міністерства 
внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного 
кордону України, від 07 серпня 2000 р. № 520/390, зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 01 вересня 2000 року за № 571/4792 ” замінити словами та 
цифрами “ Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які 
перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між
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Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної 
Республіки Крим, з метою виявлення викрадених, затвердженому наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2017 року № 725, 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2017 р. за № 
1348/31216”;

Пункт 3.6 глави 3 розділу IV доповнити додатковим другим абзацом, в 
зв’язку із цим абзац другий вважати абзацом третім. Абзац другий викласти у 
такій редакції:

“ Повна ідентифікація транспортного засобу проводиться згідно із 
вимогами Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які 
перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між 
Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної 
Республіки Крим, з метою виявлення викрадених, затвердженому наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2017 року № 725, 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2017 року за 
№1348/31216.”.

у пункті 1.1 глави 1 розділу VII слова та цифри “ пунктом 1.6 Інструкції 
про встановлення та контроль за додержанням режиму в пункті пропуску через 
державний кордон України для міжнародного морського вантажного 
сполучення “Іллічівський рибний порт”, затвердженої наказом Одеського 
прикордонного загону від 19 листопада 2012 року № 1072, зареєстрованої у 
Головному управлінні юстиції в Одеській області 26 грудня 2012 року за 
№ 73/1153” замінити словами та цифрами “ пунктом 1.10 глави 1 Порядку 
перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів в пункті пропуску 
через державний кордон України для міжнародного морського сполучення 
“Іллічівський рибний порт”, затвердженого наказом Одеського прикордонного 
загону від 24 листопада 2016 року № 230-ОД”;

у пункті 1.5 глави 1 розділу VII слова та цифри “ пунктом 7.1 глави 7 
Інструкції про встановлення та контроль за додержанням режиму в пункті 
пропуску через державний кордон України для міжнародного морського 
вантажного сполучення “Іллічівський рибний порт”, затвердженої наказом 
Одеського прикордонного загону від 19 листопада 2012 року № 1072, 
зареєстрованої у Головному управлінні юстиції в Одеській області 26 грудня 
2012 року за № 73/1153” замінити словами та цифрами “ пунктом 6.1 глави 6 
Порядку перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів в пункті 
пропуску через державний кордон України для міжнародного морського 
сполучення “Іллічівський рибний порт”, затвердженого наказом Одеського 
прикордонного загону від 24 листопада 2016 року № 230-ОД ”;
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пункт 1.6 глави 1 розділу VII Технологічної схеми викласти у такій 
редакції:

“ 1.6. Правом перебування у пункті пропуску, без попереднього 
інформування начальника Одеського прикордонного загону, згідно із 
законодавством України, користуються:

посадові особи державних органів влади, що визначені у пункті 3.2 
Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону -  за наявності 
службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, та, у разі 
необхідності, письмового розпорядження відповідної посадової особи згідно із 
пунктом 3.2 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону. 
Положення пункту 3.2 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного 
кордону не можуть бути застосовані у відношенні до народних депутатів 
діючого скликання на підставі абзацу другого пункту 1.2 резолютивної частини 
Рішення Конституційного суду України від 10 квітня 2003 року №7-рп/2003;

співробітники Національного антикорупційного бюро України -  за 
наявності службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, та 
письмового розпорядження Директора Національного антикорупційного бюро 
України або його заступника;

посадові особи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та 
виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи та 
спільних мобільних груп, які створені згідно із вимогами постанови Кабінетом 
Міністрів України від 08.06.2016 року №371 -  за наявності службового 
посвідчення, що підтверджує займану посаду, та доручення, підписаного 
керівником Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення 
порушень законодавства з питань державної митної справи.

Народні депутати діючого скликання, згідно із абзацом другим пункту 1.2 
резолютивної частини Рішення Конституційного суду України від 10 квітня 
2003 року №7-рп/2003, можуть перебувати у пункті пропуску за посвідченнями 
народних депутатів України та перепустками, виданими адміністрацією 
рибного порту, без попереднього інформування начальника Одеського 
прикордонного загону.

Інформація про прибуття і перебування у пункті пропуску осіб, 
зазначених у абзацах другому -  п ’ятому 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. ”:

у пунктах 2.7 -  2.8 глави 2 розділу VII Технологічної схеми слова “ від 10 
червня 2013 року № 34, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції в 
Одеській області 19 липня 2013 року за № 21/1178 ” замінити словами “ від 24 
листопада 2016 року № 229-од
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додаток 1 до пункту 2 розділу II Технологічної схеми викласти у новій 
редакції.

2. У пункті 6.2 глави 6 Порядку перебування і пересування всіх осіб і 
транспортних засобів в пункті пропуску через державний кордон України для 
міжнародного морського сполучення “Іллічівський рибний порт”, 
затвердженого наказом Одеського прикордонного загону від 24 листопада 2016 
року № 230-ОД, внести такі зміни:

у абзаці першому пункту слово “ безперешкодного ” з тексту абзацу 
виключити;

абзац другий пункту викласти у такій редакції:

“ посадові особи державних органів влади, що визначені у пункті 3.2 
Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону -  за наявності 
службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, та, у разі 
необхідності, письмового розпорядження відповідної посадової особи згідно із 
пунктом 3.2 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону. 
Положення пункту 3.2 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного 
кордону не можуть бути застосовані у відношенні до народних депутатів 
діючого скликання на підставі абзацу другого пункту 1.2 резолютивної частини 
Рішення Конституційного суду України від 10 квітня 2003 року №7-рп/2003;

пункт доповнити додатковим п’ятим абзацом, в зв’язку з цим абзац 
п’ятий вважати абзацом шостим. Абзац п’ятий та шостий викласти у такій 
редакції:

“ Народні депутати діючого скликання, згідно із абзацом другим пункту
1.2 резолютивної частини Рішення Конституційного суду України від 10 квітня 
2003 року №7-рп/2003, можуть перебувати у пункті пропуску за посвідченнями 
народних депутатів України та перепустками, виданими адміністрацією 
рибного порту, без попереднього інформування начальника Одеського 
прикордонного загону.

Інформація про прибуття і перебування у пункті пропуску осіб, 
зазначених у абзацах другому -  п’ятому 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. ”.

3. У Додаткових режимних правилах у зонах прикордонного контролю 
пункту пропуску через державний кордон України для міжнародного морського
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сполучення “Іллічівський рибний порт”, затверджених наказом Одеського 
прикордонного загону від 24 листопада 2016 року № 229-ОД (далі -  Додаткові 
режимні правила), внести такі зміни:

у абзаці першому пункту 12 Додаткових режимних правил слово “ 
безперешкодного ” з тексту абзацу виключити;

абзац другий пункту 12 Додаткових режимних правил викласти у такій 
редакції:

“ посадові особи державних органів влади, що визначені у пункті 3.2 
Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону -  за наявності 
службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, та, у разі 
необхідності, письмового розпорядження відповідної посадової особи згідно із 
пунктом 3.2 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону. 
Положення пункту 3.2 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного 
кордону не можуть бути застосовані у відношенні до народних депутатів 
діючого скликання на підставі абзацу другого пункту 1.2 резолютивної частини 
Рішення Конституційного суду України від 10 квітня 2003 року №7-рп/2003;

пункт 12 Додаткових режимних правил доповнити додатковим п’ятим 
абзацом, в зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим. Абзац п’ятий 
викласти у такій редакції:

“ Народні депутати діючого скликання, згідно із абзацом другим пункту
1.2 резолютивної частини Рішення Конституційного суду України від 10 квітня 
2003 року №7-рп/2003, можуть перебувати у зоні прикордонного контролю 
пункту пропуску за посвідченнями народних депутатів України та 
перепустками, виданими адміністрацією рибного порту, без попереднього 
інформування начальника Одеського прикордонного загону.

у абзаці шостому пункту 12 Додаткових режимних правил слова “ 
першому -  четвертому ” замінити словами “ другому -  п ’ятому

пункт 16 Додаткових режимних правил доповнити додатковим третім 
абзацом, в зв’язку із цим абзаци третій -  четвертий вважати абзацами 
четвертим -  п’ятим. Абзац третій викласти у такій редакції:

“ здійснювати несанкціоноване фотографування або відеозйомку 
приміщень (споруд) розміщених у зоні прикордонного контролю, розміщення 
та облаштування робочих місць інспекторів прикордонної служби, місць 
проведення огляду транспортних засобів; ”.

4. Штабу прикордонного загону, начальнику відділу прикордонної 
служби “Чорноморськ” довести до особового складу відділу прикордонної
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служби, до керівництва Одеської митниці ДФС, інших контрольних органів та 
служб, установ, підприємств, які здійснюють свою діяльність у пункті пропуску 
для міжнародного морського сполучення “Іллічівський рибний порт”, вимоги 
цього наказу та забезпечити їх виконання.

5. Встановити, що наказ набуває чинності після його розміщення на 
офіційному веб-сайті ТОВ “Іллічівський морський рибний порт”

6. Контроль за викщ ^щ щ .вим ог наказу покласти на Першого заступника 
начальника О деської^ п|)^|:р^Д0ННого загону -  начальника штабу, згідно

С. Шарупич



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту наказу Одеського прикордонного загону “ Про внесення змін до 
наказів Одеського прикордонного загону від 03.09.2015 № 149, від 24.11.2016 
№№ 229 -  230 ”

Начальник Одеського п

“ / 7 ”  2017

Начальник Одеської митниці ДФС

2017 р

Виконавчий директор ТОВ 
“Іллічівський морський рибний порт

С.А. Лаврентьєв

О.С. Власов

елентьєв

2017 року



 

 

Додаток 1 до пункту 2 розділу ІІ Технологічної схеми пропуску осіб, 

транспортних засобів та вантажів у пункті пропуску через державний 

кордон України для міжнародного морського вантажного сполучення 

“Іллічівський рибний порт”, 

 

Схема 

території пункту пропуску для міжнародного морського сполучення “Іллічівський рибний порт ” 

 

 
 
 
 

 

 


