
 
 

Послуги, які надає Прикордонна Поліція  

в пункті пропуску «Кучурган – Первомайськ»  

 

Прикордонна поліція Республіки Молдова надає наступні послуги 

 

 Реєстрація іноземних громадян, які перетинають державний кордон, в 

інформаційній системі; 

 Консультація осіб щодо правил перетинання державного кордону; 

 Видача у виняткових випадках віз Республіки Молдова іноземцям на 

молдавському кордоні; 

 Прийняття на державному кордоні заяв про надання притулку; 

 

Реєстрація іноземних громадян, які перетинають державний кордон, в 

інформаційній системі 

 Хто має право скористатися даними послугами? 
 - Будь який іноземець, який законно перетинає державний кордон Республіки 

Молдова, може бути зареєстрований в інформаційній системі. Особи, які мають 

проїздні документи, що видані іноземними органами, які проживають в населених 

пунктах Лівобережжя (Придністров’я) не потребують  реєстрації, оскільки вони, 

відповідно до діючого законодавства, звільняються від відповідальності за не 

декларування компетентним органам, в терміни, встановлені законом, факту в'їзду 

на територію Республіки Молдова.  

 Які переваги реєстрації іноземців у інформаційній системі? 
- Іноземець може отримати законний в'їзд і виїзд до / з Республіки Молдова  

молдавським офіційним органом безпосередньо в пункті пропуску; 

- Іноземець, який в'їхав на територію Республіки Молдова  через 

придністровський сегмент кордону, автоматично звільняється від обов'язків 

особисто декларувати факт перетину кордону  протягом 72 годин в одній із 

наступних структур: 

1) будь  який підрозділ Бюро по роботі з міграцією та біженцями; 

2) будь який пункт пропуску, де працюють співробітники Прикордонної 

Поліції; 

3) Підрозділи ДП «ЦДIР Registru»». 

- Під час наступного перетину іноземець не ризикує бути притягнутий до 

відповідальності за незаконний в'їзд і перебування на території Республіки Молдова. 

- Під час реєстрації перетину кордону іноземцем і транспортним засобом, за 

допомогою якого він перетинає кордон, створюється історія перетину кордону і в 

подальшому, у випадку необхідності, іноземець має право надати запит та отримати 

офіційну інформацію від Прикордонної Поліції про його особисті перетинання 

кордону.  



 

 Як іноземець може бути зареєстрований в інформаційній системі 

Прикордонної Поліції. 
-  При здійсненні прикордонного контролю в пункті пропуску через державний 

кордон, іноземець має право заявити контрольним органам Республіки Молдова або 

України про наміри зареєструвати свій перетин кордону. Після чого, він буде 

направлений до представника Прикордонної Поліції Республіки Молдова. 

 

Консультація осіб про правила перетину державного кордону 

 Хто має право скористатися данию послугою? 
- Особи, які перетинають державний кордон, можуть отримати якісну 

консультацію про правила перетинання кордону особами, в тому числі й 

неповнолітніми особами, а також транспортними засобами; про вимоги, встановлені 

для документів, необхідних для перетину державного кордону; про умови в'їзду / 

перебування та виїзду іноземців і транспортних засобів до / з території Республіки 

Молдова. 

 Які переваги в отриманні консультації в пункті пропуску? 
- Консультація осіб буде здійснюваться в ході безпосереднього  спілкування с 

висококваліфікованим спеціалістом в пункті пропуску і буде виражатися в правовій 

підтримці осіб з метою уточнення правових можливостей для в'їзду / виїзду / 

транзиту і перебування до / з / через Республіку Молдова. 

 Як іноземець може отримати консультацію? 
- В ході прикордонного контролю, особа може дати запит і отримати послугу 

консультації, звернувшись безпосередньо до представника Прикордонної Поліції 

Республіки Молдова. 

 

Видача у виняткових випадках віз Республіки Молдова іноземцям на 

молдавському кордоні 

 Хто має право скористатися даною  послугою? 
Віза видається у виняткових випадках в пунктах пропуску через державний 

кордон громадянам країн, з якими Республіка Молдова має візовий режим при 

наступних обставинах: 

а) у невідкладних ситуаціях, обумовлених катастрофами, стихійними лихами 

або аваріями; 

b) у випадку смерті або тяжкої хвороби родичів, які знаходяться на території 

Республіки Молдова що підтверджується документами виданими компетентними 

органами; 

с) у випадку надзвичайних ситуацій, в яких опинилися водні або повітряні 

судна іноземних держав, які вимушені пристати або здійснити висадку у зв'язку з 

несправністю, непогодою, загрози терористичного акту – членам екіпажу і 

пасажирам; 

d) службовцям міжнародних організацій, які направлені для виконання 

офіційних місій у Республіці Молдова на короткий термін часу, який не перевищує 

15 календарних днів; 

е) учасникам міжнародних заходів, організованих у Республіці Молдова за 

згодою Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, якщо період часу 



між датою інформування  учасників і датою проведення заходів не дозволяє 

отримати візу. 

 Які переваги отримання в пункті пропуску візи у виняткових  випадках? 
Іноземець в короткий термін може отримати візу для в'їзду у Республіку 

Молдова у встановлених законодавством  виняткових випадках безпосередньо в 

пункті пропуску. 

 Як іноземець може отримати візу Республіки Молдова у виняткових 

випадках? 

Іноземець, перебуваючи у винятковій ситуації, передбаченій законодавством, 

може подати заяву на отримання візи Республіки Молдова, звернувшись 

безпосередньо до представника Прикордонної Поліції Республіки Молдова. 

Після розгляду виняткової ситуації і підтвердження виняткового становища, в 

якому знаходиться іноземець, представник Прикордонної Поліції видає візу 

Республіки Молдова.  

 

Прийняття заяв на державному кордоні про надання притулку 

 Хто має право скористатися даною послугою? 

- Особою, яка просить надання притулку, може бути тільки іноземець, який 

знаходиться в ситуації, коли його життю чи здоров'ю загрожує небезпека та 

іноземець не взмозі або не бажає отримати захист від країни походження. 

 Які переваги цієї послуги? 

- Іноземець може подати заяву про надання йому притулку владі Республіки 

Молдова безпосередньо в пункті пропуску представнику Прикордонної Поліції. 

 Як іноземець може подати заяву? 

 - Заяву про надання притулку подається іноземцем особисто представнику 

Прикордонної Поліції Республіки Молдови в пункті пропуску. 

 

 


