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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

за виїзд/в’їзд з/на тимчасово окуповані території
України через територію РФ та звільнення від неї
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Відповідно до законодавства України, в’їзд на тимчасово окуповані території на виїзд
з них здійснюється через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування
в Донецькій та Луганській областях та на адміністративному кордоні з Кримом. Утім,
може скластися ситуація, коли у зв’язку з обмеженою роботою/блокуванням КПВВ
жителі тимчасово окупованих територій вимушені виїжджати на підконтрольну уряду
територію України через РФ.
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Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 204‑2),
виїзд з тимчасово окупованих територій або в’їзд на ці території поза КПВВ на
лінії розмежування / адміністративному кордоні з Кримом є адміністративним
правопорушенням, за вчинення якого передбачається штраф у розмірі від 1 700
до 5 100 грн. У разі виявлення правопорушення може складатися протокол та/або
постанова про притягнення до адміністративної відповідальності.

СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
За загальним правилом, у разі вчинення адміністративного правопорушення складається
протокол.
Протокол може не складатися, якщо особа не оспорює допущеного порушення та адміністративного стягнення, що на неї накладається (ст. 258 КУпАП). Якщо під час складання
постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова
особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення.

▼ ▼ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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1

Вимагайте складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

2

Запитайте і запишіть дані службової особи, яка складає протокол.

3

Після складання протоколу обов’язково попросіть його для ознайомлення та
перед підписанням уважно прочитайте його. Якщо ви не погоджуєтесь з певними
записами уповноваженої особи, обов’язково зафіксуйте свої зауваження. Крім
того, ви маєте право взагалі відмовитись підписувати протокол.

4

У формі протоколу, де передбачається можливість внесення ваших письмових
пояснень по справі, обов’язково детально опишіть обставини та необхідність,
яка змусила вас виїжджати з тимчасово окупованих територій через територію
РФ. Не дозволяйте уповноваженій особі Держприкордонслужби диктувати вам
пояснення.

5

Вимагайте роз’яснення ваших прав і обов’язків. Якщо ваші права і обов’язки
вам не роз’яснені, а особа, яка складає протокол, зробила в ньому відповідну
відмітку про проведення роз’яснення, це є порушенням, про що ви можете вказати
у своїх письмових поясненнях.

ВИНЕСЕННЯ ПОСТАНОВИ У СПРАВІ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається у двох
екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності.

▼ ▼ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1

Наполягайте на тому, щоб у текст постанови були включені ваші пояснення
стосовно обставин справи та необхідності, яка змусила вас виїжджати з тимчасово
окупованих територій через територію РФ.

2

Якщо протокол не було складено на підставі ст. 258 КУпАП, вимагайте копію
постанови у справі про адміністративне правопорушення на місці.

СПЛАТА ШТРАФУ
У постанові по справі буде зазначено, яким є розмір штрафу, який на вас накладено.
Працівник Держприкордонслужби може запропонувати вам сплатити штраф на
місці, але виключно за допомогою безготівкового платіжного терміналу.

▼ ▼ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1

Ви не зобов’язані сплачувати штраф на місці, відтак тільки ви вирішуєте, робити це
чи ні.

2

Якщо ви не погоджуєтеся із накладеним штрафом та плануєте оскаржити постанову у справі до суду, не варто сплачувати суму штрафу на місці.

24 липня набув чинності закон, який передбачає звільнення від адміністративних штрафів осіб, які на період дії карантину або на час блокування
КПВВ на лінії розмежування або адміністративному кордоні з окупованим
Кримом в’їжджають на ці території або виїжджають з них через територію
Російської Федерації з підстав гуманітарного характеру.
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ДО ПІДСТАВ ГУМАНІТАРНОГО ХАРАКТЕРУ НАЛЕЖАТЬ:
1

возз’єднання сім’ї (зокрема, у разі спільної подорожі членів сім’ї за наявності
підстав для перетину лінії розмежування/адмінкордону хоча б у одного члена
сім’ї – інші члени сім’ї також допускаються до перетину лінії розмежування/адмінкордон); перетин також дозволяється батькам (одному з батьків), якщо діти перебувають на тимчасово окупованій території чи на іншій частині території України
окремо від батьків (одного з батьків);

2

тяжка хвороба, смерть близьких родичів;

3

необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб
(зокрема, інсулінозалежного діабету, онкологічних захворювань, потреби в антиретровірусній, протитуберкульозній терапії);

4

виїзд з тимчасово окупованих територій особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі;

5

оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників
або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із
батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників;

6

для відвідування закладу освіти для навчання, проходження ДПА, ЗНО, підготовчих курсів, проходження професійно-практичної підготовки, атестації здобувачів
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, участі в освітньому процесі,
пов’язаному з освітою дорослих, за умови надання підтвердних документів, тощо;

7

повернення особи до місця свого проживання;

8

прийняття спадщини;

9

інші випадки, коли є підстава вважати, що ситуація потребує невідкладного перетину особою лінії розмежування/адмінкордону у будь-якому напрямку з гуманітарних міркувань або з метою запобігання виникненню загрози життю та здоров’ю
особи та/або порушенню її прав (зокрема, у разі політичного переслідування особи
на тимчасово окупованих територіях).

Зазначений перелік не є виключним. Можуть бути враховані інші обставини, зокрема,
пенсійний вік особи, інвалідність, утримання двох і більше неповнолітніх, утримання однієї
чи більше осіб з інвалідністю, необхідність оформлення (переоформлення) паспортних
документів, вклеювання фото в паспорт, необхідність оформлення пенсії за віком чи
інвалідністю та інші.
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Наявність підстав гуманітарного характеру за можливості повинна бути документально
підтверджена. Залежно від ситуації такими документами можуть бути, наприклад,
медична довідка, запрошення від закладу вищої освіти або запрошення-перепустка
на ЗНО, копія свідоцтва про хворобу чи смерть родича тощо.
Якщо попри наявність гуманітарних підстав для перетину відносно вас
складено постанову, вона може бути оскаржена в суді протягом 10 днів.
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Гаряча лінія БО «БФ «Право на захист»
+38 099 507 5090, +38 068 507 5090,
+38 093 507 5090
(з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п’ятницю з 9:00 до 17:00)

Гаряча лінія ГО «Донбас СОС»
0 800 309 110
(понеділок-п’ятниця з 9.00 до 19.00)

Гаряча лінія ГО «КримСОС»
Київ: +38 095 031 5397, +38 096 684 8847, +38 063 077 1619
(понеділок-п’ятниця з 10:00 до 19:00)
Херсон: +38 095 277 5355
(понеділок-п’ятниця мобільний з 09:00 до 18:00 та Viber з 11:00 до 16:00)

Кримська правозахисна група
Гаряча лінія: +38 067 224 0173
(мобільний з 10.00 до 18.00)

Гаряча лінія Мінреінтеграції
0 800 750 107
(щовівторка та щочетверга з 15:00 до 17:00)

Служба «ДОВІРА» Адміністрації Державної прикордонної служби України
0 800 218 808
+38 044 527 6363
1598
(цілодобово – для оперативного приймання повідомлень про події, які відбуваються
на державному кордоні і відносяться до компетенції Державної прикордонної служби
України або можуть впливати на виконання покладених на неї завдань; у робочі
дні з 08:30 до 17:00 здійснюється надання відповідей на питання консультаційного
характеру)

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
Безкоштовна «гаряча лінія»: 0 800 502 192, +38 067 547 6575 – мобільний
для кримчан у месенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram)
Skype (обліковий запис ark predstavnictvo)
чат-бот CrimeaIsUAbot у додатках Telegram та Viber

