НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЯК ГРОМАДЯНАМ ПОВОДИТИСЯ НА БЛОКПОСТАХ
ПАМ’ЯТКАДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Блокпо́ст-дорожнійукріпленийконтрольно-пропускний пункт (КПП)
ізозброєноюохороною, здатнийсамостійнотриматикругову оборону.

Блокпост
встановлюється на
в'їзді/виїзді
(вході/виході) на
територію/з
території,де
введеновоєнний стан
та запровадженокомендантську годину. Там облаштовуютьсямісця для
перевірки осіб, транспортнихзасобів, багажу та вантажів,
позиціївогневихзасобів та бойовоїтехніки.
Блокпост призначений для охорониважливихдоріг і роздоріжь, яківедуть до міст
та населенихпунктів, транспортнихстанцій. На блокпостах здійснюється
контроль за рухом транспорту й людей, їхняперевірка та огляд з метою
своєчасноговиявлення ворога, йогознешкодженнячизатримкийогопросування;
запобіганняотриманню ворогом поповнення та припасів;
недопущенняздійснення ворогом диверсій та підривноїдіяльності в тилу
Перевірка на блокпоста законна. Робити це можуть уповноважені особи таких
структур:

Збройні
силиУкра
їни

Націона́льна
полі́ціяУкра
ї́ни

Бригади
Сил
територіальної оборони

Слу́жбабе
зпе́киУкр
аї́ни

Націона́льна
гва́рдіяУкраї́
ни

Державнаміг
раційна
служба
України

Держа́внаприко
рдо́ннаслу́жбаУ
краї́ни
Державнам
итна служба
України

ЯК ПОВОДИТИСЯ НА БЛОКПОСТАХ

під'їжджаючи до блокпоста,
зменшить швидкість

в темний час добивимкнітьдальнєсвітло - по
«сліпучим фарам» можутьстріляти без
попередження), атакожаварійнесвітло
салон
автомобілятакож
повинен
освітлюватися
завчаснопідготуйте для
перевіркидокументиякіпосвідчують особу

прибрати з автомобіля
відеореєстратор, а при
під'їзді до блокпоста
сховати телефон

паспорт
громадянина
України у
формі IDкартки або
е-паспорт,
паспорткнижечка

заборонена

паспорт
громадянина
України для
виїзду за
кордон або
закордонний
е-паспорт

фото-відео зйомка

не виходьте з салону
автомобіля до
вказівкивійськовихабоспів
робітниківполіції

водійське посвідчення

опуститиавтомо
більнескло та по
можливості
відкрити заднє
бічне скло
оскільки військові часто перевіряють салон, і
приготуватись до можливого огляду багажника

Будьте ввічливими
тачітковідповідати на запитаннявійськових.
Відповідайте на поставлені запитання, у тому числі на кшталт таких, де
проживає людина, звідки їде, куди. Їх можуть ставити з метою виявити
диверсантів, підозрілих людей, а також зрозуміти рівень знання української
мови.

Під час перевірки транспортних засобів можуть використовуватися різні
прилади та службові собаки, щоб виявляти вибухонебезпечні предмети та
речовини.

Також можуть проводити фото-, аудіо- та відеофіксації, проте дві останні
можуть відбутися лише за згодою громадян, які перевіряються.

Післяогляду та
дозволупроїздушвидкість
набирайте плавно.

Блокпост - місце
перевірки не лише
автомобіліста, а й
пішоходів.
Тому будьте готові
надати документи.
Серед основних завдань блокпостів – виявлення коригувальників вогню,
розвідників, диверсантів та ворожих груп, які намагаються прорватися в тил
тощо. Тому перевірка документів та інші дії, спрямовані на встановлення
особи на блокпостах, є абсолютно законними.

ПИТАННЯ, ЯКІ
МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ
ПІД ЧАС
ПРОХОДЖЕННЯ
БЛОКПОСТА

Чи можуть забрати авто
на блокпостах ?

Чиможутьперевірятителе
фони, фотоапарати,
відеокамери?

Чиможутьвручитипові
стку
на блокпості?

Що законно
можнаперев
іряти на
блокпостах

Так. Але, якщо на блокпостах у вас
забираютьавтомобіль,
потрібновимагатиофіційногодозволувійсько
вогокерівництва, документ у
виглядіспеціального акта,
завіреногокомандуванням не нижче
командира частини. Коженавтовласник, у
якого забрали автомобіль, має право на
відшкодуваннявартості авто, якщомаєтакий
акт.
Можуть! У разіпідозри на
блокпостіможутьперевірити телефон,
фотоапарат,
відеощодозйомкизабороненихоб'єктів.
Якщовстановлено, щозйомкавелася,
їхможутьзабрати.

В ЗаконіУкраїни«Про військовийобов’язок і
військову службу» не зазначено, де
заборонено вручатиповістки, тому
вручатиїхможуть в будь-якомумісці: на
вулиці, на робочомумісці, вдома, на
блокпостах. На підставі документа, який в
умовахвоєнного стану
потрібнозавждиноситиз собою і
виписуєтьсяповістка- паспорт
громадянинаУкраїни.

Порядок
перевірокрегламентуєтьсяпостановоюКабінетуМіністрівУ
країнивід 29 грудня 2021 року №1456 «Про затвердження
Порядку перевіркидокументівв осіб, огляду речей,
транспортнихзасобів,
багажу
та
вантажів,
службовихприміщень
та
житлагромадян
при
забезпеченнізаходів правового режиму воєнного стану».

