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ПЕРЕТИН МО
ЛДОВСЬКОУКРАЇНСЬКО
ГО КОРДОНУ
:

Україна

Молдова

ПЕРЕТИН КОРДОНУ

МИТНИЦЯ (норми ввезення в Україну товарів без мита та податків)

Потрібні документи: Паспорт або інший дійсний документ, який дає право на перетин кордону, або (для Російської Федерації) внутрішній паспорт та імміграційна картка.
Кошти: Достатні для терміну перебування в Україні та придбання зворотного квитка додому.
Візи для візитів до 90 днів: Потрібні для громадян всіх країн за винятком Андорри, Аргентини, Боснії і Герцеговини, Бразилії, Ватикану, Гонконгу, Ізраїлю, Ісландії, Канади, країн СНД (крім
Туркменістану), країн-членів ЄС, Ліхтенштейну, Монако, Монголії, Норвегії, Панами, Парагваю,
Південної Кореї, Сан-Маріно, Сербії, США, Туреччини, Хорватії, Чорногорії, Швейцарії та Японії.
Заборонені предмети: Вибухові, отруйні та сильнодіючі речовини, які загрожують життю та
здоров’ю людей, радіоактивні матеріали, наркотичні речовини, психотропні речовини, товари
без належного дозволу, літературні твори та витвори мистецтва, друковані матеріали, кліпи,
фотокартки, аудіо та відео матеріали, які популяризують війну, жорстокість, порнографію,
расову, етнічну або релігійну ворожість, або закликають до насильницького усунення конституційної системи в Україні.

Товари: загальна вартість яких не перевищує 1000 євро (через аеропорти) або 500
євро (через сухопутні і морські кордони), а загальна вага яких не перевищує 50кг.
Особисті речі: для особистого користування, такі як одяг, спортивне устаткування і
ювелірні вироби, 2 мобільних телефони, 1 відеокамера, 1 фотоапарат, 2 портативних
комп’ютери, 500мл туалетної води та 100мл парфумів.
Готівка: в еквіваленті 10000 євро без письмового декларування.
Тютюнові вироби (для осіб, яким виповнилося 18 років): всього 200 сигарет, або
50 сигар, або 250 грам тютюну.

КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ
Потрібні документи: Права водія, сертифікат страхування автомобіля (зелена карта) та документи про реєстрацію транспортного засобу Якщо водій не є власником
транспортного засобу, потрібен документ, що засвідчує право на користування автомобілем
с правом в’їзду за кордон.
Обмеження швидкості: 20км/год в житлових та пішохідних зонах; 60км/год в населених
пунктах; 90км/год поза межами населених пунктів; 130км/год на магістралях.
Суворо заборонено користуватися ручними мобільними телефонами і вживати алкогольні напої.
Тимчасове ввезення транспортних засобів: Нерезиденти України мають право ввозити в Україну зареєстрований в іноземній державі автомобіль на період до одного року без письмового
декларування. Громадяни України, зареєстровані в українських посольствах/консульствах за кордоном можуть ввозити в Україну один транспортний засіб та один причеп на термін до 60 днів
протягом одного календарного року без сплати митних платежів. Для ввезення транспортних
засобів, зареєстрованих за межами України, з метою транзиту через Україну потрібно
усне декларування. Якщо документи про реєстрацію відсутні, необхідно внести депозит,
який підлягає поверненню. Максимальна тривалість транзиту складає 10 діб.

Горілчані вироби (для осіб, яким виповнилося 18 років): 1 літр горілчаних напоїв
(горілка, бренді, віскі, тощо), 2 літри вина, 5 літрів пива.
Обмеження на продовольчі товари: продукти для особистого споживання, вартість
яких не перевищує 200 євро на особу, по одній упаковці або вагою до 2 кг кожного
найменування на особу.
Домашні тварини: необхідно пред’являти міжнародний ветеринарний сертифікат з країни слідування, для декларування тварин обирайте «червоний» коридор.
Ліки: максимум 5 упаковок кожного з ліків на особу (за виключенням наркотичних та психотропних речовин) або не більше кількості, зазначеної в рецепті лікаря.

ПЕРЕТИН КОРДОНУ З ДІТЬМИ
Українським дітям віком до 18 років для виїзду з України потрібно мати спеціальний документ для виїзду за кордон або бути внесеним в паспорт одного з батьків. Діти, які
виїжджають за межі України без одного з, або без обох батьків, повинні мати засвідчені
уповноваження того з батьків, хто не виїжджає за кордон разом з дитиною. В уповноваженні повинна бути вказана країна призначення і період перебування. Додаткову інформацію ви можете знайти на сайті Державної прикордонної служби України. Діти з інших
країн можуть в’їжджати в Україну та виїжджати з України з дійсними документами для
подорожі за кордон та відповідно до правил, які передбачені для дорослих громадян.
ПОРАДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРЕТИНОМ КОРДОНУ
На молдавсько-українському кордоні існує чотири ПП спільного контролю: «Джурджулєшть-Рені», «Кріва-Мамалига», «Бричень-Росошани» та «Ларга-Кельменці».
Прикордонний контроль в цих пунктах пропуску проходить швидше завдяки тому,
що відомства, які працюють на кордоні, знаходяться в одному і тому ж місці і подорожуючим
потрібно зупинятися лише один раз.
ПРАВИЛА СТОСОВНО ВЖИВАННЯ СПИРТНИХ НАПОЇВ
Споживання спиртних напоїв не дозволяється у місцях загального користування, таких як вулиці, парки, стадіони, аеропорти, громадський транспорт, тощо. Споживання алкоголю у заборонених місцях може призвести до попередження, штрафу від 17
до 119 гривень або адміністративного арешту тривалістю до 15 діб.
ПАЛІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ:
Заборонено в Україні в усіх громадських місцях, таких як внутрішні приміщення готелів,
кафе, ресторанів, закладів охорони здоров’я та освіти, дитячі майданчики, спортивні та
культурні заклади, підземні переходи, поїзди, автобуси, аеропорти, залізничні вокзали та урядові
заклади. Паління в таких місцях може призвести до штрафу у розмірі від 51 до 170 гривень.
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ВТРАЧЕНІ/ВКРАДЕНІ ПАСПОРТИ
У разі, якщо ви втратите свій паспорт, ви повинні звернутися до свого посольства,
якщо ваш паспорт вкрадено, то перш ніж звертатися до свого посольства чи консульства, ви повинні заявити про викрадення паспорту у найближчому відділку міліції.
ВАЖЛИВІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ
Пожежна охорона: 101

Швидка допомога: 103

Міліція: 102

ЗВ’ЯЗКИ І КОНТАКТИ
Гаряча лінія Державної прикордонної служби України:
+380-445276363/+380-445276380, Веб-сторінка: www.dpsu.gov.ua
Гаряча лінія «Пульс» Міністерства доходів і зборів України:
тел: +38 044-284-00-07, Веб-сторінка: www.minrd.gov.ua

Цей буклет було підготовлено Місією ЄС з прикордонної допомоги
Молдові та Україні (EUBAM) в співпраці з прикордонними, митними
та правоохоронними відомствами Молдови та України
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Молдова

ПЕРЕТИН КОРДОНУ

МИТНИЦЯ (норми ввезення в Молдову товарів без мита та податків)

Потрібні документи: Паспорт або інший дійсний документ, який дає право на перетин кордону, або (для людей, які мешкають у прикордонній смузі) дійсне посвідчення особи.
Кошти: Для громадян інших країн - 30 євро на день перебування.

Товари: загальна вартість яких не перевищує 200 євро і які не призначені для комерційного використання.

Візи для візитів до 90 днів за 6 місяців: Потрібні для громадян усіх країн за винятком Андорри, Ватикану, Грузії, Ізраїлю, Ісландії, Канади, країн СНД (крім Туркменістану), країн-членів ЄС, Ліхтенштейну, Монако, Норвегії, Сан Маріно, США, Швейцарії, Японії.
Перелік предметів, які заборонені для ввозу у Молдову: Радіоактивні речовини, отруйні
речовини, зброя, наркотики, вибухові речовини, предмети культурного значення.

Продовольчі товари: тільки для особистого споживання.
Готівка: максимум 10 000 Євро, але митники можуть вимагати письмове чи усне
декларування.

КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ
Потрібні документи: Права водія, сертифікат страхування автомобіля (зелена карта) та документи про реєстрацію транспортного засобу. Якщо водій не є власником
транспортного засобу, потрібен документ, що засвідчує право на користування автомобілем
(довіреність, договір безоплатного користування, шляховий лист та інше).
Обмеження швидкості: 50км/год у населених пунктах; 90км/год поза межами населених
пунктів; 110 км/год на магістралях.
Суворо заборонено користуватися ручними мобільними телефонами і вживати алкогольні
напої. Суворо заборонено керувати автомобілем після вживання медикаментів, які здатні
погіршувати реакцію.

Тютюнові вироби: 200 цигарок, або цигарок, виготовлених із замінників тютюну,
або/та 50 сигар.
Горілчані вироби: 2 літри вина чи інших алкогольних напоїв та 5 літрів пива.
Особисті речі: 2 телефони для стільникової мережі чи інших безпровідних мереж; 3
годинники, 4 окулярів чи аналогічних речей; електронні прилади, такі як комп’ютери,
магнітофони, фотоапарати, відеокамери (по одному примірнику кожного); паливо,
обмежене місткістю паливного баку транспортного засобу, до п’яти різних ювелірних
виробів, незалежно від їх вартості.

Тимчасове ввезення транспортних засобів: Водії приватних транспортних засобів та причепів, які не зареєстровані в Республіці Молдова, повинні сплачувати збір за користування
дорогами. Потрібно мати при собі довідку про сплату такого збору (7 днів – 4 євро, 15 днів – 8
євро, 30 днів – 14 євро, 90 днів – 30 євро, 180 днів – 50 євро). Перебування транспортного засобу в країні понад дозволений період часу
підлягає штрафу у розмірі від 2800 до 3000 леїв.

Домашні тварини: Необхідно мати відповідний ветеринарний сертифікат країни походження
Ліки: тільки для особистого використовування

ПЕРЕТИН КОРДОНУ З ДІТЬМИ
Громадяни інших держав до 18 років можуть в’їжджати в Республіку Молдова з дійсними документами для подорожі за кордон та відповідно до правил, які передбачені для дорослих громадян. Неповнолітні громадяни Республіки Молдова повинні подорожувати у супроводі
хоча б одного законного представника чи як мінімум одного дорослого, якого вказано законним
представником у нотаріально засвідченій згоді. Якщо громадянину вже виповнилося 14 років і
він/вона виїжджає на навчання за кордон, під час перетину кордону необхідно також представити дійсний проїзний документ, нотаріально засвідчену згоду одного із законних представників
дитини, а також документ, якій підтверджує зарахування до освітнього закладу за кордоном.
ПОРАДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРЕТИНОМ КОРДОНУ
На молдавсько-українському кордоні існує чотири ПП спільного контролю: «Джурджулєшть-Рені», «Кріва-Мамалига», «Бричень-Россошани» та «Ларга-Кельменці». Прикордонний контроль в цих пунктах пропуску проходить швидше завдяки тому, що відомства,
які працюють на кордоні, знаходяться в одному і тому ж місці і подорожуючим потрібно
зупинятися лише один раз.
ПРАВИЛА СТОСОВНО ВЖИВАННЯ СПИРТНИХ НАПОЇВ
Міцні спиртні напої (за винятком пива та вина) заборонено продавати в магазинах
роздрібної торгівлі з 10-ї години вечора до 8-ї години ранку.
ПАЛІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
В Молдові обмежено у більшості громадських місць.
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ВТРАЧЕНІ/ВКРАДЕНІ ПАСПОРТИ

У разі, якщо ви втратите свій паспорт, ви повинні звернутися до свого посольства,
якщо ваш паспорт вкрадено, то перш ніж звертатися до свого посольства чи консульства, ви
повинні заявити про викрадення паспорту у найближчому відділку поліції. Якщо ваша країна не
має консульства в Молдові, ви повинні звернутися до консульства тієї країни, яка представляє
інтереси громадян за дорученням вашої країни. В неясних ситуаціях ви можете звернутися до
Бюро з питань міграції і притулку, вул. Штефана Чел Маре, 124, Кишинів (тел. +373 22276692)
ВАЖЛИВІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ
Пожежна охорона: 901 		

Поліція: 902

Надзвичайна служба: 903

ЗВ’ЯЗКИ І КОНТАКТИ
Департамент прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Молдови:
+373 22 259 675, +373 22 259 717, Веб-сторінка: www.border.gov.md
Митна служба Республіки Молдова
+373 22 574 111, Веб-сторінка: www.customs.gov.md

