
 

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(Адміністрація Держприкордонслужби)
вул. Володимирська, 26, Київ, 01601, тел./факс: (044) 239-84-80, тел. (044) 235-11-00

E-mail: xxxxx@xxxx.xxx.xx, сайт: www.dpsu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00034039

Володимиру БОГАТИРЮ
foi+request-93788-0b2e9af5 

@dostup.pravda.com.ua

Адміністрацією Державної прикордонної служби України розглянуто 

питання зазначені у Вашому запиті (вхідний №ЗПІ-2604 від 19.10.2021). 

За результатом розгляду надаємо інформацію про офіційні електронні 
адреси органів та підрозділів Державної прикордонної служби України:

Адміністрація Державної прикордонної служби України – 

xxxx@xxxx.xxx.xx;

Східне регіональне управління (м. Харків) – sxxx@xxxx.xxx.xx;

1 прикордонний загін (м. Маріуполь) – doneckiy_zagin@dpsu.gov.ua;

3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса                                   

(м. Лисичанськ) – lugansk_zaxxx@xxxx.xxx.xx;

4 прикордонний загін (м. Харків) – harkivskii_zaxxx@xxxx.xxx.xx;

5 прикордонний загін (м. Суми) – sumxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

11 прикордонний загін (м. Краматорськ) – krmxx@xxxx.xxx.xx;

26 окрема авіаційна ескадрилья (м. Харків) – harkiv_oae@dpsu.gov.ua;

Поліклініка (м. Харків) – poliklixxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Західне регіональне управління (м. Львів) – xxxx@xxxx.xxx.xx;

7 прикордонний Карпатський загін (м. Львів) – lvivskixxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

31 прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича 

(м. Чернівці) – chernivci_zagin@dpsu.gov.ua;

27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі (м. Мукачево) – 

mukachexxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

6 прикордонний Волинський загін (м. Луцьк) – lutsk_zagix@xxxx.xxx.xx;

94 прикордонний загін (м. Чоп) – xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; 

Кінологічний навчальний центр (м. Великі Мости) –

velikixxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Львівський військово-медичний клінічний центр (клінічний госпіталь) 
(м.Львів) – lviv_gospital@dpsu.gov.ua;

Південне регіональне управління (м. Одеса)  – pdru@dpsu.gov.ua;

26 прикордонний загін (м. Одеса)  – odesa_zaxxx@xxxx.xxx.xx;

25 прикордонний загін (м.Білгород-Дністровський) –

bilgorod_dnistrovskixxxxxxx@xxxx.xxx.xx;
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24 прикордонний загін імені Героя України старшого лейтенанта 

Вячеслава Семенова (м. Могилів-Подільський) – 

mogiliv_podilskiy_zagin@dpsu.gov.ua;

2 прикордонний загін (м. Подільськ) – podilskiy_zaxxx@xxxx.xxx.xx;

17 прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського                    

(м. Ізмаїл) – izmailxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

8 прикордонний загін (м. Бердянськ) – berdyansk_zagin@dpsu.gov.ua;

79 прикордонний загін (м. Херсон) – xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

24 окрема авіаційна ескадрилья (м. Одеса) – odesa_oae@dpsu.gov.ua;

Одеський військово-медичний клінічний центр (клінічний госпіталь)                 
(м. Одеса) – xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Регіональне управління Морської охорони (м. Одеса) – rumo@dpsu.gov.ua;

1 загін морської охорони (м. Одеса) – odesa_zmo@dpsu.gov.ua;

18 загін морської охорони (м. Кілія) – izmaxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

23 загін морської охорони (м. Маріуполь) – mariupol_zmo@dpsu.gov.ua;

Навчальний центр Морської охорони (м. Ізмаїл) – xxxx@xxxx.xxx.xx;

9 прикордонний загін імені Січових Стрільців (м. Житомир) –

gitomxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

105 прикордонний загін імені князя Володимира Великого (м. Чернігів) –
chernigixxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

10 мобільний прикордонний загін (м. Київ) – xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» (м. Бориспіль) –

xxxx@xxxx.xxx.xx;

130 головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації (м. Київ) – 

xxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Національна академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) – xxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Головний центр оперативного документування та оперативно-технічних 

заходів (м. Київ) –1484@dpsu.gov.ua;

Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної 
служби України імені генерал-майора Ігоря Момота (м. Черкаси) –

xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Окрема комендатура охорони і забезпечення (м. Київ) – xxxx@xxxx.xxx.xx;

Головний військово-медичний клінічний центр (Центральний клінічний 

госпіталь) (м. Київ) – GVMKC@dpsu.gov.ua;

Клінічний санаторій «Аркадія» (м. Одеса) – axxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Санаторій «Прикордонник - Немирів» (н.п. Немирів) – Sanatoriy-

xxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Санаторій «Моршин - Прикордонник» (н.п. Моршин) – Sanatoriy-

xxxxxxx@xxxx.xxx.xx;

Центральна база зберігання та постачання (с. Савенці) –

xxxxxx@xxxx.xxx.xx;

1 склад пального (смт. Попільня) – 1skladpalnogo@dpsu.gov.ua;

2 склад пального (н.п. Подільськ) – 2Sklad.paxxxxx@xxxx.xxx.xx;

mailto:xxxxxx@xxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
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Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» імені Івана Харитоненка (м. Суми) – kadet@dpsu.gov.ua;

Галузевий державний архів (м. Узин) – central_axxxx@xxxx.xxx.xx.

Заступник директора Департаменту охорони державного 

кордону Ігор ЯЦЕНКО

Віталій Федоряка 239-85-24

mailto:xxxxx@xxxx.xxx.xx

