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Повідомляємо, що в’їзд в Україну іноземців здійснюється відповідно до 

статті 9 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» (далі – Закон України) за наявності документів, визначених 

статтею 15 цього Закону України та виконанням умов, встановлених частиною 

першою та третьою статті 8 Закону України «Про прикордонний контроль».
Звертаємо Вашу увагу, що згідно із статтею 15 Закону України в'їзд в 

Україну та виїзд з України іноземців, які постійно проживають на території 
України, здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне 

проживання.

Додатково повідомляємо, що повноваження щодо встановлення законних 

підстав для перетинання державного кордону і надання 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.
Крім того,  під час в’їзду в Україну іноземці повинні дотримуватись вимог, 

встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 3 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2».

Враховуючи  викладене, громадянину російської федерації може бути 

надано дозвіл на в’їзд в Україну, у разі виконання усіх умов, встановлених 

частиною першою статті 8 Закону України «Про прикордонний контроль» 

(такими умовами у запитуваному Вами випадку є: наявність дійсного 

паспортного документа та наявність дійсної посвідки на постійне проживання в 

Україні).
Звертаємо Вашу увагу, що згідно з 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 в’їзду в 
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Україну або 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.
Отже, рішення про надання дозволу  на перетинання державного кордону 

на в’їзд в Україну (відмову у перетинанні державного кордону України) буде 

прийнято безпосередньо в пункті пропуску відповідно до вимог законодавства 

України та після вивчення документів, що підтверджують наявність 

(відсутність) підстав для надання такого дозволу.
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