МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
командувача військ оперативного командування «Північ»

30.11.2018

м. Чернігів

№ 791

Про додаткові режимні обмеження в
межах Чернігівської та Сумської
областей на період дії воєнного стану
Відповідно до Закону України від 26 листопада 2018 року № 2630-VI
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в
Україні», статті 3, частини 6 статті 8 Закону України від 12 травня 2015 року №
389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від
26 листопада 2018 року № 390/2018 «Про введення воєнного стану в Україні»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про
прикордонний режим», розпорядження начальника Генерального штабу –
Головнокомандувача Збройних Сил України від 28 листопада 2018 року №
304/3584 щодо визначення військового командування в Чернігівській та
Сумській областях
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рішення ради оборони Сумської області від 29 листопада
2018 року.
2. На період дії воєнного стану ввести додаткові режимні обмеження
контрольованих прикордонних районів та прикордонних смуг Чернігівської та
Сумської областей, а саме, заборонити:
здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів,
квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування (планерів,
дельтапланів. Аеростатів, дирижаблів), а також стрибків з усіх видів парашутів;
випуск маломірних суден та інших плавзасобів, засобів пересування по
кризі і снігу (в тому числі засобів розваг на воді та кризі), суден рибного
господарства в частину вод прикордонних річок, озер та інших водойм,
обмежених лінією державного кордону, берег яких належить Україні;

перебування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух
транспортних засобів (в тому числі які займаються сільськогосподарською
діяльністю на власних земельних ділянках (паях) з 16.00 до 08.00 в смузі
місцевості від прикордонних знаків (інформаційно-попереджувальних знаків) в
глибину прикордонної смуги на відстань 500 метрів;
полювання в межах прикордонних смуг за письмовими або усними (з
обов’язковим письмовим дублюванням) вимогами командирів військових
частин 2253 та 9953 Державної прикордонної служби України;
перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної
оборони без відповідних дозволів;
використання радіостанцій, крім встановлених на спеціальній техніці та
транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у
встановленому порядку).
3. Командирам військових частин 2253 та 9953 Державної прикордонної
служби України:
перейти до виконання завдань відповідно до Закону України «Про
Державну прикордонну службу України» в посиленому режимі;
відпрацювати вимоги щодо заборони полювання в межах відповідних
прикордонних смуг з визначенням ділянок місцевості, де забороняється
полювання та терміном дії заборони. Вимоги довести суб’єктам, які надають
дозвіл на проведення або організовують, забезпечують та здійснюють
полювання.
4. Командирам військових частин 3022, 3051, командиру 3 стрілецького
батальйону військової частини 3066 Національної гвардії України перейти до
виконання завдань відповідно до Закону України «Про Національну гвардію
України» в посиленому режимі.
5. Командирам військових частин Т0500 та Т0300 Державної спеціальної
служби транспорту:
перейти до виконання завдань відповідно до Закону України «Про
Державну спеціальну службу транспорту» в посиленому режимі;
бути в готовності до формування військових частин відповідно до
мобілізаційного завдання.
6. Начальникам Головних управлінь Національної поліції в Чернігівській
та Сумській областях перейти до виконання завдань відповідно до Закону
України «Про Національну поліцію» в посиленому режимі.
7. Начальникам управлінь Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в Чернігівській та Сумській областях:
перейти до виконання завдань відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу
України з надзвичайних ситуацій» в посиленому режимі;

бути в готовності до ліквідації можливих наслідків воєнних дій в межах
Чернігівської та Сумської областей.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на військових комісарів
Чернігівського та Сумського обласних військових комісарів.
9. Наказ довести до особового складу в частині, що їх стосується.
Командувач військ оперативного командування «Північ»
генерал-лейтенант

В.А.КРАВЧЕНКО

