
 

 

 
9) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби 

застосовуються для: 

а) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 

заворушень; 

б) відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей; 

в) примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні 

вимоги поліцейського зупинитися; 

г) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. 
 

Водомети 
 

Технічні  

характеристики 

   

Водомет  

«Лавина-Ураган» 

Водомет  

АВС-30 
Шасі УРАЛ-532362 КрАЗ-63221 

Колісна формула 8х8 6х6 

Середня швидкість по шосе, км./год. до 70 до 60 

Ємність цистерни для води, л 9000 7000 

Лафетні стволи, шт. 4 1 

Дальність стрільби, м. до 60 до 60 

Потужність насосної станції, л/с 60 40 

 

Бронетранспортери 
 

Технічні  

характеристики 

  

  

БТР-3Е БТР-4Е 

Бойова маса, т 16,5 ~20,0 

Екіпаж 2 3 

Десант 11 8 

Калібр автоматичної гармати, мм 30 30 

Боєкомплект, пострілів 350 400 

Швидкострільність, пост./хв 330 330 

ПТРК ПКР «Бар'єр» ПКР «Бар'єр» 

Кулемети 1 х 7,62-мм КТ 1 х 7,62-мм КТ 

Додаткове озброєння 1 х 30-мм АСГ КБА-117 1 х 30-мм АСГ КБА-117 

Потужність двигуна, к. с. 325 500 

Питома потужність, к. с./т 19,7 ~25,0 

Максимальна швидкість, км/год 100 110 

Запас ходу по шосе, км 600 690 

Прохідний брід, м плаває плаває 

 

Бронемашини 
 

Технічні  

характеристики 

 

 

Дозор-Б КРАЗ-Кугуар 

Бойова маса, т 6,3 4,2 

Екіпаж 3 2 

Десант 6 6 

Кулемети 1х12,7-мм НСВТ (КТ-12,7) 1х12,7-мм НСВТ (КТ-12,7) 

Боєкомплект, пострілів 450 (3х150) 450 (3х150) 

Швидкострільність, пост./хв 700-800 700-800 

Потужність двигуна, к. с. 190 240 

Максимальна швидкість, км/год до 105 до 105 

Запас ходу по шосе, км до 700 до 900 

Прохідний брід, м 1 1 
 

Поліції (поліцейському) заборонено застосовувати водомети при 

температурі повітря нижче +10°C (пп. 4, п. 4, ст. 45 Закону України «Про 

Національну поліцію») 

 

10) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, для припинення протиправних дій окремих осіб та ліквідації 

масових заворушень, шляхом тимчасового пригнічення психовольової стійкості 

правопорушника (-ів) застосовуються для: 

а) захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, у тому 

числі поліцейського; 

б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, 

конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі 

захоплення; 

в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо 

тяжкого злочину і яка намагається втекти; 

г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-

під варти; 

ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 

предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі 

поліцейського; 

д) подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил; 

е) знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю людей, у тому 

числі поліцейського; 

є) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 

заворушень; 

ж) відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров’ю людей. 
 

До даної категорії спеціальних засобів відносяться: 
 

«Травматичні пістолети» 
 

Технічні  

характеристики 
    

Форт – 10Р Форт – 12Р Форт – 14Р Форт – 17Р 

Калібр / тип 
патрону 

9 мм P.A. 9 мм P.A. / .45 Rubber 9 мм P.A. 9 мм P.A. / .45 Rubber 

Принцип дії Вільний затвор Вільний затвор Вільний затвор Вільний затвор 

УСМ Подвійної дії 
Одинарної 

та подвійної дії 
Одинарної 

та подвійної дії 
Одинарної 

та подвійної дії 

Загальна довжина, 
мм 

145 180 210 180 

Висота, мм 114 130 140 130 

Ширина, мм 25 32 38 32 

Маса з порожнім 
магазином, кг 

0,42 0,83 0,92 0,68 

Початкова 
швидкість кулі 

280±20 
300±20 (9 мм P.A.) 
310±20 (.45 Rubber) 

300±20 
300±20 (9 мм P.A.) 
257±20 (.45 Rubber) 

Ємність магазину, 
патронів 

6 
12 (9 мм P.A.) 
8 (.45 Rubber) 

14 
12 (9 мм P.A.) 
8 (.45 Rubber) 

 

«Травматичні рушниці» 
 

Технічні 

характеристики 

  

Форт – 500А Форт – 500М 

Калибр 12/76 мм 

Принцип роботи Ручна перезарядка, сковзаюче цівйо  

Загальна довжина, мм 1010 878 

Довжина зі складеним прикладом, мм 750 780 

Висота, мм 170 205 

Ширина, мм 53 64 

Довжина ствола, мм 510 345 

Маса з порожнім магазином, кг 4,1 4,1 

Ємність магазина, патронів 6 4 

 

Помпові гладкоствольні рушниці серії «Форт-500» з ручною перезарядкою призначені для виконання 

різноманітних завдань підрозділів поліції Приєднуючи різноманітні спеціальні насадки на ствол 

використовуються для вибивання дверних замків за допомогою спеціальних боєприпасів, метання газових 

гранат та використання несмертельних боєприпасів типу «Волна-Р». 

 

 

Набої для «травматичних пістолетів» 
 

 

Забороняється стрільба: 

- на відстані менше 1 м від дульного зрізу зброї до людини; 

- в голову, шию статеві органи, молочні залози у жінок; 

- патронами, які мають механічні чи корозійні пошкодження, а також патронами 

в яких вийшов строк зберігання. 
 

Травматичні набої до рушниць серії «Форт-500» 
 

 

Забороняється стрільба: 

- на відстані менше 20 м від дульного зрізу зброї до людини; 

- в голову, шию статеві органи, молочні залози у жінок; 

- патронами, які мають механічні чи корозійні пошкодження, а також патронами 

в яких вийшов строк зберігання. 

 

Поліції (поліцейському) заборонено відстрілювати патрони, споряджені 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними 

характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі 

частини голови і тіла людини (пп. 3, п. 4, ст. 45 Закону України «Про 

Національну поліцію») 
 

11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, 

застосовуються для: 

а) забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання 

особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу 

залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), 

на якій вона перебуває; 

б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи. 
 

Технічні  

характеристики   
  

РДГ-2б РДГ-2х РДГ-2ч ДМ-11 

Маса, кг 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 2,2-2,4 

Час горіння, с до 15 до 15 до 15 30 

Тривалість димоутворення, хв. 1-1,5 1-1,5 1-1,5 5-7 

Довжина димової завіси, м. до 20-25 до 25-35 до 10-15 до 50 

 

Технічні 

характеристики 
    

Форт Форт-Т Терен-3ФП Терен-3Ф 

Калибр 9 P.A. .45 Rubber 9 P.A. 9 P.A. 

Тип кулі Еластична 

Початкова 
швидкість м/с 

300±20 310±20 240±10 300±20 

Маса кулі г 0,5 1,1 0,9…1 0,5 

Маса патрона г 4,5 7,5 5±0,5 4,7±0,5 

Температура 
застосування, Сº 

-10 + 40 -10 + 40 -10 + 40 -10 + 40 

Технічні характеристики 

  
 

Форт 12х70 КТП Терен-12П Терен-12К 

Довжина патрона, мм  55±1,0 65±1,8 65±1,8 

Форма і розмір кулі, мм Шарик Ø17,6 Циліндр Шари к Ø10,1 

Кількість куль, шт.  1 1 8 

Матеріал кулі Гума Гума Гума 

Маса кулі, г 3,87 8,4 0,26 

Маса патрона, не більше, г  18 19 18 

  

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ, 

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ 

УКРАЇНИ  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)

