
16/03/2022, 17:49 Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України | Кабінет Міністрів України

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-pravil-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-gromadyanami-ukrayini-166-280222 1/1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2022 р. № 166

Київ

Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до Правил перетинання державного кордону громадянами України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України,
1995 р. № 4 ст. 92; Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 4; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004
р., № 30, ст. 2015; 2007 р., № 52, ст. 2130), що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з для � опублікування та застосовується з 24 лютого 2022
року.

        Прем’єр-міністр України    Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

Зміна, що додається:

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/621/d17/f02/621d17f02f74c817394984.doc


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2022 р. № 166 

ЗМІНА, 
що вноситься до Правил перетинання державного 

 кордону громадянами України 

Доповнити Правила пунктом 24  такого змісту: 
“24. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного 

стану виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до 
закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове 
перебування (далі – діти), здійснюється у супроводі законного представника 
або іншої уповноваженої ним особи та за наявності: 

паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за 
відсутності паспорта громадянина України)/ документів, що містять відомості 
про особу, визнаних Держприкордонслужбою; 

наказу директора закладу / установи, де проживали / перебували діти, або 
особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за межі України. 

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного  стану 
виїзд за межі України дітей, які не досягли 18-річного віку та не належать до 
категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, зарахованих 
до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове 
перебування, дітей, влаштованих до сімей патронатних вихователів, 
здійснюється у супроводі особи, уповноваженої керівником відповідного 
закладу / працівником закладу, який його заміщує, або органом опіки та 
піклування чи військовою адміністрацією, у супроводі патронатного 
вихователя, який здійснює догляд за дітьми, за наявності: 

паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за 
відсутності паспорта громадянина України) / документів, що містять відомості 
про особу, визнаних Держприкордонслужбою; 

наказу директора закладу / установи, де проживали / перебували діти, або 
особи, яка його заміщує / рішення органу опіки та піклування чи військової 
адміністрації про виїзд дітей за межі України або рішення органу опіки та 
піклування чи військової адміністрації / наказу служби у справах дітей про 
влаштування дитини до сім‘ї патронатного вихователя.  

Після прибуття дітей на місце тимчасового перебування за межами 
України супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня 
звернутися до консульської установи України в країні перебування для взяття 
дітей на консульський облік. 

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через 
МЗС поінформувати Нацсоцслужбу про взяття дітей на консульській облік. 
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Для виїзду дітей за межі України можуть бути сформовані групи дітей із 
супроводжуючими особами з розрахунку один супроводжуючий не більш як на 
15 дітей / один супроводжуючий не більш як на чотири дитини з інвалідністю.”. 

 
________________________ 
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UKRAINE 

DECREE 
of February 28  , 2022 No. 166 

Kiev 
On Amendments  to the Rules of Crossing the State Border by Citizens of Ukraine 

 

The Cabinet of Ministers of Ukraine decides: 

 

1. To amend the  Rules of crossing the  state border by  citizens of Ukraine, 
approved by the Resolution of  the Cabinet of  Ministers of Ukraine dated 
January 27,  1995 No. 57 (ZP of Ukraine, 1995 No. 4 of Article 92;  Official 
Bulletin of Ukraine, 2002, No. 1, Article 4; 2003, No. 37, Art. 1981; 2004, No. 
30, Art. 2015; 2007, No. 52, Art. 2130), attached. 

2. This resolution enters into force for publication and is applied from 
February 24,  2022. 

        Prime Minister of Ukraine                     D. 

SHMYHAL Ind. 73 

  Added change:  

 

 

 



 
 

Approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine  
on February 28, 2022  № 166 

 

Amendments to  the Rules of crossing the state border by citizens of Ukraine 
 

 
Supplement the Rules with paragraph 24  of the following content: 
“24. In case of introduction of a state of emergency or martial law on the territory 

of Ukraine, the departure outside Ukraine of orphans, children deprived of parental 
care who have not reached the age of 18 and live or are enrolled in institutions of 
various types, forms of ownership and subordination for round-the-clock stay 
(hereinafter referred to as children) is accompanied by a legal representative or other 
person authorized by him and if there are: 

passport of a citizen of Ukraine or birth certificate of a child (in the absence of a 
passport of a citizen of Ukraine)/ documents containing information about a person 
recognized by the State Border Guard Service; 

order of the director of the institution / institution where the children lived / 
stayed, or the person replacing him, about the departure of children outside Ukraine. 

In case of introduction of a state of emergency or martial law on the territory of 
Ukraine, children who have not reached the age of 18 and do not belong to the category 
of orphans, children deprived of parental care, enrolled in institutions of  various types, 
forms of ownership and subordination for round-the-clock stay , children arranged for 
families of patronage educators are accompanied by a person authorized by the head 
of the relevant institution / employee of the institution that replaces him, or by the 
guardianship and trusteeship body or military administration, accompanied by a 
patronage educator who cares for children, if any: 

passports of a citizen of Ukraine or a birth certificate of a child (in the absence 
of a passport of a citizen of Ukraine) / documents containing information about a 
person recognized by the State Border Guard Service; 

order of the director of the institution / institution where the children lived / 
stayed, or the person who replaces him / the decision of the guardianship and 
trusteeship body or the military administration on the departure of children outside 
Ukraine or the decision of the guardianship and trusteeship body or the military 
administration / order of the children's services on the placement of the child in the 
family of a patronage educator.  

Upon arrival of children at the place of temporary stay outside Ukraine, 
accompanying persons are obliged to apply to the consular post of Ukraine in the host 
country within one working day to register children for consular registration. 

The consular post within one working day is obliged through the Ministry of 
Foreign Affairs to inform the National Social Service about the taking of children on 
consular registration. 

For the departure of children outside Ukraine, groups of children with 
accompanying persons can be formed at the rate of one accompanying person for no 
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more than 15 children / one accompanying person for no more than four children with 
disabilities." 

 
________________________ 
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MINISTERKABINETT 
DER UKRAINE 

VERORDNUNG 
 

am  28. Februar 2022  Nr. 166 
 

Kiew 

Über Änderungen  der Regeln für das  Überschreiten der 
Staatsgrenze  durch Bürger der Ukraine 

 
 

Das Ministerkabinett der Ukraine beschließt: 
1.  Änderung der Regeln für das   Überschreiten der  Staatsgrenze  
durch  Bürger der Ukraine, genehmigt durch den Beschluss des 
Ministerkabinetts der Ukraine vom 27. Januar 1995 Nr. 57 (ZP der Ukraine, 
1995).  Nr. 4 Kunst.  92;  Amtsblatt  der Ukraine, 2002, Nr.  1, Art.  4;  2003, Nr. 
37, Art.  1981;  2004, Nr.  30, Art.  März 2015;  2007, Nr. 52, Art.  2130), die 
hinzugefügt wird. 
2. Diese Resolution tritt für  die Y-Publikation in Kraft  und gilt ab dem 24.  
Februar 2022. 

Ministerpräsident der Ukraine  D.  SHMYHAL 
Inder.  Nr. 73 

Hinzugefügte Änderung : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Genehmigt vom Ministerkabinett der Ukraine  
am 28. Februar 2022  Nr. 166 

 

Änderungen der Regeln für  das Überschreiten der Staatsgrenze durch Bürger der Ukraine 
 

 
Ergänzen Sie die Geschäftsordnung durch Absatz 24  mit folgendem Inhalt: 
"24. Auflage. Im Falle der Einführung des Ausnahmezustands oder des Kriegsrechts 

auf dem Territorium der Ukraine wird die Ausreise von Waisen, Kindern, die der 
elterlichen Fürsorge beraubt sind, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
und in Einrichtungen verschiedener Art, Eigentumsformen und Unterordnung für den 
Aufenthalt rund um die Uhr (im Folgenden als Kinder bezeichnet)  leben oder 
eingeschrieben sind, von einem gesetzlichen Vertreter oder einer anderen von ihm 
bevollmächtigten Person begleitet, und wenn es: 

Reisepass eines Bürgers der Ukraine oder Geburtsurkunde eines Kindes (in 
Ermangelung eines Reisepasses eines Bürgers der Ukraine) / Dokumente, die 
Informationen über eine vom staatlichen Grenzschutzdienst anerkannte Person 
enthalten; 

Anordnung des Direktors der Institution / Institution, in der die Kinder lebten / 
blieben, oder der Person, die ihn ersetzte, über die Ausreise von Kindern außerhalb der 
Ukraine. 

Im Falle der Einführung des Ausnahmezustands oder des Kriegsrechts auf dem 
Territorium der Ukraine bleiben Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und nicht zur Kategorie der Waisen gehören, Kinder, die der elterlichen Fürsorge 
beraubt sind, in Einrichtungen  verschiedener Art, Eigentumsformen und 
Unterordnung für den Aufenthalt rund um die Uhr eingeschrieben sind  Werden 
Kinder, die für Familien von Patronatspädagogen eingerichtet wurden, von einer 
Person begleitet, die vom Leiter der betreffenden Institution / des Mitarbeiters der 
Institution, die ihn ersetzt, oder von der Vormundschafts- und Treuhandschaftsstelle 
oder der Militärverwaltung, begleitet von einem Patronagepädagogen, der sich um 
Kinder kümmert, falls vorhanden: 

Pässe eines Bürgers der Ukraine oder eine Geburtsurkunde eines Kindes (in 
Ermangelung eines Reisepasses eines Bürgers der Ukraine) / Dokumente, die 
Informationen über eine vom staatlichen Grenzschutzdienst anerkannte Person 
enthalten; 

Anordnung des Direktors der Institution / Institution, in der die Kinder lebten / 
blieben, oder der Person, die ihn ersetzt / die Entscheidung der Vormundschafts- und 
Treuhandschaftsstelle oder der Militärverwaltung über die Ausreise von Kindern 
außerhalb der Ukraine oder die Entscheidung der Vormundschafts- und 
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Treuhandschaftsstelle oder der Militärverwaltung / Anordnung der Kinderdienste über 
die Unterbringung des Kindes in der Familie eines Patronatspädagogen.  

Bei der Ankunft von Kindern am Ort des vorübergehenden Aufenthalts 
außerhalb der Ukraine sind Begleitpersonen verpflichtet, innerhalb eines Arbeitstages 
bei der konsularischen Vertretung der Ukraine im Gastland die Registrierung von 
Kindern für die konsularische Registrierung zu beantragen. 

Die konsularische Vertretung ist innerhalb eines Arbeitstages über das 
Außenministerium verpflichtet, den Nationalen Sozialdienst über die Aufnahme von 
Kindern bei der konsularischen Registrierung zu informieren. 

Für die Ausreise von Kindern außerhalb der Ukraine können Gruppen von 
Kindern mit Begleitpersonen in Der Höhe von einer Begleitperson für nicht mehr als 
15 Kinder / einer Begleitperson für nicht mehr als vier Kinder mit Behinderungen 
gebildet werden. 

 
________________________ 
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