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У відповідь на Ваш запит від 11 березня 2022 року, який надійшов на 

електронну адресу Рublicinfo@dpsu.gov.ua, повідомляємо, що згідно із Законом 

України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація 

– це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами 

владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або 

яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом. 
Важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на 

матеріальних носіях. Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка 

вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати інформацію (зокрема й 

роз’яснювати вимоги законодавства, створювати довідки, витяги чи надавати 

пояснення) або вчиняти дії (утримуватись від їх вчинення).
Враховуючи вказане вище інформуємо, що порядок розгляду Вашого запиту 

регулюється Законом України «Про звернення громадян» та Законом України 

«Про безоплатну правову допомогу».
У зв’язку з цим, на підставі пункту 1 частини першої статті 22 Закону 

повідомляємо про відмову у задоволенні Вашого запиту відповідно до порядку, 
визначеного Законом.

Інформуємо, що згідно із статтею 23 Закону Ви можете оскаржити відмову в 

наданні інформації до суду у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного 

судочинства України.
Водночас, у відповідь на порушені Вами питання згідно із Законом України 

«Про звернення громадян», інформуємо, що у зв'язку з військовою агресією 

російської федерації проти держави Україна Указами Президента України від 24 

лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 14 

березня 2022 року № 133/2022 і від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні і введено воєнний 

стан, а Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 оголошено 

загальну мобілізацію.
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У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії 
правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і 
свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 

Конституції України, у тому числі й право на вільний безперешкодний виїзд за 

межі території України. 
Питання виїзду з території України військовозобов’язаних врегульовано 

Кабінетом Міністрів України, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 

27 січня 1995 р. № 57, зі змінами (далі - Правила).
Згідно з вимогами Правил у разі введення на території України 

надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім 

осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2, також мають інші військовозобов’язані 
особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця 

норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини 

третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 
Так, обмеження у праві виїзду за кордон під час дії в Україні правого режиму 

воєнного стану не застосовується стосовно громадян України – жінок та чоловіків, 
на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Такі громадяни України для підтвердження підстав для перетину державного 

кордону на виїзд України крім документів, зазначених у статті 2 Закону України 

«Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» для 

здійснення прикордонного контролю також мають пред’явити відповідні 
документи, які підтверджують факт наявності на утриманні трьох дітей і більше 

дітей до 18 років.
Зазначаємо, що законодавство України не покладає на Державну 

прикордонну службу України обов’язку ведення вичерпного переліку документів, 
необхідних для перетину державного кордону. 

Крім того інформуємо, що повноваження щодо встановлення законних 

підстав для перетинання державного кордону і надання громадянам України, 
іноземцям, особам без громадянства дозволу на в’їзд в Україну чи виїзд з її 
території надані службовим особам Державної прикордонної служби України, які 
безпосередньо несуть службу з охорони державного кордону в пунктах пропуску 

через державний кордон, та які діють лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Звертаємо Вашу увагу, що листи Адміністрації Держприкордонслужби не 

встановлюють норм права, а носять інформаційний характер.
Отримати актуальну інформацію з питань перетинання державного кордону 

України можна за телефоном (044) 527-63-63 (цілодобово) або на офіційному сайті 
Державної прикордонної служби України, за адресою: www.dpsu.gov.ua.
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