
БЛОК ПОСТ 
 

  1.1. Мета встановлення БП (КПП).  

 БП (КПП) встановлюються з метою  перевіряти, оглядати та реєструвати весь рух людей, 

майна та транспортних засобів до і від 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 БП (КПП). 

 БП (КПП) поділяються на стаціонарні (постійні) і рухомі (мобільні), крім того можуть 

розгортатися тимчасові, приховані та спровоковані перепускні пункти.  спутник 

 БП (КПП) також відрізняються рівнем обшуку, який вони повинні проводити (всі особи та засоби 

пересування, вибіркові обшуки). 

  

 1.3. Склад БП (КПП). 

 При виконанні завдань на більшості стаціонарних БП (КПП) задіються, як правило, взвод, який 

складається, як мінімум, з трьох відділень, кількість особового складу на інших БП (КПП) 

залежить від покладених завдань та умов обстановки. 

   

  1.4. Завдання, які покладаються на БП (КПП).  

 На БП (КПП) покладається:  огляд і перевірка людей, транспорту і вантажів, що 

перетинають зону роз’єднання (буферну, 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. 

 

 

  Місця встановлення БП (КПП).  

 Стаціонарні БП (КПП)  розташовуються на перехрестях доріг, поблизу мостів, у вузьких 

долинах, на в’їздах (виїздах) у зону роз’єднання (буферну, демілітаризовану зону) і функціонують 

цілодобово. У залежності від віддалення поста від місць дислокації підрозділу, наряд для несення 

служби на стаціонарному БП (КПП) може призначатись на термін до 3 діб, а при необхідності – і 

на більш тривалий термін. 

 Рухомі (мобільні) БП  (КПП) розташовуються в місцях, які не контролюються стаціонарними 

БП (КПП), мета їх дій полягає в зміцненні контролю та недопущенні неконтрольованого 

проникнення осіб і перевезення зброї, наркотичних речовин і контрабанди з однієї зони в іншу. До 

складу рухомого БП (КПП) входить не менше посиленого механізованого відділення на 

транспортних засобах (БТР), які повинні мати чіткі розпізнавальні знаки. Місце розташування 

вибирається так, щоб бути несподіванкою для людей та транспортних засобів, що 

пересуваються. Рухомий БП (КПП), як правило, функціонує в межах деякого часу. Після того, як 

його положення стає відомо і ефект дій зменшується, він знімається. Рухомі БП (КПП) 

виконують завдання у взаємодії з іншими БП (КПП) і 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 написалми, як для стаціонарних БП (КПП). 

 Тимчасовий БП (КПП) може встановлюватись, як правило, пішим патрулем для перевірки осіб і 

транспорту на певній ділянці дороги, після чого він продовжує виконання завдань патрулюванням.  

 Прихований БП (КПП)  створюється у разі необхідності затримання визначеного транспорту. 

Також він веде спостереження за рухом транспорту, але не зупиняє його. 



 Спровокований БП (КПП)  встановлюється у відповідь на певний інцидент у конкретному місці, 

де перевіряються всі особи та транспорт. 

  

 1.6. Обов’язки особового складу БП (КПП).  

 Особовий склад БП (КПП) зобов’язаний: знати межі БП (КПП); твердо знати завдання, 

обстановку і місцевість, що прилягає до БП (КПП); забезпечити пропускний режим; припиняти 

порушення громадського порядку на визначеній території; вилучати зброю, боєприпаси, вибухові 

речовини в осіб, що не мають дозвіл на їх носіння; прихильно ставитися до пішоходів, водіїв і 

пасажирів; чемно розмовляти з людьми, не забороняти водію розмовляти з пасажирами; ввічливо 

просити осіб виконувати те, що треба, говорити нормально, не підвищувати голос; бути 

ввічливим під час обшуку, по можливості застосовувати металошукачі; бути спокійним, 

незалежно від власного почуття; завжди бути одягнутим згідно з вимогами Стройового 

Статуту. 

 Особовий склад БП (КПП)  має право: перевіряти паспорти й інші документи, що засвідчують 

особу, здійснювати огляд транспортних засобів; затримувати і передавати представникам, 

органів внутрішніх справ автотранспорт і осіб, які вчинили правопорушення; переслідувати осіб, 

які підозрюються у здійсненні злочинів і котрі чинили опір особовому складу; входити у житлові 

будинки (приміщення), приміщення підприємств, організацій і установ, використовувати їх 

транспорт (крім спеціального); при припиненні групових порушень суспільного порядку й інших 

антигромадських дій поблизу поста (маршруту), кордонів БП (КПП) у виняткових випадках 

застосовувати зброю. 

   

  1.7. Що забороняється особовому складу БП (КПП).  

 Особовому складу БП (КПП) забороняється: залишати розташування поста; вступати в 

розмови зі сторонніми особами без службової необхідності; приймати і передавати будь-кому 

будь-які предмети; залишати зброю і боєприпаси без догляду, чи передавати їх будь-кому; 

грубіянити громадянам, вступати в суперечки з ними; досилати без необхідності патрон у 

патронник; кричати або виявляти нетерплячість, виражати будь-яку огиду; просовувати голову 

чи лікоть у вікно автомашини або відчиняти двері без дозволу; робити обшук жінок (без 

металошукача) або наказувати їм піднести руки догори; наставляти зброю прямо на жінок (крім 

випадків самооборони). 

  

 1.8. Особливості встановлення прихованого або спровокованого БП (КПП). 

 Командир визначає місце встановлення прихованого або спровокованого БП (КПП), призначає 

засідки (віддаляються на 50-100м в обидва напрямки), обирає місце для спостереження та 

організовує роботу. 

 Особлива увага звертається на вибір зручної позиції для спостереження, можливості взаємної 

підтримки (вогневої підтримки) та взаємної прикриття; розвідку території перед зайняттям 

позицій; перевірку місцевості на наявність скритих вибухових пристроїв і відсутності ворожих 

засідок; організацію безперебійного зв’язку; використовуванні допомоги патруля-супутника. 

  

 1.9. Бойовий розподіл особового складу БП (КПП). 

  Для виконання завдань особовий склад, який призначений для несення служби на БП (КПП), 

поділяється на групи: управління, перевірки документів і огляду транспортних засобів  

(поділяється на підгрупу попереднього огляду та підгрупу поглибленого огляду), прикриття 

(поділяється на підгрупу охорони та підгрупу підтримки), застосування спеціальних засобів і  

управління мінно -вибуховими загородженнями та резервну групу (відпочинку).  

  

 1.10. Порядок несення служби на БП (КПП). 

 У встановлений час особовий склад БП (КПП) приступає до несення служби з перевірки 

транспортних засобів, перевезення вантажів і людей. Зони 



 огляду і очікування повинні бути відзначені білими смугами (спеціальними щитами). 

 Перед входом у зону персонал перевіряють для встановлення ідентичності документів і 

запобігання перенесення в зону через БП (КПП) нелегальних речей. Перевірку персоналу 

дозволяється проводити різними способами (перевірка документів, обшук людей та техніки). 

 Особи, які перетинають кордон зони роз’єднання (буферної, демілітаризованої зони), 

пред’являють документи, що засвідчують особу. Зразки документів, що дозволяють в’їзд у вказані 

зони, повинні знаходитися на БП (КПП). При перевірці місцевого населення проводиться 

обов’язкова його реєстрація. При цьому в книгу реєстрації заносяться наступні дані: час, повне 

ім’я, маршрут руху. 

 При перевірці місцевого населення перш за все перевіряються підозрілі особи, які мають 

незвичайний одяг, ведуть себе неадекватно. Огляд людей здійснюється шляхом обшуку. Проведення 

особистого огляду солдати повинні здійснювати прогладжуванням по одягу, а не поляскуванням. 

Окрема увага приділяється нижнім частинам тіла. Обов’язковими для перевірки є головні убори, 

черевики, широкі штани, багаж. Перш за все перевіряються підозрілі особи, які мають 

незвичайний одяг та ведуть себе неадекватно. При проведенні обшуку доцільно використовувати 

металошукачі (датчики), які виявляють металеві предмети. 

 Жінки оглядаються тільки військовослужбовцями жінками, у випадку коли їх немає – тільки 

технічними засобами в спеціально відведеному для цього приміщенні. Процедуру обшуку жінок і 

священнослужителів командир повинен обговорити з місцевою владою. Якщо в того, кого 

обшукують, знайдена зброя, боєприпаси, вибухові речовини, вони конфіскуються, а сама людина 

підлягає затриманню і допиту поліцією миротворчих сил та передачі органам місцевої влади. 

 При перевірці транспортних засобів здійснюється паспортний контроль водія та пасажирів, 

особлива увага приділяється автомобілям, в яких знаходиться одна людина. Транспортні засоби 

підлягають повному обшуку на предмет перевезення зброї та вибухових речовин. При значному русі 

можна перевіряти тільки кожний третій автомобіль, автомобілі тільки одного типу чи ті, які 

рухаються в одному напрямку. 

 Автомобілі для огляду допускаються на територію БП (КПП) по одному. Поки перший на черзі 

автомобіль оглядається, інші з виключеними двигунами, очікують огляду на відстані не ближче 50 

метрів, під спостереженням підгрупи охорони БП (КПП). За сигналом автомобіля, який 

перевіряється, водій наступного запускає двигун, повільно під’їжджає до зони огляду, пред’являє 

(пред’являють) посвідчення особи. Перш ніж відійти від автомобіля, водій повинен відкрити всі 

двері, капот і багажник. 

 Під час огляду автомобіля водій і пасажири знаходяться в зоні очікування, що розташовується не 

ближче 5 метрів від автомобіля, що перевіряється. Ця зона також знаходиться під 

спостереженням підгрупи охорони.  

 При перевірці автомобіля в якому знаходиться значна кількість людей, персонал контрольного 

пункту пропонує всім вийти з машини. Проводить огляд кожної людини і відводить їх у бік, не 

ближче 10 м від машини, після цього проводиться огляд транспортного засобу на наявність зброї 

та вибухових пристроїв. 

 Послідовність огляду транспортних засобів: двигун (звертається увага на електричні дроти, за 

допомогою дзеркала оглядаються важкодоступні місця); пасажирський салон (обшукуються 

сонцезахисні щитки, спинки сидінь, під сидіннями і килимками, кишені у дверцятах, магнітофон, 

речова скринька, при цьому не торкаються перемикачів або інших підозрілих предметів, при 

виявленні останніх викликається фахівець); багажник (перевіряється весь багажник, у тому числі, 

місце кріплення запасного колеса, звертається увага на клунки, конверти, газети); шасі 

(оглядаються бампери, колісні ковпаки та ободи, застосовується інспекційне дзеркало для огляду 

під машиною); вантаж (для перевірки вантажу застосовують металеві стержні). 

 Перевірені транспортні засоби та водії реєструються у журналі реєстрації, де вказується: час, 

коли пройшов огляд транспортний засіб, прізвище водія, колір, марка машини, номерний знак, 

напрямок руху, пункт призначення та інше. У випадку, коли люди пересуваються без автомобілів, а 

,наприклад, на мулах чи верблюдах, робиться спеціальна відмітка з зазначенням кількості худоби. 



 При виявленні зброї, боєприпасів, вибухових речовин й інших заборонених предметів начальник БП 

(КПП) у присутності водія і групи огляду вилучає їх, складає акт із розписами присутніх. Вилучене 

по акту передається командиру підрозділу, від якого виставлено БП (КПП) і записується в 

“Журнал обліку затриманого автотранспорту і вилученої зброї, боєприпасів, вибухових речовин й 

інших заборонених предметів ”. 

 Затримані особи за першої нагоди передаються у місцеві правоохоронні чи інші відповідні органи. 

 Характер служби на БП (КПП) вимагає тривалого перебування на посту, коли необхідно мати 

вільні руки для подачі сигналів, перевірки документів, огляду машин і обшуку людей і одночасно 

бути готовим до застосування зброї. Командир взводу повинен навчати особовий склад 

правильному носінню та застосуванню зброї. Вона повинна знаходитися в положенні, що 

забезпечує її швидке застосування, і в той же час люди, що перевіряються, не повинні мати 

можливості блокувати застосування зброї. 

  
 Ймовірні загрози, які можуть мати місце під час несення служби на блок-посту (контрольно-

перепускному пункті). 

  Під час несення служби на блок-посту (контрольно-перепускному пункті) можуть мати місце 

серйозні ситуації. 

  Найбільшу загрозу можуть являти собою: 

  - обстріли зі стрілецької зброї або обстріли з закритих вогневих позицій із застосуванням (мінометів, 

реактивних снарядів (ракет)) що запускаються з імпровізованих пускових установок і т.д; 

  - застосування противником імпровізованих саморобних пристроїв, транспортних засобів начинених 

вибухівкою або самогубців; 

  - крадіжки документів, зброї, боєприпасів, продовольства, паливо-мастильних матеріалів і т.д. 

  

  1.12. Правила застосування сили.  

 Персонал, який обслуговує БП (КПП), має право застосовувати силу і відкривати вогонь: в умовах 

оборони від збройного нападу; коли безпека персоналу під загрозою; у випадках спроб арештувати, 

поранити або захопити військовий чи цивільний миротворчий персонал; при намаганнях зупинити 

або перешкодити миротворчому персоналу виконувати свої обов’язки; при спробах викрасти або 

знищити техніку, обладнання БП (КПП). При цьому треба враховувати, що неприховане носіння 

зброї будь-ким не є проявом ворожих намірів. 

 Якщо при наближенні до БП (КПП) чи об’єкта, що охороняється, транспортний засіб не 

зупиняється за наказом, дозволяється застосування зброї для його зупинення. 

 Порядок застосування сили: командир БП (КПП) через мегафон подає команду зупинитись, а 

вартовий готує зброю до застосування; розгортається “килим цвяхів ”, призначений для 

пошкодження шин; персонал БП (КПП) займає позиції для оборони; по засобах зв’язку 

викликається допомога; якщо автомобіль не зупиняється, робиться попереджувальний постріл у 

землю перед автомобілем, наступний постріл здійснюється по колесах, у двигун, фари (необхідно 

по можливості уникати ураження людей). 

 Для затримання людей застосовується наступна процедура: робиться попереджувальний постріл 

у землю перед ними; ще один постріл у землю перед ними; постріл по ногах; при необхідності 

розосередження натовпу застосовується сльозогінний газ. 

 Застосування зброї повинно припинитись, як тільки попередження виконано або ситуація 

нормалізувалась. 

  Весь особовий склад повинен знати правила застосування сили (зброї), які притаманні місії 

(операції) та мають бути затверджені вище стоячим командуванням.  

  Правила застосування сили повинні бути роздруковані в вигляді карманної картки та видані всьому 

особовому складу, зазначені картки повинні носитись особовим складом постійно. 

  Варіант правил застосування сили (зброї): 

  Вашим завданням є допомога у виконанні військово-технічної угоди та допомога в забезпеченні її 

виконання. 



 Самозахист: 

 а) Ви маєте право на використання необхідної та пропорційної сили для самозахисту; 

 б) Використовуйте тільки найменшу необхідну силу для самозахисту. 

 Основні правила: 

 а) Використовуйте найменшу необхідну силу для виконання вашого завдання; 

б) Ворожі сили/протидіючі сторони, які бажають здатися не повинні бути скривджені. Роззбройте 

їх та передайте вашим начальникам; 

с) Ставтесь до кожного, включаючи цивільних та затриманих представників ворожих 

сил/протидіючих сил, з людяністю та гідністю; 

д) Турбуйтеся про поранених як своїх так і чужих; 

е) Поважайте приватну власність. Не крадіть. Не беріть військових трофеїв; 

є) Попереджуйте та доповідайте про всі можливі порушення закону збройного конфлікту старшим 

начальникам. 

Оклик та попереджувальний постріл: 

а) Якщо ситуація дозволяє, зробіть оклик: 

б) Якщо особа не зупиняється, Вам може бути дозволено командиром на місці події або 

встановленими наказами зробити попереджувальний постріл. 

Відкриття вогню: 

а) Ви можете відкрити вогонь, якщо Вам, або особам чи майну, що є під вашою охороною, 

загрожує смертельна сила. Це означає: 

1. Ви можете відкрити вогонь проти особи, що стріляє або спрямовує свою зброю, або 

іншим чином демонструє намір неминуче атакувати вас 

2. Ви можете відкрити вогонь проти особи, що встановлює, кидає або готується кидати 

вибуховий або запалювальний пристрій або іншим шляхом демонструє намір неминуче атакувати 

Вас, осіб із визначеним спеціальним статусом або власність з визначеним спеціальним статусом що 

є під вашою охороною. 

3. Ви можете відкрити вогонь проти особи, що навмисно скеровує автомобіль на вас, осіб 

із визначеним спеціальним статусом або власність з визначеним спеціальним статусом. 

в) Також ви можете відкривати вогонь проти особи, що намагається захопити у зброю, набої,  

г) Ви можете застосувати мінімальну силу, включаючи відкриття вогню, проти особи, яка 

незаконно творить або ось-ось створить дію, що ставить життя в небезпеку, за обставин коли не 

має іншого шляху це попередити. 

Мінімальна сила: 

а) Якщо ви повинні відкрити вогонь ви повинні: 

- ведіть тільки прицільний вогонь та вистрілюйте не більше патронів ніж необхідно; 

- застосовуйте усі розумні спроби, щоб не знищити безглуздо власність; 

зупиніть вогонь, як тільки дозволить ситуація. 

Для контролю за пересуванням людей і транспортних засобів у зоні роз’єднання (буферній, 

демілітаризованій зоні) створюється мережа контрольно-пропускних пунктів (БП (КПП)), 

які здійснюють свою діяльність у тісній взаємодії з СП і патрулями. 

 



Під час встановлення та організації служби на БП (КПП) необхідно: 

- визначити точне положення БП (КПП) на місцевості; 

- створити систему зв’язку; 

- визначити захисні позиції БП (КПП) та сектори стрільби. 

Під час спорудження та вдосконалення БП (КПП) необхідно: 

-  встановити на дорозі шлагбауми або бетонні блоки; 

-  огородити БП (КПП) колючим дротом за можливості на відстані 40-50 метрів від  БП 

(КПП) (поза дистанцією досяжності ручних гранат); 

-  обладнати захисні позиції та укриття (обладнуються в фортифікаційному відношенні 

місця для стрільби з різних видів зброї, підготовлені укриття для особового складу та техніки); 

-  підключити електропостачання (встановлення пристроїв для безперебійного та постійного 

забезпечення засобів зв'язку електроенергією); 

-  встановити прожектори; 

- збудувати та обладнати будівлю БП (КПП); 

-  встановити систему сигналізації навколо БП (КПП); 

-  розробити та ввести в дію інструкції для несення служби, зробити фотографії місцевості, 

що підлягає спостереженню, схеми основних населених пунктів тощо; 

-  збудувати та обладнати інфраструктуру БП (КПП) (будівлі, тощо). 

 

Обшук транспорту. 

Типи обшуку: 

- початкова перевірка (тривалість не більше 2 хв.); 

- попередній обшук (тривалість не більше 10 хв.); 

- детальний обшук (тривалість до 4 год. за необхідністю і більше). 

 Початкова перевірка проводиться для всіх автомобілів, які зупиняються на БП (КПП). 

 На деяких типах БП (КПП) люди та транспортні засоби перевіряються вибірково. Рішення, за яким 

автомобіль може бути зупинений основується на наступному: 

- випадковий вибір; 

- виклик підозри; 

- дані розвідки. 

 

Головна мета початкової перевірки полягає у виборі автомобіля для детального обшуку. Особовий 

склад, який несе службу на БП (КПП) повинен знати про загрозу застосування противником транспортних 

засобів начинених вибухівкою та людей (самогубців) з вибухівкою прихованою на тілі. 

 



 

 

 

Група обшуку зазвичай складається: 

1. Старший групи обшуку.  

Відповідає за: 

- контроль над всією операцією; 

- запитання до водія та пасажирів; 

- перевірку документів; 

- перевірку даних документів. 

2. Військовослужбовець який проводить обшук. 

- оглядає салон авто через вікно; 

- оглядає поверхню авто. 

- оглядає днище авто. 

- оглядає силове відділення та багажник. 

 

Первинний огляд включає: 

- перевірку документів; 

- перевірку салону через скло; 

- звірку номерів агрегатів; 

- перевірку багажника; 

Детальний огляд. 

На протязі початкової перевірки у випадку, якщо хто не будь з будь яких причин привернув увагу своєю 

поведінкою може бути проведений детальний обшук. Група обшуку складається з двох осіб. 

 

Порядок дій. 

Автомобілі для огляду допускаються на територію БП (КПП) по одному. Поки перший на черзі 

автомобіль оглядається, інші, з виключеними двигунами, очікують огляду на відстані не ближче 40-50 

метрів від БП (КПП), під спостереженням групи охорони БП (КПП). По сигналу особового складу БП 

(КПП) водій наступного автомобіля запускає двигун, повільно під’їжджає до зони огляду, пред’являє 

(пред’являють) посвідчення особи.  



Під час огляду автомобіля водій і пасажири знаходяться в зоні очікування, що розташовується не 

ближче 5 метрів від автомобіля, що перевіряється. Ця зона також знаходиться під спостереженням 

групи охорони. 

 

ВСІ АВТОМОБІЛІ, ЩО ОЧІКУЮТЬ ОГЛЯДУ, ПОВИННІ БУТИ ЗУПИНЕНІ НА 

БЕЗПЕЧНІЙ ВІДСТАНІ ВІД БП (КПП) І ПОВИННІ ПОСТІЙНО НАХОДИТИСЬ ПІД 

СПОСТЕРЕЖЕННЯМ 

 

Водія і пасажирів просять показати їх посвідчення особи і просять вийти з автомобіля. Пасажири 

відводяться приблизно за 5 м. від автомобіля і перебувають там до закінчення огляду автомобіля під 

наглядом охорони БП (КПП). Перед перевіркою водій відчиняє всі двері, капот і багажник. Літні люди і 

маленькі діти можуть залишатися в автомобілі. 

 

При перевірці документів ті, хто перевіряються, повинні усе робити тільки за командою персоналу 

БП (КПП) і нічого за власною ініціативою. 

Документи для перевірки приймаються через опущене  вікно, з машини ніхто не повинен виходити. 

Існує бандитський прийом - пістолет, обріз і т.д.  прикріплюють до дверцят машини зсередини. При 

команді: "Вийти з машини!", відкривають дверці і стріляють приблизно на рівні живота закріпленим на 

дверці вогнепальним пристроєм. 

При необхідності детального огляду після команди: "Виходити з машини по одному з піднятими або 

витягнутими вперед руками!", відійти трохи убік. Підозрюваний примушується сісти на землю, 

обшукується і далі його контролює той, хто страхує, після чого проводиться обшук наступного 

пасажира. Підозрюваним забороняється до обшуку сходитися разом (спілкуватися), у цьому випадку 

заборонений предмет, що шукається, може бути передано один одному.  

Пильність не можна втрачати ні на секунду. Стежте бічним зором за обстановкою, стежте за 

руками того, хто перевіряється, за всіма його рухами, як він дістає документи, як подає, як відкриває 

багажник для огляду, що знаходиться в багажнику, як реагують і поводяться пасажири. Оглядаючи 

багажник, знаходьтеся праворуч. 

Особливу увагу необхідно приділяти автомобілям в яких знаходиться одна людина. При перевірці 

автомобіля, в якому знаходиться багато людей, вимагати від водія вимикати двигун і всім виходити з 

машини (водій має відкрити всі двері, капот і багажник), провести огляд кожної людини і відвести їх в 

сторону, не ближче 10 м від машини, після цього провести огляд транспортного засобу. 

Склад групи, яка перевіряє одну одиницю автотранспорту, повинен бути не менш ніж 3 чоловіки, з 

яких один – перевіряє документи, другий – підстраховує, третій – з автоматом напоготові. Той, хто 

перевіряє, підходить до автотранспорту по ходу праворуч. 

Раптовість застосування вогнепальної зброї при цьому різко зменшується: у замкнутому просторі 

автомобільного салону непросто дістати пістолет, а тим більше автомат і підготовити його для 

стрільби. У такому випадку той, хто перевіряє, діє по обстановці – стріляє сам або падає на землю, різко 

відкочується  назад, та подає цим сигнал для того, хто страхує, який під час перевірки документів 

знаходиться позаду і збоку від машини і запобігає цим наїзду на нього машини заднім ходом. Автоматник 

знаходиться на безпечній від автомобіля відстані праворуч і при необхідності вирішує вогнем результат 

події при спробі противника прорвати заслін. 

 



У ВИПАДКУ ЗАГРОЗИ ВИКОРИСТАННЯАВТОМОБІЛІВ НАЧИНЕНИХ ВИБУХІВКОЮ, 

ЗВЕРТАЙТЕ ОСОБЛИВУ УВАГУ НА АВТОМОБІЛІ ТІЛЬКИ З ОДНІЄЮ ЛЮДИНОЮ  

Якщо пасажирам наказують залишити автомобіль, вони повинні стояти спиною до охоронця. Його 

зброя направлена на пасажирів, але він не виявляє ворожих намірів. Охоронець повинен бути весь час надійно 

захищений. У випадку виникнення підозри нападу охоронець перезаряджає зброю, як попередження. 

Автомат при несенні служби на блок-посту носять на ремені, перекинутому через голову на ліве плече. 

Сам автомат знаходиться під правою рукою в горизонтальному положенні. Довжина ременя вибирається 

такою, щоб автомат можна було вільно прикласти до плеча з ременем, натягнутим від лівого плеча. Такий 

спосіб носіння автомата в даних умовах найбільш зручний, руки при перевірці документів вільні, зброю важче 

відібрати. 

 

Порядок огляду транспортних засобів. 

Автомобіль умовно ділиться на 5 зон обшуку: 

- салон; 

- ззовні; 

- багажник; 

- силове відділення; 

- днище. 

 

При обшуку транспортного засобу проводьте огляд наступним порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Місця на які необхідно звернути увагу при огляді автомобіля 

 

Відсік двигуна: починайте з однієї сторони і оглядайте. Звертайте увагу на щось незвичайне / нові 

електричні дроти (можливо під’єднання бомби). 

 

Потрібно використовувати дзеркало для огляду днища автомобіля і інших важкодоступних місць. 

 

 Пасажирський салон: Сонцезахисні щитки салону, бардачок, кишені у дверях, під сидіннями (особливу 

увагу звертати на сидіння водія), між сидіннями (шукати електричні дроти, вимикачі), під заднім сидінням, під 

килимками (шукати електричні дроти), місце біля заднього вікна, двері. Перевірте звукоізоляцію в салоні. 

 

НІКОЛИ НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ПЕРЕМИКАЧІВ АБО ІНШИХ ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ. 

ВИКЛИКАЙТЕ ЕКСПЕРТА  

 

Багажник: Запасна шина і під нею, у тому числі місце кріплення запасного колеса. Весь багаж і 

пакунки. Звертайте увагу на такі предмети, як газети, конверти, і т.д. 

 

Ходова частина: Бампери, крила і ніші коліс, днище. Під час цього огляду потрібне дзеркало. 

 

Перевірка вантажу: Якщо можливо, вантажі перевіряються за допомогою тонких металевих 

штирів. Всі мішки, коробки, сумки розвантажуються і перевіряються. Якщо вантаж - пісок, цемент або 

гравій і т.д, огляд може зайняти дуже багато часу. Тому транспортний засіб супроводжується до місця, 

де вантаж може бути розвантажений і перевірений. 

 

Завершення обшуку: 

Якщо заборонені предмети не знайдено. Коли вогнепальної зброї, вибухівки, або підозрілих предметів (які 

можуть входити до складу компонентів імпровізованого вибухового пристрою) не знайдено під час обшуку 

подякуйте водію та пасажирам за співпрацю, та допомогу, після чого безпечно виведіть автомобіль до 

транспортного потоку. 

Якщо знайдено заборонені предмети. Коли вогнепальну зброю, вибухівку, або які-небудь підозрілі 

предмети знайдено під час обшуку прийміть ряд наступних заходів: 

- призупиніть всю обшукову діяльність на місці перевірки та закрийте доступ до БП (КПП); 

- подайте команду водіям автомобілів, які очікують перевірки від’їхати на відстань понад 300м та 

зайняти позицію за любим міцним укриттям; 

- повідомте старшого групи охорони та військову поліції про випадок; 

- викличте групу розмінування; 

- затримайте водія та всіх пасажирів авто до того часу поки ситуація не буде вирішена; 



- по прибуттю військової поліції надайте їм допомогу на випадок потреби. 

- надайте письмовий рапорт старшому групи охорони та військовій поліції по вимозі. 

Потрібно створити ефективну систему, коли декілька БП (КПП) можуть функціонувати у 
взаємодії. 

  Реєстрація транспортних засобів та людей які впущені або випущені з БП (КПП). 

Під час реєстрації в журнал реєстрації записується наступні відомості:  

- час; 

- прізвище (ім’я) водія та пасажирів; 

-  тип автомобіля, реєстраційний номер; 

-  напрямок руху/ місце призначення, мета приїзду 

У випадку виявлення зброї, б боєприпасів, вибухових речовин і інших заборонених предметів 
начальник БП (КПП) в присутності водія і групи огляду вилучає їх, складає акт із розписами присутніх, 
робляться фотознімки затриманих осіб перед транспортним засобом (щоб було видно номерний знак) з 
незаконними предметами викладеними перед ними. Вилучене по акту передається командиру підрозділу, 
від якого виставлено БП (КПП) і записується в “Журнал обліку затриманого автотранспорту і вилученої 
зброї, боєприпасів, вибухових речовин і інших заборонених предметів ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлове приміщення для осо-бового 

складу (вагончик (па-латка), караульне 

приміщення, кухня польова, 

електростан-ція, туалет, прожектора 

Окоп для 

СПГ-9 

Окоп вогнеметника 

Окоп для стрільця 

Окоп для БТР (БМП) 

СМП-2 

Фундаментні блоки Сигнальне мінне поле 
Колючий дріт 

Окоп для СПГ-9 

ПУ УМП-3 

Окоп для СПГ-9 

Окоп вогнеметника 



 

 

Умовні позначення 

2  – Сигнальне мінне поле. 

3  – Зовнішня огорожа або концертині. 

4  – Захист від гармат. 

5  – Земляний вал чи кам’яна стіна. 

6  – Дротове загородження. 

7  – Оборонні позиції. 

8  – Приміщення БП (КПП) зі стінами білого кольору і нанесеними на них знаками (на стінах і даху), які 

підсвічуються вночі. (БП (КПП) обладнується сховищем (бункером) для особового складу, місцями відпочинку та 

харчування, вмивання, туалетом. Стіни БП (КПП) обладнуються матеріалом, який не пробивається кулями, 

амбразури – проти гранатною сіткою). 

9  – Стоянка техніки (за муром або в окопах). 

10  – Сховище ПММ. 

11  – Сховище МТЗ. 

12  – Відхоже місце. 

13  – Місце для сміття. 

14  – Укриття. 

15  – Шлагбаум. 

16  – Пересувні загородження. 

17  – Важкі шлагбауми. 

18  – Перешкоди (залізобетонні конструкції до 2-х тон, їжаки і т. ін.). 

19  – Рухомі стрічки з шипами. 

20  – Місце очікування. 

21  – Площадка огляду автомобілів (з естакадою або оглядовою ямою). 

22  – Площадка для обшуку людей. 

23  – Приміщення для затриманих осіб. 

24  – Площадка для затриманої техніки. 

25  – Ліхтар. 

26  – Прожектори. 

27  – Знак зупинки. 



28  – Щит з написом англійською та місцевою мовами “Ви в’їжджаєте в зону (виїжджаєте з зони) 

миротворчих сил. Знизьте швидкість до 5 км/год. Будь ласка, приготуйте Ваші документи. Вогнепальна і холодна зброя, 

вибухові речовини – не допускаються в зону відповідальності миротворчих сил ” 

29  – Знак обмеження швидкості. 

30  – Вертолітна площадка. 

31  – Чергова машина. 

31.  – Документація і оснащення БП (КПП): 

карта району спостереження з позначеними на ній районами особливої уваги; 

панорамні фотографії або схеми із позначенням характерних місцевих предметів та відстаней до них; 

журнал реєстрації спостережень; 

графік чергування; 

інструкції про порядок застосування зброї, оповіщення і підйому за тривогою, план оборони і 

підсилення; 

план евакуації, дій під час пожежі, затримання порушників і їх конвоювання, щодо застосування і 

обслуговування наявної техніки й обладнання; 

план охорони та оборони БП (КПП); довідник з малюнками літаків, вертольотів, танків, БМП, сторін, які 

беруть участь у конфлікті, а також типове обмундирування і знаки розпізнавання; 

бланки повідомлень і доповідей; біноклі; 

прилади нічного бачення; радіостанції і телефонні апарати з відповідними таблицями частот і 

переговорних таблиць; 

ракетниці з комплектом ракет різних кольорів, ручні гранати, сигнальні міни,  гранати зі 

сльозоточивим газом, димові шашки, боєприпаси до табельної особистої зброї; 

запаси сухих пайків і питної води, індивідуальних медичних пакетів і медикаментів від різних 

хвороб, акумуляторних батарей. 

Крім того, на БП (КПП) повинно бути джерело автономного електроживлення потужністю, яка 

забезпечує роботу прожекторів і засобів зв'язку, та засоби пожежогасіння; колючий дріт, матеріал для 

створення загороджень на загрозливих напрямках. 

 


