
чугу!вськА рдйоннА двРя{АвнА Адм1н1стРАц1я
хАРк{всько| оБлАст1

РозпоРядя{в,ння

9угу|в м ц0]-

11ро визначення !пирини
прикордонно! смуги в ме}ках
територ!| 9угу!вського району

Б|дпов|дно до 3акону }кра|ни <|{ро !ер>кавний кордон !кра|ни)), постанов
1{аб|нец Р1|н|стр|в 9кра|ни в1д27.07.1998 ]ю 1147 *|{ро прикордонний режим>
(з| зм|нами) та в|д 18.01 .1999 }1ъ 48 *["{ро 3атверд)кення [{орядку зд|йснення
координат]|| д|яльноот1 орган!в виконавчо| влади та орган|в м|сцевого
самоврядування. з питань додеря{ання режим|в на дерх{авному корАон1>, на
виконання ро3поряд}кення голови {арк|всько| обласно| деря<авно| адм|н|страц||
в|д 0|.|1.2021 ]ю 5з9 .[{ро ви3начення |лирини прикордонно| смуги в ме)ках
територ|| )(арк1всько| област|>>, протокольного р|тпення координац|йно| нарадт4
в|д 26.10.2021 м о1.-зз14206 та з мето}о забезпечення дотримання
прикордонного рея{иму в ме)ках територ1| 9угу|вського району керуточись
статтями 6,25,39 3акону }кра|ни <|1ро м|сцев| дерх<авн| адм1н|страц||>:

1. Бизначити:
1.1. 11_{ирину прикордонно| смуги в межах територ|| Бовчансько| м1сько]

ради 9угу|вського контрольованого прикордонного району вздовя{ дерх{авного
кордону на його сухопутних д|лянках 1 вздовх< берег|в прикордонних р|иок, озер
та |нтпих водойм 5 к|лометр|в в|д л|н1| дерх{авного кордону, де встановл}оеться
прикордонний ре)ким' але не мен|пе в|д т]7ирини смуги м|сцевост1, що
розта1пована в ме)ках в|д л|н|| дер)кавного кордону до л1н|| прикордонних
|нх<енерних споруд.

|.2'111ирину проф|лактично| смуги 100 м вздов)к дерт{авного кордону в
прикордонн|й смуз| в мея{ах територ|| Бовчаноько| м|сько\ ради 9угу!вського
контрольованого прикордонного району та порядок облатштування ме)к
проф|лактично| смуги.

1.3.1[1ляхи' сте)кки та правила пересування по берец | льоду прикордонно|

р|ики €|верський {онець в межах територ1| Бовчансько] м|сько? Ради
9угу|воького контр оль ованого прикордонного району з а мар1прутами :

п|вденно-зах1дна околиця населеного пункту [атище, вздов}к л|вого берегу

р|нки €|верський {онець 100 м до дер)кавного кордону протяжн|стто 5 км;
п1вденно-сх1днаоколиця населеного пункту Фг|ршеве, вздов)к правого

берегу р1тки €1верський !онець 100 м до дер)кавного кордону протяя<н|стго
5 км.
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п|вденно-сх|днаоколиця населеного пункту Фг1рпеве' вздовх{ правого
берегу р|нки €|верський {онець 100 м до дерх{авного кордону' протя>кн|стто
5 км.

2. Рекомендувати виконавчому ком|тету Бовнансько| м|сько| ради:
21.Ризначити м|сце масового в|дпонинку населення та порядок його

обладнання 1 використання на земельн|й д|лянц|, розтатпован|й на л|вому берез|

р|ики €|верський !онець в мех{ах територ|| старостинського округу )\гэ 11

Бовчансько| територ|ально| громади' обмежену:
з п|вноч| _ 100 м до .{ерх<авного кордону )/кра|ни;
з п|вдня * 300 м до [ержавного кордону !кра|ни;
з| сходу _ л1совими землями [|{ <<Бовчанське л1сове господарство);
3 3аходу _ р|нкото €|верський !онець.
2.2' Бизначити м1сце для вит1асання худоби, с|нокос1ння та порядок

проведення заход|в з його облатштування на земельн1й д|лянц1, загальнок)
площе}о 61,5 га, розта11]ован|й на територ||, 4Ф примикас до п|вн|чно-сх1дно]
околиц| населеного пункту [атище та обмея<ену:

з п|вноч| - 100 м до !ер:кавного кордону !кра|ни;
з п|вдня - ме)ке}о населеного пункту [атище;
з| сходу - л1совими землями дп<<Бовчанське л|сове господарство)>;
3 заходу - р|нкото €|верський [онець.
2.з.у взасмод|] з в|дд|лом прикордонно| слуя<би <<Бовчансью> 4-го

прикордонного загону €х|дного рег|онального управл1ння {ер>кавно|
прикордонно| слух<бй !кра!ни, ф|л|сто <Бовчанський райавтодор> ,щ{
<)(арк|вський облавтодор> БА[ <<!ерт<авна акц|онерна компан|я <<Автомоб|льн|

дороги )/кра|ни>>, €лу;кбо}о автомоб|льних дор|г у [арк|вськ|й област1 в}кити
заход|в з перенесення та встановлення дороя<н|х знак1в у прикордонн|й смуз|
(<|{онаток прикордонно| смуги)>, <1(|нець прикордонно| смуги>) та в
контрольованому прикордонному район| (<|{онаток контрольованого
прикордонного району>, <1{|нець контрольованого прикордонного району>),
встановлення дорох<н|х знак|в <Б'|зд заборонено> на дорогах, як!
безпосередньо проотяга}оться до дер)кавного кордону (за винятком дор|г до
встановлених пункт|в пропуску через державний кордон) в мея<ах територ||
Бовчансько| м|сько| ради 9угу|вського контрольованого прикордонного району.

2.4. (л|льно з в|дд1лом прикордонно| слуя<би <<Бовчансью> 4-го
прикордонного загону €х|дного рег|онального управл|ння !ер>кавно|
прикордонно| слу>кби !кра!ни про|нформувати кер|вник|в п|дприсмств, установ
| орган|зац1й, м|сцеве населення про необх|дн|сть суворого дотримання правил
прикорд онно го р ех{иму.

3. 1{оординац|го роботи щодо виконання цього розг1оряд)кення покласти на
пер1пого 3аступника голови районно| дер)кавно| адм1н|страц|| 1{остянтина
1{озл|т|на, контроль зали1па}о за собото.
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