
РОЗДІЛ 3

ПРОТИСТОЯННЯ РОСІЙСЬКІЙ 
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Весна 2014. Блокування військовослужбовцями збройних
сил Російської Федерації місць дислокації органів і підрозділів
ДПСУ в АР Крим

Літо 2014. Активізація з боку збройних сил Російської Федерації
та незаконних збройних формувань бойових дій на сході України



ПОЧАТОК АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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Основні завдання:
проведення військових, розвідувальних, оперативно-розшуко-

вих заходів у межах компетенції Держприкордонслужби для
забезпечення дій сил АТО;

прикриття небезпечних ділянок державного кордону;
контроль та пропуск осіб, транспортних засобів і вантажів у

контрольних пунктах в’їзду-виїзду (контрольних постах) на визна-
чених дорожніх коридорах та через лінію зіткнення;

участь у пошуку, роззброєнні (знищенні) незаконних збройних
формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника;

оборона та охорона акваторії Азовського моря.

Завдання в межах компетенції Держприкордонслужби в
районі проведення АТО виконуються силами оперативно-війсь-
кового відділу «Краматорськ» у складі Луганського, Крама-
торського, Донецького прикордонних загонів та Маріупольського
загону Морської охорони.
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УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ

Організовано бойове стажування тактичних
груп прикордонних комендатур швидкого реа-
гування.

Визначені завдання виконувались в умовах напруженої обстановки та постійних провокацій з боку 
незаконних збройних формувань, які всебічно підтримуються Російською Федерацією

Впроваджено застосування оперативно-
бойових прикордонних комендатур та бойо-
вих резервів у складі сил АТО.

Пропуск осіб, транспорту і вантажів здійс-
нювався через:

5 КПВВ («Станиця-Луганська» (у пішому по-
рядку), «Зайцеве», «Мар‘їнка», «Новотроїцьке»,
«Гнутове»);

7 КрП («Кіндрашівка», «Світланове», «Попас-
на» (2), «Артемівськ-2», «Фенольна», «Південно-
донбаська»).

Проводилась робота з нормативно-правово-
го врегулювання бойового застосування під-
розділів ДПСУ в АТО.

Проведено оптимізацію підрозділів, які вико-
нують завдання в районі АТО.

Спільно із Спеціальною моніторинговою мі-
сією ОБСЄ опрацьовано варіанти відновлення
контролю над неконтрольованими ділянками
кордону з Росією.
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збройних формувань
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7 
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хх шляхах
забезпеченооо функціонуванняеченоо функцф

КПВВ та 
ціонуункц

а а КрП

У т. ч. понад 4 тис. автомобілів з гуманітар-
ними вантажами.

Вжито додаткових заходів щодо:
- інженерно-фортифікаційного облаштування
позицій та підвищення безпеки для цивільного
населення, яке прямує через КПВВ (КрП);
- запобіганню проникнення на підконтрольну
Україною територію бойовиків та диверсійно-
розвідувальних груп, а також недопущення не-
законного переміщення зброї, транспорту і ван-
тажів через лінію розмежування (у т. ч. у складі
міжвідомчих мобільних груп).
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Російська Федерація суттєво мілітаризувала окупований
Кримський півострів, який перетворила на потужну військову
базу.

Підрозділи Держприкордонслужби завдання на адміністра-
тивній межі Херсонської області з тимчасово окупованою АРК
виконували в умовах:

періодичних провокаційних дій з боку збройних сил та
спецслужб Росії;

нарощення військової присутності на окупованій території, з
проведенням планових ротацій підрозділів, тренувань і навчань;

ведення усіх видів розвідки з використанням спеціальної
техніки, військової авіації, безпілотників, аеростатів (в окремих
випадках з перетинанням адмінмежі (20 випадків);

інженерного облаштування позицій військових підрозділів РФ.
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ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ НА АДМІНМЕЖІ 
З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИМ КРИМОМ

Організовано проведення профілактичних
заходів з недопущення порушень прикордон-
ного режиму на узбережжі.

Проведено значний обсяг робіт з інженер-
но-технічного забезпечення.
Забезпечено готовність персоналу до дій у

разі ускладнення обстановки, збройної агре-
сії, посилення охорони та оборони адміністра-
тивної межі з АР Крим.

Забезпечено охорону морської ділянки та
контроль за висвітленням надводної обста-
новки.

Налагоджено взаємодію з органами місце-
вого самоврядування щодо функціонування
КПВВ та пунктів базування, порядку виходу
маломірних плавзасобів.

Пропуск осіб, автомобілів і вантажів
здійснювався у КПВВ «Каланчак», «Чаплинка»,
«Чонгар».
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517 тис. од. транспорту
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Вжито заходів щодо запобігання проник-
ненню на підконтрольну Україні територію
бойовиків та диверсійно-розвідувальних груп.
Виявлялись особи, які потрапили на окупо-

вану територію через закриті Україною пункти
пропуску.
Проводились заходи щодо відстеження си-

туації навколо заходу в закриті порти України
іноземних суден.
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