
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

від 07 липня 2022 р. Чернігів № 264 

 

 

Про організацію виконання 

рішення Ради оборони області 
 

Відповідно до норм статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», враховуючи норми законів України «Про внутрішній водний 

транспорт», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 

водних біоресурсів», Водного Кодексу України,   

з о б о в ’ я з у ю : 

1. Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-

комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації у 

взаємодії з Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

Чернігівської обласної державної адміністрації, із залученням Головного 

управління Національної поліції в Чернігівській області, Управління патрульної 

поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції, 

Верхньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби 

морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, 

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у 

Чернігівській області, Державної екологічної інспекції у Чернігівській області 

організувати роботу щодо забезпечення виконання рішення Ради оборони 

області, оформленого протоколом № 7 від 15.06.2022, в частині заборони 

навігації на всіх водних об’єктах Чернігівської області з 05 липня 2022 року для 

іноземних суден, водних мотоциклів, засобів для розваг на воді, малих суден, 

моторних суден, спортивних суден, суден-самохідних чи несамохідних 

плавучих транспортних засобів, розвідки і видобування корисних копалин, 

буксирування, штовхання або ведення складу інших суден чи плавучих 

об’єктів, шляхових, гідротехнічних, навігаційно-гідрографічних робіт, 

відпочинку (прогулянок, туризму, любительського рибальства), для наукових, 

науково-дослідних, навчальних і культурних цілей, та іншої діяльності на воді у 

період дії воєнного стану, за винятком суден, що входять до складу Збройних 

Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, використовуються для здійснення державного нагляду у сферах 

морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства (Адміністрація 

судноплавства), для охорони навколишнього природного середовища і водних 

біоресурсів, суден суб’єктів рибогосподарської діяльності і аквакультури, 



 

 

спеціалізованих служб, що використовуються для перевезення вантажів, 

пасажирів, багажу і пошти. 

2. Начальникам районних військових адміністрацій довести до відома 

сільських, селищних та міських рад, населення, підприємств, установ та 

організацій інформацію про заборону навігації на всіх водних об’єктах 

Чернігівської області з 05 липня 2022 року для іноземних суден, водних 

мотоциклів, засобів для розваг на воді, малих суден, моторних суден, 

спортивних суден, суден-самохідних чи несамохідних плавучих транспортних 

засобів, розвідки і видобування корисних копалин, буксирування, штовхання 

або ведення складу інших суден чи плавучих об’єктів, шляхових, 

гідротехнічних, навігаційно-гідрографічних робіт, відпочинку (прогулянок, 

туризму, любительського рибальства), для наукових, науково-дослідних, 

навчальних і культурних цілей, та іншої діяльності на воді у період дії воєнного 

стану, за винятком суден, що входять до складу Збройних Сил України та 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

використовуються для здійснення державного нагляду у сферах морського і 

внутрішнього водного транспорту та судноплавства (Адміністрація 

судноплавства), для охорони навколишнього природного середовища і водних 

біоресурсів, суден суб’єктів рибогосподарської діяльності і аквакультури, 

спеціалізованих служб, що використовуються для перевезення вантажів, 

пасажирів, багажу і пошти. 

3. Начальникам районних військових адміністрацій у разі виявлення 

порушень встановленої заборони інформувати про них відповідні 

правоохоронні органи. 

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

 

Начальник                                                                               В’ячеслав ЧАУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


