
чугу|вськА рдйоннА двР}{{АвнА Адм|н1стРАц|'{
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РозпоРяджшння

9угу!в :ю '^{$

|1ро додатков! заходи щодо
забезпечення дотримання
прикордонного ре?киму в ме?!(ах
територ1| {угу|вського району
)(арк!всько| област!

з мето}о забезпечення дотримання прикордонного ре)киму в мея{ах
територ1| 9угу|вського району )(арк|всько| област|, в1дпов1дно до 3акону
!кра|ни <[{ро .{ерх<авний кордон }кра!ни>, постанов 1(аб|нету 1м1|н|стр|в

!кра|ни в|д 27.07.1998 м \147 <<[{ро прикордонний ре)ким) (з| зм|нами) та
в|д 03.08.1998 м1199 <[{ро контрольован| прикордонн| райони> (з| зм1нами),

розпоряд)кення голови )(арк|всько| обласно| дер)кавно| адм|н|страц||
в1д 0|.1|.2021 ]\гч 539.,,[{ро додатков| заходи щодо забезпеченн'{ дотримання
прикордонного ре)киму в ме)ках територ|| [арк|всько| областБ (з| зм|нами),
керу}очись статтями 6, 25, з9 3акону }лкра}ни <|{ро м!сцев| державн|
адм|н|страц||>>,

зоБов'.{,3}}Ф:

1' 3абезпечити в мех{ах 9угу|вського району дотримання правил
прикордонного рех{иму в ме)ках |лирини прикордонно] смуги, встановлено|
постаново}о 1{аб|нету й|н|стр|в !кра|ни в|д 27.07.1998 ]ю 1'|47 к|{ро
прикордонний рех{им)> (з| зм!нами).

2. Рекомендувати виконавчому ком|тету Бовнансько| м|сько] ради:
2.|.у взасмод1| з в|дд|лом прикордонно| слух<би <<Бовчаноью> 4-го

прикордонного загону €х|дного рег|онального управл|ння {ер>кавно|
прикордонно] слу>кби 9кра|ни, з ф1л|сто <<Бовчанський райавтодор> д{
<)(арк|вський облавтодор> БА[ <{ер>кавна акц|онерна компан|я <<Автомоб|льн|

дороги }кра|ни>, €лужбо}о автомоб|льних дор|г у )(арк|вськ|й област| вя{ити
заход|в щодо перенесення та встановлення доро>кн|х знак|в у прикордонн|й
смуз! (<|{онаток прикордонно| смуги>)' <1{|нець прикордонно| смуги>) та в

контрольованому прикордонному район| (<|{отаток контрольованого
прикордонно1о району>, <1{|нець контрольованого прикордонного району>) та
встановлення доро>кн|х знак1в <Б'|зд заборонено>> на дорогах' як!
безпосередньо простяга!оться до дер)кавного кордону (за винятком дор|г до



2

встановлених пункт|в пропуску через дер)кавний кордон) в мех<ах територ1|
Бовчансько{ м|сько| ради 9угу|вського контрольованого прикордонного район.

2.2. (,птльно з в|дд|лом прикордонно| слу>кби <<Бовчансью> 4-го
прикордонного загону €х|дного рег|онального управл|ння |ер>кавно|
прикордонно] слухсби )/кра|ни про|нформувати кер|вник|в п|дприсмств, уотанов
| орган|зац|й, м|сцеве населення про необх|дн|сть суворого дотримання правил
прикордонного ре)киму.

3. Бизнати таким, що втратило чйнн|сть, розпорядх{ення голови районно|
дер}кавно] адм|н|страц|| в|д 16.11.2021 м 301 <|{ро визначення т7|ирини
прикордонно| смуги в межах територ1| 9угу|вського району>.

4. 1{оординац|то роботи щодо виконання цього ро3поряд}кення
пер1пого заступника голови районно| дер)кавно{ адмтнтстрацт1
1{озл|т1на, контроль зали1па}о за собото.

|олова районно| держсавно!
адм|н1страц|| [гор волков

покласти на
1{остянтина


