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([ .РОЗПОРЯДЖЕННЯовЄДНАНОГООПЕРАТИВНОГОШТАБУзБРОйннх силУКРАЇНИ

Голові Донецькоі взиськово-пившьнщадміністрації
Голені Луганськок Вінськоао-цившьнох адміністрації

На виконання вимог ЗАКОНУУКРАІНИ '“Про особливості державної»
' політики із забезпечення державного суверештету Украінина тимчасбво

окупованихкритеріяхДонецькот та“ЛугансЬКОіобластяхвід 18 січня 2018 року,

у відповідності до вимог стб ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про. Військовоацивілыіі]

адміністрації” зі змінами, і доповненнями з метою забезпечення безпеки та
нормалізації життєдіящності населення в районіпроведення операції об'єднаних
сил,ПРОШУ .

довести до територіальних громад відповідних військово - цивільних
адміністраційдо 0000 ,30 квітня 2017 рокуособливии порядок, що діятиме у
зонах безпеки та районі 'бойових дій із. оголошенням Верховним
ГоловнокомандувачемЗброиних Сил Украіни рішення.пропочаТок проведення
операЦії об'єдНанихсил.

осонливийиовядоК

З метою збереження життя та здоровя осіб ,які неЗалучаться до заходів із

забезпечення напіоиальншбезпеки і оборони відсічі і етримув'анні збройнбї
агресі'іРосійсьісо'іФедерацп уДонецькій та Луганськшобластях, недопущення
несанКціоновгіНого ввезення (вивезення) до (з) раионупроведення операції зброї,
боєприпасів, вибухових та наркотичних речовин встановлюється особливий

порядокякийпередбачає надаНня органам секгору безпеки і оборони, іншим

державним органам України спеціальних повноважень, необхідних для
здійснеііня захошв із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуваннізбройної агресії Росіиськоі Федераци у Донецькій та Луганській
областях

'

,
.

Умови настання], десобливого порядку та надання спеціалвних
повНоваженв:

..

загроза застосування засобів ураження, в тому числі ракетних військ та
артилерії, реактивних сйстем залповоговогню та авіації;

загроза здійснення терористичних актів і диверсій;
рух військових колон;

'

проведення заходів щодо пошуку та знищення диверсійноэрозвідувальних
сил (груп) (далі, “ ДРС таДРГ)противника



' .тіроведення заходіврозмінування мібдевості та об”єктів;
пронедення заХодів бойової “та оператишоїпідготовки;
проведення заходів онсративно-розшуковоіроботи;
виникнення надзвичаиних ситуацтиприродного та техногенного характеру;
перевірка готовності сад і засобівоб”єднаннясил до виконання завдань за

призначенням, ,

забезпечення безпеки перемтщення та перебування вищого військово-
політичного керівництва держави представників держав-партнерів

У відповідності до ст12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ“Про Особливості державної
політики із забезтіечення державного суверенітету України На тимчасово
окупованих територіях Донецької та Лугансвкоі областях“ з метою забезпечення
життєво важлИвИхінтересів еуспільства і держави під час відсічі збройної агресії
у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій військовослужбовці,
працівники правоохоронних органів та Особи, визначені статтею 8 цього Закону,

залучені до здійснення закодів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганських обпастях, відновідно. до Конституції та ЗаКонбдавСтваУкраїни мають
правб(епеціальніповноваження)

застосовуватиу разікраиньоц Необхідності зброю1 спеціальні засоби до осіб
які вчинили або вчйтіяібть праведорушення чи інші дії, що перешкоджають
викопаиню законних вимог осіб, залучених до виконання заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стриМуванНя збройної агресії Російсвкш
Федерації у Донецькш та луганськіи областях, або дії, повязані з

несанкцтонованою спробоюпроникнення в район здійснення з'азтіачених заходів

перевіряти у громадян. і псевдонах осіб донументи, іцопосшдчують особу, а Бразі
відсутності докуМеНТів-т затриМуваги їх для встановлення особи;

здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них
знаходяться, транспортнихзасобів та речей які ними перевозяться;
тимчасово обмежувати абозабороняти рух транспортная засобів і пішоходів на
вулицях та дорогах,недопуоі'сати транспортні засбби, громадянна окремі ділянки
місцевості та 06 єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та
06 єкгів,Відбуксировувати транспортні засоби;

вхбдити (проникаТи) в житлові. та іншіприміщення, на земельні ділянки, що
належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і

організацій, перевірЯти транспортні засобидля виконання заходів із забезпечення
національної безпеки1 оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської“
Федераціїу Донецькій та Луганській областях,

використовувати із служббвою нотою забоби звязку і транспортні засоби, у



"
тому числі спеціальні що:“:належать громадянам (за їхньою згодою),

підприємствам, установам та Ьрганізаціям, крім транспортних засобів

дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та

міжнародних організацій
'
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.
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ЗОною безпеки прилеглою до району бойових дій вважати:

ВИНОГРАДНЕ, КУРАХОВВ, ОЧЕРЕТИНЕ, РОЗІВКА, ВОВЧЕЯРІВКА, БІЛА

ГОРА, НОВОАЙДАР, САДКИ МАКАРІВКА ПРОСТЯНЕ, вздовж Державного

кордону,ур. ЧЕРНЯВКА вздсівж адміністративною кордону Луганської та.
Харківської областей, ОЛЬГІВКА, вздовж адміністративною кордону Донецької »

та Харківської областей,: ЗНАМЕНІВКА, вздовж адміністративною кордону

Донецької. та Дніпропетровськоі, областей, КОМИШУВАХА, вздовж

адміністративною кордонуїдонецької та Запорізької областей, УРЗУФ, вздовж >

морського узбережжяНРИМОРСЬКЕ. ,

В зоні безпеки, рішенням командувача об“єіінаних сил, можуть

створюватися райониобмеЖеноґота забороненогодоступу
'

Допубк до району обмежевюго доступу осіб не залучених до заходів із

забезпеченнянаціональної, безпеки і оборони відсічі і стримуванні збройної

агресії Російської.Федерацп у Донецькій та Луганській областях, здійснюється за

рішенням Командувана обєднаних сил, командирів оперативно-ташичннх

угруповань та відповідних командирів (начальників) до повноважень яких

вхоцить забезпечення дотримання порядку перебуваьіня в районах проведення
операції обЄднаннх сил та на об*єктах, що перебувають від їх охороною
(оперативнимуправлінііям) .

-

Допуск до району забороненого доступу здійснюється на підставі

встановлених зразків перепусток, за рішенням Коматідувача об єднаннх сил
Допуск сторонніх осібдоТаного району ЗАБОРОНЕНО

Тінтовою
'

межею району бойових дій вважати: ВИНОГРАДНЕ,
ТРОЇЦЬКИЙ, ВОЛОНТВРІВКА, західна околиця САРТАНА, ПРИОВРАЖНЕ,

КИРИЛІВКА, КІРОВЕ, КАМ7ЯНКА, ДРУЖНЕ, АНАДОЛЬ, СВОБОДНЕ,

РИБІНСЬКЕ, МАКСИМІВКА, ОЛЬГІНКА, ВОЛОДИМИРІВКА, СОЛОДКЕ,

КОСТЯНТИНЇВКА, АНТОНІВКА, відм. 189О, МАКСИМІЛЬЯНІВКА,
КУРАХІВКА, ЖЕЛАННЕ ДРУГЕ, ГАЛИЦИНІВКА, КОМИШІВКА,
НОВОСЕЛІВКА ПЕРША, СОЛОВЙОВЕ, ОЧЕРЕТИНЕ, КАЛИНОВЕ, РОЗІВКА,

СУХА БАЛКА, північна-західна околиця НОВГОРОДСЬКЕ, ІВАНОШЛЛЯ,

КРАСНВ, південна-східна ОКОЛИЦЯ ПОКРОВСЬКЕ, ВОЛОДИМИРІВКА,

БЕРЕСТОВЕ, Мі/ПСОЛАЇВКА, ВОВЧОЯРІВКА, БІЛА ГОРА ГРВЧИШЇКІНЕ,

ДУБОВЕ, південно-східна ОКОЛИЦЯ НОВОАЙДАР, ПІВНІЧНА ОКОЛИЦЯ

ДМИТРТВКА, ЧЕРВОНИЙ ЖОВТВНЬ, ВЕРХНІЙ МІНЧЕНОК, ШИРОКИИ,

ГЕРАСИМЇВКА



Донецької та Луганської областей,дляосіб не Залучених до проведення законів із

'забеЗпечеННя національної безпеки і оборони відсічі. і стримування збройної

агресії РосійськоїФедерації:
'

' “звлвнии”
Перебування та переміщення осіб необмежено за винятком районів

забороненогота обмеженогодоступу ,

' “ЖОВТІ/ІМ”

Перебування та.переміщення осіб в зонібезпеки здійснюється занаявиості

документів 'що посвідчують особу,крім теґо проводиться особистий огляд

громадян, 'огляд речей ідо при них знаходяться, транспортних засобів та речей,

які ними перевозяться
РежИм встановлюється нарубежах ізоляції та районахобмеженого доступу

“ЧЕРВОНИ”

Перебування осібтимчасовообмежено (заборонено)Пропуск громадян та

посадових осіб здінснюється за наявності встановленої КомандувачемОб'Єднаних

син (командиром ОТУ) перепустКи Рух транспортних Засобів та пішоходів на

вулицях тадорогахобмежено .(забііронеио). Транспортні засоби та громадяни на

окремі ділянки МЮЦЄБОС'П та обєкги не допускаються.
Відповідні режими можуть тиМчасово вводяться вокреМИх районах, або у

всій зонібезпекишшенням Командувачасб єднаних ойл
Встановити“ЧЕРВОНИЙ” режим перебування врайонібойових дій та в

районах забороненого доступуна території Донецької.Та Луганськш
областей, для

осібне залучених до проведення заходів із забеЗпеЧення-нашональнтбезпеки і

оборони, відсічіі стримування збройної агресії РосійськоїФедерацн

Ізодяніюраионупроведенняоперації здійсншиптахом несення служби

(виконаннямбойоВих завдань) на рубежах ізоляції.

Рубіж поляни --визначенх рішенням Командувана об єднаних сил місця,

ділянки МІСЦЄВОСТІ які прилягаютїь до району проведення онерації, району

бейових дій, де здійснюється перевірка у громадян і посадових осіб документів,

що посвідчують особу,ЗДІИОНЮЄТЬСЯ особистий огляду громадян, речей, що при

них знаходяться,транспортних засобів, які ними перевозяться
В їзд до району проведення операції,району ведення бойових дій, районів

обмеікеното та забороненого доступу дозволяється лише через визначені

командуванням обедваних сил,блок-пости . .. .
.

Підставою для допуску в район проведення операції об”єднаннх сил для

осіб не залучених до заходів із ЗдбЄЗПЄЧСННЯ націбнальної безпеки і оборони,

"відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Дугавюькій областях е:
' '

'

Встатіовити наступні режимиперебування в зоні безпеки на території.]. *





КОЛИ Є НЗЯВНІ ВІДОМОСТІ про сприднпя особою ВЧИНЄННЮ правопорушення;

режиму перебування, як в районі бойових дій так
і в зонах безпеки

Підставою для допусКу до району бойових дій (ЧЕРВОНИЙ режим) для

осіб не залучених дозаходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримуванні зброинш агресп РостиськшФедерації у Донецькій та

Луганській обд'аСтях є:

проживання враионт проведення операціїобЄднаних сил особи, яка

намагається в їХати(вдихати) на пю теритбрііо, абоїїблизьких родичів чи членів

сім ї., що підтверджується докуМентами, виданими уповноважениьіи державними

органами України; ,

перетин Лінії зіткнення з метою входу (виходу), в їзду (виїзду) до

окупованих територій,Луганськш та Донецької областей;

смерті близьких родичів або членів сімї в райоііі проведення операції

обєднаних сил що підтверджується відповідними докумшентами
наявність права власності на 06 єкти нерухомості, що знаходяться в районі

проведення отіерапіїобЄднаних сил;
'

необхідітіСть ВИКОНЕЩНЯ функцій в рамках діяльності міжнародних

організацій,членомяких ,Є Україна. (виключно за клбпотанням ,або погодженням з

Міністерства, заКордоНііих,спраВ);
звідьнення-з місць позбавлення волі, на підставідокументу, що посвідяує-

особу,після вщповщншдеревірки працівниками Національної поліції України;
'

:

Здійснення поїздок в район проведення операції: обЄднаних сил для

трудової ДІЯЛЬНОСТІ зметою відновлення інфраструктури населених пунктів,

наданнямедичної та. сошальнш допомоги;
наявність спешальнш перепустки (перепустки) встановленого зразку
Перелік Підставдля допуску до району бойових дій дляосіб не залучених

до заходів із забезпечення національної безпеки і обороНи, відсічі і стримуванні

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та ЛугансЬКій областях за

рішенням Командувачаобєднання сил може уточнюватиСя
Відп'овіддодо закону України “Про особливості державної політики із

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих

територіях Донецької, таЛуганської областях“ керівництїзо силами та засобами

Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України

військовихформуванЬ, Міністерства внутрішніх справ України, Національної

поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуваниі збройної

агресії Російської Федераціїу "Доненьши та Луганській областях, здійсп-ііоє

у разі реальної загрози життю та здоровЮ з введенням ЧЕРВОНОГО ,]



Втручання будь-яких осіб незалежно від посади в управління заходами із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної

.агресії Російської Федерації у Денецькій та Луганській областях не

допускається.

ПЕРІЦИЙЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКАОБ'ЄДНАНОГО ОПЕРАТИВНОГО

ІЦТАУ ЗБРОИШ/ІХСИЛУКРАЇНИ
генерал-майор .
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