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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТРІЙНИХ ТОЧОК СТИКУ 

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ З КОРДОНАМИ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ 

 

Мякота О. В. 
здобувач кафедри міжнародного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
м. Харків, Україна 

 

Потрійна точка стику (англ. trijunctions або tripoints) – це точка стику державних кор-

донів трьох сусідніх країн. Через важливість та унікальність потрійних точок стику їх 

міжнародно-правове врегулювання відбувається шляхом укладення відповідних трьохс-

торонніх міжнародних договорів, а позначення на місцевості (демаркація) здійснюється 

шляхом встановлення спеціальних прикордонних знаків. 

Державний кордон України має сім потрійних стиків, а саме: з Республікою Білорусь і 

Російською Федерацією – точкою стику орієнтовно є монумент «Курган Дружби» (село 

Сеньківка Городнянського району Чернігівської області); з Республікою Білорусь і Рес-

публікою Польща – прикордонний знак «Буг»; з Республікою Польща та Словацькою 

Республікою – прикордонний знак «Кременець»; із Словацькою Республікою та Угорсь-

кою Республікою – прикордонний знак «Тиса»; з Угорською Республікою та Румунією – 

прикордонний знак «Тур». З Румунією та Республікою Молдова Україна має два стики 

державних кордонів – прикордонний знак «Прут» (на півночі) і прикордонний знак «Ду-

най» (на півдні). 

За стадіями міжнародно-правового врегулювання точок стику державного кордону 

України із сусідніми державами можна умовно виділити три групи таких точок:  

– дві точки стику, що є повністю врегульовані на підставі належним чином укладених і 

таких, що набрали чинності, міжнародних договорів; 

– дві точки стику, щодо яких підписано відповідні міжнародні договори, але які наразі 

ще не набули чинності, і  

– три точки стику, щодо врегулювання яких існують лише проекти трьохсторонніх 

міжнародних договорів. 

1) До повністю врегульованих точок стику можна віднести лише дві такі точки: прико-

рдонний знак «Кременець» і прикордонний знак «Тиса». Прикордонний знак «Креме-

нець» – це стик державних кордонів України, Польщі та Словаччини. Міжнародно-

правове врегулювання цього потрійного стику здійснюється на підставі Протоколу про 

прикордонний знак «Кременець» від 14 квітня 2005 р. Зазначений Протокол затвердже-

ний Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 726 [1, ст. 1]. У свою 

чергу прикордонний знак «Тиса» – це стик державних кордонів України, Словаччини та 

Угорщини. Ця точка стику врегульована на підставі Протоколу про прикордонний знак 

«Тиса» від 4 червня 2002 р. Протокол затверджено Постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 11 жовтня 2002 р. № 1500 [2, ст. 1]. 

2) Міжнародно-правове врегулювання точки стику з Республікою Білорусь і Республі-

кою Польща (прикордонний знак «Буг») і точки стику з Угорською Республікою та Ру-

мунією (прикордонний знак «Тур») виглядає таким чином: відповідні трьохсторонні мі-

жнародні договори наразі підписано, але вони ще не набрали чинності, зокрема – через 

відсутність ратифікації з боку України. 

Так, 14 березня 2013 р. у м. Луцьку була підписана Угода між Кабінетом Міністрів 

України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки Польща про точку стику 

державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща [3]. Відповідно 

до пункту 1 статті 1 зазначеної Угоди [3, ст. 1] точка стику державних кордонів України, 

Республіки Білорусь і Республіки Польща – прикордонний знак «Буг» – знаходиться «на 

перетині лінії, що проходить по середині річки Західний Буг (Буг), з лінією, яка є продо-
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вженням південної бровки каналу Мостицького». 09 грудня 2013 р. у Верховній Раді 

України було зареєстровано проект Закону про ратифікацію зазначеної Угоди (реєстра-

ційний № 0060) [4]. Але 27 лютого 2014 р. згаданий вище проект було відкликано.  

Аналогічно виглядає ситуація і щодо врегулювання точки стику з Угорською Респуб-

лікою та Румунією. 17 жовтня 2012 р. в м. Будапешт було підписано Протокол про при-

кордонний знак «Тур» для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії 

і Угорщини [5]. Відповідно до статті 1 зазначеного Протоколу [5, ст. 1] прикордонний 

знак «Тур» знаходиться в місці перетину серединної лінії висохлого старого русла річки 

Тур та серединної лінії річки Тур. 07 листопада 2013 р. у Верховній Раді України було 

зареєстровано проект Закону про ратифікацію цього Протоколу (реєстраційний № 0055) 

[6]. Але 22 лютого 2014 р. зазначений проект було відкликано. 

3) Питання міжнародно-правового врегулювання точок стику з Республікою Молдова 

та Румунією (прикордонні знаки «Прут» і «Дунай»), а також точки стику з Республікою 

Білорусь і Російською Федерацією (монумент «Курган Дружби») перебувають на етапі 

перемовин.  

Щодо врегулювання двох точок стику з Республікою Молдова та Румунією наразі сто-

рони здійснюють постатейне обговорення проекту Угоди про точки стику державних 

кордонів України, Республіки Молдова та Румунії [7].  

Визначення точки стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Російсь-

кої Федерації відбувається складніше. Вважається, що такою точкою стику є «Курган 

Дружби», що повністю знаходиться на території України (село Сеньківка Городнянсько-

го району Чернігівської області). Однак на рівні трьохстороннього міжнародного догово-

ру цей юридичний факт не закріплено. Наразі сторони погодили лише проект Угоди про 

порядок позначення точки стику [8; 9; 10, с. 90]; відтак – про чинність цієї угоди поки що 

не йдеться.  

У підсумку нашого дослідження можна зробити такі основні висновки: 

1) Повністю врегульованими є точка стику державних кордонів України, Республіки 

Польща і Словацької Республіки (прикордонний знак «Кременець») і точка стику держа-

вних кордонів України, Словацької Республіки та Угорської Республіки (прикордонний 

знак «Тиса»); 

2) Міжнародно-правові договори щодо точки стику з Республікою Білорусь і Респуб-

лікою Польща (прикордонний знак «Буг») і точки стику з Угорською Республікою та Ру-

мунією (прикордонний знак «Тур») наразі підписані, але ще не набрали чинності, зокре-

ма – через відсутність ратифікації з боку України; 

3) Врегулювання точок стику з Республікою Молдова та Румунією (прикордонні знаки 

«Прут» і «Дунай»), а також точки стику з Республікою Білорусь та Російською Федераці-

єю (монумент «Курган Дружби») наразі не здійснене, оскільки сторони погодили лише 

проекти відповідних трьохсторонніх міжнародних договорів. 
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The right of freedom of expression is enshrined in major international instruments. It also has 

been recognized by almost all the countries of the world in their constitutions or other sources 

in one form or another. Though in terms of practical implementation of the protection of this 

fundamental right and its balancing with other rights accorded to individuals and groups there 

are differences among member-states of the United Nations. Such differences affect the extent 

to which the organization can take an integrated and consistent institutional approach in defin-

ing the scope of the right of freedom of expression under international law, as well as its limits. 
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