
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

10.02.2022                                                                                                     №  55-ОД 

 

 

Про встановлення профі-

лактичної смуги вздовж 

державного кордону 

 

 

 Відповідно до статей 2, 6, 13, 25, 26, 32, 35, 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 27 

липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим», листа  

5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України  

від 14.12.2021 № 22/12059, з метою охорони території Сумської області від 

занесення з території інших держав збудників карантинних хвороб тварин, 

занесення або самостійного розповсюдження з-за кордону карантинних об’єктів 

рослин, а також охорони навколишнього природного середовища, визначення 

конкретних заходів щодо здійснення на її території контролю за санітарно-

карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та екологічним станом: 

 1. Установити ширину профілактичної смуги в межах Сумської області: 

 1) на сухопутній ділянці державного кордону, на територіях ботанічного 

заказника місцевого значення «Чехів Яр» (Охтирський район), Гетьманського 

національного природного парку (Охтирський район), гідрологічного заказника 

місцевого значення «Олександрівський» (Сумський район), гідрологічного 

заказника місцевого значення «Миропільський» (Сумський район), зоологічного 

заказника місцевого значення «Золотарівський» (Сумський район), 

ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Шалигинський» 

(Шосткинський район), заповідного урочища місцевого значення «Ломленка» 

(Шосткинський район), Деснянсько-Старогутського Національного природного 

парку (Шосткинський район), лісового заказника місцевого значення «Острів» 

(Шосткинський район) – 100 метрів від державного кордону з Російською 

Федерацією в тил території України, на річковій (озерній) ділянці державного 

кордону – 100 метрів від берегової лінії в тил території України; 

 2) у районах, де населенні пункти прилягають до державного кордону – від 

ділянки державного кордону до адміністративної межі населеного пункту. 

 2. Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним 

державним адміністраціям спільно з 5 прикордонним загоном Державної 
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прикордонної служби України та відповідними органами місцевого 

самоврядування, з метою забезпечення підтримання режимних заходів у 

профілактичній смузі: 

1) визначити місця для утримання та випасу худоби в межах прикордонної 

смуги до 01.03.2022; 

 2) ужити заходів з облаштування місць для утримання та випасу худоби в 

межах прикордонної смуги до 15.04.2022; 

 3) спільно з Управлінням Державного агентства меліорації та рибного 

господарства у Сумській області визначити до 01.03.2022 шляхи і стежки для 

пересування по берегу і льоду річок Ворскла, Псел та Сейм Сумської області, 

ставків села Грабовське Сумського району в місцях проходження по них 

державного кордону, місця масового відпочинку населення, купання і 

рибальства, порядок їх обладнання та використання; 

 4) спільно з користувачами мисливських угідь вжити відповідних заходів по 

недопущенню полювання в профілактичній смузі. 

 3. Відповідальним виконавцям інформувати до 20.04.2022 про виконання 

заходів, визначених пунктом 2 цього розпорядження, управління оборонної 

роботи, забезпечення законності та правопорядку Сумської обласної державної 

адміністрації. 

4. Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним 

державним адміністраціям спільно з відповідними органами місцевого 

самоврядування проводити постійний моніторинг щодо недопущення 

розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), 

садівництва та городництва, зберігання та застосування пестицидів і добрив, 

улаштування літніх таборів для худоби, будівництва будь-яких споруд (крім 

гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, 

гаражів та стоянок автомобілів, миття та обслуговування транспортних засобів і 

техніки, звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 

 5. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Сумській області спільно з представниками відділів прикордонного 

інспекційного контролю Північного міжрегіонального головного управління 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на державному кордоні Сумської області: 

 1) ужити відповідних заходів щодо недопущення проникненню та 

розповсюдженню на території Сумської області з території інших держав або 

карантинних зон збудників особливо небезпечних захворювань, уключених до 

списку Міжнародного епізоотичного бюро; 

 2) забезпечити здійснення державного нагляду (контролю) за переміщенням 

тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарного захисту, пов’язаних з 

продуктами тваринного походження, притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, що переміщують тварин, без відповідних документів;  

3) проводити постійний моніторинг проявів особливо небезпечних 

захворювань тварин, уживати відповідних заходів реагування щодо їх 

локалізації; 
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4) протягом вегетаційного періоду проводити обстеження земель 

сільськогосподарського призначення та сільськогосподарських угідь, з метою 

встановлення їх фітосанітарного стану, забезпечити державний нагляд за 

суб’єктами господарювання, у частині дотримання карантинного режиму та 

фітосанітарних правил при здійсненні господарської діяльності; 

5) забезпечити фітосанітарний контроль імпортних об’єктів регулювання, 

що переміщуються через пункти пропуску через державний кордон у межах 

Сумської області. 

6. Рекомендувати Державній екологічній інспекції у Сумській області 

спільно з 5 прикордонним загоном Державної прикордонної служби України та 

відповідними органами місцевого самоврядування: 

1) щокварталу перевіряти стан земель щодо засмічення та забруднення їх у 

межах прибережної захисної смуги річок Ворскла, Псел та Сейм Сумської 

області; 

2) ужити заходів щодо недопущення порушень природоохоронного 

законодавства України. 

 7. Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним 

державним адміністраціям спільно з 5 прикордонним загоном Державної 

прикордонної служби України, іншими зацікавленими особами, відповідними 

органами місцевого самоврядування утворити спільні робочі групи, з метою 

уточнення та практичного виконання заходів, під час здійснення в межах 

профілактичної смуги контролю за санітарно-карантинним, ветеринарним, 

фітосанітарним та екологічним станом. 

 8. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Сумської обласної державної адміністрації сприяти поширенню в місцевих 

засобах масової інформації, інтернет-ресурсах повідомлення щодо встановлення 

профілактичної смуги в межах Сумської області. 

 9. Управлінню оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку 

Сумської обласної державної адміністрації надати до 07.07.2022 узагальнену 

інформацію про виконання цього розпорядження голові Сумської обласної 

державної адміністрації. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Печененка В.П. 

 

 

Голова   Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 

 

 


