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У відповідь на Ваш запит, який надійшов на електронну адресу 

«Publicinfo@dpsu.gov.ua», повідомляємо, що Порядок дій уповноважених 

службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в 

пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах 

в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно 

яких надано доручення, та порядок взаємодії органів охорони державного 

кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення, 
затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України                            

від 23.06.2017  № 535 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 вересня 

2017 р. за № 1091/30959).

Водночас, інформація про наявність або відсутність у відношенні 
конкретно визначеної особи доручень уповноважених державних органів та 

інформація про перетинання особою державного кордону України є інформацією 

з обмеженим доступом, що стосується приватного життя особи, захист її від 

неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України 

«Про інформацію», «Про захист персональних даних», а тому може поширюватися 

лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках.
Згідно з частинами першою, другою статті 32 Конституції України ніхто не 

може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України, не допускаються збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім 

випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про інформацію» 

інформація про фізичну особу є конфіденційною, а тому відповідно до частини 

першої статті 21 цього ж закону є інформацією з обмеженим доступом. Відповідно 

до частини першої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» 

поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про 

фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про інформацію» не допускається 

збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
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національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. 
Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його 

особисто, крім випадків, передбачених законом.
Водночас відповідно до частини четвертої статті 301 Цивільного кодексу 

України обставини особистого життя фізичної особи може бути розголошено 

іншим особам лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що 

підтверджено рішенням суду, а також за згодою фізичної особи.
Таку інформацію без згоди фізичної особи можуть отримати 

правоохоронні органи України на запити, надані в межах наявного 

кримінального провадження (номер кримінального провадження, 
зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, оперативно-
розшукової чи контррозвідувальної справи), чи суд на підставі відповідного 

судового рішення про витребування інформації.
У зв’язку із вищевикладеним повідомляємо про відсутність правових 

підстав для надання Вам інформації про зазначену у запиті особу.
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