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Шановні громадяне!! 

У зв’язку з перевантаженістю ППр ,,Маяки-Удобное – Паланка” та ППр ,,Староказачіе – 

Тудора” (час оформлення транспортного ряду протяжністю 1 км складає близько 8 годин) 

Погранична поліція Республіки Молдова особливо рекомендує альтернативні пункти 

пропуску, де час перетину кордону значно коротше: 

1) ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ) - міжнародний (мають право перетинати кордон 

громадяни всіх країн) / відстань 140 км / час 2 ч 20 хв/ маршрут Паланка (по транзитній 

трасі) – Монаши – Арциз – Тарутино/ ППр Серпнево (УКР) – Басарабяска (РМ); 

https://goo.gl/maps/GL7f8JDv37cjiSf36 

 

2) ППр Малоярославец 1 (УКР) – Чадир-Лунга (РМ) – межгосударственный ППр (мають 

право перетинати кордон тільки! громадяне УКР та РМ) / відстань 125 км / 2 ч, маршрут 

Паланка (по транзитній трасі) – Монаши – Сарата - Арциз – Тарутино/ ППр Малоярославец 

(УКР) – Чадир-Лунга (РМ); 

https://maps.app.goo.gl/3B7M5VDQQ37R5qoo8 
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3) ППр Нові Трояни (УКР) – Чадир-Лунга (РМ) – міжнародний ППр (мають право 

перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 143 км / 2ч 20 хв / маршрут Паланка (по 

транзитній трасі) – Монаши – Сарата -Арциз – Тарутино / ППр Нові Трояны (УКР) – Чадир-

Лунга (РМ); 

https://maps.app.goo.gl/fStSfYiZkmqBDTno7 

 

4) ППр Табаки (УКР) – Мирное (РМ) – міжнародний ППр (мають право перетинати кордон 

громадяни всіх країн) / відстань 181 км / 2 ч 31 хв / маршрут Паланка (по транзитній трасі) 

– Монаши – Сарата – Татарбунари –Болград / ППр Табаки (УКР) – Мирное (РМ); 

https://goo.gl/maps/HZUSF2egPKD5WTXe7 

 

5) ППр Виноградівка (УКР) – Вулкэнешти (РМ) – міжнародний ППр (мають право 

перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 183 км / 2 ч 36 хв / маршрут Паланка 

(по транзитній трасі) – Монаши – Сарата – Татарбунари – Болград / ППр Виноградівка 

(УКР) – Вулкэнешты (РМ); 

https://goo.gl/maps/CFshJg2VsJWDmB7N8 

 

6) ППр Рени (УКР) – Джурджулешть (РМ) – міжнародний ППр (мають право перетинати 

кордон громадяни всіх країн) / відстань 241 км / 3 ч 10 хв / маршрут Паланка (по транзитній 

трасі) – Монаши – Сарата – Татарбунари –Ізмаїл / ППр Рени (УКР) – Джурджулешть (РМ). 

https://goo.gl/maps/JkyGgXHbKnXYEhPd8 
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Ви можете отримати оновлену інформацію, перейшовши за посиланням – 

https://border.gov.md/  

Примітка: У період надзвичайної ситуації (протягом 60 днів з 24.02.2022) : 

- Дозволяється в'їзд транспортних засобів при в'їзді до Республіки Молдова з України без 

пред'явлення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну 

транспортними засобами (зелена карта), за умови, що вона буде придбана протягом 24 

годин; 

- особи, які володіють автотранспортними засобами, що не зареєстровані в Республіці 

Молдова, та в'їжджають на територію Республіки Молдова або транзитом через неї з 

України не оподатковуються за користування автомобільними дорогами Республіки 

Молдова (вінієта), у період дії надзвичайного стану; 

- Прикордонна поліція Республіки Молдова дозволяє в'їзд на територію Республіки 

Молдова українським автотранспортним засобам також на підставі цифрових документів 

(тип Дiя) 
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