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Про визначення ширини 

прикордонної смуги в межах 

Сумської області 

 

 

 Відповідно до статей 2, 6, 13, 16, 26, 28, 32, 35, 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України «Про ратифікацію Договору між 

Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний 

кордон», постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 

«Про прикордонний режим», постанови Кабінету Міністрів України  

від 04 серпня 2021 р. № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України з питань прикордонного режиму», листа 5 прикордонного 

загону Державної прикордонної служби України від 01.09.2021 № 22/8048, з 

метою захисту національної безпеки на державному кордоні України, реалізації 

державного примусу відносно правопорушників: 

1. Визначити ширину прикордонної смуги в межах Сумської області вздовж 

державного кордону на його сухопутній ділянці і вздовж берегів прикордонних 

річок, озер та інших водойм в межах прилеглих до кордону територій, де 

запроваджується прикордонний режим, 5 кілометрів від лінії державного 

кордону в тил території України, але не менше від ширини смуги місцевості, що 

знаходиться в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних 

інженерних споруд.  

2. Директорові Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної 

державної адміністрації, директорові державного підприємства  

«Дороги Сумщини», рекомендувати державному підприємству «Служба 

автомобільних доріг у Сумській області» за погодженням із 5 прикордонним 

загоном Державної прикордонної служби України вжити заходів щодо 

встановлення у межах прикордонної смуги дорожніх знаків «Початок 

прикордонної смуги», «Кінець прикордонної смуги», у межах контрольованих 

прикордонних районів Сумської області (Конотопського, Охтирського, 

Сумського, Шосткинського) – «Початок контрольованого прикордонного 

району», «Кінець контрольованого прикордонного району», а на дорогах, які 

безпосередньо простягаються до державного кордону (за винятком доріг до 

встановлених пунктів пропуску через державний кордон), – «В’їзд заборонено». 
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 3. Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним 

державним адміністраціям Сумської області, у межах компетенції, спільно з  

5 прикордонним загоном Державної прикордонної служби України та 

відповідними органами місцевого самоврядування утворити спільні робочі 

групи, з метою практичного уточнення, встановлення та утримання на місцевості 

відповідних обмежувальних знаків. 

 4. Директорові Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської обласної державної адміністрації сприяти поширенню 

у місцевих засобах масової інформації, інтернет-ресурсах повідомлення щодо 

зміни ширини прикордонної смуги. 

 5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 28.08.2018 № 522-ОД «Про визначення 

ширини прикордонної смуги у Сумській області». 

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Печененка В.П. 

 

 

Голова            Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 


