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У відповідь на Ваш запит, інформуємо, що відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 

військовому командуванню, зокрема і Державній прикордонній службі 
України, визначено завдання щодо запровадження та здійснення передбачених 

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходів і повноважень, 
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави. 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.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 оголошено загальну 

мобілізацію. 
Статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

визначено категорії військовозобов’язаних громадян України, які не підлягають 

призову на військову службу під час мобілізації. 
Звертаємо Вашу увагу, що приписи статті 23 Закону України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не регулюють питання перетинання 

державного кордону.
Крім того, виїзд з України громадян України здійснюється з урахуванням 

вимог, передбачених для таких осіб Правилами перетинання державного 

кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.01.1995 № 57.

Підтверджуючими документами можуть бути студентський квиток або 

студентська віза; перекладені та нотаріально завірені документи про 

зарахування/навчання особи у закордонному вузі; військово-облікові 
документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за 

мобілізацією), довідка видана територіальним центром комплектування та 

соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої 
та вищої освіти,асистентів-стажистів,аспірантів та докторантів,які навчаються 

за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Інформуємо, що згідно із вимогами Закону України «Про прикордонний 

контроль» повноваженнями щодо надання особам, у тому числі й громадянам 
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України призивного віку, дозволу на перетинання державного кордону України 

надані уповноваженим посадовим особам, які здійснюють прикордонний 

контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.
Звертаємо Вашу увагу, що згідно зі статтею 20 Закону України              

«Про Державну прикордонну службу України» посадові особи Державної 
прикордонної служби України наділені повноваженнями щодо перевірки у осіб, 
які прямують через державний кордон України, документів на право виїзду з 
України, з’ясування підстав для перетинання державного кордону України та у 

випадках, передбачених законодавством, мають право приймати рішення про 

відмову у перетинанні державного кордону України.
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