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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чернігівського прикордонного загону 
« ___» березня 2019 року № ___-ОД

Технологічна схема
пропуску осіб через державний кордон
в пункті місцевого (спрощеного) пропуску «Ільмівка»

І. Загальні положення

1.1. Технологічна схема пропуску осіб через українсько-білоруський державний кордон у пункті місцевого (спрощеного) пропуску «Ільмівка» (далі – Технологічна схема) розроблена на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають в прикордонних районах від 12.12.1998 (далі Угода), Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян від 12.06.2009, вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про Державну прикордонну службу України», Закону України «Про прикордонний контроль», Митного Кодексу України, Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 №751, Протоколу про режим роботи пунктів місцевого (спрощеного) пропуску через українсько-білоруський державний кордон від 27.01.2000 та інших нормативно-правових актів України і визначає загальний порядок здійснення прикордонного контролю в пункті місцевого (спрощеного) пропуску «Ільмівка» (далі – пункт пропуску). 

1.2. Класифікація пункту пропуску:

ідентифікаційний код – 741100;
категорія – місцевий;
вид сполучення – автомобільний;
характер транспортних перевезень – пасажирський;
режим функціонування – постійний;
час роботи –07.00-20.00 (або за погодженням Сторін);
назва місцевого пункту пропуску на суміжній стороні – «Глибоцьке»;
інтенсивність руху за добу: 
визначений –Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь від 12.12.1998;
відкрито – рішенням Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 № 50-р.

1.3. Вказана Технологічна схема застосовується під час перетину українсько – білоруського державного кордону громадянами України і громадян Республіки Білорусь, які постійно проживають у прикордонних районах, визначених в Угоді між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь від 12.12.1998.

1.4. Громадяни України та Республіки Білорусь (далі держав Сторін) перетинають українсько – білоруський кордон у визначеному пункті пропуску «Ільмівка» у пішому порядку, або на транспортних засобах, що їм належать (вантажністю до 3,5 тонн).

1.5. У вказаному пункті пропуску громадяни держав Сторін підлягають прикордонному та за необхідністю можуть піддаватись митному та іншим видам контролю. 

1.6. За умов, якщо в місцевому пункті пропуску здійснюється тільки прикордонний контроль, то в пункті пропуску дозволяється переміщувати, тільки обмежену кількість товарів особистого користування, які відносяться до особистих речей.
Вичерпний перелік таких товарів особистого користування (далі Перелік) визначається компетентними органами Сторін, про що здійснюється обмін встановленим порядком.
Товари особистого користування визначені в Переліку дозволяється переміщувати жителям прикордонних регіонів України та Республіки Білорусь в ручній поклажі та на одязі, без будь якого декларування, а саме:
	товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
	одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
	особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;
	індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;
	один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;
	один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;
	 бінокль;
	 переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;
	один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;
	один переносний радіоприймач;

стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;
один переносний телевізор;
	переносні персональні комп'ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;
	одна переносна друкарська машина;
	калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;
	індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;
	звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки;
	одна інвалідна коляска на кожного інваліда, який перетинає митний кордон України, а у разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки;
	лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;
	годинники у кількості не більше двох штук;
	0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;
	спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
	спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;
	інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.

1.7. Переміщення в місцевому пункті пропуску будь яких товарів, речей, валютних цінностей, підакцизних товарів, алкогольних та тютюнових виробів та харчових продуктів для власного споживання забороняється.

1.8. Переміщення товарів призначених для особистого користування громадян держав обох Сторін здійснюється у порядку передбаченому Митним Кодексом України та Законом України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення і оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються громадянами на митну територію України».

1.9. Прикордонний контроль в місцевому пункті пропуску може здійснюватися такими прикордонними нарядами зі складу зміни прикордонних нарядів, як: «Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон» (далі «СПНППр»), «Перевірка документів» (далі «ПД»), «Вартовий шлагбаума» (далі «ВШ»), «Огляд транспортних засобів» (далі «ОТЗ»), «Контроль за режимом» (далі «КР»), Черговий інформаційно-телекомунікаційних систем (далі «ЧІТС»).
Види та кількісний склад прикордонного наряду визначається, для кожного місцевого пункту пропуску окремо, з урахуванням обстановки, наявної кількості особового складу та кваліфікації пункту пропуску.
За рішенням начальника відділу прикордонної служби (відділення інспекторів прикордонної служби) виконують функції і інших прикордонних нарядів, як правило: «СПНППр -  «ПД» - «ОТЗ», «ВШ» - «ОТЗ» - «КР».

1.10.  Визначення термінів:
Постійне місце проживання – місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов'язань за договором (контрактом).
Транспортний засіб – механічний пристрій, призначений для перевезення людей та (або) вантажів, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.
Транспортні засоби особистого користування – наземні транспортні засоби загальною масою до 3,5 тонни, зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безплатно.
Власник транспортного засобу – фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб та має на це відповідні документи.
Водій – особа, яка керує транспортним засобом. 
Пішохід – особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску.
Легковий автомобіль – автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше дев’яти, з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки.
Мопед – двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об’ємом до 50 куб.см.
Мотоцикл – двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об’ємом 50 куб.см і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг.
Особисті речі – предмети першої необхідності, призначені в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника – громадянина, є власністю такого громадянина та не призначені для відчуження або передачі іншим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном.
Перелік товаріі, які можуть бути віднесені до особистих речей визначені статтею 370 Митного кодексу України.
Товари особистого користування – це будь-які рухомі речі, що не призначені для виробничої та комерційної діяльності та відповідають діючому переліку товарів для особистого користування громадян держав обох Сторін, що мають право ввозитись в Україну і вивозитись з України фізичними особами через місцеві пункти пропуску.
         Товари – будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності).
        Зона прикордонного контролю – територія пункту пропуску, на якій підрозділ охорони державного кордону здійснює прикордонний контроль осіб та транспортних засобів згідно з чинним законодавством України.
  Візуальний огляд – це спосіб перевірки транспортних засобів, який здійснюється за допомогою органів зору, з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів та предметів, заборонених до ввезення в Україну або вивезення з України, без втручання в конструктивні особливості транспортних засобів.     

ІІ. Місця або приміщення для проведення контролю осіб , транспортних засобів, що їм належать та товарів особистого користування, межі території пункту пропуску та зон прикордонного контролю і митного контролю (режимна зона), місця стоянок затриманих транспортних засобів
 
2.1. Прикордонний контроль осіб та транспортних засобів що їм належить здійснюється у місцях визначених статтею 5 Закону України «Про  прикордонний контроль». 
Для здійснення контролю осіб та транспортних засобів у пункті пропуску визначаються смуги руху (додаток 1).

2.2. Прикордонний контроль осіб та транспортних засобів, що їм належить здійснюється у зоні прикордонного контролю, яка знаходиться у місцевому пункті пропуску та визначена наказом Чернігівського прикордонного загону.
У відповідності до існуючої інфраструктури пункту пропуску прикордонний контроль може здійснюватися в службових приміщеннях прикордонних нарядів та на смугах руху.

2.3. Так як  митний контроль в місцевому пункті попуску не здійснюється, тоді зона прикордонного контролю встановлюється на всій території місцевого пункту пропуску та в службових приміщеннях.

2.4. Пункт пропуску знаходиться на автомобільному шляху Ільмівка (Україна) – Глибоцьке (Республіка Білорусь). 
Визначаються наступні межі території пункту пропуску:
1) від нежилого будинку № 2 по вулиці Леніна населеного пункту Ільмівка – 100 метрів, від будинку № 4 по вулиці Леніна – 120 метрів до шлагбаума пункту пропуску «Виїзд з України»;
2) межі території пункту пропуску огороджені парканом по ширині – 21 метрів, по довжині – 19 метрів, загальною площею – 399 квадратних метрів. 

2.5. Визначаються наступні межі зони прикордонного контролю (режимна зона): службові приміщення та територія пункту пропуску, яка огороджена парканом.
В пункті пропуску (на місцевості) зона прикордонного контролю позначається інформаційними покажчиками. 

2.6. Зона митного контролю в місцевих пунктах пропуску, може встановитись на смугах руху автотранспорту, в службових приміщеннях митниці та в місцях, де здійснюється огляд товарів призначених для особистого користування, місцях стоянки затриманих транспортних засобів.

2.7. Постійна зона митного контролю (далі ЗМК) у місцевому пункті пропуску створюється у випадку знаходження на постійній основі співробітників митниці та переміщенню через пункт пропуску(митний кордон) товарів, що підлягають митному контролю. У всіх інших випадках створюється тимчасова зона митного контролю (ТЗМК) в порядку визначеному  наказом Міністерства фінансів України від 22.05.2012 за №583, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 01.06.2012 за №879/21191(далі Порядок).

2.8. Позначення зон митного контролю (в тому числі ТЗМК) здійснюється за допомогою знаків, інформаційних стендів та огорож в Порядку визначеному  наказом Міністерства фінансів України від 22.05.2012 за №583, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 01.06.2012 за №879/21191.
 
2.9. Межі зони митного контролю у місцевому пункті пропуску визначаються наказом начальника Чернігівської митниці ДФС за погодженням з начальником Чернігівського прикордонного загону.

  2.10. Для тимчасової стоянки затриманих транспортних засобів визначається спеціальна площадка.
        Огляд транспортних засобів із застосуванням заходів контролю другої лінії здійснюється на смугах руху або на вільній площадці пункту пропуску.

ІІІ. Загальний порядок та послідовність прикордонного 
контролю і порядок пропуску через державний кордон осіб та товарів особистого користування, що їм належить 

3.1. Пропуск через державний кордон осіб у пішому порядку з товарами особистого користування визначеними Переліком (в’їзд - виїзд).

  3.1.1 Особу в пішому порядку, що прямують в Україну/ з України, при в'їзді у пункт пропуску, зустрічає прикордонний наряд  ВШ, який перевіряє у осіб наявність паспортних документів на право перетинання державного кордону. Після чого уточнює у громадян, що слідують, чи переміщують вони особисті речі (товари особистого користування) понад встановлену законодавством кількістю. 

3.1.2. У випадку отримання позитивної відповіді, інформує, що в даному  пункті пропуску не здійснюється пропуск громадян України та Республіки Білорусь з особистими речами (товарами особистого користування) понад встановлену законодавством кількість, а дозволяється переміщувати тільки ті товари особистого користування, що визначені Переліком.
Вичерпний Перелік таких речей (затверджений відповідними компетентними органами Сторін) є додатком до Технологічної Схеми, знаходиться на офіційному сайті органу охорони державного кордону, витяг знаходиться на інформаційних стендах перед місцевим пунктом пропуску. 

3.1.3 Про осіб, що не мають документів або переміщують особисті речі (товари особистого користування) понад встановлену законодавством кількість негайно доповідає прикордонному наряду СПНППр. За рішенням СПНППр особи, які переміщують особисті речі (товари особистого користування) понад встановлену законодавством кількість в пункт пропуску не запускаються.

 3.1.4. Особі, яка переміщує речі (товари) доводиться прикордонним нарядом СПНППр, про те, що дані речі (товари) не можуть бути переміщені через державний кордон України та роз’яснюється, що такі товари можуть переміщуватись за відповідного оформлення в міждержавних і міжнародних пунктах пропуску. За необхідністю та на прохання особи СПНППр інформує про наявність найближчих пунктів пропуску.

3.1.5. Іноземним громадянам (на їх прохання) видає імміграційні картки для заповнення.
Заповнення імміграційних карток здійснюється в спеціально визначених місцях перед пунктом пропуску (в окремих випадках заповнення імміграційних карток за рішенням «СПНППр» може здійснюватись і в пункті пропуску). 

  3.1.6. Особа, яка прямує в Україну у пішому порядку, потрапляє в пункт пропуску по смузі руху через спеціальну калитку для пішоходів.

  3.1.7. Для здійснення прикордонного контролю особа зупиняється  навпроти вікна кабіни паспортного контролю.
3.1.8. Початком здійснення прикордонного контролю особи є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки службовою особою підрозділу охорони державного кордону. 

3.1.9. Перевірка паспортних документів осіб здійснюється прикордонним нарядом СПНППр або окремим прикордонним нарядом ПД.

3.1.10. В залежності від наявного пасажиропотоку, кількості складу прикордонних нарядів, перевірка документів може здійснюватися як в кабіні паспортного контролю, так і на смузі руху.
Якщо перевірка документів здійснюється в кабіні паспортного контролю, то особи, які прямують підходять до кабіни паспортного контролю (до вікна) і самостійно надають паспортні документи прикордонному наряду «Перевірка документів для проведення стандартної перевірки документів.

3.1.11. Стандартна перевірка документів здійснюється в порядку визначеному Інструкцією з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 05.06.2012 №407.
Під час проведення стандартної перевірки документів прикордонний наряд «Перевірка документів» повинен:
	Оглянути паспортний документ, що пред'являється, визначити його вид і відповідність встановленому зразку.
	Звірити фотокартку в паспортному документі з особою пред'явника.
	Перевірити візуально, а за потреби, з використанням технічних засобів, чи немає у паспортному документі підробок або їх ознак.
	Перевірити правильність заповнення паспортного документа.
	Перевірити, чи всі особи, вписані в паспортний документ, прямують через державний кордон.
	Здійснити пошук необхідної інформації в Базі даних «ГАРТ-1/П» та перевірити, чи не перебуває пред’явник документа на обліку осіб, яким у встановленому порядку заборонено в’їзд в Україну чи в обліках уповноважених державних органів.
	Занести дані про громадян України та Республіки Білорусь до Бази даних обліку громадян, транспортних засобів, що перетнули державний кордон.
	Проставити в документі або в імміграційній картці, на прохання іноземця, відмітку про перетинання державного кордону.
	Повернути документ пред’явникові.


Начальником підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого перебуває місцевий пункт пропуску, за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 11 Закону України «Про прикордонний контроль», може запроваджуватися спрощення порядку перевірки документів на в’їзд в Україну або виїзд з України чи в обох напрямках одночасно шляхом тимчасової відмови від виконання деяких дій, визначених пунктами 3 та 4 цього розділу.
Про прийняте рішення щодо спрощення порядку перевірки документів начальник підрозділу охорони державного кордону доповідає начальнику Чернігівського прикордонного загону.

3.1.12. За рішенням СПНППр уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону (п/н СПНППр, ПД) з урахуванням результатів оцінки ризиків, після закінчення стандартної перевірки документів можуть проводити повторну або поглиблену перевірку документів осіб, які перетинають державний кордон, в порядку визначеному Інструкцією з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 05.06.2012 №407.

3.1.13. Результати проведення поглибленої перевірки паспортних документів обліковуються в Книзі обліку результатів здійснення поглибленої перевірки документів.

3.1.14. Рішення про застосування процедури контролю другої лінії стосовно осіб приймається СПНППр. 

3.1.15. Процедура контролю другої лінії проводиться за результатами аналізу та оцінки ризиків під час виконання процедури контролю першої лінії, якщо у службової особи ПОДК виникли сумніви щодо виконання іноземцем (громадянином РБ) умов в'їзду в Україну, в разі:
спрацювання визначених індикаторів ризиків;
наявності сумнівів щодо дійсності паспортного документа іноземця або приналежності відповідній особі;
наявності зовнішніх ознак підроблення в'їзної візи та сумнівів щодо її отримання законним способом;
відсутності належно оформлених документів на право в'їзду в Україну, передбачених частиною першої статті 15 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"; 
наявності в паспортному документі іноземця скасованих українських віз, відміток "Заборонено в'їзд в Україну терміном на …" або "Відмовлено у в'їзді в Україну";
наявності письмової інформації уповноважених державних органів - правоохоронних, розвідувальних органів або Державної міграційної служби України про виконання термінового доручення, передбаченого Порядком надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280;
наявності сумнівів щодо достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності в нього можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України;
наявності інформації щодо невиконання стороною, що приймає іноземця (запросила іноземця), взятих на себе зобов'язань зі сплати всіх витрат особи, пов'язаних з її перебуванням на території України та виїздом з України (зокрема, якщо подібні випадки з боку цієї приймаючої сторони мали місце раніше).

3.1.16. У разі прийняття рішення про відмову  в пропуску, прикордонний наряд СПНППр виносить Рішення про відмову у перетинанні державного кордону в 2 примірниках, один примірник рішення про відмову у перетинанні державного кордону видається особі, якій відмовлено у перетинанні державного кордону.
Рішення про відмову в перетинанні державного кордону України (відповідно до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.12.2010 №967 «Про затвердження форм рішень про відмову в перетинанні державного кордону України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 31/18769) доводиться особі старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон.
Про осіб, яким відмовлено у перетинанні державного кордону, інформується черговий відділу прикордонної служби, який фіксує дану інформацію в робочому зошиті та робить запис до Книги обліку інформації. Прийняте рішення крім цього фіксується в робочому зошиті старшого зміни прикордонних нарядів.

3.1.17. В ході перевірки прикордонний наряд «Перевірка документів» виконує вимоги 20, глави 5, розділу ІІ Інструкції про службу прикордонних нарядів державної прикордонної служби України затвердженої наказом міністерства внутрішніх справ від 19.10.2015 за №1261, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 06.11.2015 за №1391/27386.

3.1.18. Прикордонний наряд «Перевірка документів» обов'язково опитує осіб, які слідують через державний кордон, на предмет наявності в них зброї, боєприпасів, вибухових, наркотичних речовин, інших заборонених для переміщення через кордон матеріалів, товарів та предметів.

3.1.19. У разі наявної інформації про можливу протиправну діяльність або виходячи з результатів оцінки ризиків за рішенням «СПНППр»  приймається рішення, щодо проведення заходів процедури контролю ІІ лінії.
Огляд проводиться на спеціальному обладнаному (визначеному) місці, або в службовому приміщені. До огляду залучаються не менше двох осіб зі складу зміни прикордонних нарядів.
При цьому, особа яка перетинає державний кордон самостійно представляє речі та зміст карманів  верхнього одягу для огляду.

3.1.20. В випадку спрацювання індексу «О» відносно особи, яка слідує через місцевий пункт пропуску, прикордонний наряд «ОТЗ» здійснює поглиблений огляд товарів (речей), які переміщуються нею через державний кордон.
Заходи контролю ІІ лінії оглядової роботи товарів (речей), що переміщуються особою, відносно якої відбулось спрацювання індексу «О» прикордонний наряд «ОТЗ» здійснює у відповідності до вимог статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23.06.2017 №535 та наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 22.04.11 №260.

3.2.21. В випадку необхідності проведення особистого огляду особи, «СПНППр» негайно доповідає «СЗПН» та інформує  ініціатора ДУДО, що дана процедура виходить за межі повноважень Державної прикордонної служби України.

3.2.22. Процедура контролю другої лінії фіксується засобами фото-відео документування.

3.1.23. За результатами огляду складається Акт огляду товарів, інших предметів та речей (додаток 3).
Акт складається в двох екземплярах, один примірник Акту огляду надається особі, інший обліковується встановленим порядком на відділі прикордонної служби.

3.1.24. У разі наявності товарів особистого користування товарів, які не визначені Переліком, переміщення таких речей в місцевому пункті пропуску не дозволяється.
В подальшому на підставі статті 5 Угоди та статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (для іноземців) виноситься рішення про відмову в пропуску через державний кордон, в зв’язку з тим, що особа порушила у місцевому пункті пропуску правила перетинання державного кордону України, а саме переміщала товари (речі) заборонені для переміщення.
Обґрунтоване рішення про відмову в перетинанні державного кордону України в порядку визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль» доводиться особі старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон із зазначенням причин відмови.
Форма рішення та порядок його доведення здійснюється відповідно до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.12. 2010 за № 967 «Про затвердження форм рішень про відмову в перетинанні державного кордону України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 .01. 2011 за № 31/18769).
Деталізована форма рішення, в зв’язку з тим, що особа порушила у місцевому пункті пропуску правила перетинання державного кордону України визначена Технологічною схемою.
Дане рішення фіксується в Книзі обліку результатів проведення процедури контролю ІІ лінії, внаслідок якого приймається рішення про відмову в перетинанні державного кордону.
По даному факту інформується черговий відділу прикордонної служби, який фіксує дану інформацію в робочому зошиті та робить запис до Книги обліку інформації. Прийняте рішення крім цього фіксується в робочому зошиті старшого зміни прикордонних нарядів.

3.1.25. Під час проведення заходів контролю ІІ лінії, виходячи з умов обстановки пропуск осіб через місцевий пункт пропуску за рішенням «СПНППр» може тимчасово призупинятись.
По факту прийнятого рішення інформується СЗПН на відділі прикордонної служби та старший зміни прикордонних нарядів на суміжній Стороні.

3.1.26. Особі (власнику) яка переміщує речі (товари) доводиться прикордонним нарядом «СПНППр», про те, що дані речі(товари) не можуть бути переміщені через державний кордон України і інформуються, що такі товари можуть бути переміщатись за відповідного оформлення в міждержавних і міжнародних пунктах пропуску. За необхідністю та на прохання особи «СПНППр» інформує про наявність найближчих пунктів пропуску.

3.1.27. Закінчення процедури прикордонного контролю іноземця засвідчується проставленням особистих номерних штампів прикордонного наряду «ПД» в паспортних документах іноземців або в частині «Прибуття», «Вибуття» імміграційної картки, після чого особа направляється на вихід з пункту пропуску.

3.1.28. Випуск особи з пункту попуску здійснюється прикордонним нарядом «ВШ» виключено за рішенням «СПНППр». Під час надання дозволу на вихід з пункту пропуску, прикордонний наряд «ВШ» перевіряє у іноземців наявність відміток  «Прибуття», «Вибуття» в паспортних документах або імміграційних картках.

3.2. Особливості пропуску через державний кордон осіб, які слідують на транспортних засобах, що їм належать(в’їзд - виїзд). 

3.2.1. При прибутті транспортного засобу до пункту пропуску через державний кордон прикордонний наряд «ВШ» перевіряє у водія наявність чинного на території України договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які перетинають державний кордон, незалежно від належності та місця реєстрації транспортного засобу (далі по тексту – страховий сертифікат).
У разі наявності у водія чинного на території України страхового сертифіката, транспортний засіб пропускається на територію пункту пропуску для проходження визначених законодавством контрольних процедур.
Якщо у водія відсутній страховий сертифікат, транспортний засіб на територію пункту пропуску не пропускається. Подальший рух транспортного засобу дозволяється тільки після укладання відповідного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 
У разі створення водієм конфліктних ситуацій, «СПНППр» викликається наряд поліції для вжиття заходів за компетенцією».

3.2.2. Під час здійснення в’їзду транспортного засобу в місцевий пункт пропуску прикордонним нарядом «Вартовий шлагбауму» здійснюється візуальний огляд транспортного засобу із застосуванням процедури контролю першої лінії (проведення аналізу та оцінки ризиків; спостереження за транспортними засобами).

3.2.3. Для здійснення прикордонного контролю транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю, напроти вікна кабіни паспортного контролю.

3.2.4. Перевірка документів проводяться, як правило, з виходом пасажирів та водія з транспортного засобу. 
Водій та пасажири виходять з автомобіля та самостійно надають паспортні документи прикордонному наряду «Перевірка документів», для проведення стандартної перевірки документів.
Разом з тим, на вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України, митних органів зазначені особи зобов’язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.
Повернення документів здійснює прикордонний наряд «ПД» кожному громадянину особисто.

3.2.5. Прикордонним нарядом «ПД» здійснюється візуальний огляд транспортних засобів і вантажів із застосуванням заходів контролю першої лінії прикордонного контролю та виходячи з аналізу і оцінки ризиків,  здійснюється вибіркова перевірка транспортного засобу. 

 3.2.6. Прикордонний наряд «ПД» здійснює перевірку у власника (водія) транспортного засобу страхового сертифікату «Зелена картка» або внутрішнього договору обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
       У разі наявності спеціального програмного забезпечення комплексу «Зелена карта» інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1» під час здійснення прикордонного контролю прикордонний наряд «Перевірка документів» перевіряє на першій лінії контролю інформацію про наявність чинного на території України страхового сертифіката шляхом внесення інформації про транспортний засіб (державний реєстраційний номерний знак) до ЦБД МТСБУ, яка підключена до інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1».
У разі наявності чинного і дійсного на території України страхового сертифіката «Зелена картка», транспортний засіб після проходження усіх видів державного контролю пропускається через державний кордон.
Якщо у ЦБД МТСБУ відсутня інформація про наявність чинного на території України страхового сертифіката «Зелена кратка» або у прикордонного наряду «Перевірка документів» виникли сумніви щодо його дійсності й чинності, транспортний засіб виводиться із загального потоку для проведення заходів контролю другої лінії (в разі встановленого відповідного програмного забезпечення).
У разі підтвердження інформації під час проведення заходів контролю другої лінії про відсутність або недійсність страхового сертифіката, водію транспортного засобу доводиться інформація про найближчі місця розташування страхових компаній. Після укладання відповідного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності та проходження усіх передбачених законодавством видів державного контролю транспортний засіб пропускається через державний кордон.
Якщо водій відмовляється від укладання нового (дійсного, чинного) договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, транспортний засіб через державний кордон не пропускається. 

3.2.7. Під час здійснення прикордонного контролю прикордонний наряд ОТЗ здійснюється візуальний огляд транспортних засобів із застосуванням заходів контролю першої лінії прикордонного контролю  та обов'язково опитує осіб, які слідують через державний кордон, на предмет наявності в них зброї, боєприпасів, вибухових, наркотичних речовин, інших заборонених для переміщення через кордон матеріалів, товарів та предметів.
Під час здійснення огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.
           На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків або якщо під час опитування осіб виявлені ознаки, які можуть свідчити про порушення, які пов'язані з незаконним переміщенням особи (осіб), контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів та предметів, заборонених до переміщення через державний кордон або у разі наявної інформації про можливу протиправну діяльність, за рішенням Старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску, здійснюються заходи контролю другої лінії.
  До огляду залучаються не менше двох осіб зі складу зміни прикордонних нарядів.

3.2.8.  Контроль другої лінії проводиться:
	у разі здійснення гласних і негласних пошукових заходів із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів і використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності;

у разі спрацювання технічних засобів прикордонного контролю та службових собак;
у разі надходження розпорядження начальника прикордонного загону;
під час виконання доручень правоохоронних та розвідувальних органів; 
на підставі інформувань правоохоронних (контрольних) органів та прикордонних служб Республіки Білорусь;
у разі виявлення порушень, пов’язаних з незаконним переміщенням через державний кордон осіб, під час здійснення процедури контролю першої лінії.

3.2.9. Огляд транспортного засобу проводиться в присутності водія транспортного засобу, який пред’являє транспортний засіб для огляду, а товари, речі, які в ньому знаходяться представляють їх власники (пасажири). 
При цьому, особа яка перетинає державний кордон самостійно  представляє товари та речі для огляду.

3.2.10. Під час проведення заходів контролю ІІ лінії, виходячи з умов обстановки пропуск осіб через пункт пропуску за рішенням СПНППр може тимчасово призупинятись.
По факту прийнятого рішення інформується СЗПН на відділі прикордонної служби та старший зміни прикордонних нарядів на суміжній Стороні.
 
3.2.11. За результатами огляду складається Акт огляду (додаток 4).
Акт складається в двох екземплярах, один примірник Акту огляду надається особі, інший обліковується встановленим порядком на відділі прикордонної служби.

3.2.12. У разі, якщо під час огляду транспортного засобу виявлено товари або предмети, які були приховані або заборонені до переміщення через державний кордон в місцевому пункті пропуску (згідно з Переліком) в такому випадку виноситься рішення  про відмову в пропуску через державний кордон в порядку визначеному пунктом 3.1.24. Технологічної схеми.

3.2.13. В випадку виявлення в пункті пропуску осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил, уповноважені службові особи відділу прикордонної служби (відділення інспекторів прикордонної служби) діють згідно Порядку взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушення митних правил , а також виявлення майна, яке не має власника  або власник якого невідомий затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства фінансів України від 18.10.2018 №849/828.

3.2.14. В випадку спрацювання індексу «О» відносно особи, яка слідує через місцевий пункт пропуску, прикордонний наряд «ОТЗ» здійснює поглиблений огляд транспортного засобу, товарів (речей), які переміщуються через державний кордон.
Заходи контролю ІІ лінії оглядової роботи транспортних засобів та товарів (речей), що переміщуються особою, відносно якої відбулось спрацювання індексу «О» прикордонний наряд «ОТЗ» здійснює у відповідності до вимог статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23.06.2017 №535 та наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 22.04.11 №260.

3.2.15. В випадку необхідності проведення особистого огляду особи, «СПНППр» негайно доповідає «СЗПН» та інформує  ініціатора ДУДО, що дана процедура виходить за межі повноважень Державної прикордонної служби України.

3.2.16. Процедура контролю другої лінії фіксується засобами фото-відео документування.

3.2.17. Закінчення процедури прикордонного контролю та оформлення транспортного засобу засвідчується проставленням спеціальної відмітки в’їзд/виїзд в паспортних документах іноземців або в частині «Прибуття», «Вибуття» імміграційної картки, після чого транспортний засіб направляється на виїзд з пункту пропуску.

3.2.18. Випуск транспортного засобу та особи з пункту попуску здійснюється прикордонним нарядом «ВШ» виключено за рішенням «СПНППр». В іноземців крім того перевіряється наявність відповідних відміток  «Прибуття», «Вибуття» в паспортних документах або імміграційних картках.

ІV. Порядок дій у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру

4.1. Прогноз виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру: пункт пропуску знаходиться на території Городнянського району. Суха та жарка погода у пожежно небезпечний період (квітень – вересень) може сприяти виникненню пожеж сухої рослинності. Небезпечні метеорологічні явища (сильний вітер, гроза, дощ, сніг, мокрий сніг) протягом усього року сприяють виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пошкодженням та руйнуванням ліній електропередач, завалами на дорогах, їх розмиванням, що створює ускладнення руху осіб та транспортних засобів.

4.2. Порядок дій службових осіб підрозділу охорони державного кордону у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у пункті пропуску наведений у додатку 2.
	
4.3. У разі необхідності  допуску в пункт пропуску аварійно-рятувальних та аварійно-відновних команд (в тому числі транспорту на якому вони прямують) для ліквідації пожежі, аварії, інших надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру,  зумовлених стихійним лихом, катастрофами і іншими чинниками, допуск на здійснюється після перевірки прикордонним нарядом «Контроль за режимом» (далі – КР) наявності документів що посвідчують особу. 
Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску (далі – СПНППр) здійснює доповідь по лінії ЦУС про результати роботи аварійної команди та обліковує в робочому зошиті період роботи співробітників ДСНС та старшого групи.

4.4. У разі виникнення необхідності пропуску на територію пунктів пропуску (пунктів контролю) карети швидкої допомоги.
Старший зміни прикордонних нарядів (черговий підрозділу), після отримання інформації від складу прикордонних нарядів в ППр про погіршення стану здоров’я подорожуючих, наявність осіб без свідомості і ін. ситуацій, при яких необхідна кваліфікована медична допомога, викликає до пункту пропуску карету швидкої допомоги;
Допуск на територію пункту пропуску медичних працівників та карети швидкої допомоги (якщо є така можливість) здійснюється після перевірки прикордонним нарядом КР» наявності документів що посвідчують особу. СПНППр здійснює супровід медичних працівників до подорожуючих, яким необхідна кваліфікована медична допомога.

4.4.1. У разі, якщо особа під час перетину державного кордону особа втратила свідомість (до  початку здійснення прикордонного контролю) та по прибуттю медичних працівників встановлено, що така особа дійсно знаходиться без свідомості (не симулює такий стан) прикордонний наряд ПД здійснює оформлення такої особи по її паспортному документу із застосуванням заходів контролю І лінії. В подальшому дана особа на кареті швидкої допомоги слідує до лікувального закладу.  
Зазначену ситуацію СПНППр обліковує в робочому зошиті та доповідає по лінії ОЧС. По даному факту інформуються співробітники територіального підрозділу МОРВ, територіального підрозділу СБУ в Чернігівській області, територіального підрозділу МВС в Чернігівській області.
В рамках контролю І лінії, проводити опитування супроводжуючих осіб (у разі їх присутності) щодо  наявності медичних довідок та інших документів про хворобу даної особи. У разі їх наявності, здійснюється їх копіювання та в подальшому вони додаються до звітних документів за результатами несення служби в ППр за добу.

4.4.2. У разі, якщо особі, в якої різко погіршився стан здоров’я, надано кваліфіковану медичну допомогу в пункті пропуску та вона не потребує подальшої госпіталізації, відносно неї здійснювати необхідні заходи прикордонного оформлення, приймати рішення про пропуск (або непропуск) відповідно. 

4.4.3. У разі, якщо особа, в якої різко погіршився стан здоров’я (тяжкохворий, поранений) прямує на в’їзд в Україну та за результатами огляду медичних працівників карети швидкої допомоги їй необхідна госпіталізація, прикордонний наряд «Перевірка документів» (далі – ПД) здійснює оформлення такої особи в якості пішохода по її паспортному документу із застосуванням заходів контролю І лінії. В подальшому дана особа на кареті швидкої допомоги слідує до лікувального закладу. 
Зазначену ситуацію СПНППр обліковує в робочому зошиті та доповідає по лінії ОЧС. По даному факту інформуються співробітники територіального підрозділу МОРВ, у разі необхідності співробітники територіального підрозділу СБУ в Чернігівській області, територіального підрозділу МВС в Чернігівській області.
В рамках контролю І лінії, проводиться опитування особи стосовно наявності медичних довідок та інших документів про хворобу. У разі їх наявності, здійснюється їх копіювання та подальшому вони додаються до звітних документів за результатами несення служби в ППр за добу.

4.4.4. У разі, якщо особа, в якої різко погіршився стан здоров’я прямує на виїзд з України та за результатами огляду медичних працівників, вона потребує подальшої госпіталізації, така особа вибуває з ППр в кареті швидкої допомоги. Запис про оформлення її на виїзд з України скасовується встановленим порядком (у разі, якщо така особа вже пройшла прикордонне оформлення). 
Зазначену ситуацію СПНППр обліковує в робочому зошиті та доповідає по лінії ОЧС. По даному факту інформуються співробітники територіального підрозділу МОРВ, у разі необхідності співробітники територіального підрозділу СБУ в Чернігівській області, територіального підрозділу МВС в Чернігівській області.

4.4.5. У разі, якщо особа, яка прямує на в’їзд в Україну після проходження прикордонного контролю, померла, негайно інформуються співробітники територіального підрозділу МВС в Чернігівській області, тіло такої особи на кареті швидкої допомоги у супроводі медичних працівників та співробітників територіального підрозділу МВС в Чернігівській області вивозиться з ППр до медичного закладу.
Зазначену ситуацію СПНППр обліковує в робочому зошиті та доповідає по лінії ОЧС. По даному факту інформуються співробітники територіального підрозділу МОРВ, у разі необхідності співробітники територіального підрозділу СБУ в Чернігівській області.
Підрозділом органу охорони кордону опрацьовується донесення до Чернігівського прикордонного загону про дану ситуацію. 

4.4.6. У разі, якщо особа яка прямує на в’їзд в Україну, померла до проходження прикордонного контролю, негайно інформуються співробітники територіального підрозділу МВС в Чернігівській області, тіло такої особи (без здійснення прикордонно-митного оформлення) на кареті швидкої допомоги у супроводі медичних працівників та співробітників територіального підрозділу МВС в Чернігівській області вивозиться з ППр до медичного закладу. 
Зазначену ситуацію СПНППр обліковує в робочому зошиті та доповідає по лінії ОЧС. По даному факту інформуються співробітники територіального підрозділу МОРВ, у разі необхідності співробітники територіального підрозділу СБУ в Чернігівській області.
Підрозділом охорони державного кордону опрацьовується донесення до Чернігівського прикордонного загону. 

4.4.7. У разі, якщо особа, яка прямує на виїзд з України після проходження прикордонного контролю, померла, негайно інформуються співробітники територіального підрозділу МВС в Чернігівській області, тіло такої особи на кареті швидкої допомоги у супроводі медичних працівників та співробітників територіального підрозділу МВС в Чернігівській області вивозиться з ППр до медичного закладу. Запис про перетин ДКУ скасовується встановленим порядком.
Зазначену ситуацію СПНППр обліковує в робочому зошиті та доповідає по лінії ОЧС. По даному факту інформуються співробітники територіального підрозділу МОРВ, у разі необхідності співробітники територіального підрозділу СБУ в Чернігівській області.
Підрозділом органу охорони державного кордону опрацьовується донесення (тільки у разі якщо особа – іноземець) до Чернігівського прикордонного загону про дану ситуацію. 

V. Порядок дій у разі виявлення прикордонними нарядами при спрацюванні приладів радіаційного контролю

5.1. Здійснення у пункті пропуску через державний кордон України перевірки з використанням стаціонарних та/або переносних приладів радіаційного контролю з метою виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання покладається на уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України.

5.2. У разі виявлення у пункті пропуску через державний кордон України уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України транспортних засобів з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання для перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України таких транспортних засобів, вантажів та іншого майна залучається уповноважена посадова особа державного органу, що здійснює державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

5.3. Перевірка у пункті пропуску засобів автомобільного транспорту, що в’їжджає в Україну з метою виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання здійснюється прикордонними нарядами з використанням  переносних приладів радіаційної розвідки (контролю).

5.4. Під час несення служби прикордонні наряди здійснюють заходи первинного обстеження (експрес – контроль) транспортних засобів та (або) вантажів, що переміщуються через державний кордон України, зокрема виявляють випадки перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, шляхом застосування переносного обладнання радіаційного контролю  типу : Mini Rad 4, ДКГ – 21 М, РМ1703, МКС-А03, МКС-11 ГН, МКС-05 ТЕРРА, ДКС Кадмій, тощо.

5.5. Інспектор прикордонної служби, що входить до складу прикордонних нарядів, який під час експрес – контролю зафіксував спрацювання  переносного приладу радіаційної розвідки (контролю) по даному факту відразу доповідає СПНППр.

5.6. СПНППр інформує інспектора з охорони навколишнього природного середовища (екологічного нагляду та екологічного контролю) - (держінспектора з ОНПС), в пункті пропуску «Сеньківка».

5.7. З прибуттям в пункт пропуску до місця виявлення транспортного засобу, особи держінспекторів з ОНПС, СПНППр організовує повторну перевірку (експрес – контроль) транспортного засобу з використанням стаціонарного комплексу автоматизованого контролю за переміщенням ядерних матеріалів та радіоактивних речовин та переносного приладу (приладів) радіаційної розвідки (контролю), з метою підтвердження або спростування виявлення випадку перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання.

5.8. Повторна перевірка (експрес – контроль) проводиться СПНППр, як особисто, або іншим спеціально призначеним прикордонним нарядом «ОТЗ».
Персонал, який залучається до проведення заходів експрес - контролю (детального) контролю з пошуку, локалізації та ідентифікації джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) повинен вміти користуватися переносними приладами радіаційного контролю (ідентифікаторами), знати правила радіаційної безпеки при поводжені з радіоактивними речовинами, дотримуватися цих заходів при проведенні огляду.

5.9. В випадку, якщо під час проведення поглибленого експрес – контролю спільно з держінспектором з ОНПС за результатами контрольних замірів не виявлено перевищення допустимого рівня радіаційного випромінювання за гамма та/або нейтронним каналом з дозволу держінспектора з ОНПС приймається рішення на пропуск через державний кордон.
СПНППр фіксує та узагальнює отриману інформації в робочому зошиті, доповідає СЗПН та надає  інформацію по лінії  ЦУС.

5.10. Випуск даних транспортного засобу з пункту пропуску здійснюється прикордонним нарядом ВШ за умов наявності на звороті контрольних талонів датованих відміток про проходження «радіологічного контролю». 

5.11. У разі підтвердження випадку (повторного спрацювання стаціонарного/ переносного приладу радіаційної розвідки) перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання СПНППр:

5.11.1. Встановлює межі контрольованої зони на місці спрацювання стаціонарних чи переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) або у місці знаходження транспортного засобу та (або) вантажу та організовує охорону контрольованої зони з метою виключення доступу сторонніх осіб до транспортного засобу та (або) вантажу, або їх несанкціонованого переміщення.

5.11.2. Доповідає СЗПН впс.

5.11.3. Узагальнює та уточнює отриману в держінспектора з ОНПС інформацію щодо джерела іонізуючого випромінювання, тобто: потужність випромінювання, місцезнаходження джерела, характер вантажу, напрямок руху, тощо.

5.11.4. Оцінює результати додаткового обстеження та приймає рішення, щодо необхідності проведення додаткових заходів радіаційного захисту (обмеження доступу до об’єкта, охорона та інші…).
  Якщо під час детального контролю апаратурою радіаційного контролю зафіксовано перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів то подальший детальний, поглиблений та комплексний контроль та ідентифікацію радіоактивного забруднення здійснюється виключно держінспекторами з ОНПС.

5.12. Виходячи з обстановки, яка склалась діяти у відповідності з наступним алгоритмом:

5.12.1. У разі створення небезпеки життю та здоров’ю військовослужбовців, персоналу контрольних служб та учасників міжнародного руху, за умов коли рівень радіації перевищує допустимі межі на відстані 2 метра від об’єкта, або підтвердження спрацювання комплексу радіаційного контролю за «Тривогою по нейтронному каналу»:

5.12.1.1. Припиняє здійснення прикордонного контролю, здійснює  доповідь СЗПН.

5.12.1.2. Спільно з держінспектором з ОНПС визначає межі безпечної зони, рівень потужності дози гамма – випромінювання не перевищує 0,2 мкЗв/год, організовує вивід військовослужбовців та персоналу інших контрольних служб та учасників міжнародного руху за її межі.

5.12.1.3. Спільно з держінспектором з ОНПС приймає заходи, щодо віддалення об’єкту (суб’єкту) в безпечне місце в межах пункту пропуску, огороджує (позначає) дане місце.

5.12.1.4. В залежності від ситуації організовує (контролює) виклик до місця виявлення небезпечного радіоактивного матеріалу співробітників Держекоінспекції, НП, СБУ, здійснює фото – відео фіксацію факту незаконного переміщення радіоактивних матеріалів через державний кордон.

5.12.1.5. З залученням персоналу зі складу зміни прикордонних нарядів забезпечує охорону місця виявлення небезпечних речовин до прибуття представників уповноважених правоохоронних органів.
 
5.12.1.6. Забезпечує в недоторканому стані місце та виявлення речовини з метою збереження можливих доказів (слідів, відбитків пальців рук, тощо…).

5.12.1.7. По завершенню проведення визначених вище заходів, спільно з  держінспектором з ОНПС небезпечний радіоактивний матеріал об’єкт (суб’єкт) передається співробітникам територіальних органів НП України, за актом, для його охорони під час транспортування до місця тимчасового зберігання, або захоронення.

5.12.1.8. За результатами проведених заходів здійснює фіксацію та узагальнення отриманої інформації в робочому зошиті та доповідає «СЗПН».

5.12.2. Якщо небезпеки життю та здоров’ю осіб немає (тобто рівень радіації на рівні або менше від допустимої межі на відстані 2 метрів від об’єкта невиявленого нейтронного випромінювання).

5.12.2.1. СПНППр вживає заходи щодо віддалення небезпечного об’єкту (разом з водієм та пасажирами) в безпечне місце та проводить їх опитування.

5.12.2.2. Спільно з держінспектором з ОНПС проводить експрес – аналіз та ідентифікацію радіонуклідів та діє у відповідності до результатів проведеної перевірки.

5.12.2.3. Згідно з висновками держінспектора з ОНПС, надає або не надає дозвіл на перетин державного кордону.

5.12.2.4. За результатами проведених заходів здійснює фіксацію та узагальнення отриманої інформації в робочому зошиті та доповідає СЗПН.

5.12.2.5. Приймає рішення про пропуск/відмову у пропуску через державний кордон транспортного засобу.

5.13. У разі виявлення випадку перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання від особи:

5.13.1. Особа виводиться із загального потоку осіб, що прямують через державний кордон.

5.13.2. У відношенні до неї за участі прикордонного наряду та держінспектора ОНПС, здійснюються заходи щодо опитування з метою встановлення джерела іонізуючого випромінювання.
У випадку встановлення джерела іонізуючого випромінювання серед одягу або іншого майна особи вживаються заходи у порядку передбаченому відносно вантажу з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання. 

5.14. Об’єкт (суб’єкт) не затримується в наступних випадках:

5.14.1. Якщо виявлене джерело відповідає переліку легальних радіаційних джерел, або природних матеріалів, не знайдено інших ізотопів і не виявлено схованок з іншими небезпечними радіаційними матеріалами.

5.14.2. Якщо джерелом такого випромінювання встановлено безпосередньо особу (її тіло), що є наслідком лікування (медичного обстеження) з використанням радіо фармпрепаратів, або за своїм фахом працює з ДІВ, виходячи з аналізу ступеню ризику, СПНППр (іншою визначеною службовою особою) проводиться опитування, щодо пройдених медичних процедур, відвідування аномальних регіонів (Чорнобильську ЗВІЗБ(О)В та інші), займану посаду та рід діяльності особи.

5.14.3. Якщо джерело знаходиться в транспортному засобі, багажу  автентичність його (джерел(а) радіоактивності) знаходження уточнюється з матеріалами описаними в супровідній документації і джерело входить до переліку легальних джерел радіації, або природних радіоактивних речовин (проводиться повне радіаційне обстеження транспортного засобу і перевіряється тип радіонукліду, його потужність, засіб та вид транспортування).

VІ. Загальний порядок пропуску через державний кордон аварійно-рятувальних формувань

6.1. Перетинання державного кордону аварійно-рятувальними та аварійно-відновлювальними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій зумовлених стихійним лихом, аваріями та катастрофами здійснюється після отримання відповідного розпорядження прикордонного загону. 

6.2. Пропуск через державний кордон осіб, які входять до складу формування, здійснюється за паспортними документами на підставі списків підписаних уповноваженими міністерствами. 
Пропуск через державний кордон військовослужбовців строкової служби здійснюється з пред’явленням документів, що засвідчують їх особу, за списками, які додаються до паспортних документів керівниками формувань, підписується командирами військових частин і скріплюються гербовою печаткою.

VII. Час, що відводиться для здійснення прикордонного контролю 

7.1. Початком контролю вважається подання документів особою (водієм, пасажиром) на право перетинання державного кордону уповноваженій особі органу охорони державного кордону.
Завершенням контролю вважається оголошення особі про позитивні висновки прикордонного контролю та проставлення посадовими особами необхідних відміток у паспортних документах або в імміграційних картках.

7.2. Часові нормативи для виконання контрольних операцій складають:
особа – до 2 хвилин;
транспортний засіб – до 10 хвилин;
товар (речі) – до 5 хвилин.

7.3. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав уважати, що особи, товари й транспортні засоби переміщуються через державний кордон України з порушенням норм визначених міжнародними договорами та законодавчими актами з прикордонних питань, а також у разі затримання цих осіб, товарів і транспортних засобів унаслідок виявлених порушень чинного законодавства.

VІІ .Порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, 
порядок їх пересування 

    8.1. Порядок допуску в пункт пропуску та його режимну зону осіб, транспортних засобів, порядок їх пересування у пункті пропуску встановлюються наказом начальника Чернігівського прикордонного загону за погодженням з органами місцевого самоврядування.

8.2. Прикордонні наряди, які несуть службу у пункті пропуску, здійснюють контроль за дотриманням режиму у межах території пункту пропуску.

8.3. Для забезпечення належного режиму в пункті пропуску допускається перебування в місцевому пункті пропуску не більше 2 осіб (в’їзд/виїзд) та одного транспортного засобу.
8.4. Контроль за додержанням режиму у пункті пропуску здійснюється уповноваженими службовими особами відділу прикордонної служби щодо:
правомірності в’їзду (прибуття), тимчасового перебування, пересування, виїзду (вибуття) з пункту пропуску осіб,  транспортних засобів;  
підстав для службового перебування та виконання завдань у пункті пропуску співробітниками правоохоронних органів, службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб під час виконання ними функціональних обов’язків у пункті пропуску;
порядку здійснення у пункті пропуску будь-якого виду господарської та іншої діяльності, будівництва, розвитку комунікацій та інфраструктури, пасажирських операцій, інших дій (заходів), які можуть вплинути на розвиток обстановки у пункті пропуску;
виконання фізичними та представниками юридичних осіб встановлених вимог до режиму у пункті пропуску з метою виявлення та припинення фактів їх порушення, усунення передумов до здійснення будь-яких видів протиправної діяльності.
8.5. Під час перебування у пунктах пропуску всім особам забороняється:
самостійно, без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону, залишати транспортні засоби чи здійснювати у них посадку;
без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону залишати зону прикордонного контролю та територію пункту пропуску;
під час проходження визначених законодавством видів контролю в пункті пропуску вживати алкогольні напої і палити в не відведених для цього місцях;
пошкоджувати чи виводити з ладу елементи огорожі, технічні пристрої і обладнання, інформаційні щити та інше майно пункту пропуску;
порушувати рядність руху, встановлену дорожньою розміткою, змінювати напрям руху в’їзд, виїзд, перевищувати швидкість руху, здійснювати проїзд без зупинки лінії паспортного контролю, зупиняти транспортні засоби в не визначених місцях;
знаходитися в пункті пропуску без дійсних документів;
починати рух транспортного засобу до закінчення прикордонного контролю і без дозволу посадової особи підрозділу охорони державного кордону

8.6. Посадові особи Чернігівської митниці ДФС, для виконання покладених завдань можуть перебувати у пункті пропуску, за письмовим розпорядження, начальника Чернігівської митниці з погодженням з начальником Чернігівського прикордонного загону.

8.7. В випадку здійснення в місцевому пункті пропуску митного контролю, пропуск посадових осіб митниці для виконання своїх функцій здійснюється за службовими посвідченнями та відповідно до списків та графіку.

  8.8. Народні депутати України діючого скликання при пред’явлені посвідчення не користуються правом безперешкодного відвідування пунктів пропуску через державний кордон, оскільки пункт пропуску є режимним об’єктом з особливим порядком допуску.

ІХ. Прикінцеві положення

9.1. У пункті пропуску відповідно до міждержавних договорів прикордонний наряд СПНППр організовує і уточнює з представником прикордонного підрозділу Республіки Білорусь питання щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб, здійснює обмін даних обстановки, які можуть вплинути на здійснення пропуску через державний кордон та координує спільні дії в інтересах забезпечення надійної охорони державного кордону.

9.2. В випадку прибуття до місцевого пункту пропуску транспортного засобу вантажність якого перевищує 3,5 тони, прикордонний наряд «ВШ» автомобіль в пункт пропуску не запускає та інформує «СПНППр». «СПНвППр» роз’яснює особі вимоги законодавчих актів та інформує особу-водія, що даний автомобіль не може бути пропущений через кордон в даному пункті пропуску та направляє транспортний засіб в найближчий пункт пропуску, де здійснюється пропуск даної категорії транспортних засобів.

9.3. В випадку прибуття до місцевого пункту пропуску особи яка заявляє, що вона має намір перемістити товари, що не підпадають під визначений Перелік, «СПНППр» негайно здійснює доповідь «СЗПН».
 «СПНППр» роз’яснює особі вимоги законодавчих актів та інформує особу, що вона не може бути пропущена через кордон в даному пункті пропуску та рекомендує перетнути державний кордон в найближчому пункті пропуску, де здійснюється митний та інші, передбачені законодавством, види контролю.

9.4. Рішення про пропуск осіб, що їм належить поза визначений режимом роботи час здійснюється з дозволу начальника відділу прикордонної служби.

        9.5. Не допускається розміщення у пункті пропуску гербів, прапорів, інших символів організацій, підприємств та установ, що не належать до державної символіки України. 


Перший заступник начальника прикордонного загону – 
начальник штабу
підполковник                                                                     О.Токовий





































Додаток 1
до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів  через державний кордон в пункті місцевого (спрощеного) пропуску «Ільмівка»

СМУГИ  РУХУ







Україна

Службове приміщення
Республіка Білорусь

	                     
                                                                                                                             
                                                                                                                               








	

Умовні позначення:
                                                                                                       - зона прикордонного контролю (режимна зона)                     
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                        - напрямок руху 
 
Додаток 2
до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів  через державний кордон в пункті місцевого (спрощеного) пропуску «Ільмівка»

Порядок
дій службових осіб підрозділу охорони державного кордону у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у пункті пропуску 

№
з/п
Інформація  про характер надзвичайної ситуації, місце (район), можливі масштаби та наслідки
Розрахунок персоналу підрозділу охорони державного кордону, техніки та 
матеріально-технічних засобів,
 що виділяються для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Маршрути висування резерву підрозділу охорони кордону, місця та час зустрічі з підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій
1.
Пожежа сухої рослинності біля пункту пропуску та пожежа у пункті  пропуску.

Надзвичайна ситуація природного та техногенного характеру.

В зоні, що потерпає від негативних наслідків надзвичайної ситуації знаходиться пункт пропуску.
В наслідок пожежі можливе повне (або часткове) його знищення, припинення місцевого пропуску, а також до випадків травмування (або загибелі) службових осіб підрозділу та осіб, які перетинають державний кордон.




персонал
техніка
паливо

10
1 вантажний автомобіль
 40 л





Маршрут: н.п. Деревини – пункт пропуску.
Місце зустрічі з підрозділом Міністерства надзвичайних ситуацій (їх уповноваженим представником) у пункті пропуску «С» + 1,00.
2.
Пошкодження та руйнування ліній електропередач, виникнення  завалів на шляху руху до пункту пропуску.
Надзвичайна ситуація природного характеру.
В зоні, що потерпає від негативних наслідків надзвичайної ситуації знаходиться пункт пропуску.
В наслідок руйнування ліній електропередач можливе пошкодження електрообладнання пункту пропуску, в наслідок чого виникнення пожежі, припинення місцевого пропуску, а також  травмування (або загибелі) службових осіб підрозділу та осіб, які перетинають державний кордон.
В наслідок завалів на шляху руху можливе припинення руху через пункт пропуску.

персонал
техніка
паливо

5
1 вантажний автомобіль
 40 л



Маршрут: н.п. Деревини – пункт пропуску.
Місце зустрічі з підрозділом Міністерства надзвичайних ситуацій (їх уповноваженим представником), працівниками РЕС у пункті пропуску «С» + 1,30.
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Додаток 3
до Технологічної схеми пропуску осіб та транспортних засобів через державний кордон в пункті місцевого (спрощеного) пропуску  «Ільмівка»

АКТ
огляду транспортного засобу, товарів, інших предметів та речей

«___» _________ 20__ року                                  впс _______________________
МППр ____________________
1. Час проведення огляду: з ____ год. ____ хв.          до ___ год. ____ хв.
2. Прізвище, ім'я, по батькові осіб _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Ідентифікаційні ознаки товару  ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Кількість відкритих (розпакованих) місць  ____________________________
__________________________________________________________________
5. Шляхом огляду виявлено __________________________________________
                                                                                   (наводиться опис товару: зовнішній вигляд, розміри, матеріал,
___________________________________________________________________________________________________________________
із якого вироблено товари, вид упаковки, комплектність, призначення, та інші наявні ідентифікаційні характеристики товарів, вантажів,
____________________________________________________________________________________________________________________
маркування на товарах, вантажах, упаковках, відомості про виробника)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Результати проведення огляду ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Інші відомості ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________




9. Огляд проводили:
                                      1. _______________________________________
                                                                   (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи впс)
                                      2. _______________________________________
                                                                    (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи впс)
                                      3. _______________________________________
                                                                  (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи впс)
10. Особи, що були присутні під час здійснення огляду:
                                      1. ____________________________________________
                                                                   (посада, ініціали, прізвище, № паспорта або посвідчення особи)
                                      2. ____________________________________________
                                                                   (посада, ініціали, прізвище, № паспорта або посвідчення особи)
                                      3. ____________________________________________
                                                                   (посада, ініціали, прізвище, № паспорта або посвідчення особи)































Додаток 4
до Технологічної схеми пропуску осіб та транспортних засобів через державний кордон в пункті місцевого пропуску для автомобільного сполучення "Ільмівка"

АКТ
огляду транспортного засобу, товарів, інших предметів та речей

"___" _________ 20__ року                                  впс _______________________
МППр ____________________
1. Час проведення огляду: з ____ год. ____ хв.          до ___ год. ____ хв.
2. Прізвище, ім'я, по батькові осіб _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Транспортний засіб _______________________________________________
4. Ідентифікаційні ознаки товару  _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Кількість відкритих (розпакованих) місць  ____________________________
__________________________________________________________________
6. Шляхом огляду виявлено __________________________________________
                                                                                   (наводиться опис товару: зовнішній вигляд, розміри, матеріал,
___________________________________________________________________________________________________________________
із якого вироблено товари, вид упаковки, комплектність, призначення, та інші наявні ідентифікаційні характеристики товарів, вантажів,
____________________________________________________________________________________________________________________
маркування на товарах, вантажах, упаковках, відомості про виробника)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Результати проведення огляду ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Інші відомості ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Огляд проводили:
                                      1. _______________________________________
                                                                   (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи впс)
                                      2. _______________________________________
                                                                    (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи впс)
                                      3. _______________________________________
                                                                  (посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи впс)
11. Особи, що були присутні під час здійснення огляду:
                                      1. ____________________________________________
                                                                   (посада, ініціали, прізвище, № паспорта або посвідчення особи)
                                      2. ____________________________________________
                                                                   (посада, ініціали, прізвище, № паспорта або посвідчення особи)
                                      3. ____________________________________________
                                                                   (посада, ініціали, прізвище, № паспорта або посвідчення особи)































Додаток 5
до Технологічної схеми пропуску осіб через державний кордон в пункті місцевого (спрощеного) пропуску «Ільмівка»

Вичерпний перелік 
товарів особистого користування

	Товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки.
	Одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні
	Особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні.
	Індивідуальне письмове та канцелярське приладдя.
	Один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя.
	Один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок.
	 Бінокль.
	 Переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук.
	Один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків.
	Один переносний радіоприймач.
	Стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери.
	Один переносний телевізор.
	Переносні персональні комп'ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук.
	Одна переносна друкарська машина.
	Калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук.
	Індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні.
	Звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки.
	Одна інвалідна коляска на кожного інваліда, який перетинає митний кордон України, а у разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки.
	Лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України.
	Годинники у кількості не більше двох штук.
	0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів.
	Спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
	Спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;
	Інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.




