
 

Дорожня карта з покращення функціонування прикордонної інфраструктури на кордоні Україна – ЄС 

 (19-20.03.2019, м. Львів) 

 

№ Захід Державні органи та 

установи, відповідальні 

за виконання заходу 

Державні органи, 

підприємства та 

організації Республіки 

Польща, Словацької 

Республіки, Угорщини та 

України, що 

залучатимуться до 

виконання заходу 

Термін 

виконання 

Очікуваний результат 

1. Вироблення заходів задля 

збалансованого розвитку 

пунктів пропуску через 

державний кордон України – 

ЄС 

 

Державна фіскальна 

служба України, 

Адміністрація 

Державної прикордонної 

служби України,  

Міністерство 

інфраструктури України, 

АТ «Укрзалізниця», 

Львівська, Закарпатьска, 

Чернівецька та 

Волинська обласні 

державні адміністрації 

Команда експертів з 

питань митних питань 

Східної та Південно-

Східної прикордонної 

служби Європейського 

Союзу, прикордонні та 

митні органи України та 

зацікавлені країни 

Європейського Союзу 

2019 Підготовлено звіт з рекомендаціями щодо 

процедур для пунктів перетину кордону, 

збалансованого розвитку з обох сторін 

кордону 

2. Проведення роботи щодо 

наближення технічних та 

технологічних стандартів 

розбудови та 

функціонування пунктів 

пропуска через державний 

кордон України з 

Республікою Польща, 

Словаччиною та 

Міністерство 

інфраструктури України, 

Державна фіскальна 

служба України, АТ 

«Укрзалізниця», 

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України 

Транспортні, прикордонні 

та митні відомства 

Республіки Польща, 

Словаччини та Угорщини  

постійно Спрощення процедур та зменшення часу 

під час перетину державного кордону 

Україна –ЄС 
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Угорщиною, а також 

виконання пасажирських та 

вантажних перевезень між 

зазначеними країнами 

(суміжність інфраструктури 

та технічних параметрів) 

3. Організація та проведення 

спільного виїзду для 

проведення аналізу потреб і 

вивчення можливостей 

будівництва нових пунктів 

пропуску на українсько-

польській ділянці 

державного кордону 

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України, Державна 

фіскальна служба 

України, Львівська та 

Волинська обласні 

державні адмінстрації 

Прикордонні та митні 

відомства Республіки 

Польща 

II кв.2019 

р. 

Визначення доцільності створення нових 

пунктів пропуску, місць їх розбудови (на 

території України чи Республіки Польща), 

джерел фінансування 

4. Будівництво пункту 

пропуску Мальховіце / 

Нижанковіце. 

Міністерство 

закордонних справ 

України, Державна 

фіскальна служба 

України, Адміністрація 

Державної прикордонної 

служби України 

Львівська та Волинська 

обласні державні 

адміністрації 

Воєводства, польські 

прикордонні та митні 

служби 

2021 
Функціонування контрольного пункту 

пропуску  

5. 
Завершення нормативного 

врегулювання організації та 

здійснення контролю у 

спільних пунктах пропуску 

на кордоні з Угорщиною та 

Словацькою Республікою, з 

урахуванням рекомендацій 

Європейської Комісії 

Міністерство 

закордонних справ 

України, Міністерство 

юстиції України, 

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України,  Державна 

фіскальна служба 

України 

Прикордонні, митні та 

зовнішньополітичні 

відомства Угорщини та 

Словацької Республіки 

2019-2020 

Підготовка до підписання угод з 

Угорщиною та Словацькою Республікою 

щодо організації та здійснення контролю в 

спільних пунктах пропуску 
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6. Розширення повноважень 

діючих контактних пунктів 

на кордоні з ЄС (Республіка 

Польща, Угорщина) щодо 

залучення представників 

Державної фіскальної 

служби України; та 

Національної поліції 

України, а також створення 

аналогічного контактного 

пункту на кордоні зі 

Словацькою Республікою 

Міністерство 

закордонних справ 

України, Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України,  Державна 

фіскальна служба 

України, Міністерство 

внутрішніх справ 

України 

Прикордонні, митні та 

зовнішньополітичні 

відомства  Республіки 

Польша, Словацької 

Республіки та Угорщини 

2020 

Опрацювання проекту українсько-

словацького міжнародного договору про 

створення та функціонування контактного 

пункту  

7. Інноваційні підходи щодо 

зменшення черг 

автотранспорту на 

державному кордоні за 

рахунок впровадження 

електронної системи 

бронювання черг у 

міжнародних пунктах 

пропуску  

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України, Державна 

фіскальна служба 

України, 

Мінінфраструктури  

Прикордонні, митні та 

зовнішньополітичні 

відомства Республіки 

Польша, Словацької 

Республіки та Угорщини 

2020 

Запровадження електронної системи 

бронювання черги в обраному пункті 

пропуску на державному кордоні 

8. Запровадження системи 

попереднього повідомлення 

про виникнення 

надзвичайних ситуацій на 

українсько-словацькому, 

державних кордонах, 

шляхом укладання 

відповідного Меморандуму 

Державна фіскальна 

служба України, 

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України 

Прикордонні та митні 

відомства Словацької 

Республіки 

2020-2021 

Підписання Меморандуму щодо 

запровадження Системи попереднього 

повідомлення про виникнення надзви-

чайних ситуацій із Словаччиною.  

Зменшення черг автотранспорту перед 

пунктами пропуску 

9. Розмежування руху 

транспорту на під’їзді до 

міжнародного пункту 

пропуску «Краковець – 

Державна фіскальна 

служба України; 

 

Міністерство внутрішніх 

Управління патрульної 

поліції у м. Львів; 

 

Служба автомобільних 

До 31 

травня 

2019 року 

Вантажопасажирські транспортні потоки 

будуть регулюватися розділеними на вході 

на міжнародний пункт пропуску 

"Краковець-Корчова". Пасажирські 
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Корчова» 

Зв'язок автомобільної дороги 

A4 з дорожньою 

інфраструктурою з 

української сторони на 

перетині кордону 

справ України. доріг у Львівській області. 

 

перевірки відбуваються на платформі 

автостради і новоствореній ділянці дороги 

М-10 (припускаючи, що служби обох країн 

здійснюють перевірки на своїх територіях). 

Існуючий пункт перетину кордону 

перетворюється на вантажний термінал 

10. Реалізація договору між  

Урядом України та Урядом 

Республіки Польща 

Міністерство фінансів 

Республіки Польща; 

Міністерство фінансів 

України; 

Державне агентство 

автомобільних доріг 

України; 

Державна фіскальна 

служба України; 

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України 

Територіальні органи 

Державної фіскальної 

служби України; у 

Волинській, Львівській 

області; 

 

Служба автомобільних 

доріг у Волинській, 

Львівській області 

 

II кв 2019 

року 

Початок ремонтних робіт прикордонної 

дорожньої інфраструктури  

10.1 Узгодження контрактів з 

ремонту прикордонної 

дорожньої інфраструктури, 

які будуть реалізовуватися в 

рамках Договору між 

Урядом України та Урядом 

Республіки Польща про 

надання кредиту на умовах 

пов’язаної допомоги 

10.2 

Реалізація Інвестиційних 

проектів, розроблених в 

рамках виконання Договору 

між Урядом України та 

Урядом Республіки Польща 

про надання кредиту на 

умовах пов’язаної допомоги 

Міністерство фінансів 

Республіки Польща; 

Міністерство фінансів 

України; 

Державне агентство 

автомобільних доріг 

України; 

Державна фіскальна 

служба України; 

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України  

Територіальні органи 

Державної фіскальної 

служби України; у 

Волинській, Львівській 

області; 

 

Служба автомобільних 

доріг у Волинській, 

Львівській області 

 

2019 - 

2021 

Розвиток та покращення стану пунктів 

пропуску та прикордонної інфраструктури 

на українсько-польській ділянці державного 

кордону відповідно до детальних 

домовленостей на рівні міністрів 

11 Реконструкція діючих 

автомобільних пунктів 

пропуску та під’їзних шляхів 

Територіальні органи 

Державної фіскальної 

служби України у 

Територіальні органи 

Державної фіскальної 

служби України; у 

2019 - 

2022 

Створення паритетної інфраструктури з 

суміжними пунктами пропуску;  

синхронізація роботи сусідніх 
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11.1 на кордоні з Словаччиною:  

«Ужгород - Вишневецький»; 

«Малий Березний - Убля» 

Волинській, 

Закарпатській області 

Волинській, 

Закарпатській області 

 

 

за умови 

фінансува

ння 

автомобільних-пунктів пропуску  

збільшення смуг руху легкового та 

вантажного транспортних засобів 

(збільшення пропускної здатності 

автомобільних-пунктів пропуску);  

влаштовування пішохідних ділянок руху у 

автомобільних пунктах пропуску згідно 

європейських стандартів  

11.2 на кордоні з Угорщиною: 

«Лужанка - Берегшурань», 

«Вилок - Тісабеч», «Косино 

– Барабаш», «Дзвінкове – 

Лонья» 

за умови 

фінансува

ння 

11.3 на кордоні з Польщею: 

«Ягодин-Дорогуськ», 

«Устилуг-Зосін» 

за умови 

фінансува

ння 

12 

Будівництво нових 

автомобільних пунктів 

пропуску та під’їзних шляхів 

Місцеві адміністрації; 

Державна фіскальна 

служба України; 

Територіальні органи 

Державної фіскальної 

служби України у 

Волинській, 

Закарпатській області 

Міністерство закордонних 

справ України, 

Міністерство 

інфраструктури України, 

Адміністрація 

Держприкордонслуби 

України 

Міністерство розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального 

господарства України 

 

2019 – 

2025 

за умови 

фінансува

ння та 

укладення 

міждержа

вних угод 

Виконання діючих міждержавних угод та 

рішень Уряду.  

Збільшення пропускної здатності 

державних кордонів України з країнами ЄС 

за добу:  

з 32400 – до 56700 (фактична у 2017 склала 

32336);  

з 16500 до 21200 легкових транспортних 

засобів (фактична у 2017 склала 10354);  

з 220 до 340 автобусів (фактична у 2017 

склала 84);  

з 1200 до 3050 вантажівок (фактична у 2017 

склала 1204) 

12.1 на кордоні з Угорщиною: 

«Дийда – Берегдароц»; 

«Велика Паладь- 

Нодьгодош» 

2019 - 

2025 

12.2 на кордоні з Словаччиною: 

«Соломоново-Чієрна»; 

«Паладь Комарівці - 

Руське»; «Сторожниця - 

Загор»; 

 «Забрідь - Уліч» 

2019-2022 

12.3 на кордоні з Польщею:  

«Лубня – Волосате», 

«Лопушанка - Міхновець», 

2020-2022 

12.4 на кордоні з Румунією: «Біла 2019-2021 
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Церква – Сігету Мармацієй 

» 

13 Реалізація Рамкового 

договору між Урядом 

України та Урядом 

Угорщини про надання 

кредиту на умовах 

пов’язаної допомоги 

Оголошення тендерної 

процедури на закупівлю 

робіт з будівництва об’їзної 

автомобільної дороги м. 

Берегово та с. Астей до 

МАПП "Лужанка - 

Берегшурань" 

Міністерство 

національного розвитку 

Угорщини; 

Міністерство зовнішньої 

економіки і закордонних 

справ Угорщини 

Міністерство фінансів 

України; 

Державне агентство 

автомобільних доріг 

України 

Служба автомобільних 

доріг у Закарпатській 

області 

 

 

 

 

 

До 1 

червня 

2019 року 

Початок будівництва та ремонтних робіт 

прикордонної дорожньої інфраструктури, 

передбаченої Рамковим договором 

Визначення підрядної організації та початок 

будівництва об’їзної автомобільної дороги 

м. Берегово та с. Астей до МАПП 

"Лужанка" у Закарпатській області 

14 Організація контрейлерних 

перевезень та будівництво 

логістичних центрів 

Міністерство 

інфраструктури України, 

АТ «Укрзалізниця», 

місцеві адміністрації,  

логістичні компанії 

Місцеві адміністрації, АТ 

«Укрзалізниця», АСМАП 

України, Державна 

фіскальна служба України 

та Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України 

2019 - 

2020 

Збільшення обсягів вантажних 

автомобільних перевезень за обставин 

обмеження руху автомобільними дорогами 

країн Європи. 

Інтеграція транспортної системи України до 

мережі TEN-T 

15 

Приведення до належного 

стану під’їзних 

автомобільних доріг до 

пунктів пропуску через 

державний кордон України з 

Республікою Польща, 

Словаччиною та Угорщиною 

Державне агентство 

автомобільних доріг 

України 

визначаються Державним 

агентством автомобільних 

доріг України 

постійно 

Забезпечення безпечного та швидкого руху 

транспортних засобів до/з пунктів пропуску 

через державний кордон 

16 

Розбудова та модернізація 

інфраструктури пунктів 

пропуску (пунктів 

контролю)  для залізничного 

АТ «Укрзалізниця» 
визначаються АТ 

«Укрзалізниця» 
постійно 

Відповідність інфраструктури залізничних 

пунктів пропуску (пунктів контролю) 

загальним вимогам до облаштування 

пунктів пропуску через державний кордон, 
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сполучення через державний 

кордон України з 

Республікою Польща, 

Словаччиною та Угорщиною 

затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.08.2002 № 1142  

17 

Облаштування сервісних 

зон/міст очікування 

(накопичення) біля пунктів 

пропуску через державний 

кордон України 

Волинська, Львівська, 

Закарпатська та 

Чернівецька 

облдержадміністрації 

визначаються 

облдержадміністраціями 

Міністерством 

інфратсруктури України, 

Адмінстрацією Державної 

прикордонної служби 

України, Державною 

фіскальною службою 

України 

визначаєт

ься 

облдержад

міністраці

ями 

Створення комфортних умов 

для громадян та водіїв транспортних 

засобів, які перетинають державний кордон 

України  

18. Підвищення якості 

професійної підготовки та 

зміцнення кадрового 

потенціалу  

Міністерство 

інфраструктури України, 

Державна фіскальна 

служба України, 

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

України 

Транспортні, прикордонні 

та митні відомства 

Республіки Польща, 

Словаччини та Угорщини 

постійно Обмін досвідом та реалізація спільних 

програм з удосконалення перевезень 

пасажирів/товарів та виконання 

контрольних процедур під час перетину 

державного кордону 

 


