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ВСТУП 

В ході ведення операції об’єднаних сил (раніше антитерористичної 

операції) виникає необхідність контролювати великі території не зайняті 

військами. З метою забезпечення порядку та не допущення терористичних 

(диверсійних дій) противника на вищезазначених територіях передбачається 

проведення заходів визначеного правового режиму – виставленням 

стаціонарних, тимчасових та мобільних блокпостів, які розраховані на 

короткочасне та довготривале (протягом декількох місяців і навіть років) 

перебування в них військ.  

Враховуючи актуальність проблеми, командуванням військових частини і 

підрозділів, особливу увагу під час проведення занять потрібно звертати на 

порядок виставлення, обладнання та несення служби на блокпостах (КПП). 
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Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІ, 
(батальйон, рота), затверджений наказом командувача 
Сухопутних військ Збройних Сил України від 
30.12.2016 №605 
Бойовий статут механізованих і танкових військ 
Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІІ, 
(взвод, відділення, екіпаж), затверджений наказом 
командувача Сухопутних військ Збройних Сил України 
від 25.05.2016 №238 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Базовий табір – спеціально відведена ділянка місцевості де розташовані 

один або декілька підрозділів (військових частин), які розміщуються в 

наметових містечках (спорудах), на стоянках озброєння і військової техніки, 

складах, вогневих позиціях артилерії та протиповітряної оборони. 

Блок-пост (далі – БП) – дорожній укріплений контро́льно-перепускний 

пункт із озброєною охороною, здатний самостійно тримати колову оборону. На 

ньому здійснюється контроль руху та перевірка чи блокування людей і 

транспортних засобів. 

Контро́льно-перепускний пункт (далі – КПП) – пункт, призначений для 

контролю за проходом (відвідуванням) і пропуском на територію будь-яких 

об’єктів, що охороняються (у військові частини, установи, держави, в закриті 

зони). 

Виклик вогню – це команда (розпорядження, сигнал) на відкриття вогню 

артилерії. 

Коригування вогню (контроль стрільби по цілі) – це визначення 

відхилень (положення на місцевості щодо цілі) розриву (центра групи розривів) 

— від центра цілі в ході можливого її пристрілювання (стрільби на знищення) 

для передачі їх на вогневу позицію артилерії (артилерійському командирові або 

начальникові при коригуванні вогню, у тому числі і загальновійськовим 

командирам), визначення коректур в установки прицільних пристроїв по 

напрямку, дальності стрільби і зміна виду розривів (наземні або повітряні) або 

висоти повітряних розривів. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

1 2 

АТО Антитерористична операція 

БпАК Безпілотний авіаційний комплекс 

БПЛА Безпілотний літальний апарат 

БТ Базовий табір 

БП Блок-пост 

БМД Бойова машина десанту 

БМП Бойова машина піхоти 

БТГр Батальйонна тактична група 

КПП Контрольно-перепускний пункт 

КСП Командно-спостережний пункт; 

МТЗ Матеріально-технічні засоби 

МПП Малогабаритний постановник перешкод 

НЗФ Незаконні збройні формування 

ООС Операція Об’єднаних сил 

ОВТ Озброєння і військова техніка 

ППО Протиповітряна оборона 

ПАН Передовий авіаційний навідник 

ПММ Пально-мастильні матеріали 

РЕБ Радіоелектронна боротьба 

РКВП Радіокерований вибуховий пристрій 

РТГр Ротна тактична група 

СП Спостережний пост 

8



1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ОБЛАДАНННЯ СТАЦІОНАРНИХ І ТИМЧАСОВИХ БЛОКПОСТІВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ НА НИХ (ЗА ДОСВІДОМ ПРОВЕДЕННЯ ООС 

(раніше АТО) 

1.1. Мета встановлення блокпосту (КПП) 

Блокпостом вважається контрольно-перепускний пункт, який  тимчасово 

встановлюється на в’їзді/виїзді в окрему місцевість, у якій запроваджені заходи 

визначеного правового режиму. Для посилення безпеки особового складу та 

осіб, що на ньому перебувають блокпост обладнується в інженерному 

відношенні. 

Блокпост встановлюються з метою: показати сторонам конфлікту і 

місцевому населенню району військову присутність; перевіряти, оглядати та 

реєструвати весь рух людей, майна та транспортних засобів до і від 

контрольованої зони, а також у зоні відповідальності; запобігати 

контрабандному перевезенню зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також 

вільному пересуванню екстремістів, терористів, осіб оголошених у розшук; 

блокування дороги і припинення або обмеження руху у відповідності до 

визначеного порядку; звітування про всю діяльність по команді. 

1.2. Типи блокпостів (КПП) 

Блокпости (КПП) поділяються на стаціонарні (постійні) і рухомі 

(мобільні), крім того можуть розгортатися тимчасові, приховані та 

спровоковані перепускні пункти (додаток 1). 

Блокпости (КПП) також відрізняються рівнем огляду, який вони повинні 

проводити (всі особи та засоби пересування або вибіркові огляди). 

1.3. Склад блокпосту (КПП) 

При виконанні завдань на більшості стаціонарних блокпостах (КПП) 

задіються, як правило, взвод, який складається, як мінімум, з трьох відділень, 

кількість особового складу на інших блокпостах (КПП) залежить від загроз, 

визначених завдань та умов обстановки. 

1.4. Завдання, які покладаються на блокпост (КПП) 

Основними завданнями блокпосту є повне або часткове блокування в’їзду 

(виїзду) в окремі місцевості, попередження ввозу (вивозу) в них зброї, 

боєприпасів та інших заборонних засобів, що можуть бути використані для 

протиправної діяльності, демонстрація військової присутності (“демонстрація 

прапора”), спостереження і збір інформації від місцевого населення 

Крім того на блокпост (КПП) покладається наступні завдання: огляд і 

перевірка людей, транспорту і вантажів, що перетинають зону роз’єднання 
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(буферну, контрольовану, демілітаризовану зону); запобігання проникнення 

порушників і незаконної доставки зброї, боєприпасів, вибухових речовин; 

блокування руху транспорту і людей (часткового чи повного); затримання 

громадян і транспортних засобів, що порушують встановлений режим 

поводження; спостереження за місцевістю; контроль комунікацій. 

1.5. Місця встановлення блокпостів (КПП) 

Блокпости зазвичай встановлюються в районах напруженості під час 

проведення антитерористичних заходів. Вони бувають постійними або 

тимчасовими. Блокпост переважно влаштовується за кутами будівель, на 

поворотах дороги, або за схилами пагорбів, щоб використовувати елемент 

несподіванки. 

Терористи, використовуючи транспорт для переміщення зброї зі схованок 

в місця його застосування, будуть наштовхуватись на своєму шляху на 

блокпости. Велика мережа блокпостів значно ускладнює діяльність 

терористичних груп. Навіть якщо терористи  знають про існування блокпоста, 

вони змушені вибирати інші, менш зручні маршрути для своїх переміщень. 

Стаціонарні (постійні) КПП розташовуються на перехрестях доріг, 

поблизу мостів, у вузьких долинах, на в’їздах (виїздах) у зону роз’єднання 

(буферну, контрольовану, демілітаризовану зону), на важливих ділянках шляхів 

комунікацій і функціонують цілодобово. У залежності від віддалення блокпоста 

від місць дислокації підрозділу, наряд для несення служби на стаціонарному 

КПП може призначатись на термін до 3 діб, а при необхідності – і на більш 

тривалий термін. 

Рухомі (мобільні) блокпости (КПП) розташовуються в місцях, які не 

контролюються стаціонарними блокпостами (КПП), мета їх дій полягає в 

зміцненні контролю (раптового/неочікуваного) та недопущенні 

неконтрольованого проникнення осіб і перевезення зброї, наркотичних речовин 

і контрабанди з однієї зони в іншу. До складу рухомого блокпосту (КПП) 

входить не менше посиленого взводу на транспортних засобах з належним 

озброєнням, які повинні мати чіткі розпізнавальні військові знаки. Місце 

розташування вибирається так, щоб це несподіванкою для людей та 

транспортних засобів, що пересуваються. Рухомий блокпост (КПП), як правило, 

функціонує в межах деякого часу. Після того, як його положення стає відомо і 

ефект дії зменшується, він знімається. Рухомі блокпости (КПП) виконують 

завдання у взаємодії з іншими блокпостами (КПП) і спостережними постами 

(далі – СП), несподівано зупиняючи автомобілі та осіб на короткий час для 

швидких оглядів. Вони повинні знаходитися у постійному полі зору 

спостережних постів, з метою їх підтримки забезпечуються переносними 

загородженнями і щитами з написами, як для стаціонарних блокпостів (КПП). 

Тимчасовий блокпост (КПП) може встановлюватись, як правило, пішим 

патрулем для перевірки осіб і транспорту на певній ділянці дороги, після чого 

він продовжує виконання завдань патрулюванням (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – тимчасовий блок-пост в районі 

проведення ООС (раніше АТО). 

Прихований блокпост (КПП) створюється у разі необхідності затримання 

визначеного транспорту. Також він веде спостереження за рухом транспорту, 

але не зупиняє його. 

Спровокований блокпост (КПП) встановлюється у відповідь на певний 

інцидент у конкретному місці, де перевіряються всі особи та транспорт. 

1.6. Обов’язки особового складу блокпосту (КПП) 

Начальник (командир) блокпоста зобов’язаний: 

прийняти рішення на виконання завдань під час несення служби на 

блокпосту (КПП), а саме: усвідомити завдання, вивчити місцевість, оцінити 

загрози, визначити необхідний склад сил та засобів необхідних для виконання 

завдання (кількість особового складу, ОВТ, боєприпасів, індивідуальних 

засобів захисту, продуктів харчування та питної води, засобів зв’язку з 

запасними батареями (в достатній кількості для забезпечення стійкого зв’язку з 

вище стоячим штабом, внутрішнього зв’язку між групою огляду, групою 

прикриття та резервом, а також засобів зв’язку сумісних з повітряними 

засобами медичної евакуації та повітряної підтримки), шанцевого інструменту, 

засобів для обладнання блокпосту в інженерному відношенні (при чому 

визначити які роботи з інженерного обладнання вогневих та захисних позицій 

будуть обладнані силами підрозділу а які роботи мають бути виконані силами 

та засобами вище стоячого командира, організувати з ним взаємодію для 

вирішення цих питань), підготувати (доотримати) засоби надання першої 

медичної допомоги та евакуації, комплект для позначення вертолітного 
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майданчика (оранжеві дими, жезл, окуляри маршалера, світло відбивний жилет, 

літера Н на тканинній основі, радіостанція для налагодження зв’язку з екіпажем 

повітряного засобу), оптичні прилади (біноклі, прилади нічного бачення, 

тепловізори), засоби для евакуації пошкодженої техніки,  відпрацювати 

попередню схему охорони та оборони блокпосту, схему зв’язку, сигналів 

управління та оповіщення, організувати підготовку особового складу, ОВТ 

(включаючи вивірку та приведення зброї до нормального бою), визначити час 

та місце проведення огляду готовності підрозділу до виконання завдання; 

відпрацювати бойовий наказ в якому детально визначити порядок 

висування до блокпосту (побудову колони, порядок завантаження в транспортні 

засоби МТЗ, порядок здійснення доповідей під час руху в визначених 

контрольних точках та в екстрених ситуаціях), його розгортання, організацію 

охорони та оборони, обладнання в інженерному відношенні, порядок несення 

служби на блокпосту (розподіл по змінам та групам), порядок зв’язку та 

взаємодії, порядок виклику медичної евакуації, виклику повітряної та 

артилерійської підтримки, порядок виклику підрозділу негайного реагування 

(вказавши частоти, та позивні), порядок дій в позаштатних ситуаціях тощо; 

провести постановку завдань на карті (макеті місцевості); 

провести необхідні тренування в порядку дій особового складу під час 

виникнення позаштатних ситуацій під час здійснення маршу до місця 

розгортання блокпосту а також під час несення служби безпосередньо на 

блокпосту; 

в визначений час провести огляд готовності особового складу, ОВТ, та 

інших матеріально технічних засобів які перераховані вище та інших засобів 

необхідних для виконання завдання; 

в визначений час в визначеному місці побудувати колону, перевірити 

зв’язок з транспортними засобами колони та з вище стоячим штабом (черговим 

командно-спостережного пункту (далі – КСП) підрозділу), провести заключний 

інструктаж особового складу в ході якого визначити порядок руху (швидкість, 

інтервали), сектори ведення вогню та спостереження, нагадати порядок дій під 

час потрапляння в засідку та інших позаштатних ситуаціях, нагадати 

наступність командування в разі загибелі командира, організувати заряджання 

зброї та розпочати рух, доповіді про обстановку здійснювати в ході маршу в 

визначених контрольних точках черговому КСП підрозділу, у випадку 

виділення повітряного ескорту колони, координувати з черговим КСП або 

безпосередньо з екіпажем повітряного засобу (в залежності від того яким чином 

була організована взаємодія) дії повітряних засобів перед подоланням колоною 

небезпечних ділянок дороги; 

з прибуттям в визначене місце розгортання блокпосту здійснити доповідь 

черговому КСП та негайно приступити до організації кругової оборони та 

одночасного розгортання блокпосту у відповідності до схеми блокпосту, 

організувати його підготовку в інженерному відношенні та приступити до 

виконання визначених завдань в складі визначених груп та змін у відповідності 

до прийнятого рішення. Особлива увага приділяється належній організації 

кругової оборони, обладнанню основних та додаткових вогневих позицій для 
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Книги, які можуть вас зацікавити

Методичні
рекомендації

"Ситуаційні завдання та
варіанти дій за ними
для підрозділів родів
військ та спеціальних
військ" (за досвідом...

Пам’ятка снайпера.
Пам’ятка стрільця

Дії в урбанізованій
місцевості, дії вночі та
в умовах обмеженого

бачення та дії в умовах
низьких температур (за

досвідом проведення
ООС (раніше АТО)

Тактика легкої піхоти
для дій малих груп

Підготовка снайпера.
Снайперська гвинтівка

СГД

Довідник з основних
понять військової

топографії

Перейти до галузі права
Військове право
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