
Перетин кордону під час надзвичайного стану 

З початку російської війни проти України, на території Республіки 

Молдова було введено надзвичайний стан. За час дії надзвичайного 

стану, Комісія з надзвичайних ситуацій Республіки Молдова 

затвердила низку заходів щодо ефективного управління 

міграційними потоками на державному кордоні. 

Так, під час перетину молдовсько-українського кордону 

Прикордонна поліція РМ дозволяє перетинати кордон громадянам 

України та іноземцям, які прибувають безпосередньо з території 

України та в'їжджають до Республіки Молдова, у тому числі 

транзитом, на підставі наступних документів, що засвідчують особу 

(у тому числі зі строком дії, що минув): 

а) для неповнолітніх – свідоцтво про народження, національне 

посвідчення особи (посвідчення особи/ідентифікуюча карта), 

закордонний  паспорт, а також інші види документів, що 

дозволяють ідентифікувати особу, у тому числі їх копії або в 

електронному вигляді (diia.gov.ua); 

б) для повнолітніх - національне посвідчення особи (посвідчення 

особи/ідентифікуюча карта), закордонний  паспорт, а також інші 

види документів, що дозволяють ідентифікувати особу, у тому 

числі їх копії або в електронному вигляді (diia.gov.ua); 
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Слід зазначити, що громадяни України, які в’їхали по спрощеному 

порядку та перебувають на території Республіки Молдова, можуть 

виїхати з території Республіки Молдова до України на підставі 

зазначених вище документів, що засвідчують особу лише один раз. 

Для повторного виїзду з Республіки Молдова в Україну необхідні 

проїзні документи, що діють, а саме: 

а) для неповнолітніх – чинний закордонний паспорт (або проїзний 

документ для повернення в Україну або свідоцтво про 

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_1_24.02.2022_modif_d_3.5.6.7.8.10.18.20.21.25.28.55_0.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_1_24.02.2022_modif_d_3.5.6.7.8.10.18.20.21.25.28.55_0.pdf


громадянство – видане дипломатичними представництвами 

України); 

б) для дорослих - чинний закордонний паспорт (або проїзний 

документ для повернення в Україну або свідоцтво про 

громадянство - видане дипломатичними представництвами 

України). 
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Також,  звертаємо увагу на те, що громадяни України можуть 

в'їжджати до Республіки Молдова з Румунії та через пункт 

пропуску Кишинів повітряним транспортом на підставі наступних 

документів:  

а) для неповнолітніх – чинний закордонний паспорт (або проїзний 

документ на повернення в Україну або свідоцтво про громадянство 

– видане  дипломатичними представництвами України). 

б) для дорослих – чинний закордонний паспорт (або проїзний 

документ для повернення в Україну або свідоцтво про 

громадянство – видане дипломатичними представництвами 

України). 

 

Для отримання додаткової інформації щодо правил 

перетину державного кордону ви можете 

зателефонувати на зелену лінію Прикордонної поліції 

(022259717). 
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