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ДЕРЖАВНА 
ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН

Н А К А З

м. Житомир

"17" грудня 2015 року                                                                                № 1308-аг


Про запровадження додаткових режимних обмежень на ділянці відділу прикордонної служби «Овруч»
	
	
У відповідності до пункту 18 статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", статті 24 Закону України «Про держаний кордон України», пункту 5 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, та з метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням в межах прикордонної смуги, а саме в районі розташування міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Виступовичі» та контрольного поста «Борутіно» на ділянці відділу прикордонної служби «Овруч» Житомирського прикордонного загону


НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 01.01.2016 на ділянці відділу прикордонної  служби «Овруч» Житомирського прикордонного загону додаткові режимні обмеження на в’їзд і пересування у прикордонній смузі, а саме: 
в районі розташування міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Виступовичі» та контрольного поста «Борутіно»;
в районах населених пунктів Борутіно, Солотвино, що відселені внаслідок радіоактивного забруднення;  
в районах населених пунктів Виступовичі, Людвинівка, Бірківське, Бережесть; 
на автомобільній дорозі регіонального значення Р 28, зокрема на відрізку від міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Виступовичі» до точки перетину автодороги з лінією державного кордону з Республікою Білорусь. 
2. В рамках додаткових режимних обмежень на визначених ділянках заборонити:
рух транспортних засобів на дорогах, що ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон, між населеними пунктами в районі місцевості, визначеному в пункті 1 даного наказу (крім сільськогосподарської техніки, яка проводить сільськогосподарські роботи, транспортних засобів лісового господарства, спеціального транспорту МНС, Овруцького РЕМ, національної поліції, Служби безпеки України та техніки, що залучається для обслуговування залізничних шляхів);
знаходження в районі місцевості, визначеному в пункті 1 даного наказу іноземців, осіб без громадянства, за винятком іноземців, осіб без громадянства, які мають визначені чинним законодавством України документи, що посвідчують особу та підтверджують законність перебування на території України;
здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів в визначеному районі, за винятком авіації Державного агентства лісового господарства, МНС, польоти яких здійснювати за попереднім погодженням з Житомирським прикордонним загоном;
скупчення колон транспортних засобів, тривалі (понад 15 хвилин) зупинки транспортних засобів на узбіччях автомобільної дороги Р 28, зокрема на відрізку від міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Виступовичі» до точки перетину автодороги з лінією державного кордону з Республікою Білорусь (окрім нештатних, аварійних ситуацій та обставин непереборної сили).
3. Помічнику начальника загону (з міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи) забезпечити інформування білоруської Сторони про запровадження додаткових режимних обмежень.
          4. Штабу прикордонного загону інформувати голову Овруцької районної державної адміністрації та керівників підрозділів правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які функціонують на території Овруцького району, про запровадження додаткових режимних обмежень та забезпечити оприлюднення цього наказу в засобах масової інформації.
 5. Начальнику відділу прикордонної служби «Овруч»,:
 завірені копії цього наказу мати в документації контрольного поста «Борутіно» та направити керівникам зацікавлених підрозділів контрольних органів і служб, підприємств, установ і організацій, що здійснюють свою діяльність в межах прикордонної смуги Овруцького контрольованого прикордонного району.
6. Наказ набирає чинності з дня його офіційної публікації в засобах масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника загону – начальника штабу.


Начальник Житомирського прикордонного загону
підполковник                                           Ю.М.Чернов

