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Дані рекомендації розроблені відповідно до наказу НАВС від 12.12.2012
року №774 «Про підготовку пропозицій щодо алгоритмів дій працівників ОВС
під час несення служби в типових і екстремальних ситуаціях», з метою
організаційного забезпечення підготовки та подальшого впровадження в
оперативно-службову діяльність алгоритмів дій працівників органів внутрішніх
справ під час несення служби в типових і екстремальних ситуаціях,
передбачених п. 6.1 Програми зміцнення кадрового потенціалу МВС на 20122016 роки, затвердженої наказом МВС України від 12.07.2012 №618. В них
розглядається правова основа застосування працівниками міліції заходів
фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, зміст, призначення
і сутність спеціального комплексу заходів, сили та засоби, що
використовуються для його проведення та визначаються функції груп бойового
порядку, докладно описані актуальні проблеми організації комплексу
спеціальних заходів «Сирена» та «Грім», висвітлене коло питань щодо
формування психологічної готовності особового складу до дій в екстремальних
ситуаціях при затриманні озброєного злочинця.
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ЗМІСТ
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ І
ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В ТИПОВИХ СИТУАЦІЯХ:
1.1. Дії працівників органів внутрішніх справ по запобіганню злочинів.
1.2. Дії працівників органів внутрішні справ по припиненню та
розкриттю злочинів.
1.3. Дії працівників органів внутрішніх справ по боротьбі з
правопорушеннями дітей і запобіганню вчинення ними злочинів.
1.4. Дії працівників органів внутрішніх справ по захисту власності від
протиправних посягань.
1.5. Дії працівників органів внутрішніх справ по забезпеченню безпеки
дорожнього руху.
1.6. Дії працівників органів внутрішніх справ по охороні державного
майна.
1.7. Дії працівників органів внутрішніх справ по взаємодії з
об’єднаннями громадян.
1.8. Дії працівників органів внутрішніх справ при затриманні осіб, які
вчинили адміністративні правопорушення, а також підозрюваних у вчиненні
злочину.
1.9. Дії працівників органів внутрішніх справ при несенні служби на
автомобілях і мотоциклах.
1.10. Дії працівників органів внутрішніх справ у складі пересувної
міліцейської групи.
1.11. Дії працівників органів внутрішніх справ при несенні служби на
залізничному, водному і повітряному транспорті.
1.12. Дії працівників органів внутрішніх справ при несенні служби з
службовими собаками.
1.13. Дії працівників органів внутрішніх справ по здійсненню нагляду за
особами, які перебувають під адміністративним наглядом.
1.14. Дії працівників органів внутрішніх справ на місці події.
1.15. Дії працівників органів внутрішніх справ при проведенні огляду
місця можливого знаходження злочинців, які знаходяться в розшуку.
1.16. Дії працівників органів внутрішніх справ при опитуванні заявника
(потерпілого).
1.17. Дії працівників органів внутрішніх справ при затриманні
правопорушників.
1.18. Дії працівників органів внутрішніх справ при виявленні
правопорушень, вчинених іноземцями чи особами без громадянства.
1.19. Дії працівників органів внутрішніх справ при доставлені в міліцію
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.
1.20. Дії працівників органів внутрішніх справ при виявленні злочинів
окремих видів.

1.21. Дії працівників органів внутрішніх справ під час передвиборчої
компанії.
1.22. Дії працівників органів внутрішніх справ під час переслідування
транспортних засобів.
1.23. Дії працівників органів внутрішніх справ під час несення служби по
нагляду за безпекою дорожнього руху.
1.24. Дії працівників органів внутрішніх справ у зв’язку з отриманням
інформації про ДТП.
1.25. Дії працівників органів внутрішніх справ при здійсненні нагляду за
перевезенням небезпечних вантажів.
1.26. Дії працівників органів внутрішніх справ по розшуку транспортних
засобів.
1.27. Дії працівників органів внутрішніх справ по дотриманню заходів
особистої безпеки при несенні служби по нагляду за безпекою дорожнього
руху.
1.28. Дії працівників органів внутрішніх справ під час несення служби
при проведенні масових заходів і виникненні надзвичайних ситуацій.
1.29. Дії працівників органів внутрішніх справ по супроводженню
транспортних засобів.
1.30. Дії працівників органів внутрішніх справ по забезпеченню
особистої безпеки.
1.30.1. При несенні служби на постах і маршрутах.
1.30.2. При перевірці документів.
1.30.3. При проведенні зовнішнього огляду правопорушника.
1.30.4. В роботі дільничних інспекторів міліції.
1.30.5. В роботі по контролю за безпекою дорожнього руху.
1.30.6. Дії працівників міліції при огляді транспортних засобів.
1.30.7. Заходи безпеки при затриманні правопорушника.
1.31. Особливості застосування зброї працівниками органів внутрішніх
справ.
1.32. Дій працівника ОВС при оформленні адміністративних матеріалів за
скоєне правопорушення.
1.32.1. Патрульного наряду на місці вчинення правопорушення.
1.32.2. Уповноваженої особи ОВС щодо складання протоколу.
1.32.3. Процедура складання адміністративного протоколу.
1.32.4. Розгляд адміністративних матеріалів.
1.32.5. Порядок прийняття рішення та винесення постанови за справою
адміністративне правопорушення.
1.32.6. Адміністративне затримання особи за скоєне правопорушення.
1.32.7. Особистий огляд, порядок вилучення речей та звільнення
затриманої особи.
1.33. Дій працівників міліції стосовно іноземних громадян.
1.33.1. Порядок звернення патрульного міліціонера до іноземних
громадян.
1.33.2. Перевірка документів у іноземних громадян.

1.33.3. При перевірці документів у біженців при перевірці документів
працівник міліції зобов’язаний.
1.33.4. При затриманні осіб, що підпадають під дію Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», при
вчиненні ними правопорушення.
1.33.5. При перевірці житлових приміщень, де проживають особи, що
підпадають під дію Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту».
1.33.6. При зверненні осіб, що підпадають під дію Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
1.33.7. При зверненні осіб, що підпадають під дію Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», які
стали жертвами злочинів.
1.34. Дії співробітника РЕП ДАІ при прийомі документів на реєстрацію,
перереєстрацію і зняття з обліку транспортних засобів.
1.35. Дії співробітника РЕП ДАІ при здійсненні огляду транспортного
засобу.
1.36. Дії співробітника РЕП ДАІ при здійсненні перевірки транспортного
засобу за пошуковою системою «Розшук».
1.37. Дії співробітника РЕП ДАІ при зверненні громадян з питань
отримання посвідчення водія вперше.
1.38. Дії співробітника РЕП ДАІ при зверненні громадян з питань втрати
посвідчення водія або талона до посвідчення водія.
1.39. Дії співробітника РЕП ДАІ при зверненні громадян з питань
отримання посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення права на
керування транспортним засобом .
1.40. Дії співробітника РЕП ДАІ при зверненні громадян з питань обміну
посвідчення водія, відкритті категорії.
1.41. Дії співробітника РЕП ДАІ при проведенні теоретичного іспиту.
1.42. Дії співробітника РЕП ДАІ при проведенні практичного екзамену.
1.43. Дії оперативного чергового при отриманні заяв і повідомлень про
злочини, що вчинені або готуються.
1.43.1 Убивство.
1.43.2. Розбій.
1.43.3. Захоплення заручників (оперативний план «Заручник»).
1.43.4. Хуліганство.
1.43.5. Грабіж.
1.43.6. Зґвалтування.
1.43.7. Нанесення тілесного ушкодження.
1.43.8. Анонімне повідомлення про закладення вибухівки.
1.43.9. Виявлення вибухонебезпечних предметів (речовин, механізмів).
1.43.10. Виявлення радіоактивних або отруйних речовин.
1.43.11. Незаконне заволодіння транспортним засобом.
1.43.12. Крадіжка.

1.43.13. Крадіжка вантажів із рухомого складу на залізничному
транспорті.
1.43.14. Виявлення підроблених грошей чи цінних паперів.
1.43.15. Шахрайство.
1.43.16. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів.
1.43.17. Дорожньо-транспортна пригода.
1.43.18. Застосування зброї працівником ОВС.
1.43.19. Вчинення злочинів (правопорушень) іноземцями, особами без
громадянства або стосовно них.
1.43.20. Зникнення осіб безвісти.
1.43.21. Розшук дітей.
1.43.22. Розшук осіб, які заблукали в лісі.
1.43.23. Втеча з-під конвою міліції або з ІТТ.
1.43.24. Втеча з КЗД.
1.43.25. Виявлення трупа.
1.43.26. Виявлення осіб, які не можуть сповістити відомості про себе.
1.43.27. Нещасний випадок.
1.43.28. Корабельна аварія (зіткнення суден).
1.44. Невідкладна медична допомога при нещасних випадках.
РОЗДІЛ 2. АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ І
ПІДРОЗДІЛІВ
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
В
ЕКСТРИМАЛЬНИХ
СИТУАЦІЯХ.
2.1. Дії працівників органів внутрішніх справ в умовах дії правового
режиму надзвичайного стану.
2.2. Дії працівників органів внутрішніх справ у ситуаціях, що
ускладнюють оперативну обстановку.
2.3. Дії працівників органів внутрішніх справ під час проведення масових
заходів .
2.4. Дії оперативного чергового при отриманні заяв і повідомлень про
резонансні злочини і події.
2.4.1. Терористичний акт.
2.4.2. Викрадення або захоплення повітряного судна (оперативний план
«Набат»).
2.4.3. Масові заворушення (оперативний план «Хвиля»).
2.4.4. Напад на орган внутрішніх справ (оперативний план «Оборона
адмінбудівлі»).
2.4.5. Групове порушення громадського порядку або хуліганство зі зброєю.
2.4.6. Злочини із застосуванням вибухівки.
2.4.7. Крадіжка зброї, вибухових,радіоактивних та отруйних речовин.
2.4.8. Надходження сигналу «тривога» із складу вибухових речовин і
матеріалів,з фінансових установ, музеїв та інших об’єктів із матеріальними
цінностями.

2.4.9. Затримання особи, яка чинить збройний опір (оперативний план
«Грім»).
2.4.10. Стихійне лихо.
2.4.11. Епідемії.
2.4.12. Епізоотії.
2.4.13. Масове отруєння людей.
2.4.14. Пожежа.
2.4.15. Лісова, торф’яна, степова пожежа.
2.4.16. Аварія на підприємстві.
2.4.17. Аварія на залізничному транспорті чи в метрополітені.
2.4.18. Авіакатастрофа.
2.5. Дії працівників органів внутрішніх справ по організації розшуку і
затримання озброєних злочинців.
2.5.1. Розробка оперативного плану
2.5.2. Підготовка і організація операції.
2.5.3. Аналіз матеріалів і місця проведення операції.
2.5.4. Вибір часу і способу затримання.
2.5.5. Тактика дій на початковому етапі операції.
2.5.6. Оточення (блокування) укриття.
2.6. Дії працівників органів внутрішніх справ при штурмі приміщення, в
якому знаходяться озброєний злочинець.
2.7. Дії працівників органів внутрішніх справ при проведені огляду
місцевості.
2.7.1. Огляд будівель у населеному пункті сільського типу, одинокої
будівлі у лісовій місцевості (хутір, будинок лісника).
2.7.2. Пошук у лісі, на пересіченій місцевості.
2.7.3. Проведення пошуку в лісі вночі, в умовах обмеженої видимості.
2.8. Дії, заборонені для працівників органів внутрішніх справ при
виконанні службових обов’язків.
2.9. Дії працівників органів внутрішніх справ по затриманню
(знешкодженню) озброєних злочинців.
2.10. Дії працівників органів внутрішніх справ після затримання
(знешкодження) озброєних злочинців.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ВСТУП
Професія міліціонера входить в п'ятірку професій, пов'язаних з
найбільшим ризиком для життя. Це пов'язано не тільки зі специфікою роботи,
але і з відсутністю належної уваги до дотримання елементарних заходів
особистої безпеки. Багатьох трагічних випадків можна було уникнути, якби
співробітники були менш самовпевнені і діяли відповідно до настанов,
виконання яких обіймає трохи більше часу, але забезпечує особисту безпеку
алгоритмами поведінки. У критичній ситуації співробітник буде діяти за
звичним для нього алгоритмом. Отже, впевнені, тактично доцільні дії можуть
бути напрацьовані лише в ході систематичних тренувань, що включають в себе,
в першу чергу, практичне відпрацювання алгоритму дій і розвиток стійкого в
екстремальних ситуаціях мислення. У ході навчання співробітник повинен
засвоїти елементарні, характерні для більшості типових та екстремальних
ситуацій правила обережності. Дотримання цих нескладних рекомендацій
загального характеру зводить нанівець можливі несподіванки, формує навички
пильної, багато в чому безпечної поведінки в різних ситуаціях. Слід пам'ятати,
що:
- завжди необхідно перевіряти справність і укомплектованість
спорядження перед початком служби (наявність металевих пластин в
бронежилеті, наявність і справність застібок бронежилета і шолома часто
допомагає уникнути поранення або загибелі);
- неприпустимо знаходитися на службі з порушенням правил носіння
форменого одягу (поверх форменого обмундирування одягнутий цивільний
одяг і т.д.), яке динамічно розвивається в конфліктній ситуації або в умовах
обмеженої видимості не дозволить громадянам розглянути зовнішні атрибути
представника влади, що може призвести до помилкового сприйняття
співробітників в якості нападників, правопорушників, або протилежної
конфліктуючої сторони. Якщо співробітник виконує свої обов'язки в
цивільному одязі, то, щоб уникнути його неправильної ідентифікації, необхідно
голосно і чітко представитися в формі, що не допускає подвійного тлумачення і
при першій можливості продемонструвати службове посвідчення,
дотримуючись при цьому заходів особистої безпеки;
- неохайний зовнішній вигляд, крайня недбалість і неохайність в одязі і
зачісці викликають неповагу до співробітника з боку громадян, що, в свою
чергу, може спровокувати непокору або призвести до опору;
- грубість і використання працівниками міліції сленгу та ненормативної
лексики, образа чи погрози громадянам, необґрунтовані звинувачення в
правопорушенні або загроза застосування фізичної сили або спеціальних
засобів без достатніх на те підстав також можуть викликати непокору і
протидію вимогам щодо підтримання порядку;
- невмотивоване застосування спеціальних засобів і фізичної сили
провокує обурення, лють і зустрічну агресію громадян;
- самовільне ухилення від маршрутів, догляд з постів нарядів позбавляє
співробітників можливості своєчасно отримати допомогу в критичній ситуації;

- пересуватися по території, що обслуговується, слід на деякому
віддаленні від будинків, інших споруд та будь-яких об'єктів, які можуть
служити укриттям можливим правопорушникам для раптового нападу;
- важливо витримувати необхідну дистанцію стосовно громадян, нікого
не залишати позаду себе, в тому числі передбачуваних очевидців та потерпілих,
за яких можуть видавати себе спільники правопорушників;
- при безпосередньому спілкуванні з порушниками необхідно
витримувати дистанцію, стежити за їх поведінкою, мімікою, жестами і бути
готовим до можливого застосування фізичної сили, спеціальних засобів. При
загостренні обстановки не «замерзати», а діяти, очікувати несподіваного;
- при наближенні громадянина ззаду, в умовах темряви, в малолюдних
місцях, відійти в сторону, зупинитися, пропустити його або змінити напрям
руху і піти назустріч;
- наближатися до громадян слід, як правило, з боку джерела освітлення;
- не обманюватися послужливістю і люб'язністю порушників. Погано
переоцінити супротивника, проте гірше його недооцінити; - звуки і видиме
очима спотворюється під впливом стресу;
- очі вимагають часу, щоб звикнути до зміни освітлення (прийоми:
опинившись в темряві - часто моргай; в очі вдаряє світло - закрий одне око);
- нерішучість у застосуванні, або невміле застосування спецзасобів, зброї,
призводить до того, що правопорушник заволодіває ними і звертає їх проти
співробітника;
- за невміння правильно і до кінця провести бойові прийоми боротьби
при утриманні або конвоювання правопорушника, як правило, лише активізує
агресію останнього;
- необхідно намагатися діяти в групі - відрив співробітника від товаришів
по службі при переслідуванні злочинця або підозрюваного, здійснення огляду
місцевості, будови або квартири без підстраховки мінімум ще одним
співробітником часто провокує напад. Один міліціонер прикриває – інший діє;
- при вході в приміщення, перш ніж увійти, потрібно повністю
відкривати двері - не до кінця відкриті двері перекривають можливість огляду
частини приміщення і можуть служити укриттям для правопорушника;
- ключі від службового автотранспорту повинні бути завжди при собі;
- не можна заглядати за ріг будівлі на рівні очей - саме на цьому рівні
переслідуваний правопорушник готовий побачити співробітника, саме це місце
може заздалегідь взяти на приціл, приготуватися для нанесення удару;
- по можливості слід зменшувати свої розміри в якості мішені, уникати
показувати свій силует, потрібно намагатися завжди займати захищену
позицію;
- схвильованість і поспішність в оцінці обстановки призводить до
помилки. Участь у будь-якому оперативно-службовій заході передбачає швидку
оцінку конкретної ситуації і вироблення певної тактики.
Працівники міліції повинні моделювати свої дії в залежності від наявних
у них відомостей (кількості учасників правопорушення або злочину,
особливості їх злочинного минулого і агресивності, наявності зброї, техніки,

намірів і узгодженості дій), а також з урахуванням власних сил і засобів,
навичок, знань, умінь та професійного досвіду. Вибір тактики буде, природно,
відрізнятися в залежності від того, що являє собою місце події. Слід
враховувати і час доби. Тому важливо, щоб оперативний черговий органу
внутрішніх справ, приймаючи відповідний виклик, з'ясував і записав максимум
інформації як про подію, його учасників (кількості, їх силі і озброєності,
агресивності, висловлюваних ними погрози і наміри), так і про заявника.
Вихідна інформація повинна перевірятися ще в ході радіообміну з
оперативним черговим, вмілого і швидкого опитування очевидців події,
потерпілих і т.д. Це необхідно у зв'язку з тим, що оперативна інформація могла
змінитися за час, що минув з моменту надходження завдання (наприклад,
суперечка двох чоловік перерости у масову бійку, озброєний правопорушник
покинув квартиру). У цьому випадку потрібна абсолютно інша тактика,
додаткові сили та засоби.
Взаємна страховка повинна бути навіть у тих випадках, коли немає
чинників, які вказують на небезпеку. Нерідко сам момент перевірки
завершується нападом на працівника міліції. Необхідно засвоїти, що рішення
міліціонера перевірити, наприклад, припаркований автомобіль виникає у нього
інтуїтивно. Співробітник часто не усвідомлює, предмети що саме він сприйняв
як підозріле (місце, час, номерний знак, спосіб паркування, що знаходяться в
машині, наявні на автомобілі ушкодження, поведінка водія або пасажира і т.п.).
Якщо щось здається співробітникові незвичайним і сумнівним, він зобов'язаний
включити в дію механізм самостраховки, тобто вести себе таким же чином, як в
ситуації, що створює небезпеку (продумати послідовність дій, організувати
підстраховку, проінформувати оперативного чергового і, перш за все, проявити
пильність).

РОЗДІЛ 1. АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ В ТИПОВИХ СИТУАЦІЯХ:
1.1. Дії працівників органів внутрішніх справ по запобіганню
злочинів.
З метою запобігання злочинів працівники органів внутрішніх справ
зобов’язані:
а) виявляти причини й умови, які сприяють вчиненню злочинів, в межах
своєї компетенції вживати заходів до їх усунення, брати участь у правовому
вихованні населення;
б) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення
злочинів;
в) забезпечувати спостереження за місцями найбільш вірогідного
вчинення злочину, можливої появи і переховування злочинців, а також
проживання осіб умовно засуджених і умовно звільнених з місць позбавлення
волі;
г) виявляти порушення встановлених обмежень особами, які перебувають
під адміністративним наглядом міліції, і доповідати про них оперативному
черговому міськрайліноргану внутрішніх справ або дільничному інспектору
міліції;
д) своєчасно застерігати громадян від вчинення протиправних дій,
роз'яснювати їм неприпустимість антигромадської поведінки і відповідальність
за це, звертати увагу на осіб, які, зважуючи на поведінку, можуть вчинити
злочин.
1.2. Дії працівників органів внутрішні справ по припиненню та
розкриттю злочинів.
З метою припинення і розкриття злочинів працівниками органів
внутрішніх справ зобов’язані:
а) при зверненні громадян з заявами і повідомленнями про підготовку до
вчинення або про вчинені злочини встановити і записати прізвище, ім'я та по
батькові заявників, їх адреси, час надходження повідомлення, конкретне місце
вчинення злочину, ким і проти кого він вчинений або готується та інші дані, що
мають значення для розкриття злочину;
б) при одержанні повідомлень про підготовку злочину доповідати
черговому і вжити заходів до його запобігання;
в) при одержанні повідомлень про злочин, що готується або про вчинений
злочин, терміново доповісти про це черговому, прибути до місця події, вжити
заходів щодо виявлення і затримання осіб, які вчинили злочин, надати
допомогу потерпілим, встановити свідків (очевидців) і до прибуття слідчооперативної групи забезпечити охорону місця пригоди, недоторканість
обстановки, слідів, знарядь злочинів та інших речових доказів;
г) при виявленні в районі маршруту (поста) слідів або предметів, які
можуть бути доказом вчинення злочину, вжити заходів для їх зберігання і
доповісти про це черговому;

д) при одержанні інформації про злочинців, які перебувають в розшуку, і
тих, що пропали безвісти, та прикмети осіб, які розшукуються, виявляти їх
шляхом особистого пошуку в районі маршруту патрулювання (поста), при
цьому звертати особливу увагу на місце масового скупчення громадян;
е) з прибуттям на місце події слідчо-оперативної групи діяти відповідно
до вказівок її керівника;
є) при надходженні повідомлення про факти збуту фальшивих грошей
терміново вживати заходів щодо затримання особи, яка займається цим,
виявити свідків і доповісти про це черговому.
1.3. Дії працівників органів внутрішніх справ по боротьбі з
правопорушеннями дітей і запобіганню вчинення ними злочинів.
З метою боротьби з правопорушеннями дітей і запобіганню вчинення
ними злочинів, працівники органів внутрішніх справ зобов’язані:
а) припиняти злочини і порушення громадського порядку: дрібне
хуліганство, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, крім
підприємств торгівлі і громадського харчування, яким дозволено продаж
спиртних напоїв на розлив: появу в громадських місцях у п'яному вигляді, що
ображає людську гідність і громадську мораль, приставання до іноземних
громадян з метою придбання речей, стрільбу з вогнепальної зброї в населених
пунктах і в не відведених для цього місцях та інші;
б) виявляти групи підлітків, з боку яких спостерігаються антигромадські
прояви, місця їх скупчення і доповідати про них черговому, а за можливістю і в
підрозділи КМСД;
в) не допускати порушень вікових обмежень працівниками торговельних
закладів при продажу спиртних напоїв, пива і тютюнових виробів;
г) виявляти осіб, які втягують дітей в злочинну діяльність, пияцтво,
наркоманію, проституцію, азартні ігри, інші антигромадські дії, і доповідати
про них оперативному черговому та начальнику міськрайліноргану внутрішніх
справ;
д) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі
медичну допомогу дітям, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків,
перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані.
1.4. Дії працівників органів внутрішніх справ по захисту власності від
протиправних посягань.
З метою захисту власності від протиправних посягань, працівники органів
внутрішніх справ зобов’язані:
а) знати розташовані в районі маршруту (поста) промислові, торговельні
та інші підприємства, організації, знати порядок їх роботи і охорони; не
допускати, щоб сторонні особи проникали до вантажних станцій, контейнерних
майданчиків, на причали, в порти; надавати необхідну допомогу працівникам
транспорту і Державної служби охорони в запобіганні крадіжок вантажів;
б) звертати увагу на транспорт, який вивозить з організацій, підприємств і
установ вантажі, особливо в неурочний час, при виникненні підозри перевіряти
у водіїв наявність шляхового листа, його реквізити, товарні документи. У
випадку їх відсутності, невірного оформлення чи невідповідності

документальних даних фактичній кількості вантажу, який вивозиться,
доповідати про це оперативному черговому і доставляти водіїв, транспорт і
осіб, які їх супроводжують, для з'ясування обставин в орган внутрішніх справ;
в) виявляти і припиняти дії осіб, які займаються в невстановлених місцях
спекуляцією промисловими товарами, сільськогосподарською продукцією,
незаконними операціями з валютними цінностями, квитками на видовищні і
спортивні заходи та іншими речами, а також торгівлею з рук у невстановлених
місцях або без відповідного дозволу виробами індивідуальної трудової
діяльності й іншими товарами; доставляти цих осіб разом з речами спекуляції
(збуту) в орган внутрішніх справ.
1.5. Дії працівників органів внутрішніх справ по забезпеченню
безпеки дорожнього руху.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху працівники органів
внутрішніх справ зобов’язані:
а) знати Правила дорожнього руху і чинне законодавство про
відповідальність за їх порушення;
б) запобігати і припиняти порушення Правил дорожнього руху, особливо
управління транспортними засобами водіями в нетверезому стані і
наркотичному сп'янінні, без посвідчення на право управління автотранспортом,
пішоходами, а також порядку перевезення вантажів;
в) при порушенні Правил дорожнього руху іноземними громадянами або
особами без громадянства вживати щодо них заходи на загальних умовах, за
винятком осіб, які мають дипломатичний імунітет;
г) при порушенні Правил дорожнього руху особами, які мають
дипломатичний імунітет, після перевірки документів, що підтверджують особу,
у встановленому порядку скласти протокол, після чого документи повернути
власнику та інформувати про це оперативного чергового та подати рапорт на
ім'я начальника органу внутрішніх справ;
д) якщо водій, який має дипломатичний імунітет, керує транспортним
засобом у нетверезому стані, відсторонити його від керування, доповісти
оперативному черговому і діяти у відповідності з одержаними вказівками;
е) при дорожньо-транспортній події терміново доповідати про вчинене
оперативному черговому або інспектору дорожньо-патрульної служби ДАІ.
До прибуття оперативної групи органу внутрішніх справ або працівників
ДАІ вживати заходів по наданню допомоги потерпілим, по затриманню
учасників події, вилучення у них посвідчень водія, збереження обстановки
місця події і слідів транспортних засобів; виявити свідків, записати їх прізвища,
адреси. В необхідних випадках встановлювати нові напрямки руху (об'їзд місця
події). Про одержані дані проінформувати працівника ДАІ, який прибув для
огляду місця події і викласти їх в рапорті;
є) при дорожньо-транспортній події з автомобілем, в якому знаходяться
особи, які мають дипломатичний імунітет (якщо вони не потребують медичної
допомоги), запропонувати водію бути присутнім при складанні матеріалів за
даною подією.

Якщо водій або хтось з пасажирів не має можливості бути присутнім при
оформленні матеріалів, записати необхідні свідчення про учасників події і
дозволити йому їхати. В протоколі огляду місця події робиться запис про
причину відсутності водія, що скріплюється підписами працівників міліції, які
складали протокол і свідків;
ж) допомагати дітям, людям похилого віку й інвалідам при переході ними
вулиць;
з) в місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів забезпечувати
порядок на зупинках громадського транспорту, стежити за додержанням правил
дорожнього руху, перевезення людей, посадки і висадки пасажирів.
1.6. Дії працівників органів внутрішніх справ по охороні державного
майна.
З метою забезпечення охорони державного майна працівники органів
внутрішніх справ зобов’язані:
а) захищати власність і громадян від злочинних посягань та забезпечувати
додержання режиму охорони згідно з укладеними договорами;
б) запобігати правопорушенням і припиняти їх у місцях несення служби;
в) у разі виявлення пожеж чи загорянь, спрацювань пожежної
сигналізації, сповіщати про це підрозділи пожежної охорони та вживати заходів
до ліквідації пожеж і загорянь;
г) зберігати державну, службову та комерційну таємницю.
д) в разі виявлення під час несення служби злочинних посягань (взломів
дверей, вікон, запорів, зірваних пломб і печаток та ін.) на об'єкти та майно
приватної, колективної і державної форм власності повинні негайно доповісти
оперативному черговому та про вжиті на місці заходи по затриманню злочинців
і охорони місця події до прибуття оперативної групи органу внутрішніх справ
або підрозділу Державної служби охорони.
В разі виявлення пожежі на об'єкті або поблизу нього вжити заходів по
ліквідації загорання, рятування людей і майна.
1.7. Дії працівників органів внутрішніх справ по взаємодії з
об’єднаннями громадян.
З метою належної взаємодії з об’єднаннями громадян працівники органів
внутрішніх справ зобов’язані:
а) спільно з членами об'єднань громадян нести службу по забезпеченню
охорони громадського порядку, запобіганню правопорушень, підтримувати
зв'язок і надавати їм всебічну допомогу у виконанні покладених на них завдань;
б) при спільному несенні служби забезпечити її ефективне несення,
передавати представникам об'єднань громадян досвід і навики боротьби з
найпоширенішими видами правопорушень, знайомити їх з особливостями
обстановки на території, що патрулюється, звертати увагу на місця, де частіше
всього вчиняються правопорушення;
в) надавати у межах встановлених прав допомогу представникам
об'єднань громадян у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться
протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;

г) у випадку несумлінного виконання представниками об'єднань громадян
своїх обов'язків по забезпеченню охорони громадського порядку доповідати
про це рапортом керівництву органу внутрішніх справ.
1.8. Дії працівників органів внутрішніх справ при затриманні осіб які
вчинили адміністративні правопорушення а також підозрюваних у
вчиненні злочину.
Працівники органів внутрішніх справ мають право затримувати і
доставляти в міліцію осіб які вчинили адміністративні правопорушення, а
також підозрюваних у вчиненні злочину, за наявності однієї з таких підстав:
а) громадян, які вчинили адміністративні правопорушення з метою
припинення порушень, якщо всі інші заходи впливу вичерпані, а також для
встановлення особи порушника і складання протоколу про правопорушення,
затримувати осіб, які перебували в інших громадських місцях у стані сп'яніння,
якщо їх вигляд ображав людську гідність або якщо вони втратили здатність
самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, - до
передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця проживання,
а при відсутності таких - до їх витвереження.
б) військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки
злочину або адміністративного правопорушення, - до передачі їх військовим
патрулям, представникам військової комендатури, військових частин або
військових комісаріатів.
в) коли особу застигли при вчиненні злочину або безпосередньо після
його вчинення;
г) коли очевидці, в тому числі і потерпілі, прямо вкажуть на особу, як на
таку, що вчинила злочин;
д) коли на підозрюваному або на його одязі, при ньому або в його житлі
знайдені явні сліди злочину.
За наявності інших даних, які дають підставу підозрювати особу у
вчиненні злочину, вона може бути доставлена в міліцію тільки в тому випадку,
якщо намагалася втекти або коли не має постійного місця проживання, або коли
не встановлена особа підозрюваного.
При відмові (опору) осіб, вказаних в підпунктах 134 і 135 розділу V
Статуту ППСМ, йти в орган внутрішніх справ, наряд вживає заходів для їх
доставки, використовуючи допомогу дружинників, громадськості. У випадках,
передбачених статтею 14 Закону України «Про міліцію» дозволяється
застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві
речовини, а також використовувати службових собак тощо.
1.9. Дії працівників органів внутрішніх справ при несенні служби на
автомобілях і мотоциклах.
Працівники органів внутрішніх справ при несенні служби на автомобілях
і мотоциклах діють наступним чином:
Патрульну службу на автомобілях і мотоциклах здійснюють наряди
підрозділів патрульно-постової служби міліції, Державної служби охорони,
дорожньо-патрульної служби ДАІ.

Порядок пересування патруля на автомобілі (мотоциклі) територією
(маршрутом) визначається керівництвом підрозділу, виходячи із завдань,
особливостей маршруту, обстановки, що склалась, пори року, доби і вказівок
прямих і безпосередніх начальників. У найбільш важливих в оперативному
відношенні місцях призначаються пункти зупинок, визначаються завдання, час і
тривалість пішого несення служби у кожному пункті, а також послідовність
переміщення із одного пункту в інший, час виходу на зв'язок з черговою
частиною. Ці дані відображуються у карточці маршруту патруля.
Старший наряду на автомобілі (мотоциклі) несе відповідальність за
неухильне виконання встановленого порядку несення служби і поставлених
завдань, правил зберігання зброї і експлуатації наданої техніки, додержання
порядку посадки і висадки осіб, яких затримано. Він повинен стежити за
додержанням встановленої для патрулювання швидкості руху.
Після інструктажу старший наряду уточнює обов'язки і порядок
розміщення в машині наряду, призначає кожному сектор нагляду, оголошує
маршрут прямування до місця несення служби, послідовність пересування із
одних пунктів до інших, доповідає по радіостанції оперативному черговому про
виїзд на маршрут і подає команду почати рух.
Під час руху патруль проводить нагляд та за необхідності робить зупинки
для вжиття заходів до припинення злочинів і порушень громадського порядку.
З прибуттям на вказаний йому маршрут, з'ясовує стан громадського порядку і
вживає заходів до запобігання та реагування на факти правопорушень.
Під час зупинок на маршруті старший наряду організує піше
патрулювання. У патрульному транспортному засобі залишається, як правило,
міліціонер-водій, який забезпечує охорону громадського порядку, підтримує
радіозв'язок з оперативним черговим і старшим наряду.
Наряди на транспортних засобах, обладнаних радіостанціями, несуть
службу на пунктах зупинок не менше 30 хвилин. При цьому піші патрулі, які
виділяються з їх складу, можуть віддалятися від автотранспорту не далі 300
метрів.
Наряд на транспортних засобах взаємодіє з іншими пішими патрулями
(постами), обмінюється оперативною інформацією, за необхідності надає їм
допомогу.
Наряди на автомобілях і мотоциклах (крім ДПС ДАІ) при патрулюванні і
переміщенні із одного пункту зупинки в інший рухаються з швидкістю, яка
дозволяє вести нагляд з машини, але не більше 40 км на годину.
Під час пішого патрулювання особовий склад автопатруля обходить
місця, де можливі випадки здійснення злочинів і порушень громадського
порядку, і вживає заходів до їх запобігання і припинення.
При посадці у транспортний засіб затриманих осіб патрульні повинні
вживати заходів перестороги, виключаючи можливість нанесення травм цими
особами, нападу їх на громадян, працівників міліції і псування матеріальної
частини транспорту; перевіряти стан запорів і надійність закриття дверей
автомобіля. Доставлення у колясці мотоцикла допускається у виключних

випадках, при цьому необхідно стежити, щоб затримані не могли викинутися із
коляски під час руху або завадити керуванню мотоциклом.
Після виведення затриманого правопорушника із автомобіля (висадки із
мотоцикла) наряд повинен оглянути кузов (коляску) з метою виявлення
залишених речей і документів.
Патрульним на транспортних засобах під час несення служби
забороняється:
а) перевозити сторонніх громадян і вантажі, а також залишати автомобіль
(мотоцикл, катер) без нагляду;
б) знаходитись у автомобілі під час зупинок у пунктах зупинок, за
винятком ведення переговорів по радіостанції та під час розгляду справ;
в) перевищувати встановлену швидкість руху (якщо це не пов'язано із
службовою необхідністю);
г) самовільно відхилятись від призначеного маршруту і змінювати
порядок несення служби, якщо це не пов'язано із службовою необхідністю;
д) передавати стороннім особам керування транспортними засобами;
е) залишати без нагляду затриманих в транспортних засобах.
1.10. Дії працівників органів внутрішніх справ у складі пересувної
міліцейської групи.
Правники органів внутрішніх справ при несенні служби у складі
пересувної міліцейської групи діють наступним чином:
Пересувна міліцейська група, як правило, несе службу у закріпленому за
нею секторі по охороні громадського порядку, запобіганні правопорушень, які
вчинюються в громадських місцях, де відсутні інші наряди. Періодично наряд
на патрульному автомобілі переміщується з одних дільниць території до інших
відповідно до плану-завдання чи залежно від змін оперативної обстановки.
При одержанні повідомлення про вчинений злочин пересувна міліцейська
група повинна негайно прибути до місця події і вжити заходів до його
розкриття по гарячих слідах. Після закінчення цієї роботи діє відповідно до
плану-завдання.
Особовий склад пересувних міліцейських груп працює загалом у пішому
порядку при виконанні завдань з профілактики правопорушень і охорони
громадського порядку у закріплених секторах і перебуває у постійній
готовності для негайного виїзду для розкриття злочинів по гарячих слідах.
Патрульний автомобіль пересувної міліцейської групи використовується
головним чином для забезпечення швидкого переміщення особового складу з
одних дільниць несення служби до інших, перевірки стану охорони
громадського порядку на території сектора, а у випадку вчинення злочину - для
виїзду до місця події та переслідування злочинців.
1.11. Дії працівників органів внутрішніх справ при несенні служби на
залізничному, водному і повітряному транспорті.
Працівники органів внутрішніх справ при несенні служби на транспорті
зобов’язані знати:

а) географічне розташування ділянки дороги, басейну, аеровокзалу,
вокзалу, порту, інших об'єктів і прилеглої до них території, а також
направлення пасажиропотоків;
б) розташування найближчих маршрутів патрулювання (постів) нарядів
територіальних органів внутрішніх справ і здійснювати з ними взаємодію;
в) інтенсивність пасажирських і вантажних перевезень, графіки руху
поїздів, літаків, пароплавів;
г) правила перевезення пасажирів і багажу, види проїзних документів;
д) особливості вчинення правопорушень на об'єктах транспорту, прийоми
маскування злочинців;
е) основні посадові обов'язки працівників транспорту;
є) порядок вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між
пасажирами і працівниками транспорту, які знаходяться при виконанні
службових обов'язків.
На вокзалах, пристанях, в аеропортах, аеровокзалах, морських і річкових
портах наряди міліції зобов'язані:
а) особисто і з допомогою працівників транспорту вживати заходів для
підтримання встановленого порядку, забезпечувати вільний вхід і вихід
пасажирів;
б) виявляти на території об'єктів транспорту осіб, які перебувають в
розшуку, вчиняють адміністративні правопорушення або перебувають під
адміністративним наглядом міліції, та доставляти їх у чергову частину органу
внутрішніх справ;
в) виявляти осіб, які намагаються увійти у довіру до пасажирів з метою
вчинення крадіжки їх речей, вести за ними спостереження, попереджувати
громадян, щоб вони не залишили свої речі без нагляду та вживати інших
заходів до запобігання крадіжкам;
г) виявляти осіб, які спекулюють квитками, та доставляти їх у чергову
частину;
д) припиняти посадку і висадку пасажирів на ходу поїзда, пароплава або з
іншої сторони від перону, самовільний проїзд у вантажних поїздах, а також
пересування громадян у невстановлених місцях;
е) зустрічати і проводжати пасажирські поїзди, пароплави, з'ясовувати у
членів поїзних бригад, пароплавних команд стан громадського порядку під час
руху транспорту, про всі випадки його порушення доповідати черговому;
є) не допускати проїзду громадян на підніжках і на дахах вагонів,
підкладування сторонніх речей на колії, пошкодження сигналізації та зв'язку;
и) при посадці в місцеві і приміські поїзди, особливо в нічний час, до їх
відправлення періодично заходити у вагони і перевіряти стан громадського
порядку.
У поїздах, на пароплавах, які супроводжуються нарядами міліції, вони
зобов'язані:
а) перед відправленням поїзда, пароплава встановити зв'язок з персоналом
або посадовими особами (бригадиром, машиністом, помічником машиніста,

провідником) поїзда, капітаном (старшим помічником) пароплава і забезпечити
охорону громадського порядку під час посадки і відправки поїзда, судна;
б) на шляху проходження підтримувати постійний зв'язок з провідниками
вагонів, членами судової команди та іншим персоналом поїзда, пароплава;
надавати допомогу при виконанні ними службових обов'язків у випадках, коли
громадяни відмовляються виконувати їх законні вимоги; запобігати і припиняти
псування вагонного (суднового) обладнання, биття скла, паління на об'єктах
транспорту у невстановлених для цього місцях, викидання з вікон і дверей
вагонів різних речей;
в) виявляти осіб, які перебувають в розшуку і підозрюються у вчиненні
злочинів, осіб, які вчинюють адміністративні правопорушення і доставляти їх у
найближчий орган внутрішніх справ або передавати зі своїм рапортом наряду
міліції на найближчій станції, пристані; припиняти порушення громадського
порядку в поїзді, на пароплаві, в місцях стоянок; щодо злісних порушників
громадського порядку і вживати заходів до притягнення їх до відповідальності;
на зупинках зняти порушників з поїзда, пароплава на підставі протоколу,
складеного керівником (механіком, бригадиром, провідником) поїзда,
капітаном (старшим помічником) пароплава і свідками;
г) не допускати посадки і висадки пасажирів на ходу поїзда, пароплава,
проїзду громадян на підніжках і дахах вагонів;
д) виявляти факти зловживання з боку працівників транспорту
(перевезення безквиткових пасажирів, забороненого до перевезення вантажу і т.
д.) і доповідати рапортом керівнику органу внутрішніх справ спеціальної та
транспортної міліції;
е) при катастрофах, аваріях, стихійному лихові і пожежах вживати заходів
для врятування людей, надавати допомогу потерпілим, забезпечувати охорону
місця події і майна; про те, що сталося, терміново доповідати в найближчий
орган внутрішніх справ;
є) надавати допомогу посадовим особам санітарної інспекції у здійсненні
нагляду за санітарним станом поїзда, пароплава, станції (платформ, причалів,
пристаней);
и) під час прибуття поїзда, пароплава на кінцеву станцію (пристань, порт)
після висадки пасажирів і вивантаження багажу і вантажу разом з працівниками
транспорту оглядати вагони поїзда, суднові приміщення і вживати заходів до
вилучення з них сторонніх осіб;
Примітка. У всіх випадках знаходження в поїздах або у смузі їх
відведення забутих або загублених речей за участю особи, яка їх знайшла,
складається акт загальної форми з докладним описом зовнішнього вигляду
знайдених речей і обставин їх виявлення. Акт у поїзді складає начальник
поїзда (механік-бригадир) у присутності провідника вагона, на станції начальник станції (вокзалу). Копія акта видається особі, яка знайшла речі.
Начальник станції записує відомості про ці речі до спеціальної книги. На речі
начіплюється ярлик з необхідними даними або накладається пломба. Перед
накладенням пломби, речі розпаковують у присутності працівника міліції, про

що складається окремий акт та опис речей у двох примірниках, один із яких
передається особі, яка знайшла речі.
Дії посадових осіб у разі виявлення загублених або забутих речей та
багажу пасажирами на цивільних повітряних суднах або на територіях
аеропортів, у відомчих готелях, морських та річкових суднах, автомобільному
транспорті визначаються діючими нормативними актами відповідних відомств.
У разі знаходження під час несення служби нарядом міліції забутих
пасажирами речей або багажу він повинен здати їх до чергової частини і
доповісти про це рапортом керівництву міськрайліноргану внутрішніх справ.
1.12. Дії працівників органів внутрішніх справ при несенні служби з
службовими собаками.
Працівники органів внутрішніх справ при несенні служби з службовими
собаками діють наступним чином:
При охороні громадського порядку використовуються службові собаки,
які пройшли відповідний курс дресирування, визнані придатними для
службового користування і перебувають у штатах підрозділів службового
собаківництва.
Право застосування службових собак надається працівникам міліції, які
несуть з ними службу. Службові собаки використовуються на довгому і
короткому паводках, в наморднику і без нього, виходячи з конкретної ситуації,
що склалася.
Службові собаки використовуються на службі в основному у вечірній та
нічний час у лісопаркових зонах, на околицях міст, інших населених пунктів, на
неосвітлюваних вулицях та інших місцях, де потрібна присутність таких
нарядів.
Забороняється патрулювання з службовими собаками без намордника у
місцях з масовим перебуванням людей, у поїздах, а також передавати собак
іншим особам і залишати їх без нагляду під час патрулювання.
Службові собаки утримуються у об'єднаних розплідниках, окремих
вольєрах при органах внутрішніх справ, а також за місцем проживання
міліціонерів-кінологів.
Перевезення службових собак до місця несення служби і назад
здійснюється спеціальним або патрульним автотранспортом.
При перевезенні громадським транспортом (де це дозволено) собака на
короткому поводку у наморднику повинен знаходитись з лівого боку від
міліціонера-кінолога.
При проходженні міліціонера-кінолога з службовим собакою пішки до
місця несення служби і назад по багатолюдних вулицях, площах, парках собака
повинен знаходитись з лівого боку на короткому поводку і у наморднику.
Під час патрулювання собака повинен знаходитись зліва на короткому
поводку і без намордника.
На обшук місцевості чи приміщення собака пускається без нашийника і
намордника. Міліціонер-кінолог знаходиться на такій відстані, щоб собака не
виходила з поля зору.

Використанню собаки, за винятком необхідності відбиття раптового
нападу на працівника міліції та звільнення заложників, має передувати
попередження про це.
Попередження може бути зроблене голосом, а при значній відстані або
зверненні до великої групи людей - через гучномовні установки, підсилювачі
мови і в кожному випадку бажано рідною мовою осіб, проти яких ці засоби
застосовуються, та українською і російською мовами не менш як 2 рази за
наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.
При затриманні особливо небезпечних, озброєних злочинців необхідно
застосовувати кілька добре натренованих собак, які не бояться пострілів і
мають добру хватку.
Для уникнення втрати собаки не слід пускати її на затримання злочинця,
якщо він знаходиться у схованці і відстрілюється. В такому випадку необхідно
відволікати вогонь у сторону і пускати собак з тилу чи флангу або дочекатися
відходу злочинця.
При затриманні злочинця працівник міліції, який застосував собаку, в разі
заподіяння нею укусів затриманому повинен подати йому першу медичну
допомогу. Собака при цьому по команді «Охороняй!» повинен знаходитись у 2
- 3 метрах від затриманого.
При перевірці документів та опитуванні правопорушника міліціонеркінолог знаходиться щодо нього у положенні, вказаному в ст. 190 Статуту
ППСМ, собака на короткому поводку без намордника по команді «Сидіти!»
знаходиться на відстані, яка забезпечує безпеку особи, котра перевіряється
(опитується). Під час доставляння правопорушника до міліції собака повинен
знаходитись з лівого боку міліціонера-кінолога на короткому поводку без
намордника.
При конвоюванні злочинця у пішому порядку, конвоїр з собакою прямує
за конвойованим на відстані 3 метрів, забезпечує нагляд за ним, при цьому між
конвоїром, собакою і конвойованим не повинні знаходитись інші учасники
наряду. Собака по команді «Поряд», «Охороняй» прямує зліва на короткому
поводку без намордника.
При конвоюванні злочинця в автомобілі і в інших транспортних засобах
конвоїр з собакою розміщується там, звідки зручніше вести нагляд за
конвойованим і швидко застосувати собаку в разі спроби конвойованого до
втечі або нападу на конвой.
Про застосування службового собаки працівник міліції, який це
здійснював, у письмовій формі доповідає безпосередньому начальнику із
зазначенням: коли, де, проти кого, за яких обставин він його використовував та
наслідки застосування.
Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування
службового собаки, працівник міліції зобов'язаний негайно і письмово
повідомити безпосередньому начальникові для оповіщення прокуророві.
1.13. Дії працівників органів внутрішніх справ по здійсненню нагляду
за особами, які перебувають під адміністративним наглядом.

З метою здійснення нагляду за особами, які перебувають під
адміністративним наглядом, працівники органів внутрішніх справ діють
наступним чином:
Завдання по нагляду за особами, які перебувають під адміністративним
наглядом міліції, ставляться на інструктажах і безпосередньо під час несення
служби. Обсяг і характер завдань визначається з урахуванням особливостей
оперативної обстановки на кожному маршруті (посту).
При поставленні завдань нарядам міліції повідомляються прізвища, ім'я,
по батькові, домашні адреси, місця роботи цих осіб та інші дані, що їх
характеризують, підстава встановлення нагляду, його термін і передбачені
обмеження, вказуються форми нагляду і конкретні дії до його здійснення:
а) в необхідних випадках патрульним (постовим) видаються фотокартки
осіб, за якими вони повинні вести нагляд.
Патрульні (постові) повинні по можливості знати в обличчя осіб, за якими
їм доручено вести нагляд;
б) показ таких осіб патрульним і постовим міліціонерам проводять, як
правило, дільничні інспектори міліції або працівники оперативно-розшукових
підрозділів;
в) контроль за особами, які перебувають під адміністративним наглядом,
патрульні (постові) здійснюють шляхом спостереження у разі з'явлення їх у
громадських місцях, відвідування яких в певний час не дозволено;
г) у разі виявлення особи, яка перебуває під наглядом, у громадському
місці, відвідання якого не дозволено, патрульний (постовий) вказує їй на
допущені порушення і вимагає додержання встановлених правил;
д) при одержанні відомостей про відсутність особи, яка перебуває під
наглядом, за місцем проживання в години, коли їй заборонено відлучатись,
патрульний (постовий) негайно доповідає про це оперативному черговому і діє
за його вказівкою;
е) у поводженні з громадянином, який перебуває під адміністративним
наглядом, працівники міліції повинні проявляти ввічливість і тактовність,
розмову з ним з приводу допущеного правопорушення вести без сторонніх осіб,
не привертаючи уваги інших громадян;
є) порушення обмежень особою, щодо якої встановлений
адміністративний нагляд, записуються у службову книжку (додаток № 2) із
вказанням її прізвища, ім'я, по батькові, суті порушення, де і коли воно
допущено. Після закінчення служби на маршруті (посту), патрульний
(постовий) доповідає про виявлені порушення письмовим рапортом
керівництву органу внутрішніх справ.
1.14. Дії працівників органів внутрішніх справ на місці події.
З метою вжиття невідкладних заходів на місці події працівники органів
внутрішніх справ забовязані:
Зявлятися на місці події несподівано для правопорушників, автомобіль
має рухатись повільно, на малих обертах двигуна, вночі - з вимкнутими фарами.
Повідомивши оперативного чергового про прибуття на місце, наряд безшумно
залишає автомобіль і додержуючись обережності, приступає до дій.

На місці події необхідно:
а) негайно вжити заходів до припинення протиправних дій і затримання
осіб, які їх скоїли. При неможливості справитися власними силами запросити
(по радіостанції, телефону, через оперативного чергового по органу внутрішніх
справ) допомогу сусідніх нарядів міліції або залучити до цього дружинників,
двірників, працівників Державної служби охорони, інших громадян;
б) з'ясувати, чи є потерпілі, і в разі необхідності у межах наявних
можливостей подати їм невідкладну, у тому числі медичну, допомогу та
викликати машину швидкої допомоги.
Запам'ятати і позначити на місцевості позу, в якій знаходиться
потерпілий. З метою виявлення предметів, слідів та інших ознак, що мають
безпосереднє відношення до цієї події, оглянути і запам'ятати зовнішній вигляд
потерпілого, частини його тіла і одяг. В разі ж виявлення трупа накрити його і з
місця не прибирати.
Якщо склалися виняткові обставини (наприклад, якщо тіло загиблого
знаходиться на дорозі з інтенсивним рухом транспорту, на трамвайній або
залізничній колії і т.п.), труп перенести в інше місце, попередньо обкреслити
крейдою, осколком цеглини або іншим подібним предметом позу, в якій він
виявлений;
в) запам'ятати і, по можливості, письмово зафіксувати обставини, що
можуть змінитися або зникнути: запах, стан погоди (напрямок вітру,
температури повітря, опади і т. п.), характер освітлення та інші особливості на
місці події, що мають значення для розслідування.
Якщо подія мала місце в приміщенні, то звернути увагу і точно
запам'ятати час, що показує годинник в цьому приміщенні, незалежно від того,
працює він чи ні, відкриті чи зачинені двері, наявність ключа у дверях і з якого
він знаходиться боку; відкриті чи закриті вікна та кватирки, цілісність в них
скла, підняті або опущені занавіски на них; ні в якому разі не торкатися руками
дверей, посуду та інших речей і предметів;
г) шляхом опитування громадян, які знаходяться на місці події, як можна
повніше виявити коло свідків (очевидців), запитати у кожного з них, звідки він
спостерігав подію, якщо чув це від інших осіб, то від кого саме, і спробувати
з'ясувати:
яка конкретно і в який час сталася подія;
хто вчинив правопорушення, кількість правопорушників, їх прикмети,
роль кожного з них у вчиненому правопорушенні , скільки часу вони
знаходились на місці події, в якому напрямку і яким чином зникли;
якими знаряддями і засобами користувались правопорушники, де і які
предмети залишили, що змінилось на місці події на час прибуття міліціонера;
відомості про громадян, які були очевидцями події.
Проводити опитування і робити записи швидко, коротко і тільки про те,
що важко запам'ятати (прізвища, адреси, телефони і т. п.);
д) якщо одержані дані свідчать про те, що підозрюваного необхідно
затримувати, то міліціонер повинен негайно почати його переслідування,
попередньо організувавши охорону місця події;

е) якщо є підстава вважати, що підозрювані особи знаходяться в середині
будівлі, виходи з неї блокуються і провадиться її ретельний обшук. Ці дії
проводить звичайно група не менш як з двох чоловік.
Групу, що проводить обшук, повинна прикривати інша група працівників
міліції. У багатоповерхових будинках обшук починається з верхнього поверху,
оскільки злочинця, який вимушений буде спускатися з верхнього поверху,
внизу легше знешкодити, в той час як зверху він, перебуваючи у безвихідному
становищі частіше вдається до зброї.
Кімнати кожного поверху обшукуються послідовно. При цьому один
співробітник органу внутрішніх справ швидко заходить, стає спиною до стіни і
оглядається, в той час як інший їх оглядає.
Якщо будинок у момент обшуку затемнений, рекомендується уникати
положення, при якому силуети співробітників органів внутрішніх справ, що
входять, чітко вимальовуються. Ручний ліхтар потрібно тримати на відстані від
тулуба, що дезорієнтує порушника. Виявлених підозрюваних у наручниках
передають під охорону групі прикриття, а потім продовжують обшук, якщо
вони чинили опір.
Якщо достовірно відомо, що у визначеному приміщенні переховуються
озброєні особи, їм спочатку пропонують здаватися, а тільки потім, у разі
відмови, атакують, застосовуючи спеціальні засоби. При проведенні таких
заходів необхідно використовувати службових собак.
При забезпеченні охорони місця події необхідно:
а) вивести з місця події усіх сторонніх громадян, наполегливо, але
ввічливо пояснити їм, що їх перебування може завадити розслідуванню;
б) при потребі оточити місце події, залучивши до цього дружинників,
двірників, працівників житлово-експлуатаційних дільниць. Пости виставляти
залежно від характеру і розташування місця події. Так, якщо злочин вчинено в
приміщенні, то пости необхідно виставляти біля входу до нього і на вулиці (на
подвір'ї), біля вікон, але таким чином, щоб збереглися сліди взуття злочинців,
транспортних засобів та інші речові докази, що знаходяться біля приміщення в
зоні охорони. При вчиненні злочину на відкритій місцевості пости охорони
виставляти можна на відстані від центру місця події. Перекрити всі підходи до
місця події, використовуючи для цього огорожу з вірьовок, дощок та інших
предметів;
в) вжити заходів по збереженню слідів злочину, які під дією атмосферних
проявів можуть бути знищені до прибуття оперативної групи (слідчого). Для
цього ясно видимі сліди та інші речові докази накрити будь-яким підручним
матеріалом, наприклад, ящиком, картоном, фанерою, газетою, брезентом і т. ін.,
які не мають різкого запаху (на випадок можливого використання службоворозшукового собаки). Предмети і матеріали, які для цього використовуються
повинні бути трохи більшими, ніж слід. Для збереження слідів на вертикальній
поверхні (наприклад, на стовпі сліди, схожі на кров) зробити над ними козирки
із заліза, руберойду, целофану або іншого матеріалу, який не промокає.
Накривати сліди необхідно з максимальною обережністю;

г) ходити на місці події лише у випадках надзвичайної необхідності (при
наданні допомоги потерпілому, затриманні підозрюваного, виявленні трупа,
наявності в приміщенні диму, вогню і т. п.); запам'ятати напрямок свого руху на
місці події, намагатися якомога менше залишати своїх слідів;
д) не дозволяти нікому торкатися предметів або проводити будь-яке їх
переміщення;
е) при виставлені поста та зміни, що відбуваються в процесі охорони
місця події, інформувати чергового по органу внутрішніх справ;
ж) з прибуттям на місце події оперативної групи (слідчого) доповісти про
заходи, вжиті для забезпечення охорони місця події і про особливості на місці
події, на які працівник органу внутрішніх справ звернув увагу в момент
прибуття (специфічний запах, напрямок вітру, температура повітря, час, який
показував годинник, що знаходиться на цьому місці, а також про переміщення
предметів, яке зробив міліціонер, шляхи їх пересування на місці події та ін. В
подальшому діяти за вказівкою старшого оперативної групи (слідчого).
1.15. Дії працівників органів внутрішніх справ при проведенні огляду
місця можливого знаходження злочинців, які знаходяться в розшуку.
З метою затримання злочинців, які знаходяться в розшуку, необхідно:
Огляд підвалів, нежилих приміщень та інших місць можливого
переховування злочинців, які знаходяться в розшуку проводити не менше ніж
двома працівниками органу внутрішніх справ, бажано з використанням
службового собаки. Для огляду доцільно вибирати глибоку ніч або ранок з
розрахунку зненацька застати осіб, які переховуються.
Старший розшукової групи
а) попередньо з'ясовує розташування об'єкта, що підлягає огляду (по
можливості уточнює план приміщень: наявність входів і виходів, прихованих
підступів до об'єкта і т. п.);
б) визначає обов'язки і місце кожного з учасників огляду, звертає їхню
увагу на необхідність додержання заходів обережності при підході до об'єкта і в
процесі його огляду;
в) за наявності даних про те, що особи, які переховуються, озброєні, дає
команду привести зброю в стан бойової готовності;
г) дає команду на вхід в об'єкт, що підлягає огляду, тільки після того, як
всі учасники огляду займуть вказані їм місця.
При проникненні всередину об'єкта, з метою запобігання можливого
нападу, не слід входити всім разом через один і той же вхід. При цьому в одних
випадках доцільно різко відкрити вхідні двері, швидко освітити внутрішню
частину приміщення, а в інших - намагатися проникнути туди якомога тихіше, і
не через основний вхід. При неможливості непомітно проникнути всередину
приміщення старший розшукової групи подає команду: «Хто тут? Виходь!».
Якщо є службовий собака, старший подає двічі команду: «Хто тут? Виходь,
інакше пускаю собаку!» і впевнившись, що ніхто не виходить, випускає собаку.
При виявленні на об'єктах громадян, чия поведінка та інші дані дають
підставу підозрювати їх у вчиненні протиправних дій, діяти як у ситуації, що
пов'язана з затриманням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.

Тактика огляду місцевості і затримання правопорушників у різних
ситуаціях несення служби.
При необхідності оглянути значні за розміром території або приміщення
працівникам міліції доцільно, блокувавши об'єкт, викликати додаткові сили.
Під'їжджаючи до місця події службовому автотранспорті, потрібно
вимкнути світлозвукові пристрої, якщо можливо, то заглушити двигун і
рухатися накатом. При підході до об'єкта уважно оглядати автотранспорт (як
стоїть, так і той що проїжджає). Перед скоєнням крадіжок, грабежів, розбоїв
злочинна група у більшості випадків використовує транспортні засоби, там же
зазвичай знаходиться спільник, який забезпечує прикриття групи і можливість
швидкого відходу з місця скоєння злочину. Щоб уникнути несподіваного
нападу, співробітникам слід пересуватися на деякій відстані від будівель. В
обов'язковому порядку один із працівників міліції повинен бути залишений для
охорони об'єкта із зовнішньої сторони для припинення спроби втечі
правопорушників через вікна або горищні приміщення, люки та інші виходи.
Огляд зовні здійснюється проти годинникової стрілки, всередині об'єкта
(будівлі, приміщення) - за годинниковою стрілкою. Людині, у якої права рука є
основною зручніше і швидше вдаються всі дії, пов'язані з поворотом вліво (у
лівші - праворуч). При такому пересуванні (розташуванні) застосувати зброю
набагато зручніше, ніж особі, що сховалася за рогом. Обходити ріг будівлі слід
за широкою дугою. Наприклад, якщо Ви навіть на короткий час втратили
втікаючого з уваги, не біжіть сліпо вперед, сповільніть крок, зупиніться і
прислухайтеся. Переслідувана особа диханням, непродуманим рухом, тінню
може видати своє місце розташування. Не виключайте можливості нападу
ззаду. Кращий захист від засідки - довіряти своїм почуттям. При неможливості
обійти ріг будівлі, потрібно різко виглянути з-за рогу на рівні пояса і відскочити
назад. Не можна заглядати за ріг будівлі на рівні очей. При обході рогу будівлі з
оголеною зброєю руку потрібно тримати біля пояса. Зброю (пістолет, автомат),
витягнуту вперед, легко вибивають або відбирають. Не слід проходити повз
віконних прорізів в повний зріст. Якщо немає можливості непомітно
наблизитися до об'єкта, підходити краще з боку джерела світла (сонця, світла
фар). При проведенні обшуку або огляду приміщення, території в нічний час
джерело світла слід тримати в стороні, наприклад, на витягнутій руці. При
підході слід вести спостереження за місцями (вікнами, дверима, горищними
прорізами, проломами в стінах), звідки можливий збройний напад.
Наближатися до об'єкта бажано з правого боку від місця можливого
нападу. Якщо вдалося побачити правопорушника до того, як він вас знайшов, то
наближатися до затриманого слід по можливості непомітно. Наприклад, можна
вести спостереження і супровід підозрюваного по протилежній стороні вулиці,
при повороті особи за ріг бігом скоротити дистанцію, правильно обігнути ріг і
провести затримання. При другому варіанті один співробітник продовжує
супровід; другий через прохідний двір огинає будинок і очікує появи особи за
рогом будинку. Потім проводять затримання, відсікаючи шляхи відходу з двох
сторін.

Міліціонери повинні пересуватися по сходовій клітці безшумно,
невеликими рівномірними перебіжками, притискаючись до стіни і
використовуючи для укриття виступи, тримаючи зброю в готовому для стрільби
стані. Усякий рух повинен здійснюватися ланцюжком з інтервалами на
половину сходового маршу між співробітниками. Якщо правопорушники
імовірно знаходяться в приміщенні багатоповерхового будинку, то, за наявності
в під'їзді ліфта, один із співробітників викликає ліфт і підіймається до
останнього поверху, проводить огляд виходів на горище і дах. Якщо вхід
відкритий - повідомляє про це по рації іншим членам групи, дотримуючись
запобіжних заходів і привівши зброю у готовність, оглядає приміщення горища.
Потім спускається вниз по сходах до потрібної квартири, при цьому оглядає
сходові майданчики. Оглядає майданчик перед входом в приміщення, після
чого потай веде спостереження за дверима. Інший член екіпажу, якщо можливо,
блокує ліфт, дотримуючись обережності і привівши зброю у готовність до
застосування, піднімається сходами, оглядаючи прольоти і майданчики. При
обстеженні приміщення до дверей слід підходити збоку
При неможливості підійти до дверного прорізу з якоїсь зі сторін шляхом
обходу, відкритий простір перетинається раптово і швидко, бігом або стрибком
(«ривком»). Страхуючий співробітник, який перебуває за укриттям, з метою
огляду через дверний проріз наступного приміщення може здійснити
переміщення
Одним з недоліків, що знижують рівень безпеки, є небажання зайняти
захищену позицію і сховатися за стіною при дзвінку в двері квартири, де
знаходиться хуліган або більш небезпечний, у тому числі озброєний, злочинець.
Залежно від обстановки в приміщення, де знаходиться підозрюваний чоловік,
бажано входити без стуку. Відкривати двері слід в залежності від ситуації: або
спочатку її відкрити, а потім сильним поштовхом ноги відчинити її так, щоб
вона вдарилася об стінку. Або, для забезпечення раптовості, краще повільно
відкрити двері, піднімаючи їх вгору для уникнення скрипу. При відкритті
дверей назовні слід зайняти позицію збоку від дверного отвору і відкрити їх
рукою. Також можливе використання для відкривання дверей мотузки або
іншого підручного предмета (дроту, дошки, рейки, палиці). У цьому випадку
співробітник, що відкриває двері, зможе знаходитися за укриттям. Другий
співробітник знаходиться трохи осторонь від дверного отвору і на відстані з
таким розрахунком, щоб спостерігати простір за дверима і в той же час
страхувати напарника. Якщо двері виявляться закритими, то стукати треба так,
щоб корпус тіла знаходився за стіною. Перед тим як увійти, слід відкривати
двері повністю, тому їх за дверима може перебувати підозрюваний, який
помітив Вас раніше і готовий до нападу. При роботі вдвох не слід входити
разом в невеликі приміщення, де може бути скоєно несподіваний напад,
товпитися біля входу. Не можна зупинятися в дверному отворі. При
проникненні в приміщення необхідно зробити швидко крок вліво чи вправо.
Дверний отвір необхідно долати пригнувшись, різким кидком і відходом
убік від дверей. Хто перший проникає, прикриває проникнення своїх
товаришів. При можливості потрібно входити через різні отвори. Увійшовши до

приміщення, не слід виходити відразу в центр приміщення. Необхідно
максимально використовувати наявні укриття і прикриття (прикриття
використовується для непомітного наближення до підозрюваної особи, укриття
додатково може захистити від вогню противника). При можливості вогневого
контакту не зупиняйтеся біля прострілюваної тонкої перегородки. Опинившись
біля дверей в іншу кімнату, ванну або кухню, біля великих предметів (шаф і
т.д.) не можна повертаються до них спиною, або зупинятися поруч, щоб не
ставити себе в уразливе становище і не створювати умови для нападу
правопорушника, що переховується там. Переміщатися бажано максимально
безшумно. Для цього потрібно виконувати наступні рекомендації: - При ходьбі
ногу поставити спочатку на п'яту або носок, а потім, повільно збільшуючи
навантаження, на всю ступню. - Спочатку спробуй мостину, а потім повільно
нарощуй на неї навантаження. - Рухайся як на «пружинах» , спочатку збільшуй
навантаження на ногу, а потім повільно зменшуй. - По сходах і паркету
(дерев'яній підлозі) вступати на місце кріплення сходинки (мостини) до балки, в
місця розташування важких меблів, щоб скрип не видав Вас. Застосування зброї
в приміщенні має свої особливості. Одним з найважливіших навичок є вміння
правильно долати ріг (поворот коридору, дверний отвір тощо).
Використовується стандартний принцип «трьох очей» - погляд і зброя постійно
дивляться в одну і ту ж точку, зброя направляється рухом усього тіла. При
цьому співробітник розташовується в основний стійці впритул до зовнішньої
стіни і паралельно їй. Зброя наводиться біля рогу, але ні в якому разі не
виступає за нього. Далі співробітник плавно збільшує кут між стіною і
подовжньою площиною тіла (зброї), як би повертаючись навколо умовної осі,
що проходить через зброю. При цьому поступово обстежує простір за рогом у
постійній готовності до відкриття вогню. Необхідно мати на увазі, що не в
кожному приміщенні міліціонер має можливість зробити постріл, в тому числі
попереджувальний. В результаті пострілу виникає небезпека заподіяння
поранення стороннім громадянам або працівникам міліції в результаті
рикошету або пробиття кулею тонкого перекриття, що розділяє приміщення.
1.16. Дії працівників органів внутрішніх справ при опитуванні
заявника (потерпілого).
При отриманні повідомлення про подію працівники органів внутрішніх
справ повинні з’ясувати у заявника (потерпілого):
а) яка подія (правопорушення), де і в який час відбулася;
б) чи є потерпілі, їх чисельність, в якому вони стані, чи надана їм медична
допомога. Якщо заявником є сам потерпілий, то в нього необхідно довідатись,
чи не потрібна йому медична допомога, і вжити заходів для її надання
(допомогти зупинити автомашину, вказати адресу лікувального закладу і т. п.);
в) чи відомі правопорушники, їх кількість і прикмети, звідки прибули, де
знаходяться. Якщо вони зникли, то в якому напрямку і на чому (вид
транспорту), якими знаряддями і засобами вони користувались при вчиненні
злочину, послідовність їх злочинних дій, які сліди залишили на місці події, що
викрали, прикмети викраденого;

г) хто є очевидцем (свідком) події (правопорушення);
д) звідки заявнику стало відомо про подію (бачив особисто, чув від інших
осіб і т. п.);
е) інші питання, які залежно від характеру події можуть мати значення
для швидкого припинення злочинних дій, правильної організації розшуку
підозрюваного по гарячих слідах і охорони місця події.
Одержані відомості про правопорушення і дані про самого заявника
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса місця проживання або роботи, номери
домашнього та службового телефонів) записати в службову книжку, доповісти
черговому по органу внутрішніх справ, після чого негайно вирушити на місце
події.
1.17. Дії працівників органів внутрішніх справ при затриманні
правопорушників.
При затриманні правопорушників працівники органів внутрішніх справ
повинні:
а) Перед прийняттям рішення про затримання правопорушників наряд
міліції повинен врахувати обставини, що можуть ускладнити їх дії (кількість
правопорушників, наявність в них зброї або інших предметів, особливості місця
затримання, час та можливість прибуття на допомогу інших нарядів міліції та
ін.).
б) Щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення або злочини
працівниками міліції провести їх огляд, а також огляд речей, що знаходяться
при них, транспортних засобів і вилучити документи та предмети, які можуть
бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю, а також
записати дані потерпілих осіб та свідків вчинення правопорушення.
в) Дії наряду по затриманню правопорушників та осіб, підозрюваних у
вчиненні злочинів, вимагають від працівників міліції пильності, рішучості,
витримки, вміння швидко орієнтуватись в обстановці і суворо дотримуватись
вимог Закону України «Про міліцію».
При затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину необхідно:
а) пам'ятати, що міліціонер має право затримувати цих осіб при наявності
таких підстав:
- цю особу застали на місці вчинення злочину;
- очевидці, в тому числі і потерпілі, прямо вказують на дану особу як на
таку, що вчинила злочин;
- на підозрюваному або його одязі, при ньому будуть виявлені явні сліди
злочину.
За наявності інших не перевірених даних, що дають підставу підозрювати
особу вчинення злочину, вона може бути затримана нарядом міліції лише в
тому разі, якщо намагалась втекти або виявила непокору законній вимозі
працівників міліції. Враховуючи викладене, перед прийняттям рішення на
переслідування і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, необхідно
чітко уяснити правомірність дій працівника органу внутрішніх справ;
Переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину по гарячих слідах
необхідно вести з певною наругою сил, наполегливо, рішуче і самовіддано, не

забуваючи при цьому про застережні заходи на випадок можливого збройного
або іншого фізичного опору з боку переслідуваного або його співучасників, що
можуть знаходитись поблизу. Привести в бойову готовність особисту зброю:
надіслати патрон до патронника, змістити кобуру ближче до пряжки ременя,
розстебнути її, перевірити, чи легко виймається пістолет, при необхідності
перекласти зброю в більш зручне місце і т. д. При переслідуванні потрібно бути
пильним і мати на увазі, що злочинцем можуть бути викинуті або загублені
знаряддя злочину (рушниця, ніж, кастет і т. п.), речі, які належать потерпілому і
самому злочинцю, коштовності та інші предмети (наприклад, фальшиві гроші і
т. п.), що мають відношення до вчиненого злочину. Під час переслідування і
пошуку злочинця необхідно орієнтувати про його прикмети та викрадені речі
інших працівників міліції, дружинників, обслуговуючий персонал вокзалів,
підприємств торгівлі та громадського харчування і т. п.
При розшуку та переслідуванні осіб, які вчинили, наприклад, крадіжку
речей у пасажирів, шахрайство, наряду міліції потрібно:
а) тактично запросити потерпілих допомогти в пошуку;
б) затримання проводити, по можливості, в малолюдних місцях,
віддалених від прохідних дворів, зупинок міського транспорту та інших місць,
де ці дії можуть ускладнитися наявністю великої кількості людей;
в) особливу обачливість, винахідливість і сміливість виявляти при
затриманні групи осіб, що підозрюються у вчиненні злочину. Прийнявши
рішення їх затримати, не припиняючи спостереження за учасниками групи, по
радіостанції, телефону або іншим способом запросити допомогу у оперативного
чергового по органу внутрішніх справ і найближчих нарядів міліції,
дружинників, двірників, працівників служби охорони для затримання
злочинців. Якщо допомога вчасно не надійшла, а зволікати з затриманням не
можна, це зробити самостійно. Вирішальну роль при цьому має фактор
несподіванки та рішучих дій працівника органу внутрішніх справ. Наприклад,
доцільно непомітно наблизитися до переслідуваних, перекрити їм найбільш
можливий шлях відходу і коли вони менше всього здатні вчинити опір, голосно
скомандувати: «Стій! Руки вгору!», і оголосити про затримання, наказати
затриманим рухатись в даному напрямку, не випускаючи їх ні на мить з поля
зору;
г) якщо при затриманні використовується службовий собака, то перед тим
як його застосувати слід двічі українською і російською мовами зробити
попередження: «Стій! Пускаю собаку!» з наданням часу, достатнього для
припинення правопорушення і виконання. Перед пуском собаки треба
впевнитись, що вона прагне затримати саме підозрюваного, а не інших осіб. У
разі заподіяння затримуваному покусів надати йому при можливості необхідну
медичну допомогу, дотримуючи при цьому заходів безпеки. Собака при цьому
повинен знаходитись по команді «Охороняй» у 2 - 3 метрах від затриманого;
д) зробити зовнішній огляд одягу, речей затриманого з метою вилучення
зброї та інших предметів, які він може використати для нападу на міліціонера;
е) в деяких випадках затримання з метою запобігання опору з боку особи,
що підозрюється у вчиненні злочину, доцільно використовувати мотиви, що не

є істинними причинами затримання, наприклад, як порушення даною особою
громадського порядку, паспортного режиму і т. п. При цьому затримання не
обов'язково починати з перевірки документів, як це буває при затриманні
громадянина за адміністративне правопорушення, тому що підозрюваний
замість документів може дістати зброю і застосувати її;
1.18. Дії працівників органів внутрішніх справ при виявленні
правопорушень, вчинених іноземцями чи особами без громадянства.
При виявленні правопорушень вчинених іноземцями чи особами без
громадянства, працівники органів внутрішніх справ зобов’язанні:
Враховувати, що іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин,
адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних
підставах з громадянами України. Питання про відповідальність іноземців, які
користуються дипломатичним імунітетом, вирішується дипломатичним
шляхом. Документом, що підтверджує статус цих осіб, є відповідна
акредитаційна (дипломатична, консульська, службова) картка, видана МЗС
України. Дипломатичний імунітет включає в себе особисту недоторканність
особи, недоторканність службового та житлового приміщення, засобів
пересування. Іноземці, які користуються дипломатичним імунітетом, не
підлягають ані арешту, ані попередньому ув'язненню, ані жодним іншим
формам обмеження особистої свободи інакше, як на підставі рішення суду.
При виявленні або одержанні повідомлення про правопорушення (злочин,
адміністративне правопорушення), учинене іноземцями чи особами без
громадянства:
а) доповісти про подію оперативному черговому по органу внутрішніх
справ;
б) рішуче зажадати припинення протиправних дій;
в) перевірити документи, що посвідчують особу правопорушника(-ків),
записати його прізвище, адресу проживання та інші необхідні дані. При цьому
слід звернути увагу на наявність імміграційної картки, відміток органів
Державної прикордонної служби України про в'їзд в Україну, які є також
відміткою про реєстрацію на території України, відміток органів служби
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб про продовження терміну
перебування тощо;
г) у разі невиконання законних вимог затримати іноземців чи осіб без
громадянства і доставити їх до міськрайліноргану внутрішніх справ;
ґ) у разі необхідності вжити заходів щодо надання невідкладної, у тому
числі медичної, допомоги потерпілим;
д) виявити свідків (очевидців) правопорушення, стисло опитати їх про
характер протиправних дій іноземців чи осіб без громадянства, записати їх
прізвища, адреси проживання та інші дані;
е) за необхідності організувати охорону місця події.
є) при виявленні адміністративного правопорушення або злочину,
скоєного іноземцем, який користується дипломатичним імунітетом, повідомити
про це оперативного чергового по органу внутрішніх справ, ужити заходів
щодо припинення правопорушення, записати номер та вид документа іноземця,

який підтверджує його дипломатичний імунітет, потім відпустити
правопорушника і скласти рапорт про подію на ім'я начальника органу
внутрішніх справ. Дипломатичний імунітет іноземця не виключає законного
самозахисту працівника органу внутрішніх справ від його протиправних дій і
застосування до нього відповідних заходів для припинення вчинення ним
злочину або адміністративного правопорушення.
ж) при виявленні іноземців чи осіб без громадянства, які не мають при
собі паспортних документів або проживають без реєстрації, а також за
простроченими документами, попередньо з'ясувати обставини правопорушення,
повідомити про це оперативного чергового і діяти за його вказівкою.
1.19. Дії працівників органів внутрішніх справ при доставлені в
міліцію осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.
Доставлення в орган внутрішніх справ особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, здійснюється пішим порядком і на транспорті. При цьому:
а) доставляння здійснюється, як правило, двома і більше працівниками
міліції або за допомогою дружинників, двірників, громадян;
б) необхідно постійно стежити за діями затриманого;
в) передбачати заходи на випадок спроби з боку співучасників
підозрюваного створити умови для втечі або звільнення останнього;
г) не допускати, щоб доставлений викинув або передав іншим особам
речі, документи, що можуть бути речовими доказами, або прийняв від
співучасників зброю або інші предмети, які можуть бути використані як
знаряддя нападу.
При доставлені в міліцію осіб, підозрюваних у вчиненні злочину
працівники органів внутрішніх справ повинні дотримуватись наступного
порядку:
При доставленні підозрюваного пішим порядком двома і більше
працівниками органыв внутрішніх справ або за допомогою представників
громадськості:
а) один працівник органу внутрішніх справ повинен йти поруч із
затриманим і вести його;
б) інші працівники органів внутрішніх справ і громадяни, які надають
допомогу, повинні, йдучи у двох-трьох кроках позаду, спостерігати за діями
підозрюваного і оточуючих громадян.
При доставленні підозрюваного пішим порядком одним працівником
органу внутрішніх справ:
а) прямувати позаду підозрюваного або поруч з ним;
б) заборонено заходити наперед або нахилятися поруч із затриманим,
допускати появу сторонніх осіб у безпосередній близькості від нього;
в) у разі наближення кого-небудь ззаду зупинитися разом з підозрюваним,
пропустити перехожого вперед;
г) при доставленні підозрюваного пішим порядком одним працівником
органу внутрішніх справ, який несе службу з службово-розшуковим собакою,
необхідно знаходитись з ним позаду порушника на відстані трьох-чотирьох

метрів, не допускати, щоб між ним і з собакою знаходилися інші особи. Собака
при цьому тримається на короткому поводку, без намордника.
При доставленні підозрюваного транспортом:
а) при посадці затриманого в автомашину вжити застережних заходів,
виключивши можливість нанесення йому травм;
б) не допускати з боку затриманого дій, які могли б викликати псування
матеріальної частини автомашини або створити умови для нападу на
працівника органу внутрішніх справ;
в) стежити, щоб підозрюваний не міг впасти або умисно вистрибнути з
автомашини під час руху;
г) після виводу затриманого з автомашини оглянути салон кузова
(коляску мотоцикла) з метою виявлення предметів, залишених ним, які можуть
бути речовими доказами у справі;
д) заборонено використовувати для доставляння підозрюваних у вчиненні
злочину громадський транспорт (трамвай, тролейбус, автобус, метро і т. д.),
автомашини спеціального призначення (швидкої допомоги, пожежні,
інкасаторські і т. п.), а також транспорт, що належить дипломатичним та
консульським представництвам;
1.20. Дії працівників органів внутрішніх справ при виявленні
злочинів окремих видів.
При виявленні злочинців окремих видів працівники органу внутрішніх
справ зобов’язані:
Вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень
Вбивство чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень:
а) опитати заявника про час, місце, ким вчинений злочин, прикмети
злочинця, мотиви та обставини злочину (в бійці, з помсти, з метою
пограбування і т. ін.), яка зброя використовувалась для цього (рушниця, ніж,
кастет і т. ін.), зник злочинець чи знаходиться на місці злочину, де може
перебувати, а також з'ясувати дані про самого заявника. Одержані дані
повідомити черговому по органу внутрішніх справ;
б) прибути на місце події. Якщо злочинні дії продовжуються, негайно
припинити їх, вжити заходів щодо затримання злочинця і доставлення його в
орган внутрішніх справ. При неможливості справитися власними силами,
запросити по рації або іншим способом допомогу з боку сусідніх нарядів міліції
або від чергового по органу внутрішніх справ. Якщо злочинця на місці злочину
не виявлено, то отримані дані негайно потрібно використати для затримання
його по гарячих слідах, почати розшук злочинця, попередньо організувавши
охорону місця злочину;
в) організувати надання першої медичної допомоги потерпілим, які
знаходяться на місці події, а в разі необхідності - зупинити автомобіль (крім
транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв
іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального
призначення), вказати адресу лікарні і відправити їх туди;
г) при організації охорони місця події особливу увагу звернути на
збереження слідів потерпілого і злочинця, схожих на плями крові на землі та

інших предметах, слідів транспорту в зоні події, наявність відбитків пальців рук
на скляних та лакових поверхнях, одягу, що можуть мати сліди злочину, засобів
вбивства, слідів пострілів (відстріляних гільз, пижів і т. ін.). Тіло загиблого не
зрушувати з місця, проте якщо воно лежить на проїжджій частині вулиці з
інтенсивним рухом транспорту, на трамвайних або залізничних коліях, його
слід перенести в інше місце, попередньо крейдою або іншим чином окреслити
позу, в якій його виявлено;
д) вжити заходів до виявлення свідків і з'ясування інших обставин,
пов'язаних з цими злочинами..
Напад на установу банку, інкасаторів або наряд, який супроводжує
касирів, цінності
Якщо отримане повідомлення про напад на установу банку, інкасаторів
або наряд охорони по супроводженню касирів, цінностей:
а) доступними засобами (по радіостанції, телефону, з допомогою
громадян) доповісти про напад на вказаний об'єкт оперативному черговому по
органу внутрішніх справ, намагаючись при цьому не випускати злочинців з
поля зору і бути готовим розпочати їх переслідування, а також надати допомогу
наряду міліції по охороні банку, а при прибутті на місце групи затримання
підрозділу Державної служби охорони діяти у взаємодії з нею;
б) з прибуттям на місце оперативної групи діяти за вказівкою старшого
групи;
в) після короткого опитування заявника (про місце, час, кількість
злочинців, наявність у них зброї, транспорту, напрямку зникнення) прибути
негайно на місце події і в разі підтвердження повідомлення заявника діяти за
викладеними рекомендаціями;
г) якщо злочинці встигли зникнути, але за одержаними на місці події
відомостями (їх можна отримати від співробітників служби охорони,
працівників ощадного банку, громадян, які випадково там опинились),
необхідно вжити всіх заходів для їх затримання по гарячих слідах, негайно
розпочати їх розшук, попередньо повідомивши про це оперативного чергового
по органу внутрішніх справ і організувавши охорону місця події та надання
допомоги потерпілим;
д) при неможливості розпочати переслідування - безвідлучно знаходитися
на місці події, особливу увагу звернути на збереження грошей, цінних паперів,
які знаходяться у відкритих сейфах, слідів пострілів (стріляних гільз, ножів і т.
ін.), плям, схожих на кров, відбитків пальців рук злочинців на поверхні
предметів;
е) з прибуттям на місце події оперативної групи діяти за вказівкою
старшого групи.
Розбій, грабіж з метою заволодіння індивідуальним майном громадян
Якщо розбій, грабіж виявлено безпосередньо працівником органу
внутрішніх справ, а злочинець після вчинення злочинних дій намагається
зникнути, він повинен:
а) негайно розпочати переслідування злочинця;

б) якщо потерпілому нанесені тілесні пошкодження і йому потрібна
термінова медична допомога, одночасно з прийняттям рішення про
переслідування організувати за допомогою громадян надання медичної
допомоги потерпілому (викликати автомобіль швидкої допомоги і т. д.);
в) по телефону або іншим шляхом доповісти черговому по органу
внутрішніх справ про злочин.
В разі, коли про розбійний напад або грабіж громадянина міліціонер
дізнався від інших осіб:
г) уточнити у них, де, в який час вчинено злочин, чи відомі злочинці, їх
кількість, прикмети, напрямок, яким чином (на транспорті, пішим порядком)
вони зникли, а також інші дані, які мають відношення до складу злочину і до
самого заявника;
д) прибути на місце події;
е) про одержане повідомлення та дані, з'ясовані безпосередньо на місці
події, доповісти оперативному черговому по органу внутрішніх справ;
є) якщо обстановка на місці події потребує охорони, організувати її
(наприклад, коли на місці пригоди є сліди ніг, плями, що схожі на кров,
знаряддя злочину і сліди їх застосування);
ж) якщо відомості, одержані на місці події дозволяють затримати
злочинця по гарячих слідах, негайно розпочати його переслідування.
Згвалтування
а) якщо про тільки що вчинений злочин заявляє потерпіла, з'ясувати, чи
не потребує вона медичної допомоги, за необхідності вжити заходів для її
надання (викликати швидку медичну допомогу, вказати адресу медичного
закладу, допомогти зупинити автомашину тощо);
б) опитати потерпілу про час, місце вчинення злочину, прикмети
злочинця та інші обставини, що мають відношення до особи злочинця;
в) доповісти черговому по органу внутрішніх справ;
г) прибути на місце злочину;
д) якщо злочинець встиг зникнути, але одержані дані свідчать про те, що є
можливість затримати його по гарячих слідах, негайно розпочати
переслідування;
е) при необхідності (наприклад, коли на місці вчинення злочину є сліди
боротьби, плями, схожі на кров, розкидані предмети жіночого та чоловічого
туалету і т. ін.), організувати охорону місця злочину;
Крадіжка державного, колективного або приватного майна із
закритих приміщень
При безпосередньому виявленні крадіжки державного, колективного або
приватного майна з об'єктів, які обладнані засобами сигналізації:
а) вжити заходів до припинення злочину і доповісти оперативному
черговому по органу внутрішніх справ. При одержанні повідомлення про
крадіжку зразу ж прибути на місце для перевірки факту і в разі його
підтвердження також доповісти оперативному черговому по органу внутрішніх
справ;

б) в разі виявлення на об'єкті пошкоджених вікон, дверей, грат, замків або
інших слідів проникнення всередину об'єкта, підвищити пильність за об'єктом,
особливо за місцями, звідти можливий вихід осіб, які проникли на об'єкт, що
охороняється;
в) з прибуттям на місце події групи затримання служби охорони
доповісти старшому групи про свої спостереження і діяти за його вказівкою;
г) аналогічним чином діяти і при безпосередньому виявленні (або
одержанні повідомлення про виявлення) крадіжки державного чи колективного
майна з об'єктів, які не обладнані засобами сигналізації, лише з тією різницею,
що оперативна група може прибути на місце злочину тільки після повідомлення
про крадіжку оперативному черговому по органу внутрішніх справ.
Тому повідомлення про крадіжку у чергову частину повинно бути
першочерговою дією працівника органу внутрішніх справ, який її виявив;
д) у всіх випадках, якщо з обставин крадіжки видно, що злочинець може
бути затриманий по гарячих слідах, розпочати його переслідування;
е) при необхідності попередньо організувати охорону місця події.
Виявлення фальшивих грошей чи цінних паперів
При одержанні даних про появу в обігу фальшивих грошей:
а) негайно інформувати чергового органу внутрішніх справ про обставини
і місце виявлення фальшивих грошей (ким, коли і якого гатунку, в якій
кількості або сумі виявлені фальшиві гроші);
б) детально опитати осіб, дії яких пов'язані з прийманням грошей, а також
громадян, які стали свідками виявлення фальшивих грошей, про прикмети
особи, яка підозрюється у реалізації фальшивих грошей;
в) особисто або за допомогою громадян затримати особу, яка
підозрюється у збуті фальшивих грошей, і негайно в присутності свідків
провести зовнішній огляд одягу та речей підозрюваного, не даючи йому при
цьому змоги знищити (викинути, розірвати, переховати, проковтнути) фальшиві
гроші;
г) якщо громадянина, який збуває фальшиві гроші, не вдалося затримати в
момент їх збуту, але отримані дані свідчать про можливість його виявлення,
негайно розпочати його розшук та переслідування;
Шахрайство
При одержанні повідомлення про тільки що вчинене шахрайство:
а) опитати потерпілого або заявника, звернувши особливу увагу на час,
спосіб вчинення злочину (шляхом обману, зловживанням довір'я і т. п.),
прикмети злочинця, найменування та прикмети речей, що стали об'єктом
шахрайства, наявність свідків;
б) якщо отримані дані свідчать про можливість затримання злочинця по
гарячих слідах, то розпочати його розшук, скориставшись допомогою
потерпілого. Одночасно про отримані дані доповісти черговому органу
внутрішніх справ;
Хуліганство
При безпосередньому виявленні хуліганських проявів:

а) вжити заходів по їх припиненню і затриманню осіб, які вчинили
хуліганські дії, доставити останніх в орган внутрішніх справ. В разі, якщо
власними силами припинити хуліганство не вдається, звернутися за допомогою
до оперативного чергового органу внутрішніх справ, а також до присутніх
громадян;
б) якщо є потерпілі, то надати їм необхідну допомогу і при необхідності
викликати швидку медичну допомогу;
в) в разі, коли на місці події є сліди руйнування, які вчинені хуліганами,
написи хуліганського змісту, знаряддя скоєння хуліганських дій (ножі, кастети,
бритви і т. п.) та інші речові докази, організувати охорону місця події;
г) виявити свідків (очевидців) хуліганських дій і записати їх дані і адреси;
При безпосередньому виявленні групових хуліганських дій:
е) негайно доповісти черговому по органу внутрішніх справ, запросити у
нього допомогу для їх припинення. Звернутися за допомогою до дружинників,
громадян;
є) зажадати від осіб, що вчинили групові хуліганські дії, їх припинення,
роз'яснити хуліганам неправомірність їх протиправних дій, не допускаючи при
цьому дій, що можуть викликати загострення ситуації;
ж)якщо групове хуліганство загрожує переростанням в масові
заворушення (наприклад, учасники хуліганства починають ламати огорожу,
бити вітрини з використовуванням дошок та інших предметів або коли кількість
учасників збільшується і вони починають бити громадян, а особисте втручання
працівника органу внутрішніх справ з метою припинення хуліганства не дало
наслідку), то до приїзду оперативної групи або інших сил підкріплення виявити
організаторів або найбільш активних співучасників групового хуліганства,
запам'ятати їх прикмети, намагатися з'ясувати їх прізвища і адреси, а також не
допустити подальшого зростання кількості учасників протиправних дій,
організувати допомогу потерпілим;
з) з прибуттям на місце слідчо-оперативної групи та інших сил міліції
доповісти старшому начальнику про обстановку на місці події (про характер
інциденту, на якому грунті він виник, хто в ньому брав участь та кількість
учасників, ставлення громадян до інциденту, кількість потерпілих і т. д.), після
чого діяти за його вказівкою.
Угон автомототранспортних засобів
При отриманні від потерпілого або інших громадян повідомлення про
угон автомототранспортних засобів:
а) з'ясувати у заявника, який транспортний засіб (автомобіль, мотоцикл і
т. п.) викрадений, час вчинення злочину, марку і його номерний знак, найбільш
характерні прикмети (колір, дефекти, номер шасі, кузова, двигуна і т. п.), де він
знаходився перед угоном (в гаражі, на вулиці або на стоянці), при яких
обставинах угнаний, чи є свідки (очевидці) угону, що вони знають про
обставини угону і особу, що його вчинила. Отримані відомості записати і
негайно доповісти про подію оперативному черговому органу внутрішніх
справ;

б) якщо за отриманими відомостями угон транспортного засобу відбувся
із закритого гаража шляхом його зламування, вийти на місце події і
організувати його охорону до прибуття слідчо-оперативної групи органу
внутрішніх справ;
в) оглянути найближчі двори, вулиці, сквери на випадок можливого
виявлення покинутого злочинцем транспортного засобу. При виявленні такого
негайно повідомити оперативного чергового органу внутрішніх справ, самому
знаходитися на місці виявлення транспортного засобу до прибуття слідчооперативної групи або працівника ДАІ, після чого діяти за їх вказівкою.
1.21. Дії працівників органів внутрішніх справ під час передвиборчої
компанії.
При виникненні можливих ситуацій під час передвиборчої компанії
працівники органів внутрішніх справ діють наступним чином:
№
Можливі ситуації
Алгоритми дій працівників ОВС
з/п
1. Група
громадян
заблокувала - негайно доповісти про ситуацію, що
під’їзний шлях до виборчої дільниці, склалася
на
виборчій
дільниці,
не
даючи
можливості оперативному
черговому
ОВС,
транспортувати виборчі бюлетені черговому оперативного штабу та
після закінчення голосування.
повідомити голову дільничної виборчої
комісії;
- забезпечити охорону виборчих
бюлетенів,
іншої
виборчої
документації;
попередити
учасників
про
недопущення порушень норм Закону
України «Про вибори народних
депутатів
України»
та
про
відповідальність, яка настає в разі їх
порушення;
- група документування, яка прибула до
дільниці, фіксує дії та особи учасників
акції;
- у разі продовження порушень діяти
згідно з командою керівництва ОВС.
2. Порушення правил зупинки та До
водіїв
застосовуються
стоянки, або інших заборонних попереджувальні заходи впливу.
знаків водіями транспортних засобів
осіб, які є спостерігачами від ОБСЕ
за
проведенням
виборів
та
знаходяться в місцях розташування
виборчих дільниць.
Зазначені
транспортні
засоби
забезпечуються
перепустками

затвердженого МВС та МЗС зразка,
які закріплюються на лобовому склі
транспортного засобу, містять підпис
та печатку керівництва УДАІ МВС
України.
3.

4.

Автомобіль,
який
перевозив - негайно доповісти оперативному
бюлетені до (або з) виборчої черговому
ОВС,
черговому
дільниці, потрапив у дорожньо- оперативного штабу;
транспортну пригоду.
- якщо є потерпілі, надати медичну
допомогу та викликати карету швидкої
медичної допомоги;
- забезпечити охорону виборчих
бюлетенів та місця події до прибуття
слідчо-оперативної групи;
- до прибуття слідчо-оперативної групи
перевірити особи водіїв, затримати
автотранспорт, що має відношення до
ДТП;
- установити учасників і очевидців
події, уточнити обставини ДТП;
- організувати доставку бюлетенів на
потрібну виборчу дільницю (або до
відповідної виборчої комісії) іншими
транспортними
засобами
у
супроводженні працівника міліції.
Робота ретрансляторів (гучномовців), Відносно водія такого транспортного
які установлені на транспортні засобу може бути складено протокол
засоби.
про адміністративне правопорушення у
разі
порушення
ним
Правил
Відповідно до статті 32 Закону дорожнього руху.
України «Про дорожній рух»
встановлення
гучномовних
пристроїв на транспортних засобах
не є переобладнанням останніх та
відповідно не потребує погодження
з ДАІ. Крім того, такі пристрої за
способом використання та чинним
стандартом не відносяться до
категорії спеціальних звукових
сигналів.
Використання
гучномовних
пристроїв не повинно здійснюватися
під час руху, щоб не відволікати
учасників дорожнього руху від

5.

керування своїми транспортними
засобами (п. 2.3 (б) ПДР). При
роботі гучномовного пристрою у
стаціонарному режимі водій такого
транспортного
засобу
повинен
дотримуватися правил зупинки і
стоянки.
Під час пересування транспортних
засобів, на яких в агітаційних та
рекламних цілях використовуються
гучномовні пристрої, останні повинні
бути належним чином надійно
закріплені (п. 31.1 ПДР) або
демонтовані.
Перевезення
негабаритних Відносно водія складається протокол
рекламоносіїв
транспортними про адміністративне правопорушення
засобами без погодження маршрутів за ст. 132-1 КУпАП.
пересування з ДАІ МВС України.
Протокол
про
адміністративне
Ст. 132-1 КУпАП (Порушення правопорушення складає уповноважена
правил дорожнього перевезення посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
небезпечних вантажів та правил Справи
про
вчинення
проїзду
великогабаритних
і адміністративного
правопорушення
великовагових транспортних засобів розглядаються в ОВС
(ст. 222
автомобільними дорогами, вулицями КУпАП).
та залізничними переїздами).
Відповідно до статті 52-1 Закону
України «Про дорожній рух»
власники транспортних засобів в
обов'язковому порядку отримують у
випадках, передбачених законом,
дозвіл на рух транспортного засобу з
надгабаритним,
великоваговим
вантажем,
параметри
якого
установлені законодавством.

6.

Патрульним нарядом виявлено осіб,
які розклеюють агітаційні матеріали
в заборонених місцях (на будинках,
парканах,
вітринах
магазинів,
деревах тощо).

- повідомити оперативному черговому
ОВС;
- доставити правопорушника до ОВС
для складання уповноваженою особою
відповідних матеріалів;
- скласти рапорт про виявлення
Ст. 152 КУпАП (Порушення правил правопорушення;
благоустрою території міст та інших в
ОВС
встановити
особи

населених пунктів)
Ст. 212-14 КУпАП (Порушення
порядку розміщення агітаційних
матеріалів чи політичної реклами
або розміщення їх у заборонених
законом місцях)

7.

До
наряду
міліції
звернувся
громадянин з повідомленням про те,
що:
- невідомий громадянин бешкетує та
перекинув агітаційний намет;
- на виборчій дільниці виборець
зірвав зі стіни інформаційний плакат
кандидата .
Ст.
173
хуліганство).

КУпАП

(Дрібне

правопорушників та відібрати від них
пояснення;
- з’ясувати, чи містять друковані
матеріали інформацію про установу, що
здійснила друк, їх тираж, інформацію
про осіб, відповідальних за випуск
(правопорушення, передбачене
ст.
212-13 КУпАП).
Адміністративний
протокол
складається
посадовою
особою,
уповноваженою на те виконавчими
комітетами
сільських,
селищних,
міських рад.
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються
адміністративними
комісіями при виконавчих органах
міських рад (ст. 218 КУпАП).
- ужити заходів щодо негайного
припинення правопорушення;
- повідомити оперативному черговому
ОВС;
- ужити заходів щодо затримання
правопорушника;
- встановити та опитати свідків;
- скласти рапорт про адміністративне
правопорушення;
затриманого
правопорушника
передати
мобільній
групі
для
доставлення в ОВС, а зібрані матеріали
передати уповноваженій особі для
складання
адміністративного
протоколу.
Протокол про адміністративне
правопорушення складає уповноважена
посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються в судах (ст. 221
КУпАП) та в ОВС (ст. 222 КУпАП).

8.

До чергової частини ОВС від голови - на місці події встановити обставини
дільничної виборчої комісії надійшло виклику;

повідомлення про розбійний напад
на виборчу дільницю. У результаті
виїзду на місце події встановлено, що
факту правопорушення не було
взагалі, а між заявником та одним із
членів комісії на ґрунті особистих
неприязних
стосунків
виникла
сварка. При цьому працівники міліції
заявником були викликані для
залякування опонента.
Ст.
183
неправдивий
служб).

9.

КУпАП
(Завідомо
виклик спеціальних

Біля приміщення територіальної
виборчої комісії, або в іншому місці,
не зазначеному в повідомленні,
зібралися та проводять мітинг
представники певної політичної
партії, без відповідного повідомлення
органів місцевої влади.

- повідомити оперативному черговому
ОВС про виявлені обставини;
- скласти рапорт про виявлення
правопорушення;
зібрані
матеріали
передати
уповноваженій особі для складання
адміністративного протоколу;
- відібрати пояснення від заявника;
- встановити та опитати свідків;
- оперативний черговий складає рапорт
про цей виклик.
Адміністративний
протокол
складається
уповноваженою
посадовою особою ОВС, або посадовою
особою, уповноваженою на те
виконавчими комітетами сільських,
селищних, міських рад.
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються
адміністративними
комісіями при виконавчих органах
міських рад (ст. 218 КУпАП).
- встановити особу організатора чи
відповідального за проведення цього
заходу;
- зажадати негайного припинення
протиправних дій;
- уповноваженій особі скласти протокол
про
вчинення
адміністративного
правопорушення.

Ст. 185-1 КУпАП (Порушення
порядку організації і проведення
Адміністративний
протокол
зборів, мітингів, вуличних походів і складається
уповноваженою
демонстрацій).
посадовою особою ОВС, або посадовою
особою, уповноваженою на те
виконавчими комітетами сільських,
селищних, міських рад
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються в судах (ст. 221
КУпАП).
10. Незважаючи на судову заборону - установити особу порушника та

щодо
проведення
агітаційного
мітингу у визначеному місці, його
організатор – директор автопарку
провів цей захід, із залученням
підлеглих працівників та транспорту
підприємства.
Ст. 185-2 КУпАП (Створення умов
для організації і проведення з
порушенням установленого порядку
зборів, мітингів, вуличних походів
або демонстрацій).

11. На виборчій дільниці зафіксовані
публічні заклики до невиконання
розпоряджень або вимог працівника
міліції у зв’язку з виконанням ним
службових обов’язків або поширення
вочевидь неправдивих відомостей з
метою провокації непокори законній
вимозі працівника міліції, причому ці
дії ведуть до порушення прав
громадян та правопорядку.
ст. 185-7 КУпАП (Публічні
заклики до невиконання вимог
працівника міліції чи посадової
особи
Військової
служби
правопорядку у Збройних Силах
України).
12. Дільничному інспектору міліції
надійшло повідомлення про те, що
директор магазину спільно із своїми
працівниками самовільно демонтував
агітаційний намет, мотивуючи це
тим, що той закриває вітрину його
магазину.

відібрати у нього пояснення;
установити
обставини
правопорушення;
- установити очевидців і зібрати їх
пояснення;
- повідомити оперативного чергового
органу внутрішніх справ;
- скласти рапорт про виявлення
правопорушення і передати зібрані
матеріали оперативному черговому;
- скласти адміністративний протокол.
Протокол про адміністративне
правопорушення
складає
уповноважена посадова особа ОВС
(ст. 255 КУпАП).
Справи
про
вчинення
адміністративного правопорушення
розглядаються в судах (ст. 221
КУпАП).
- негайно доповісти оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу;
- роз’яснити порушникам та усім
присутнім, що за ці дії передбачено
відповідальність згідно зі статтею 185-7
КУпАП;
- зібрати доступні дані, а після прибуття
групи документування – сприяти її
роботі;
- подати керівництву ОВС рапорт про
свої дії.

- установити особу порушника та
відібрати у нього пояснення;
- установити очевидців і зібрати їх
пояснення;
- повідомити оперативного чергового
органу внутрішніх справ;
- скласти рапорт про виявлення

Ст. 186 КУпАП (Самоуправство).

правопорушення і передати зібрані
матеріали оперативному черговому;
- скласти адміністративний протокол.
Адміністративний
протокол
складається
уповноваженою
посадовою особою ОВС.
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються
адміністративними
комісіями при виконавчих органах
міських рад (ст. 218 КУпАП).

13. Посадова особа органу ведення
Державного реєстру виборців, член
виборчої комісії або громадянин
звернулися до органів внутрішніх
справ з інформацією щодо порушень
порядку ведення Державного реєстру
виборців,
порядку
подання
відомостей про виборців до органів
ведення ДРВ, виборчих комісій,
порядку складання та подання
списків виборців.
Ст. 212-7 КУпАП (Порушення
порядку
ведення
Державного
реєстру виборців, порядку подання
відомостей про виборців до органів
Державного реєстру виборців,
виборчих
комісій,
порядку
складання та подання списків
виборців,
списків
громадян
України, які мають право брати
участь
у
референдумі,
та
використання таких списків).
Порядок
ведення
Державного
реєстру виборців, порядку подання
відомостей про виборців до органів
ведення ДРВ, виборчих комісій,
порядку складання та подання
списків
виборців
визначений
Законом України «Про Державний
реєстр виборців».

- перевірити інформацію, викладену у
зверненні, та встановити факт вчинення
правопорушення;
- установити особу правопорушника;
- запросити правопорушника до органу
внутрішніх справ для складання
уповноваженою
особою
адміністративного протоколу;
- скласти протокол про адміністративне
правопорушення.
Протокол про адміністративне
правопорушення складає уповноважена
посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
Матеріали адміністративного
правопорушення оформляються згідно
з Інструкцією, затвердженою наказом
МВС від 22.02.2001 № 185.
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються в судах (ст. 221
КУпАП).

14. Громадянин звернувся в ОВС із
заявою про порушення його права на
ознайомлення
в
установленому
законом
порядку
із
списком
виборців та про те, що йому
відмовлено
у
видачі
копії
мотивованого
рішення
про
відхилення його скарги (заяви) про
внесення змін до списку виборців,
або порушено строки видачі такого
рішення.

- перевірити інформацію, викладену у
зверненні, та встановити факт вчинення
відповідною посадовою особою органу
ведення реєстру або членом виборчої
комісії правопорушення;
- установити особу правопорушника;
- доставити правопорушника до органу
внутрішніх справ для складання
уповноваженою
особою
адміністративного протоколу;
- скласти адмінпротокол.

Ст. 212-8 КУпАП (Порушення
права
громадянина
на
ознайомлення
з
відомостями
Державного реєстру виборців, зі
списком
виборців,
списком
громадян, які мають право брати
участь у референдумі).

Протокол про адміністративне
правопорушення складає уповноважена
посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються в судах (ст. 221
КУпАП).

Право громадянина на ознайомлення
з відомостями ДРВ, списком
виборців, на видачу йому копії
мотивованого
рішення
про
відхилення його скарги (звернення)
про внесення змін до відомостей
ДРВ, або до списку виборців, чи про
порушення строків видачі копії
такого рішення визначено
ст. ст.
19, 20, 21 Закону України «Про
Державний реєстр виборців».
15. Працівником
міліції
виявлено
самостійно, або в ОВС надійшло
повідомлення
про
здійснення
передвиборної
агітації
особою,
участь якої у передвиборній агітації
заборонена законом;

- ужити заходів щодо негайного
припинення правопорушення;
- установити особу порушника;
- повідомити оперативного чергового
органу внутрішніх справ;
- установити очевидців і зібрати їх
пояснення;
Ст. 212-10 КУпАП (Порушення - доставити правопорушника (силами
обмежень
щодо
ведення мобільної групи) до органу внутрішніх
передвиборної агітації, агітація в справ для складання уповноваженою
день проведення референдуму).
особою адміністративного протоколу;

- скласти рапорт про виявлення
Участь у передвиборній агітації правопорушення і передати зібрані
забороняється:
матеріали оперативному черговому;
1) іноземцям та особам без
громадянства, у тому числі через
Протокол про адміністративне
журналістську діяльність чи у правопорушення складає уповноважена
формі участі у концертах, виставах, посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
спортивних
змаганнях,
інших
Справи
про
вчинення
публічних заходах, що проводяться адміністративного
правопорушення
на підтримку чи за підтримки розглядаються в судах (ст. 221
партії – суб'єкта виборчого процесу КУпАП).
чи кандидата у депутати;
2) органам виконавчої влади,
органам
влади
Автономної
Республіки Крим та органам
місцевого
самоврядування,
правоохоронним органам і судам;
3) у робочий час посадовим і
службовим особам військових
частин
(формувань),
установ
виконання покарань і слідчих
ізоляторів, крім випадків, коли
відповідна посадова чи службова
особа є кандидатом у депутати;
4) членам виборчих комісій
протягом строку їх повноважень у
відповідних виборчих комісіях.
16. Працівником
міліції
виявлено - ужити заходів щодо негайного
самостійно, або в ОВС надійшло припинення правопорушення;
повідомлення
про
проведення - установити особу порушника;
передвиборної агітації поза строками, - повідомити оперативного чергового
встановленими законом, чи в місцях, органу внутрішніх справ;
заборонених законом.
- установити очевидців і зібрати їх
пояснення;
Ст. 212-10 КУпАП (Порушення - доставити правопорушника (силами
обмежень
щодо
ведення мобільної групи) до органу внутрішніх
передвиборної агітації, агітації в день справ для складання уповноваженою
проведення референдуму).
особою адміністративного протоколу;
- скласти рапорт про виявлення
Відповідно до Закону України «Про правопорушення і передати зібрані
вибори народних депутатів України» матеріали оперативному черговому.
передвиборна агітація закінчується о
24.00 останньої п’ятниці перед днем
Протокол про адміністративне
виборів.
правопорушення складає уповноважена
посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).

Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються в судах (ст. 221
КУпАП).
17. Працівником
міліції
виявлено
самостійно, або в ОВС надійшло
повідомлення
про
здійснення
передвиборної агітації у формах і
засобах, що суперечать Конституції
або законам України (надання коштів
за віддання голосу на виборах за
певного кандидата);

- ужити заходів щодо негайного
припинення правопорушення;
- установити особу порушника;
- повідомити оперативного чергового
органу внутрішніх справ;
- установити очевидців і зібрати їх
пояснення;
- доставити правопорушника (силами
мобільної групи) до органу внутрішніх
Ст. 212-10 КУпАП (Порушення справ для складання уповноваженою
обмежень
щодо
ведення особою адміністративного протоколу;
передвиборної агітації, агітації в день - скласти рапорт про виявлення
проведення референдуму).
правопорушення і передати зібрані
матеріали оперативному черговому.
Відповідно до Закону України «Про
вибори народних депутатів України»
Протокол про адміністративне
забороняється
проводити правопорушення складає уповноважена
передвиборну
агітацію,
що посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
супроводжується наданням виборцям
Справи
про
вчинення
грошей чи безоплатно або на адміністративного
правопорушення
пільгових умовах товарів, послуг, розглядаються в судах (ст. 221
робіт, цінних паперів, кредитів, КУпАП).
лотерей.
18. Працівником
міліції
виявлено - ужити заходів щодо негайного
самостійно, або в ОВС надійшло припинення правопорушення;
повідомлення про інші порушення - установити особу порушника;
встановлених законом обмежень - повідомити оперативного чергового
щодо ведення передвиборної агітації, органу внутрішніх справ;
окрім
випадків,
передбачених - установити очевидців і зібрати їх
статтями 212-9, 212-13, 212-14 пояснення;
КУпАП.
- доставити правопорушника (силами
мобільної групи) до органу внутрішніх
Ст. 212-10 КУпАП (Порушення справ для складання уповноваженою
обмежень
щодо
ведення особою адміністративного протоколу;
передвиборної агітації, агітації в день - скласти рапорт про виявлення
проведення референдуму).
правопорушення і передати зібрані
матеріали оперативному черговому;
Протокол

про

адміністративне

правопорушення складає уповноважена
посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються в судах
(ст. 221
КУпАП).
19. Працівником міліції виявлено факт
виготовлення або розповсюдження
друкованих матеріалів, які не містять
відомостей про установу, що
здійснила друк, їх тираж, інформацію
про осіб, відповідальних за випуск.
Ст. 212-13 КУпАП (Виготовлення
або розповсюдження друкованих
матеріалів, які не містять відомостей
про установу, що здійснила друк, їх
тираж, інформацію про осіб,
відповідальних за випуск).
Відповідно до Закону України «Про
вибори народних депутатів України»
забороняється
виготовлення
та
розповсюдження
друкованих
передвиборних
агітаційних
матеріалів, що не містять відомостей
про установу, яка здійснила друк, їх
тираж, інформацію про осіб,
відповідальних за випуск.

20. Патрульним нарядом виявлено осіб,
які розклеювати агітаційні матеріали
на стінах будівлі, на якій розміщено
знак, що вона є пам’ятником
архітектури.

- установити особу порушника;
- установити очевидців і зібрати їх
пояснення;
- повідомити оперативного чергового
органу внутрішніх справ;
- доставити правопорушника до органу
внутрішніх справ для складання
уповноваженою
особою
адміністративного протоколу;
- скласти рапорт про виявлення
правопорушення і передати зібрані
матеріали оперативному черговому;
доповісти
начальнику
органу
внутрішніх справ рапортом з метою
подальшого інформування органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
щодо порушення
законодавства про рекламу;
- друковані матеріали вилучаються та
зберігаються до прийняття відповідного
рішення судом.
Протокол про адміністративне
правопорушення складає уповноважена
посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються в судах (ст. 221
КУпАП).

- вжити заходів щодо негайного
припинення правопорушення;
- установити особу порушника;
- повідомити оперативного чергового
ОВС;
- установити очевидців і зібрати їх
Ст. 212-14 КУпАП (Порушення пояснення;
порядку розміщення агітаційних - доставити правопорушника до органу

матеріалів чи політичної реклами або внутрішніх справ для складання
розміщення їх у забороненому уповноваженою
особою
законом місцях).
адміністративного протоколу;
- скласти рапорт про виявлення
Відповідно до Законів України про правопорушення і передати зібрані
вибори забороняється розміщення матеріали оперативному черговому;
друкованих
передвиборних - з’ясувати, чи містять друковані
агітаційних матеріалів, політичної матеріали інформацію про установу, що
реклами та повідомлень про перебіг здійснила друк, їх тираж, інформацію
виборчого процесу на пам’ятках про осіб, відповідальних за випуск
архітектури, а також у місцях, де (правопорушення, передбачене
ст.
вони
перешкоджають
безпеці 212-13 КУпАП).
дорожнього руху.
Протокол про адміністративне
правопорушення складає уповноважена
посадова особа ОВС (ст. 255 КУпАП).
Справи
про
вчинення
адміністративного
правопорушення
розглядаються в судах (ст. 221
КУпАП).
21. Виявлення
факту
порушення
виборчою комісією чи засобом
масової інформації встановленого
законом порядку опублікування
документів та іншої інформації,
пов’язаних
з
підготовкою
і
проведенням виборів

Протокол про адміністративне
правопорушення
складають
уповноважені особи ОВС, голова,
заступник голови, секретар, інші
члени виборчої комісії, кандидати,
уповноважені
особи,
офіційні
спостерігачі (ст. 255 КУпАП).
Справи
про
вчинення
Ст. 212-20 КУпАП (Порушення адміністративного
правопорушення
порядку опублікування документів, розглядаються в судах (ст. 221
пов'язаних
з
підготовкою
і КУпАП).
проведенням
виборів,
референдуму).

22. Виявлення перешкоджання вільному
здійсненню громадянином свого
виборчого права, перешкоджання
діяльності
іншого
суб'єкта
виборчого процесу, члена виборчої
комісії,
або
офіційного
спостерігача при виконанні ними
своїх повноважень, поєднані з
підкупом,
обманом
або
примушуванням, а також ухилення

- про виявлену або отриману
інформацію доповісти оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу;
- установити очевидців і зібрати їх
пояснення;
- повідомити голову дільничної
виборчої комісії;
- скласти рапорт про виявлення
правопорушення і передати зібрані

члена виборчої комісії у роботі матеріали керівництву ОВС.
комісії без поважних причин.
Ст. 157 КК (Перешкоджання
здійсненню виборчого права або
права брати участь у референдумі,
роботі виборчої комісії або комісії з
референдуму
чи
діяльності
офіційного спостерігача).
23. Виявлення
незаконного
виготовлення або зберігання чи
використання завідомо незаконно
виготовлених виборчих бюлетенів.
ч. 1 ст. 158 КК (Фальсифікація
виборчих документів, документів
референдуму чи фальсифікація
підсумків голосування, надання
неправдивих відомостей до органів
Державного реєстру виборців чи
фальсифікація
відомостей
Державного реєстру виборців).
24. Виявлення
підробки
виборчих
документів, використання завідомо
підроблених виборчих документів
членом
виборчої
комісії,
кандидатом, його уповноваженим
представником,
уповноваженою
особою політичної партії.
ч.ч. 2, 3 ст. 158 КК

поінформувати
оперативного
чергового ОВС та викликати допомогу
та СОГ;
- ужити заходів щодо припинення
злочину, затримання правопорушника;
- вилучити незаконно виготовлені
бюлетені;
- установити очевидців і зібрати їх
пояснення;
- скласти рапорт про виявлення
правопорушення і передати зібрані
матеріали керівництву ОВС.
У
разі
запрошення
головою,
заступником чи секретарем дільничної
виборчої комісії до приміщення для
голосування
і
підтвердження
зазначеного необхідно:
- негайно доповісти оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу;
- до прибуття слідчо-оперативної групи
встановити
очевидців,
зібрати
пояснення;
- з метою вилучення підробленого
документа слідчо-оперативною групою
необхідно забезпечити його зберігання
до прибуття групи.

25. Виявлення незаконної передачі іншій У
разі
запрошення
головою,
особі виборчого бюлетеня виборцем. заступником чи секретарем дільничної
виборчої комісії до приміщення для
ч. 4 ст. 158 КК
голосування
і
підтвердження
зазначеного слід:
- негайно доповісти оперативному

черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу;
- до прибуття слідчо-оперативної групи
встановити
очевидців,
зібрати
пояснення;
- забезпечити зберігання бюлетеня до
прибуття СОГ.
26. Встановлення
викрадення
чи
приховування виборчого бюлетеня,
виборчого протоколу або скриньки з
бюлетенями
або
незаконного
знищення чи псування скриньки з
бюлетенями
ч. 5, 6 ст. 158 КК

27. Наявне звернення громадян до
працівника міліції про умисне
надання членом виборчої комісії
громадянину
можливості
проголосувати за іншу особу чи
проголосувати більше ніж один раз
у ході голосування або надання
виборчого бюлетеня особі, яка не
включена до списку виборців, або
надання виборцю заповненого
виборчого бюлетеня.

У
разі
запрошення
головою,
заступником чи секретарем дільничної
виборчої комісії до приміщення для
голосування
і
підтвердження
зазначеного слід:
- негайно доповісти оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу;
- до прибуття слідчо-оперативної групи
встановити
очевидців,
зібрати
пояснення;
- ужити заходів щодо затримання
правопорушника,
збереження
обстановки на місці скоєння злочину;
- вилучити та забезпечити зберігання
бюлетеня до прибуття СОГ.
- повідомити голову дільничної
виборчої
комісії
про
виявлені
порушення;
- негайно доповісти оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу;
- до прибуття слідчо-оперативної групи
встановити
очевидців,
зібрати
пояснення;
- ужити заходів щодо затримання
правопорушника.

ч. 8 ст. 158 КК
28. Зафіксовано умисне порушення
таємниці голосування під час
проведення виборів, що виявилося у
розголошенні змісту волевиявлення
громадянина, який взяв участь у
виборах, вчинене членом виборчої

- негайно доповісти оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу;
- повідомити голову виборчої комісії;
- до прибуття слідчо-оперативної групи
встановити
очевидців,
зібрати

комісії чи іншою службовою особою пояснення;
з використанням свого службового - ужити заходів щодо затримання
становища.
правопорушника.
Ст. 159 КК (Порушення таємниці
голосування).
29. Під час виборів телефоном спецлінії
«102» надійшло повідомлення, що на
виборчій
дільниці
закладено
вибуховий пристрій.

- черговий ОВС негайно доповідає
керівництву ОВС, оперативному штабу,
повідомляє наряд міліції, що охороняє
виборчу
дільницю,
та
голову
відповідної дільничної виборчої комісії
Ст. 259 КК (Завідомо неправдиве про одержане повідомлення;
повідомлення про загрозу безпеці - за узгодженою з головою виборчої
громадян,
знищення
чи комісії вказівкою керівництва ОВС
пошкодження об’єктів власності).
наряд міліції здійснює безпечну
евакуацію громадян, не допускаючи
паніки. При цьому слід точно
виконувати положення, відповідно до
яких
організація
проведення
голосування
та
підтримання
у
приміщенні
належного
порядку
покладаються на дільничну виборчу
комісію;
- при виявленні предметів або речовин,
які викликають підозру, наряду міліції
слід негайно доповісти оперативному
черговому
ОВС.
До
прибуття
працівників вибухово-технічної служби
встановити кордони небезпечної зони,
обгородити її та обмежити доступ до
неї;
- забезпечити охорону виборчих
бюлетенів;
- після прибуття працівників вибуховотехнічної
служби
інформувати
старшого про місце знаходження
підозрілого предмета (предметів);
- після усунення небезпеки повідомити
голову дільничної виборчої комісії про
можливість продовження роботи;
- ужити заходи щодо встановлення
особи заявника.

30. На виборчій дільниці громадянин у У

разі

запрошення

головою,

стані алкогольного сп’яніння вчинив
бійку з членами виборчої комісії,
перекинув столи з виборчою
документацію.
Ст. 296 КК (Хуліганство).

заступником чи секретарем дільничної
виборчої комісії до приміщення для
голосування слід:
- ужити заходів щодо припинення
правопорушення
та
затримання
правопорушника;
- негайно доповісти оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу;
- до прибуття СОГ встановити
очевидців, зібрати пояснення;
- скласти рапорт про правопорушення;
- забезпечити зберігання речових
доказів до прибуття СОГ.

31. Виявлено пошкодження печаток, - негайно доповісти оперативному
дверей,
решіток
кімнати,
де черговому
ОВС,
черговому
знаходяться виборчі бюлетені.
оперативного штабу та повідомити
голову дільничної виборчої комісії;
- до прибуття слідчо-оперативної групи
забезпечити охорону місця події і
виконати
необхідні
першочергові
оперативно-розшукові дії;
- усі подальші слідчі дії здійснювати
тільки за умови присутності членів
виборчої комісії.
32. У приміщенні виборчої дільниці під - негайно доповісти оперативному
час голосування виявлено підозрілу черговому
ОВС,
черговому
валізу.
оперативного штабу та повідомити
голову дільничної виборчої комісії;
- обгородити місце знаходження
підозрілого предмету;
- у разі прийняття рішення виборчою
комісією
про
призупинення
її
діяльності, невідкладно вжити заходів
щодо безпечної евакуації усіх громадян,
але не допускати паніки;
- забезпечити охорону виборчих
бюлетенів;
- ужити доцільних заходів щодо
встановлення і затримання підозрілих
осіб;
- після усунення небезпеки повідомити
голову дільничної виборчої комісії про

можливість продовження роботи.
33. У день виборів у приміщенні, де
знаходиться
виборча
дільниця,
знайдено
речовину
невідомого
походження

- ужити заходів щодо недопущення
подальшого контакту присутніх з
підозрілою речовиною.
- негайно доповісти оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу та повідомити
голову дільничної виборчої комісії.
- забезпечити охорону виборчих
бюлетенів.
- обгородити місце знаходження
речовини невідомого походження,
обмежити доступ громадян до неї.
Безпосередній огляд та вилучення
підозрілої
речовини
проводиться
працівниками
санітарноепідеміологічної (аварійно-рятувальної)
служби, яку викликає оперативний
черговий ОВС.

34. Під час голосування в приміщенні - негайно доповісти про ситуацію, що
виборчої дільниці сталася пожежа
склалася
на
виборчій
дільниці,
оперативному
черговому
ОВС,
черговому оперативного штабу та
повідомити голову дільничної виборчої
комісії;
- викликати працівників пожежнорятувальної служби та швидку медичну
допомогу;
- організувати гасіння вогню підручним
знаряддям та засобами пожежогасіння;
- організувати охорону виборчих
бюлетенів;
- надати допомогу нарядам Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій, міліції, які прибули на місце
події;
- при підозрі, що був підпал,
організувати охорону слідів можливого
злочину;
- нарядам міліції, що прибули на місце
події, ужити заходів з розшуку та
затримання злочинців.

35. Під час проведення голосування
громадянин намагається здійснити
акт самоспалення чи іншу спробу
суїциду

36. Під час голосування чи підведення
підсумків голосування на виборчій
дільниці згасло світло

37. Група громадян, застосовуючи силу
(можливо – зброю), намагається
увірватися до приміщення виборчої
дільниці

- ужити відповідних заходів щодо
припинення спроби суїциду, надати
громадянинові долікарську допомогу,
звернутись до присутніх – хто є з
медичних працівників;
- викликати швидку медичну допомогу
та за необхідності – працівників
пожежно-рятувальної служби;
- негайно доповісти про ситуацію на
виборчій
дільниці
оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу та повідомити
голову дільничної виборчої комісії;
- до прибуття слідчо-оперативної групи
обмежити доступ інших громадян до
місця події;
- здійснити заходи щодо заборони
паркування транспорту поблизу місця
події.
- негайно доповісти про ситуацію, що
склалася
на
виборчій
дільниці,
оперативному
черговому
ОВС,
черговому оперативного штабу;
- ввести в дію безпечне джерело
освітлення (особистий ліхтарик тощо);
- забезпечити охорону приміщення для
голосування чи кімнати, де працює
дільнична виборча комісія, а також
збереження виборчих бюлетенів;
- ужити заходів щодо недопущення
протиправних дій та провокацій;
зателефонувати
в
службу
електромереж.
- негайно доповісти про ситуацію на
виборчій
дільниці
оперативному
черговому
ОВС,
черговому
оперативного штабу та повідомити
голову дільничної виборчої комісії;
- викликати резерв;
- застосовуючи спеціальні засоби,
завадити намаганням увірватися до
приміщення, де працює виборча комісія
чи знаходяться виборчі бюлетені;
силами
резерву
блокувати
організаторів і активних учасників

порушення громадського порядку.
38. Група
людей
намагається - негайно доповісти про ситуацію на
проникнути до приміщення виборчої виборчій
дільниці
оперативному
дільниці після її закриття, не черговому
ОВС,
черговому
виключається щоб вплинути на оперативного штабу та повідомити
процес або результат підрахунку голову дільничної виборчої комісії;
голосів
- роз’яснити громадянам, що вони
порушують чинне законодавство і
попередити про відповідальність;
- у разі непокори і продовження спроб
проникнути із застосуванням сили –
викликати резерв;
- застосовуючи спеціальні засоби, стати
на перешкоді намаганням увірватися до
приміщення, де працює виборча комісія
чи знаходяться виборчі бюлетені;
силами
резерву
блокувати
організаторів і активних учасників
порушення громадського порядку.
39. Під час охорони виборчої дільниці до - не припиняти охорони виборчої
працівника
міліції
звернувся дільниці;
громадянин з повідомленням про - установити: дані особи, від якої
вчинення
правопорушення
чи отримано інформацію; час, місце,
злочину в іншому місці
спосіб та всі інші відомості щодо
можливого
правопорушення
чи
злочину; кількість осіб, які, можливо,
скоїли це правопорушення чи злочин,
та відомості про них;
- негайно доповісти всю наявну
інформацію оперативному черговому
ОВС, черговому оперативного штабу;
- якщо дозволяють обставини та за
умови виконання п. 1 з дотриманням
заходів особистої безпеки затримати
правопорушника(-ів) або злочинця(-ів)
по «гарячих слідах».
1.22. Дії працівників органів внутрішніх справ під час
переслідування транспортних засобів.
Працівниками ОВС допускається переслідування транспортних засобів з
особами, що підозрюються в скоєнні злочину, водіїв, які не виконали вимогу
працівника міліції про зупинку або зникли з місця ДТП, а також водіїв, що
своїми діями наражають на небезпеку життя чи здоров'я інших учасників
дорожнього руху.

При переслідуванні транспортного засобу правопорушника працівник
ОВС для координації дій інших нарядів ДПС доповідає оперативному
черговому про:
місце початку переслідування;
модель, колір, номерний знак транспортного засобу;
причину переслідування (відповідність орієнтуванню, протиправні дії
водія чи пасажирів такого транспортного засобу, підозра у причетності до
скоєння злочину, підтверджена інформація про наявність в салоні автомобіля
зброї або заручників, невиконання вимог про зупинку та ін.);
особливі прикмети автомобіля, водія або пасажирів;
видимі технічні пошкодження чи несправності;
постійно інформує про напрямок та маршрут руху транспортного засобу,
який переслідується.
З метою забезпечення під час переслідування власної безпеки і безпеки
інших учасників дорожнього руху працівник ОВС повинен:
Передавати черговому інформацію про місцезнаходження та маршрут
руху транспортного засобу, який переслідується з мінімальним інтервалом.
Використовувати гучномовний пристрій патрульного автомобіля для
попередження інших учасників дорожнього руху про можливу небезпеку.
Під час переслідування постійно тримати ввімкненими ближнє світло фар,
спеціальні звукові і світлові сигнали, встановлені на патрульному автомобілі.
Обирати безпечну швидкість руху автомобіля (мотоцикла) виходячи з
конкретних умов, з урахуванням забезпечення максимальної безпеки інших
учасників дорожнього руху.
Бути максимально уважним до дій водія та пасажирів переслідуваного
транспортного засобу та інших учасників дорожнього руху, запобігати
створенню аварійних обстановок.
При переслідуванні правопорушника водій патрульного автомобіля
безпосередньо контролює дорожню обстановку, враховує поведінку
переслідуваного автомобіля, забезпечуючи при цьому максимально можливу
безпеку інших учасників руху. Працівник ОВС, який перебуває на
пасажирському сидінні, контролює рух автомобіля правопорушника (напрямок
руху, маршрут), веде переговори з черговим по радіозв'язку, інформує водія про
зміну дорожньої обстановки.
Після зупинки транспортного засобу, що переслідувався, дотримуватись
заходів особистої безпеки, а також:
негайно доповісти черговому по підрозділу (командиру) про місце, де
закінчено переслідування, та одночасно визначитись з необхідністю надання
допомоги іншими нарядами для затримання підозрюваних;
зупиняти патрульний автомобіль лише позаду транспортного засобу, який
переслідувався, на відстані не менше 10 метрів;
відповідно до вимог Закону України «Про міліцію» приготувати до
застосування табельну вогнепальну зброю;
використовуючи для особистого захисту корпус патрульного автомобіля,
за допомогою гучномовця або голосом дати водієві та пасажирам

транспортного засобу, який переслідувався (далі - затримані), команду:
«Заглушити двигун! Без команди не відкривати дверцята автомобіля! Викинути
через відкриті вікна зброю та ключі запалювання! По одному, починаючи з
водія, виходити з салону з піднятими руками та ставати обличчям до дверцят
автомобіля!»;
після безумовного виконання всіх команд працівнику ОВС, постійно
контролюючи дії правопорушників, дозволяється підходити до транспортного
засобу, який переслідувався, для здійснення затримання;
перед посадкою затриманих в патрульний автомобіль проводиться
зовнішній огляд їх одягу і речей з метою вилучення у них предметів, що можуть
бути використані для нападу на працівника ОВС, заподіяння шкоди собі чи
іншим особам, які перебувають в салоні автомобіля.
У разі якщо кількість підозрюваних осіб в транспортному засобі, який
переслідувався, більше трьох осіб, затримання останніх здійснюється лише
після прибуття на місце додаткового наряду для надання допомоги. До
прибуття такого наряду працівниками підрозділів ДПС підозрюваним особам
забороняється залишати свій транспортний засіб. При цьому подається команда
голосом: «Не рухатись! Руки тримати за головою!»
Не проводиться переслідування водіїв, які допустили незначні порушення
правил або коли небезпека порушення минула. У таких випадках про
порушення повідомляється на наступний за напрямком руху порушника
маршрут патрулювання (пост). Про вчинене правопорушення складається
рапорт, який по закінченні роботи передається до підрозділу з адміністративної
практики для відповідного реагування.
Категорично забороняється переслідування:
на службових автомобілях (автобусах, мотоциклах), які не мають
спеціальних світлових та звукових пристроїв, на власних або приватних
транспортних засобах;
водіїв мопедів, мотоциклів без мотошоломів, за винятком випадків, коли
наявна інформація про скоєння ними злочинів.
1.23. Дії працівників органів внутрішніх справ під час несення служби
по нагляду за безпекою дорожнього руху.
Під час несення служби по нагляду за безпекою дорожнього руху, дії
працівників органів внутрішніх справ повинні бути такі:
Під час несення служби працівникам органу внутрішніх справ
забороняється:
Виймати з кобури і передавати будь-кому свою табельну вогнепальну
зброю.
Відволікатися від служби і послаблювати увагу під час нагляду за
дорожнім рухом.
Вступати в розмови з учасниками дорожнього руху з питань, які не мають
відношення до служби.
Порушувати правила радіообміну, вести неслужбові розмови по
телефону.
Заходити без службової необхідності в жилі будинки та інші приміщення.

У взаємовідносинах з учасниками дорожнього руху забороняється:
звертатися до учасників дорожнього руху на «ти»;
використовувати погрозливі чи ображаючі жести;
допускати при спілкуванні зневажливий тон, грубість, неввічливе
викладення зауважень, вирази або репліки, які ображають людську гідність,
погрози;
пред'являти безпідставні звинувачення.
Перевозити сторонніх громадян і вантажі в патрульному автомобілі
(автобусі, мотоциклі), а також залишати його незамкненим та без нагляду.
Доставляти затриманих осіб до територіальних ОВС на транспортних
засобах, які не призначені для перевезення людей.
Використовувати під час несення служби технічні засоби та прилади, які
не сертифіковані в Україні та не пройшли повірку або мають свідоцтво про
повірку, термін дії якого минув.
Самовільно залишати пост, маршрут патрулювання або відхилятися від
нього і змінювати порядок несення служби.
Порушувати або відступати від вимог ПДР, за винятком випадків,
визначених чинним законодавством.
Передавати будь-кому спеціальні засоби чи прилади, право керування
патрульним транспортним засобом.
Залишати без нагляду в патрульному транспорті затриманих осіб.
Використовувати для несення служби приватні транспортні засоби.
1.24. Дії працівників органів внутрішніх справ у зв’язку з
отриманням інформації про ДТП працівники органів внутрішніх справ
(ДПС) зобов’язані:
Невідкладно доповісти командирові підрозділу інформацію про ДТП, яка
стала йому відома, включаючи випадки, коли вона сталася поза постом або
маршрутом патрулювання, і надалі діє відповідно до отриманих вказівок, а у
невідкладних випадках (аварія з тяжкими наслідками, небезпечним вантажем,
зниклим транспортним засобом) негайно виїхати до місця пригоди.
При отриманні повідомлення з'ясовувати прізвище, ім'я та по батькові,
адресу і номер телефону особи, що повідомила про ДТП.
Прибувши на місце пригоди, у результаті якої отримали тілесні
ушкодження люди, до приїзду слідчо-оперативної групи:
Доповісти черговому, командиру підрозділу або особі, яка його заміщає,
про обставини події (уточнене місце, час, кількість потерпілих, наявність на
місці всіх учасників ДТП та їх транспортних засобів, інформацію про
небезпечний вантаж, зону ураження тощо) та чітко виконувати доручення
останнього щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
Уживати заходів з огородження місця пригоди необхідною кількістю
тимчасових технічних засобів регулювання дорожнім рухом (направляючі
конуси, огороджувальна стрічка, дорожні знаки, інформаційні щити «Увага!
Оформлення ДТП», інше) та одночасного надання першої медичної допомоги
потерпілим і доставляння їх до медичних закладів.

Зібрати інформацію про постраждалих, у які медичні заклади і ким вони
відправлені.
З'ясувати тип, марку, колір і реєстраційні номерні знаки транспортних
засобів, на яких до його прибуття були відправлені постраждалі.
У присутності двох свідків зафіксувати місце, час, вид, обставини та
наслідки ДТП.
Установити транспортні засоби, водіїв, пасажирів та інших осіб,
причетних до ДТП, її свідків і забезпечує присутність вказаних осіб на місці
пригоди до прибуття слідчо-оперативної групи. Опитати їх про обставини
пригоди і записати установчі дані.
Забезпечити охорону місця пригоди та вживати заходів до збереження
слідів та речових доказів.
Вжити заходів до поновлення руху повз місце пригоди або організувати
його об'їзд по безпечному маршруту.
Доповісти прибулому на місце події керівникові слідчо-оперативної групи
(далі - СОГ) (прокурору, слідчому, працівникові, що здійснює дізнання)
інформацію про причетних до ДТП осіб і свідків, передати йому зібрані
відомості й речові докази і надалі діяти за його вказівками.
За вказівкою старшого СОГ забезпечити участь свідків під час проведення
огляду місця пригоди та організовує огляд осіб, причетних до ДТП, у медичних
закладах.
За дорученням слідчого в присутності понятих провести необхідні виміри,
огляд транспортних засобів, дані про які вносяться старшим СОГ до протоколів
огляду транспортних засобів та огляду місця ДТП і схеми до нього. Спільно з
відповідальною посадовою особою дорожньої або комунальної організації
обстежити дорожні умови в місці скоєння ДТП з метою виявлення та фіксації
недоліків в утриманні доріг (вулиць), які могли стати супутньою або
безпосередньою причиною скоєння ДТП. За результатами обстеження
складається акт, який в обов'язковому порядку додається до протоколу огляду
місця ДТП.
Надати старшому СОГ допомогу в з'ясуванні обставин скоєння ДТП,
оформленні необхідних матеріалів пригоди, установленні її учасників і свідків,
прикмет транспортних засобів, які залишили місце пригоди, та ймовірних
шляхів їх руху. Негайно вжити заходів реагування для переслідування та
затримання підозрюваних транспортних засобів.
За необхідності видати приписи дорожнім, комунальним організаціям або
аварійно-технічним службам щодо усунення наслідків пригоди для відновлення
нормальних умов дорожнього руху.
У разі якщо водій залишив місце ДТП, установити ймовірний напрямок
його руху, марку, тип, державний реєстраційний номерний знак, колір, а також
особливі прикмети транспортного засобу і водія, про що проінформувати
чергового територіального ОВС та командира підрозділу (начальника) відділу
(відділення) Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних
територій міст, районів, районів у містах. Вживати заходів щодо встановлення

транспортного засобу та водія, який залишив місце пригоди, по «гарячих
слідах».
Отримані при первинному огляді місця ДТП і опитуванні свідків дані про
зниклий транспортний засіб з водієм, його можливий подальший рух негайно
доповідати командирові підрозділу ДПС або його заступнику і далі діяти
відповідно до одержаних вказівок.
У межах компетенції здійснити перевірку прилеглої території,
автостоянок, підприємств, СТО, приватних майстерень на предмет виявлення
зниклого транспортного засобу та виконувати інші вказівки старшого слідчооперативної групи.
При оформленні матеріалів ДТП з транспортним засобом, в якому
перебувають працівники консульських, дипломатичних представництв, які
користуються імунітетом та мають дипломатичну або консульську картку
встановленої форми, запропонувати водію бути присутнім при оформленні
матеріалів пригоди. У разі якщо водій або будь-хто з пасажирів висловлює
небажання бути при цьому присутнім, записати необхідні дані (обов'язково номер дипломатичної, консульської картки) про учасників події і дозволити їм
їхати. У такому випадку в протоколі огляду місця події робиться запис про
причину відсутності водія. Протокол підписується особою, що його склала, та
двома свідками.
Оформлення матеріалів про порушення ПДР, що спричинили
ушкодження транспортних засобів, вантажів, доріг, дорожніх споруд або
іншого майна і заподіяли при цьому тільки матеріальну шкоду, за рішенням
командира підрозділу ДПС або його заступника може здійснюватися
працівником підрозділу ДПС самостійно відповідно до вимог чинного
законодавства України.
1.25. Дії працівників органів внутрішніх справ при здійсненні нагляду
за перевезенням небезпечних вантажів.
При здійсненні нагляду за перевезенням небезпечних вантажів
працівники органів внутрішніх справ (ДПС) зобов’язані:
При контролі за перевезенням небезпечного вантажу перевіряти у водія
перераховані в ПДР документи, а саме:
узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу,
видане Державтоінспекцією;
свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечного
вантажу;
свідоцтво про допуск водія до перевезення небезпечного вантажу.
У випадку якщо небезпечний вантаж не відповідає умовам та режимам
перевезення, забороняти подальший рух транспортного засобу, про що
повідомляти чергову частину управління (відділу) Державтоінспекції МВС
ГУМВС, УМВС та діяти відповідно до прийнятих рішень щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху та належного збереження небезпечного вантажу.
У разі вимушеної зупинки транспортного засобу з небезпечним вантажем,
негайно доповісти до чергової частини час зупинки, причину, ідентифікаційний
код виду небезпеки (верхня частина інформаційної таблиці) та

ідентифікаційний номер небезпечного вантажу (нижня частина інформаційної
таблиці) і діяти за рішенням чергового. Після цього перевірити правильність
позначення місця зупинки згідно з ПДР, а також вживати заходів до евакуації
транспортного засобу за межі дороги. У разі вимушеної зупинки транспортного
засобу через пошкодження тари або упаковки з небезпечним вантажем,
властивості якого є небезпечними для інших учасників руху, місце зупинки
додатково позначити двома дорожніми знаками «В'їзд заборонено»,
установленими попереду і позаду транспортного засобу на відстані до 300 м від
нього. За необхідності організувати рух інших засобів в об'їзд місця вимушеної
зупинки. Про місце такої вимушеної зупинки та її причини негайно повідомити
чергового Державтоінспекції МВС або органу внутрішніх справ та діяти за його
вказівкою.
Прибувши до місця ДТП за участю транспортного засобу з небезпечним
вантажем:
За допомогою засобів зв'язку повідомити командирові підрозділу
(черговому) про час, місце пригоди, її характер, причини та наслідки, можливу
зону ураження, наявність або відсутність протікання чи розсипання вантажу,
наявність або відсутність загоряння, дані про ідентифікаційний код небезпеки
(верхня частина інформаційної таблиці) та ідентифікаційний номер речовини
(нижня частина інформаційної таблиці).
Контролювати правильність позначення дорожніми знаками місця
зупинки, організовувати можливі шляхи під'їзду рятувального транспорту та
дорожній рух транспорту поза межами зони ураження. У разі неможливості
встановлення небезпечних властивостей вантажу перекрити рух на відстані до
300 м від місця пригоди і вжити заходів з недопущення до зони сторонніх осіб.
Надати можливу допомогу рятувальним службам з надання першої
медичної допомоги потерпілим та організації їх евакуації до медичних закладів.
Інформувати чергового про хід робіт з нормалізації руху.
Організувати в необхідних випадках рух транспортних засобів в об'їзд
місця пригоди.
Після усунення наслідків пригоди і ліквідації зони ураження
рятувальними службами доповісти командирові підрозділу про можливість
подальшого руху та діяти відповідно до його вказівки.
1.26. Дії працівників органів внутрішніх справ (ДПС) по розшуку
транспортних засобів.
При здійсненні заходів по розшуку транспортних засобів, працівники
органів внутрішніх справ зобов’язані:
При несенні служби на постах і маршрутах патрулювання, з дотриманням
заходів особистої безпеки зупиняти транспортні засоби, подібні за маркою,
кольором і характерними прикметами до тих, що знаходяться в розшуку,
звіряти тип, модель, державний реєстраційний номерний знак, ідентифікаційні
номери кузова, шасі (рами) і двигуна з даними, записаними в реєстраційних
документах, і через чергові частини підрозділів ОВС проводити перевірку цих
даних за наявними автоматизованими інформаційно-пошуковими системами
зареєстрованих транспортних засобів та тих, що розшукуються.

У разі виявлення транспортного засобу, що розшукується, вживати
заходів до затримання цього транспортного засобу та осіб, які в ньому
знаходяться, і негайно доповідати про це командирові підрозділу або черговому
територіального ОВС. При цьому забезпечувати особисту безпеку, безпеку
учасників дорожнього руху, а також уживати заходи до збереження слідів,
знарядь злочину та інших речових доказів.
По прибутті СОГ доповідати старшому групи про обставини події та за
його вказівкою надавати допомогу в доставлянні транспортного засобу та
затриманих осіб до територіального ОВС.
При введенні в дію спеціальних заходів «Перехват»:
Негайно передислокуватися на загороджувальні пости (які закріплені
відповідним планом проведення заходів за підрозділом ДПС) і здійснювати
перевірку транспортних засобів та осіб, що в них знаходяться, за прикметами,
які надані для розшуку.
Командири підрозділів ДПС, особи, що їх заміщають (старші змін), в
перші 30 хв. з моменту введення в дію спеціальних заходів «Перехват»
забезпечують підлеглих, які несуть службу на загороджувальних постах,
необхідною екіпіровкою та спеціальними засобами захисту.
Несення служби нарядами ДПС на загороджувальних постах
здійснюється до зміни наступним таким нарядом, який також має відповідну
екіпіровку та спеціальні засоби захисту.
Про результати роботи на таких постах кожен працівник підрозділу ДПС
складає окремий мотивований рапорт командиру підрозділу.
1.27. Дії працівники органів внутрішніх справ (ДПС) по дотриманню
заходів особистої безпеки при несенні служби по нагляду за безпекою
дорожнього руху.
Під час несення служби по нагляду за безпекою дорожнього руху,
працівник органу внутрішніх справ (ДПС) з метою забезпечення особистої
безпеки зобов’язані:
Знаходитись на тротуарі, а за його відсутності - на узбіччі дороги чи
вулиці або на острівці безпеки.
Виходити на проїзну частину дороги лише для здійснення розпорядчорегулювальних дій, огляду місця ДТП та надання допомоги учасникам
дорожнього руху.
При оформленні ДТП, наданні допомоги учасникам дорожнього руху на
проїзній частини облаштовувати ці місця сигнальними конусами в достатній
кількості та дорожніми знаками «Об'їзд перешкоди з правого боку» або «Об'їзд
перешкоди з лівого боку» з установленням знака аварійної зупинки чи
увімкненням аварійної сигналізації.
Здійснювати нагляд за дорожнім рухом у місцях, визначених карткою
маршруту патрулювання.
При проведенні відпрацювань, якщо маршрут патрулювання не визначено
карткою, вибирати місце несення служби таким чином, щоб знаходитися в
межах чіткої видимості для всіх учасників дорожнього руху і мати можливість
для своєчасного припинення правопорушення.

Проводити перевірку документів та розбір правопорушення лише на
тротуарі чи узбіччі дороги (вулиці), острівці безпеки під прикриттям
автомобіля. Службовий автомобіль (автобус, мотоцикл) при цьому необхідно
ставити також на тротуарі чи узбіччі дороги (вулиці) за умови дотримання ПДР.
Здійснювати зупинку транспортних засобів за допомогою жезла з
використанням поданого свистком сигналу для привертання уваги учасників
дорожнього руху. При цьому враховувати швидкість руху, тип, габарити, вагу
транспортного засобу, стан дорожнього покриття, інтенсивність та щільність
транспортного потоку.
По можливості не знаходитися на слизьких ділянках дорожнього
покриття.
Вибирати для зупинки транспортного засобу темного часу доби найбільш
освітлені ділянки дороги, а в разі неможливості використовувати світло фар
патрульного транспортного засобу та спеціальних світлових сигнальних
пристроїв.
При зупинені транспортних засобів та перевірці документів:
Наближаючись до зупиненого автомобіля, перевірити, чи зачинена
кришка багажника, оглянути салон автомобіля, темної пори доби освітити
салон електричним ліхтариком або запропонувати водієві ввімкнути освітлення
салону.
Після отримання документів знаходитися біля зупиненого транспортного
засобу збоку, щоб виключити можливість нанесення удару при різкому
відкритті дверей або раптовому початку руху.
У разі знаходження водія поруч з працівником підрозділу ДПС обирати
позицію, що забезпечує постійний контроль за діями водія, пасажирів та рухом
транспортних засобів. Інші працівники, що знаходяться в складі наряду,
повинні займати положення, що дозволяє забезпечувати взаємну страховку та
виключає у випадку застосування зброї ураження працівника, що страхується.
У разі знаходження в транспортному засобі групи осіб забезпечувати
страхування працівника підрозділу ДПС, що здійснює перевірку, іншим
працівником.
Під час руху з метою зупинення транспортного засобу - учасника
дорожнього руху вмикати спеціальні світлові і звукові сигнальні пристрої на
патрульному транспортному засобі.
Категорично забороняється стояти перед або за зупиненим транспортним
засобом, спиною до учасників дорожнього руху та руху транспортних засобів,
зупиняти патрульний автомобіль попереду зупиненого транспортного засобу та
здійснювати в нічний час зупинення двох і більше транспортних засобів.
Темної пори доби, незалежно від кліматичних умов, працівник ДПС ДАІ
повинен бути одягнутий у світловідбиваючий одяг (жилет).
У випадку виявлення транспортного засобу, що розшукується, або осіб,
які підозрюються в скоєнні злочину, працівникам, що входять до складу наряду,
вживати, залежно від конкретних обставин, необхідні запобіжні заходи для
проведення обшуку затриманих та огляду транспортного засобу з метою

виявлення і вилучення зброї відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про
міліцію».
Огляд транспортного засобу проводити після того, як працівниками
наряду встановлено контроль за поведінкою затриманих.
У разі загострення ситуації працівникові підрозділу ДПС, що забезпечує
безпеку, рекомендується пересунути кобуру ближче до пряжки ременя,
розстебнути її та зняти пістолет із запобіжника. У цьому випадку страхуючий,
якщо він уважає, що в обстановці, яка складається, можуть виникнути
обставини для застосування вогнепальної зброї, має право оголити пістолет і
привести його в готовність.
Заходи безпеки працівників підрозділів ДПС при оформленні ДТП.
Усі необхідні дії на місці ДТП виконувати тільки після його огородження
технічними засобами організації дорожнього руху (далі - ТЗОДР) і тимчасової
зміни порядку організації дорожнього руху в зоні ДТП.
Початкові дії працівників підрозділів ДПС і СОГ на місці ДТП із
забезпечення безпеки дорожнього руху:
Увімкнути на службовому транспортному засобі, який розміщується на
проїзній частині дороги, як елемент прикриття, проблискові маячки й аварійну
світлову сигналізацію.
Працівникам підрозділів ДПС забороняється знаходитися в патрульному
автомобілі, який використовується як прикриття.
Обстежити місце ДТП та виставити сигнальні конуси, що позначають
його межі.
У разі розташування місця ДТП на одному боці проїзної частини
необхідно виставити сигнальні конуси перед транспортним засобом прикриття
на відстані 5 - 10 метрів (поза населеними пунктами - до 20 метрів).
У разі розташування місця ДТП на обох боках проїзної частини з одного
напрямку під'їзду до місця ДТП розмістити транспортний засіб прикриття, а з
іншого напрямку необхідно виставити сигнальні конуси на відстані 15 - 20 м від
місця ДТП і біля них. На краю проїзної частини виставити працівника
підрозділу ДПС (регулювальника), який виконує розпорядчо-регулювальні дії.
Організувати із застосуванням ТЗОДР дорожній рух у зоні ДТП.
ТЗОДР у зоні ДТП встановлювати відповідно до наступних вимог:
Довжина зони ДТП повинна бути мінімальною і забезпечувати безпеку
осіб, що здійснюють роботи на місці ДТП, а також безпечний режим руху
пішоходів і транспортних засобів.
На початку зони ДТП установлюється попереджувальний дорожній знак
«Інша небезпека» (поза населеними пунктами на відстані 150 - 300 м, у
населених пунктах - на відстані 50 - 100 м). Знак розміщують на узбіччі якомога
ближче до краю проїзної частини. За умови кількості смуг руху в одному
напрямку дві і більше та розташуванні місця ДТП ближче до осі дороги
попереджувальний дорожній знак «Інша небезпека» (аварійно небезпечна
ділянка) установлюють на осі дороги.
Інформаційне табло «Увага! Оформлення ДТП» встановлюється разом з
попереджувальним дорожнім знаком «Інша небезпека» (аварійно небезпечна

ділянка). Винятком є випадок установлення інформаційного табло «Увага!
Оформлення ДТП» на осі дороги на відстані 25 м у населеному пункті (50 м
поза населеним пунктом) за напрямком від місця встановлення
попереджувального дорожнього знака «Інша небезпека» (аварійно небезпечна
ділянка).
Темного часу доби і в умовах недостатньої видимості застосування
спеціальних світлових сигнальних пристроїв обов'язкове на всіх дорогах
незалежно від освітлення. Крім того, їх застосування є обов'язковим на ділянках
доріг під шляхопроводами, естакадами, мостами або в тунелях.
Кількість
спеціальних
світлових
сигнальних
пристроїв,
що
встановлюються для кожного напрямку руху в зоні ДТП, повинна бути не
менше 5. Вони встановлюються:
на початку зони ДТП - спільно з інформаційним табло «Увага!
Оформлення ДТП»;
на сигнальних конусах, що позначають траєкторію об'їзду місця ДТП.
Огороджувальна стрічка повинна використовуватись для огородження тієї
частини місця ДТП, яка поширюється за межі проїзної частини на тротуар, а
також в інших випадках, коли необхідно унеможливити шляхом застосування
огороджувальної стрічки рух пішоходів у місці ДТП.
Категорично забороняється оформлення матеріалів ДТП у службовому
автомобілі, що використовується як прикриття.
В обов'язковому порядку незалежно від часу доби працівники ДПС, які
проводять оформлення матеріалів ДТП, повинні бути одягнуті в одяг зі
світловідбиваючими елементами (жилети).
1.28. Дії працівників органів внутрішніх справ (ДПС) під час несення
служби при проведенні масових заходів і виникненні надзвичайних
ситуацій.
Під час несення служби при проведенні масових заходів і виникненні
надзвичайних ситуацій працівники органів внутрішніх справ (ДПС) зобов’язані:
Сприяти безперешкодному проїздові транспортних засобів, що
здійснюють перевезення працівників міліції, військових нарядів, а також
транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, брати участь у здійсненні
заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану.
Уживати заходів щодо забезпечення громадського порядку, попередження
та припинення злочинів, адміністративних правопорушень, спостерігати за
поведінкою громадян, які знаходяться в зоні території, що обслуговується.
Інформувати старшого наряду (чергову частину управління (відділу)
Державтоінспекції ГУМВС, УМВС або командування підрозділу) про всі зміни
оперативної обстановки (початок, кількість учасників та обставини проведення
цих заходів) і виявлені правопорушення.
Надавати допомогу іншим нарядам і постам ОВС у припиненні та
документуванні правопорушень.
Спільно з підрозділами ОВС вживати заходів до ліквідації наслідків,
пов'язаних з проведенням несанкціонованих масових заходів, і в першу чергу до
відновлення безперебійного руху транспортних засобів.

При стихійних лихах, епізоотіях, техногенних аваріях, пожежах та інших
надзвичайних подіях сприяти безперешкодному проїзду автомобілів
оперативних та аварійно-рятувальних служб, уживати заходів до відновлення й
підтримання громадського порядку, порятунку людей і майна, надання
необхідної допомоги постраждалим, охорони майна, що залишилося без
нагляду.
Під час ускладнень у дорожньому русі, що виникли в результаті
стихійних лих, доповідати про це черговому та вживати заходів щодо
оповіщення водіїв про небезпеку. У разі необхідності тимчасово обмежувати
або забороняти рух, спрямовуючи транспортні засоби в об'їзд небезпечної
ділянки.
1.29. Дії працівників органів внутрішніх справ (ДПС) по
супроводженню транспортних засобів.
З метою забезпечення безперешкодного і безпечного руху небезпечних,
негабаритних та великовагових вантажів працівники органів внутрішніх справ
(ДПС) зобов’язані:
Отримавши завдання на проведення супроводження, командир підрозділу
ДПС зобов’язані:
Вивчати маршрут проходження колони, яка супроводжується,
особливості організації дорожнього руху на ньому, дислокацію постів і
маршрутів патрулювання, систему зв'язку і взаємодії з ними екіпажів
патрульних транспортних засобів, які здійснюють супроводження.
Призначати старшого та склад екіпажів супроводження, провести
інструктаж.
Організувати перевірку технічного стану транспортних засобів, виділених
для супроводження, наявних засобів радіозв'язку, спеціальних світлових і
звукових сигнальних пристроїв, про що складає відповідний акт.
Інструктаж водіїв транспортних засобів, які супроводжуються, проводить
відповідальний за здійснення супроводження - командир підрозділу ДПС або
старший екіпажу супроводження.
Під час супроводження одним патрульним транспортним засобом
останній повинен рухатися перед колоною автомобілів, яку він супроводжує, на
відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху. При цьому водій патрульного
автомобіля супроводження повинен обирати смугу руху, яка б забезпечувала
безпеку дорожнього руху під час супроводження, залежно від ширини проїзної
частини, швидкості руху та в разі необхідності дати можливість іншим
учасникам дорожнього руху безпечно об'їхати колону.
Під час супроводження двома патрульними транспортними засобами один
з них повинен рухатись так, як зазначено вище, а другий - позаду колони, яка
супроводжується, з метою попередження її обгону іншими транспортними
засобами на дорогах, що мають одну смугу для руху в даному напрямку, та в
інших небезпечних місцях.
Під час супроводження трьома патрульними транспортними засобами
один з них (головний) повинен рухатися перед колоною автомобілів, які він
супроводжує, так, як вказано в попередніх випадках; другий (сигнальний)

рухатися перед головним автомобілем на відстані 200 - 400 м крайньою лівою
смугою, призначеною для руху в цьому напрямку, з метою вжиття заходів щодо
забезпечення безпечного й безперешкодного проїзду, оповіщати учасників
дорожнього руху про наближення колони транспортних засобів, що
супроводжуються, а також інформувати екіпаж головного патрульного
автомобіля супроводження про умови руху. Третій патрульний транспортний
засіб (замикаючий) повинен рухатися за колоною.
Швидкість руху під час супроводження встановлює старший екіпажів
супроводження з урахуванням характеристик транспортних засобів, які
супроводжуються, та забезпечення безпеки дорожнього руху в конкретних
дорожніх умовах. Вона не повинна перевищувати меж, установлених ПДР. У
разі прийняття рішення відповідальним від Управління державної охорони про
збільшення швидкості понад визначені норми екіпажами супроводження
вживаються заходи відповідно до вимог нормативно-правових актів України.
Якщо швидкість руху колони, що супроводжується (окрім колони з
особами, відносно яких здійснюється державна охорона), менше дозволеної
ПДР, а дорожні умови не дозволяють іншим учасникам дорожнього руху
здійснити її обгін, старший екіпажів супроводження повинен вжити заходів
щодо забезпечення проїзду транспортних засобів, що накопичуються за
колоною.
1.30. Дії працівників органів внутрішніх справ по забезпеченню
особистої безпеки.
Особливості забезпечення особистої безпеки працівників міліції.
Безпека працівника міліції значною мірою визначається правильністю
вибору ним тактики реагування на конкретну ситуацію. Вибір оптимальної для
конкретного правопорушення тактики поведінки працівника міліції залежить від:
• місця події;
• знання оперативної обстановки;
• пори року, часу доби;
• присутності сторонніх осіб;
• статі й віку правопорушника, його психофізичного розвитку та стану
здоров'я;
• чисельності наряду міліції, практичного досвіду роботи членів наряду;
• наявності екіпірування, озброєння, засобів зв'язку тощо.
1.30.1. При несенні служби на постах і маршрутах.
При несенні служби на посту, при пішому патрулюванні необхідно:
•
бути максимально зібраним. Неприпустимо, щоб несення служби на
добре відомому посту чи маршруті перетворилось у звичну рутинну дію, що
викликає притуплення пильності й породжує хибне почуття безпеки. У такому
разі загроза життю та здоров'ю працівника міліції суттєво зростає;
•
постійно підтримувати радіозв'язок з черговим, регулярно
повідомляти про своє місцезнаходження та обстановку на маршруті;
•
бути особливо уважним у сутінках та вночі, частіше оглядатись,
помітивши наближення людини ззаду, зупинитися і повернутися до неї лицем або
йти назустріч;

•
підстраховувати кожну свою дію найкраще за допомогою
напарника, зберігати безпечну дистанцію між собою і правопорушником. Ніколи
не повертатись до підозрілої особи спиною, не нахилятись поруч з нею, не
дозволяти оточувати себе сторонніми громадянами;
• зброю, якщо дозволяє ситуація, тримати готовою до негайного
застосування для відбиття можливого нападу, однак так, щоб її не змогли у вас
відібрати або вибити з рук;
• під час звернення працівника міліції до правопорушника необхідно
враховувати можливість застосування сили з його боку або те. що можуть
втрутитися особи, які, на перший погляд, не причетні до правопорушення;
• розпочинати розмову з правопорушником ввічливо, але впевнено і
наполегливо, не дозволяти втягувати себе в тривалу дискусію, слідкувати за
реакцією на свої дії присутніх при цьому громадян, не дозволяти їм відволікати
вас від справи. Якщо під час перевірки ведуться радіопереговори, вжити заходів,
щоб присутні при цьому правопорушники та інші сторонні особи не могли
зрозуміти, про що йде мова, використати умовний код;
• під час бесіди з правопорушником у денний час вибирати таку позицію, у
якій світло спрямоване в очі правопорушнику, а в нічний час бажано, щоб
правопорушник знаходився на освітленому місці, а працівник міліції - у темряві.
1.30.2. При перевірці документів.
Перевірка документів - найбільш часто зустрічається типова ситуація в
роботі міліціонера. Найчастіше, з подібними ситуаціями стикаються
співробітники, що здійснюють несення патрульно-постової служби. При
перевірці документів співробітник повинен проявляти підвищену пильність, так
як в цей момент він найбільш вразливий. Підставами для перевірки документів,
що засвідчують особу громадянина, водія та пасажирів транспортного засобу, є
орієнтування, вказівки у відповідності з цілями проведення спеціальних
заходів, підозра в причетності зазначених осіб до вчинення злочину,
необхідність порушення справи про адміністративне правопорушення,
виявлення ознак підробки правовстановлюючих документів, а також у разі їх
залучення в якості свідка, понятого. Перевіряючи документи у громадян,
здійснюючи поверхневий огляд чи огляд багажу, працівники міліції повинні
зайняти так зване положення "L", тобто розташуватися таким чином, щоб вони
стояли в кінці ліній, що утворює латинську букву "L", а перевіряти особу знаходилося в точці перетину цих ліній. При цьому, страхуючий співробітник
стоїть в кінці довгої лінії, перевіряючий на стороні, ближній до перевіряємого,
повернувшись до нього лівою стороною, на якій не розташована зброя. Рука,
використовувана для стрільби, залишається вільною. Страхуючий співробітник
перевіряє особу. При отриманні документів співробітникові рекомендується
стояти впівоберта праворуч від перевіряємого, на відстані одного-двох кроків
від нього і спостерігати за його діями. Основну увагу слід приділяти тому, як
він шукає документи. Можливо, замість них будуть витягнуті засоби нападу. У
момент перевірки документів міліціонер повинен уважно спостерігати за діями
перевіряється, поперемінно переводячи погляд з документів на людину.

Інші співробітники повинні бути готові надати в разі необхідності
допомогу. Страхуючим співробітникам слід зайняти позиції збоку від
перевіряємого, припиняючи спроби позбавитися від будь-яких заборонених або
обмежених до цивільному обороту предметів чи інших предметів, які можуть
згодом стати речовими доказами. Вони також повинні вести спостереження за
оточуючими, серед яких можуть бути спільники підозрюваного. При перевірці
слід брати тільки самі документи, не приймаючи гаманець, портмоне, футляр та
ін.. Документи необхідно брати без будь-яких вкладишів, грошей. Якщо
перевіряємий, показуючи документ, упускає його, самому піднімати не слід, а
стоячи на безпечній відстані, запропонувати підняти документ перевіряємого.
Можливо, що перевіряє мий таким чином намагається відволікти увагу
співробітника від будь-яких своїх дій (спроби дістати зброю або позбавитися
від заборонених предметів) або, змусивши співробітника нахилитися за
документами, тим самим обмежує його можливість протидіяти
підготовлюваному нападу. При виявленні підробки документа не слід про це
говорити правопорушнику (це може спровокувати його на негайни1 напад), а
придумати слушний привід для запрошення його в ОВС або вжити конкретні
заходи по затриманню цієї особи. Перевірку доцільно проводити на деякій
відстані від сторонніх громадян, а якщо можливо - в закритому службовому
приміщенні. В цілях особистої безпеки не слід залишати сторонніх у себе за
спиною, у тому числі заявників і потерпілих, вступати в суперечки з особами,
які перебувають у нетверезому стані, метушитися, висловлюватися грубо та
погрозливо. Якщо правопорушник не підкоряється, спочатку слід спокійно
проінформувати його про відповідальність за невиконання законних вимог. При
перевірці документів у особи, яка вчинила незначне правопорушення та
відсутності будь-яких ознак небезпеки нападу, працівники міліції, тим не менш,
повинні у всіх випадках діяти, виходячи з можливості опору або нападу як з
боку перевіряємого, так і з боку інших осіб, які перебувають поблизу. При
несенні служби у складі патруля на автомобілі весь склад наряду повинен брати
участь у перевірці документів або огляді автомобіля підозрюваних осіб. В ході
перевірки не можна повертатися до перевіряємого спиною, по можливості
потрібно уникати надмірного наближення до підозрюваних, намагаючись
залишатися поза межами досяжності для нападу з допомогою рук і ніг.
Здійснювати перевірку автомобіля та його пасажирів слід спільно з іншим
співробітником, який повинен страхувати дії товариша. Якщо перевірка
здійснюється співробітниками на службовому автотранспорті, то його слід
припаркувати за перевіряємою автомашиною. У темний час доби її слід
освітити включеним ближнім світлом фар службового автомобіля. Перевіряти
документи слід за наступним алгоритмом: 1. Підійти до автомобіля необхідно
ззаду, намагаючись знаходиться збоку в півтора кроках від нього, з
урахуванням амплітуди дверей, що відкривається (підходити краще всього з
боку тротуару) .2. Здійснювати перевірку документів необхідно зі страховкою
колеги, який знаходиться за правими дверима патрульного автомобіля в п'яти
кроках і готовий до застосування вогнепальної зброї (у положенні
прицілювання або тримає руку на рукоятці пістолета у відкритій кобурі) .3.

Зажадати заглушити двигун і включити внутрішнє освітлення. У разі відмови
провести огляд салону за допомогою ліхтарика, намагаючись не засліплювати
пасажирів. Звернути увагу на підозрілі предмети, наказати перекласти їх поза
межами досяжності. Не сідати в машину і не виходити на лінію можливої
стрільби підозрюваної особи. Перевіряючи документи, не повертатися спиною
до перевіряємого. Перевіряючи документи, працівник міліції повинен звертати
увагу на наступні обставини:
- отримуючи документи, інші предмети від громадянина, не простягати
свою руку в салон автомобіля і не нахилятися туди, а запропонувати
громадянину вийти або подати назовні необхідний предмет;
- при перевірці документів стріляючу руку тримати вільною ;
- бути готовим до застосування фізичної сили і спеціальних засобів;
- не повертатися спиною до осіб, які знаходяться в автомашині;
- не обманюватися послужливістю перевіряємих осіб, стежити за їх
поведінкою, особливо руками; - не заходити в небезпечні зони і не ставати між
страхуючим і перевіряємим, не виходити вперед в сектор можливої стрільби
перевіряємих осіб. Будь-які спроби пасажирів витягнути що-небудь з кишень чи
інших місць повинні насторожити співробітника і він повинен віддати
розпорядження, що перешкоджає здійсненню цих дій. Не можна бути грубим
або надмірно суворим. Спокійний і впевнений тон діалогу - запорука успіху.
"Щоб не ускладнювати обстановку, прошу всіх під час перевірки залишатися на
своїх місцях і, без видимої потреби, не міняти поз. Прохання руки тримати на
колінах (кермі)! "В цій фразі одночасно звучить і повага прав громадян, і
непохитність працівника міліції. З нею доводиться рахуватися і громадяни
вибирають таку поведінку, яка відповідає звичайній перевірці проїжджаючого
автотранспорту - байдуже - слухняне. Будь-яка агресія з боку громадян, що
сидять в автомобілі, дає підставу для припинення перевірки документів і
затримання перевіряємого транспорту разом з людьми. Роль страхуючого
співробітника при загостренні ситуації вкрай важлива. Перебуваючи на деякій
відстані від зупиненого автомобіля, він повинен бути в постійній готовності,
щоб вчасно зреагувати на небезпечні дії перевіряються осіб і, при необхідності,
зробити постріл.
При перевірці документів у громадських місцях необхідно:
• завжди допускати, що перед вами стоїть правопорушник, наміри якого
невідомі, отже не виключена з його боку агресивність, наявність зброї або
спеціальних засобів;
• стояти від особи, яку перевіряєте, у напівоберта справа на відстані 2-3
кроків і спостерігати за її діями;
• не стояти надто близько до особи, яку перевіряєте, бо це обмежить вашу
рухливість і надасть можливість правопорушнику несподівано напасти на вас;
•
слідкувати, як особа шукає документи. Можливо, замість
документів будуть вийняті засоби нападу;
• документи для перевірки подаються у розгорнутому вигляді, їх не слід
брати рукою, якою Ви, як правило, дістаєте зброю;
• слідкувати за діями підозрюваного, чергуючи переведення погляду з

документів на людину. Інші працівники повинні бути готовими до надання
допомоги у випадку фізичного або збройного опору, зайнявши позиції збоку від
підозрюваного, спостерігаючи за його поведінкою, припиняти його спроби
позбавитись від речових доказів, одночасно спостерігаючи за оточуючими,
серед яких можуть бути спільники підозрюваного;
• перевірку проводьте на відстані від сторонніх громадян, а за можливості
- у службовому приміщенні;
• не залишайте сторонніх осіб у себе за спиною, у тому числі заявників і
потерпілих;
• не вступайте в суперечку і не доводьте свою правоту особі, яка
знаходиться у нетверезому стані, не погрожуйте покаранням, яке не передбачене
законом. Це призводить до втягування в суперечку сторонніх осіб, погіршує умови
для вжиття чітких і невідкладних заходів.
Типові першочергові дії працівників ОВС при виявленні зброї під час
перевірки документів у громадян:
- якщо обставини, що склалися, не дозволяють провести затримання
злочинця, або затримання може загрожувати безпеці оточуючих громадян,
зробити вигляд, що Ви не помітили зброю;
- відпустивши підозрілу особу, необхідно організувати спостереження за
нею;
- негайно доповісти черговому по ОВС про обставини події, прикмети
підозрюваної особи та діяти за його вказівками;
- якщо злочинець помітив, що працівник міліції при перевірці документів
виявив зброю, то один із працівників міліції вступає зі злочинцем у переговори,
намагаючись заспокоїти його, переконати в недоцільності застосування зброї,
та відвести злочинця до більш безпечного місця, де б не постраждали
громадяни, при цьому уважно стежити за його діями, щоб у випадках
застосування зброї вдатися до заходів особистої безпеки. Інший працівник
міліції в цей час доповідає про дану подію черговому по ОВС, отримує від
нього вказівки та обмежує доступ громадян до небезпечного місця.
1.30.3. При проведенні зовнішнього огляду правопорушника.
Працівникам міліції слід мати на увазі, що особистий огляд, крім
виняткових випадків, здійснюється у присутності понятих з обов'язковим
складанням відповідного протоколу, або про проведення особистого огляду
робиться відповідна відмітка в протоколі про адміністративне правопорушення.
Особистий огляд здійснюється у випадках, коли є достатні підстави вважати,
що у оглядуваної особи мається зброю, або предмети, які можуть бути
використані як зброя, а також предмети і речовини, заборонені до вільного
цивільного обігу, а також є підстави підозрювати їх у скоєнні злочину.
Особистий огляд також є одним із заходів забезпечення у справах про
адміністративні правопорушення. Особистий огляд повинен проводитися тільки
особою однієї статі з оглядуваним, поняті також повинні бути тієї ж статі.
Огляд необхідно проводити на місці затримання. При неможливості провести
огляд самостійно про даний факт повідомляється черговому, який повинен
вислати СОГ на місце події. Доставляти в підрозділ для проведення огляду слід

тільки в крайньому випадку. У разі, якщо оглядувана особа викидає якісь
предмети до приходу понятих, не можна самостійно чіпати їх, змінювати їх
положення. Даний предмет вилучається із складанням протоколу вилучення.
Теж саме відноситься до зброї, вибитої у нападаючого на співробітника
правопорушника. Крім того, до приходу понятих не рекомендується
застосовувати до оглядуваних осіб наручники. Міліціонер, який проводить
огляд, повинен бути підстрахуваний напарником.
Щоб убезпечити себе від можливого несподіваного нападу оглядаємої
особи, слід зажадати від неї прийняти нестійке, незручне для вчинення опору
положення, наприклад:
1. Встати на коліна і схрестити між собою ноги, підняти і схрестити за
головою руки;
2. Лягти на живіт і схрестити руки за спиною;
3. Спертись обома розведеними руками на стіну або капот автомобіля,
широко розставити ноги, які також повинні знаходитися якомога далі від опори.
При віддачі подібних розпоряджень слід посилити пильність, оскільки
правопорушник, усвідомлюючи, що іншої можливості уникнути затримання
може не бути, саме в цей момент може спробувати напасти на співробітника
або сховатися, а особи, які не вважають себе винними в чомусь, дані вимоги
можуть розуміти як незаконні, образливі і проявити агресію. У більшості
ситуацій найбільш доцільно використовувати третє положення, яку, з одного
боку, забезпечує безпеку проведення огляду, а з іншого боку, найменш
принизливе для оглядаємої особи і не дає приводу для конфлікту. Перше і друге
положення слід використовувати тільки у випадках, коли оглядувану особу
застали при вчиненні злочину або вона до цього проявляла агресію стосовно
співробітників або третіх осіб. Співробітник, що проводить огляд громадянина,
який перебуває в положенні, передбаченому третім варіантом, повинен
знаходитися ззаду ліворуч. Права нога співробітника повинна фіксувати ліву
ногу оглядаємого зсередини. Для цього необхідно присунути її впритул і
винести трохи вперед ноги оглядаємо. У цьому випадку доглядуваний не зможе
швидко прийняти стійке положення. По завершенні огляду з одного боку слід
обійти оглядуваного і прийняти положення, дзеркальне вказаному вище.
Страхуючому співробітникові потрібно уважно спостерігати за оглядуваним,
перебуваючи лівіше або правіше від нього, з боку протилежного
співробітникові, проводить огляд, приблизно в 5 кроках у готовності до
застосування зброї і стежити за можливими спробами оглядаємої особи потай
позбутися будь-яких предметів або речовин. За відсутності підстав дістати
зброю і привести її у готовність до виробництва пострілу, страхуючий
співробітник, тим не менш, може розстебнути кобуру і покласти руку на
рукоятку пістолета. Однак, тут слід враховувати ступінь небезпеки оглядаємої
особи. Якщо оглядуваний за своїми фізичними якостями не здатний заподіяти
шкоду співробітникам, основну увагу необхідно зосередити на недопущенні
спроб оглядаємого позбутися заборонених предметів. У цьому випадку зброю
не дістають і кобуру не розстібають, так як зброя в руці може перешкодити
зупинити спробу оглядаємо позбутися заборонених предметів або призвести до

мимовільного пострілу. Також не можна дозволяти третім особам наближатися
до місця проведення огляду. Потенційні спільники оглядаємого
правопорушника можуть, зображуючи цікавість, не викликаючи підозр
наблизитися до співробітників і здійснити напад. Огляд слід проводити
спочатку з лівого, а потім правого боку. Тулуб і одяг слід обмацувати зверху
вниз. Пошук зброї проводити в першу чергу в традиційних місцях носіння: під
пахвами, навколо пояса,в кишенях одягу. Потім слід оглянути волосся,
передпліччя, спину (між лопатками), і т.д. При необхідності, змусити
оглядаємого зняти одяг і головний убір для їх додаткового огляду. Оглядати
одяг і взуття потрібно обережно, щоб не пошкодити руки можливо знаходяться
в них лезом, бритвою, шилом і іншим гострим предметом або випадково не
зробити постріл з захованої і приведеної в готовність до стрільби вогнепальної
зброї. При проведенні огляду не слід дозволяти затриманому самостійно
витягати з кишень які-небудь предмети. Слід пам'ятати, що зовні нешкідливі
предмети можуть виявитися замаскованою зброєю або бути використані, як
зброя. Наприклад, звичайна авторучка може виявитися замаскованою
стріляючою зброєю або використовуватися для нанесення колючих ударів.
Знайдену у затриманого правопорушника при огляді одягу та речей зброю або
інші предмети, які можуть бути використані для вчинення опору, нападу на
наряд або втечі, негайно вилучаються. Продовжувати проведення огляду, для
виявлення інших предметів, потрібно лише після застосування до затриманого
спеціальних засобів обмеження рухливості. При надяганні наручників
необхідна обережність і підстраховка, адже для ймовірного злочинця це
останній шанс вирватися на свободу. Якщо до цього оглядуваня особа не
знаходилось в одній із зазначених вище незручних для чинення опору або втечі
поз, то необхідно зажадати від нього прийняти дану позу перед одяганням
наручників. Металеві наручники слід надягати на руки, що знаходяться за
спиною, долонями назовні. Надягання наручників на зап'ястя в положенні
долонями назовні має на меті перешкодити захопленню з боку злочинця. Однак
слід пам'ятати, що для цього придатні лише наручники з широкою, що не
повертається центральною частиною, інші наручники краще надягати,
протягнувши через ремінь брюк. У цьому випадку руки повинні знаходитися за
спиною, а долоні повернені до тулуба (ремінь заважає повороту рук і їх руху
вперед). Використання пластикових наручників припускає хрестоподібне
розташування долонь (одна направлена до тулуба, а інша від нього). Якщо
затриманий лежить на животі, він повинен тримати руки за спиною. Одягаючи
наручники, працівнику міліції потрібно перебувати збоку від правопорушника
поза межами досяжності його ніг. Небезпечно одягати наручники тільки на
одну руку, тримаючи іншу в своїй руці. Порушник може використовувати такий
стан і завдати удару. Іноді, щоб обмежити можливість пересування або
попередити напад, двох затриманих зв'язують разом. У цьому випадку через
руки в наручниках перший порушник, вивернуті за спину, протягують руки
другого (з-за спини вперед), а потім також закріплюють наручниками ззаду в
положенні долонями назовні. З метою перешкоджання нанесення ударів або
удушення працівника міліції, не можна надягати наручники на руки, що

знаходяться перед тулубом. Такий спосіб застосовується обов'язково з
фіксацією на ремені брюк, якщо затриманий не може через травму закласти
руки за спину або при його доставлянні до органу внутрішніх справ на
легковому автомобілі. Підставами для доставлення є:
При доставлені затриманого співробітники повинні передбачити
запобіжні заходи на випадок спроби з боку його спільників створити умови для
втечі або насильницького звільнення, стежити, щоб затриманий не викинув чи
не передав комусь речові докази і не прийняв від співучасників зброю або інші
засоби нападу. Доставлення затриманих в міліцію здійснюється на
спеціальному транспорті, а при його відсутності - на автомобілях, що належать
організаціям і громадянам. Не допускається використання для цих цілей
громадського транспорту, автомобілів спеціального призначення-пожежних,
інкасаторських, швидкої та невідкладної допомоги (крім випадків, коли
необхідно надання медичної допомоги), а також транспорту, що належить
дипломатичним, консульським та іншим представництвам іноземних держав,
міжнародним організаціям. Перед посадкою затриманого міліціонер-водій
перевіряє заднє сидіння свого автомобіля, видаляє потенційно небезпечні
предмети і піднімає скло дверей. Безпосередньо в момент посадки затриманого
необхідно звертати особливу увагу на те, щоб він не зміг здійснити напад на
членів наряду або втечу заподіяти шкоду собі (вдаритися головою об корпус
автомобіля) викинути чи передати кому-небудь речові докази отримати від
співучасників зброю або інші засоби нападу. Під час посадки необхідно
виключити спроби спільників створити умови для втечі або насильницького
звільнення затриманого. Першим в автомашину входить старший наряду і
займає ліве заднє сидіння. Міліціонер-водій розміщує затриманого в
наручниках на праве заднє сидіння. Включаються запобіжники замків обох
дверей. Слід пам'ятати, що надягання наручників безпосередньо в автомашині
категорично забороняється. Під час руху старший наряду постійно спостерігає
за затриманим, особливо за його руками, повернувшись праворуч і поклавши
праву руку на спинку сидіння за потилицю підозрюваного, а ліву - на спинку
сидіння міліціонера-водія. Зброя в такому положенні затиснуте між тулубом
співробітника і спинкою сидіння. Після прибуття в орган внутрішніх справ
автомобіль покидається в зворотній послідовності. Після цього міліціонер-водій
ще раз оглядає салон автомашини. Доставлення затриманого пішим порядком
здійснюється, як правило, двома і більше працівники міліції, один з яких
повинен йти поруч із затриманим, ведучи його, а інший - ззаду, спостерігаючи
за поведінкою доставляє мого і оточуючих. Якщо доставлення проводиться
одним працівником міліції, він повинен слідувати тільки ззаду або поруч із
затриманим з правого боку. При доставлянні слід уникати багатолюдних місць,
прохідних дворів, парків та лісових масивів. Після доставлення в орган
внутрішніх справ, слід стежити за затриманим, не залишати його одного.
Звернути увагу, щоб в зоні його досяжності не було предметів (попільничок,
ножиць і т.п.), які він міг би використовувати в якості зброї або знаряддя
самогубства.

Зовнішній огляд одягу, речей особи, затриманої за підозрою в скоєнні
злочину, є попереджувальним заходом, спрямованим на забезпечення особистої
безпеки міліціонера і вилучення у затриманого зброї або інших предметів, що
можуть бути використані ним для здійснення нападу на працівника міліції і
служити речовими доказами у справі, при цьому:
• затриманий повинен стояти, упираючись обома розведеними руками на
крило автомобіля, огорожу, стіну, дерево, з широко розставленими і якомога далі
поставленими від точки опору ногами, що дозволяє йому зберігати рівновагу
лише з одночасною опорою на всі кінцівки, або стояти навколішки з
розставленими ногами, руки на потилиці зі зчепленими пальцями, або лежачи
долілиць з широко розведеними ногами;
•працівник, який проводить зовнішній огляд, знаходиться тільки позаду,
будучи готовим у будь-яку хвилину здійснити виведення із рівноваги
затриманого, інший працівник міліції знаходиться на безпечній відстані, здійснює
прикриття і нагляд за затриманою особою та навколишньою ситуацією;
•у першу чергу перевіряється наявність у затриманого вогнепальної,
холодної та газової зброї. Після цього у визначеній послідовності «зверху вниз»
ретельно обстежується головний убір, верхній одяг, взуття, при цьому одяг та
взуття можуть зніматися із затриманого. Кожна річ оглядається з усіх боків,
вивертається навиворіт, прощупується, перевіряються шви, підозрілі місця
підпорюються. Перевіряються також усі відібрані в затриманого предмети:
сумка, портфель, портмоне тощо, а також речі, які в них знаходяться;
•звернути увагу на заяву затриманого про боязнь лоскоту;
•пам'ятати, що зброя в правопорушника може знаходитись не тільки під
руками, в кишенях, але й прикріплена до тіла, на ногах, руках і т. д;
•виходити з того, що затриманий, можливо, володіє прийомами дзюдо,
карате тощо;
•після проведення зовнішнього огляду перед конвоюванням на
правопорушника одягти наручники.
1.30.4. В роботі дільничних інспекторів міліції.
Під час попередження та припинення хуліганських проявів.
При припиненні хуліганських проявів на вулицях та інших громадських
місцях ситуація стає екстремальною в результаті раптового нападу одного або
групи правопорушників на дільничного інспектора міліції. Нерідко напад
відбувається тоді, коли працівник міліції робить зауваження правопорушнику або
вимагає припинити протиправні дії. Звичайно, нападаючий в першу чергу
намагатиметься збити з ніг працівника міліції, завдати тілесних ушкоджень,
позбавити можливості захищатися, відібрати зброю, спеціальні засоби і зникнути
з місця події. Раптовість нападаючого (нападаючих) не досягається за рахунок того,
що дільничний інспектор повинен:
- правильно оцінити ситуацію, що склалася;
- бути максимально зібраним, очікувати агресії й уважно стежити за
поведінкою правопорушників;
- не дозволяти наближатись правопорушникам або не підходити на відстань,
що дає можливість нападаючому завдати удару рукою, ногою, головою або

предметом;
- не давати можливості правопорушнику знаходитися за своєю спиною;
- під час спільних дій з іншими працівниками міліції передбачати
страхування один одного та визначити роль кожного.
Таким чином, урахування вищеназваних обставин значною мірою
забезпечить особисту безпеку дільничного інспектора міліції під час
припинення хуліганських проявів.
Під час виїздів на побутові конфлікти.
При виникненні побутового конфлікту між сусідами, родичами або іншими
громадянами, коли дільничний інспектор прибуває на місце події, нерідко один із
конфліктуючих, озброївшись ножем, сокирою або іншим предметом, яким можна
завдати тілесних ушкоджень, переносить свою агресію з раніше наміченої жертви
на працівника міліції. Усе, що відбувається, дільничному інспектору відомо і він
заздалегідь може спланувати свої дії:
а)
у випадку, коли правопорушник нападає на дільничного інспектора,
працівник міліції повинен нейтралізувати нападаючого, застосувавши фізичну
силу чи прийоми рукопашного бою, або зупинити агресію, використавши
спеціальні засоби чи вогнепальну зброю;
б)
правильне рішення вимагає від працівника міліції навичок
застосування спеціальних прийомів самооборони і точного вибору моменту
початку дій. Уміння володіти зброєю і твердо знати випадки її застосування,
правильно користуватися спецзасобами;
в)
дільничному інспектору необхідно з'ясувати, чим озброєний або
може озброїтися злочинець, особливості помешкання, у якому він ховається,
вирішити питання щодо виклику допомоги та розпочати з правопорушником
переговори;
г)
ситуація може стати екстремальною також під час оформлення
протоколів або інших документів на порушника. Дільничний інспектор
зосереджує свою увагу на документі, не звертаючи уваги на правопорушника.
Останній користується цим і нападає на працівника міліції, при цьому застосовує
раніше захований в одязі ніж чи будь-який інший предмет, яким можна завдати
тілесних ушкоджень. Подібні екстремальні ситуації виникають не тільки при
розборі побутових конфліктів, але й під час проведення обшуку, опису майна та
в інших випадках, коли працівник міліції в присутності правопорушника складає
документи, не слідкуючи за його поводженням.
Загроза життю або здоров'ю дільничного інспектора може виникнути не
тільки тоді, коли він намагається зупинити побутовий конфлікт, припинити
крадіжку або інше правопорушення. Виникнення екстремальних ситуацій
можливе і в інших випадках. Проте дії правопорушника, що нападає на
працівника міліції, звичайно повторюють вищерозглянуті схеми, що дозволяє
сформулювати деякі загальні правила поведінки дільничного інспектора міліції,
застосування яких усуває умови, що надають змогу злочинцю здійснити напад.
Зокрема дільничний інспектор міліції повинен:
- твердо знати порядок застосування зброї, спеціальних засобів та
користуватися ними у випадках, передбачених законом;

- при затриманні пам'ятати, що в одязі правопорушника може знаходитися
ніж, заточка, бритва або інший предмет, приготовлений для застосування в бійці;
- не підходити занадто близько до правопорушника. Завжди залишати між
ним і собою відстань, достатню для того, щоб встигнути зреагувати на спробу
раптового нападу;
- не дозволяти сторонній особі, а тим більше правопорушнику,
знаходитися позаду себе;
- спостерігати за правопорушником, стосовно якого складається протокол
або перевіряється документ, що засвідчує його особу. Завжди бути готовим
відбити напад затриманого;
- не тримати на робочому столі предметів, що можуть бути використані
правопорушником для нападу на вас;
- розподіляти обов'язки під час дій удвох (утрьох). Заздалегідь визначити
дії кожного при затриманні правопорушника (правопорушників), обов'язково
передбачивши підстрахування один одного від можливого нападу.
1.30.5. В роботі по контролю за безпекою дорожнього руху.
Під час перевірки чи затримання транспортних засобів працівник міліції,
що здійснює перевірку документів у водія та осіб, що знаходяться в автомобілі,
повинен обов'язково працювати під страховкою одного чи двох напарників.
Працівники міліції, які здійснюють страховку, не повинні підходити до колеги,
який перевіряє документи, відповідати на запитання, які їм ставлять особи, що
перевіряються, відволікатись на звірку номерних знаків автомобіля та його
агрегатів. Усе це покладається на особу, що здійснює перевірку. Страхуючі
(страхуючий) під час огляду повинні уважно стежити за діями водія та осіб, що
знаходяться в транспортному засобі чи вийшли з нього, і бути постійно
готовими до вжиття необхідних заходів, у тому числі застосування табельної
зброї в разі нападу з їх боку чи вчинення збройного опору.
Під час несення служби пішки, на стаціонарному посту, патрулюванні на
автомобілі з метою виявлення транспортних засобів, що розшукуються,
співробітники ДАІ повинні звертати особливу увагу на:
•
осіб, які нервують під час перевірки документів;
• осіб, які довгий час не можуть відкрити двері салону автомобіля,
користуватись ключами запалювання, багажника, рукояткою відкриття капота;
• осіб, які невпевнено розпочинають рух з місця стоянки або зупинки
транспортного засобу;
• осіб, які замінюють номерні знаки, роблять заміну коліс або знімають їх;
• підозрілі групи осіб (компанії неповнолітніх), які керують транспортними
засобами;
• транспортні засоби, у яких раптово глохне або не заводиться двигун;
• транспортні засоби, що буксируються або перевозяться в кузові
вантажного автомобіля;
• вузли та агрегати, які перевозяться транспортними засобами;
• автомобілі зі забрудненими номерними знаками.
У вечірній та нічний час особливу увагу слід звертати на транспортні засоби,
які рухаються з вимкнутими габаритними вогнями чи світлом фар.

При зупинці та перевірці транспортного засобу, дотримуючись правил
особистої безпеки, необхідно:
• вибирати місце зупинки з урахуванням дорожніх умов, щільності
транспортного потоку, тощо;
• у вечірній та нічний час, щоб уникнути нападу або втечі водія чи
пасажирів, зупиняти транспортний засіб, який перевіряється, за можливості в
зоні постійного джерела світла;
• на стаціонарних постах ДАІ транспортний засіб, який підлягає перевірці,
зупиняти за межами правої смуги руху, на узбіччі або спеціально призначеному
майданчику;
• з метою виявлення осіб, що знаходяться в автомобілі, не підходити одразу
до транспортного засобу, а витримати паузу в декілька секунд;
• підходити до транспортного засобу ззаду, з боку найближчих від водія
дверей;
• оглянути крізь скло салон, щоб впевнитись, що ніхто не ховається на
підлозі;
• стояти на деякій відстані збоку від автомобіля, щоб уникнути
травмування у разі раптового та швидкого початку руху;
• не припиняти спостереження за пасажирами, оскільки вони можуть
застосувати зброю;
• при перевірці вибрати позицію, що дозволяє одночасно слухати відповіді
водія, вживати заходів щодо особистої безпеки, контролювати ситуацію і не
заважати дорожньому руху;
•
запропонувати водію вимкнути двигун, щоб попередити його втечу;
• у вечірній та нічний час звернутися до водія з проханням увімкнути
освітлення в салоні;
• знаходитись від водія на відстані 1-1,5 м так, щоб бачити його, пасажирів
та проїзну частину. Пам'ятайте, що особа, у якої перевіряють документи, може
дістати замість них зброю і намагатись застосувати її;
• співробітник міліції повинен стояти з боку тієї руки, якою водій дістає
документи;
• подані документи не слід брати тією рукою, якою, у разі необхідності,
буде діставатись зброя.
Співробітник, який забезпечує безпеку напарника, повинен:
• знаходитись біля правого заднього крила транспортного засобу, який
зупинено. З цієї позиції йому видно, що відбувається в автомобілі, та зручно
спостерігати за пасажирами;
• пересунути кобуру ближче до пряжки ременя, розстебнути її, зняти пістолет
із запобіжника. Відповідно до Закону України «Про міліцію» співробітник
міліції, у даному випадку той, що страхує, має право оголити вогнепальну зброю,
привести її в готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка складається, можуть
виникнути підстави для застосування зброї або її використання.
За всіх обставин, використовуючи пристойний привід, треба намагатися
примусити водія вийти з транспортного засобу, що перевіряється, та

запропонувати йому відійти на узбіччя проїзної частини, пояснюючи це
необхідністю дотримання безпеки дорожнього руху.
Приводом для цього може бути необхідність усунення дрібних
несправностей, нібито виявлених співробітником міліції (перевірка
несправності задніх світлових приладів, наявності знаку аварійної зупинки,
вогнегасника, очистка від бруду номерного знаку тощо). Поки водій не вимкнув
двигун та не вийшов з транспортного засобу, забороняється:
•заглядати чи сідати в автомобіль;
•підходити впритул до капота, багажника транспортного засобу, який
перевіряється, щоб не наражатися на небезпеку бути збитим автомобілем.
Затримання транспортних засобів, що розшукуються, при несенні
служби на патрульному автомобілі.
При наближенні патрульного автомобіля до підозрілого транспортного
засобу слід увімкнути світлову, звукову сигналізацію та через гучномовний
пристрій дати команду про зупинку транспортного засобу. Водій патрульної
автомашини, дотримуючись відстані не менше ніж 1,5 м, повинен рухатись так,
щоб бампер його автомашини знаходився на одній лінії зі спинкою заднього
сидіння автомобіля, який переслідується. Це дає можливість після зупинки вільно
відчинити двері та уникнути спроби злочинців напасти на співробітників міліції.
У процесі зближення автомобілів і до їх повної зупинки не можна
припиняти спостереження за пасажирами, щоб своєчасно виявити та припинити
можливі протиправні дії (підготовку до нападу, знищення компрометуючих
речей, документів, заміну водія тощо).
Коли транспортний засіб, який переслідується, припинить рух,
патрульний автомобіль слід зупинити позаду на відстані 5-7 м. Через
гучномовний пристрій старший екіпажу повинен подати команди:
•
водію: «Заглушити двигун, долоні покласти на кермо!»;
• пасажиру, який сидить на передньому сидінні: «Долоні покласти на
вітрове скло!»;
• тим, хто сидить на задньому сидінні: «Руки покласти на спинку
переднього сидіння долонями догори!»;
•
усім: «Без команд не рухатись, дивитись вперед і не повертати
голови!».
Після виконання цих команд можна залишити патрульний автомобіль для
затримання підозрюваних.
Важливо постійно бачити руки затриманих. Не можна дозволяти
підозрілим особам тримати руки піднятими вгору або за головою. У такому
положенні затримані можуть непомітно дістати зброю, сховану за
сонцезахисними козирками, оббивкою салону чи в одязі.
Далі старший екіпажу (наряду) подає водію команди: •»Водію, відчинити
двері!»;
•
«Тримати руками кермо та виходити з автомашини спиною
вперед!»;
• «Підняти руки над головою якомога вище!» (коли водій стає ногами на
землю);

• «Повільно підійти до лівого переднього крила та зупинитись біля нього!»;
•
«Обпертися долонями на крило, широко розставити ноги та відвести
їх подалі від автомашини!».
Таке положення дозволить затриманому зберегти рівновагу тільки при
опорі на всі кінцівки. Якщо ця команда не буде виконана, він може швидко
відновити рівновагу та напасти на співробітників міліції.
Вилучення з автомашини пасажирів:
• особі, що сидить спереду, треба дати команду: «Покласти руки долонями
на лобове скло!»;
• особі, що сидить ззаду: «Тримати руки долонями догори на спинці
переднього сидіння!»;
• якщо в автомашині тільки двоє дверцят, то особа, яка сидить на задньому
сидінні, для виходу з машини повинна перегнутися над переднім сидінням,
тримаючи руками кермо, і виходити спиною вперед;
• коли всі затримані вийдуть та піднімуть руки, одному з них (краще тому,
хто вийшов останнім) треба наказати залишити дверцята автомобіля відчиненими
для подальшого його огляду з метою виявлення осіб, які сховалися. Усі
затримані повинні прийняти таку позу, як і водій;
• у першу чергу необхідно обшукати затриманого водія. При цьому треба
перевірити:
- руки, проміжність, ноги, під пахвами, груди, ділянки живота, спини, плечей
та шиї;
- весь одяг, у тому числі головний убір, піджак, брюки, усі кишені,
шкарпетки, взуття.
Пам'ятайте! Слід бути особливо обережним, якщо особа, яку обшукують,
заявляє, що боїться лоскотання:
•
зброя може бути прикріплена не тільки під пахвою, але й на ногах,
руках і т. д.;
• затриманий може володіти прийомами рукопашного бою, карате, дзюдо
тощо;
• у разі виявлення зброї, предметів, що можуть бути знаряддям злочину,
речовими доказами і т. п., необхідно користуватися рукавицями, носовою
хустиною тощо;
• методи, що застосовуються при затриманні транспортного засобу в денний
час, можуть застосовуватись і вночі, але слід дотримуватись особливої
обережності під час наближення до затриманого транспортного засобу.
Патрульний автомобіль треба зупинити так, щоб освітити фарами (увімкнувши
дальнє світло) салон зупиненої для перевірки автомашини та залишити світло
увімкненим, двигун не вимикати;
• залишивши патрульний автомобіль, співробітники міліції повинні
використовувати його як укриття, доки не впевняться, що повністю
контролюють обстановку. З урахуванням обмеженої видимості у вечірній та
нічний час підходити до зупиненого транспортного засобу потрібно так, щоб
постійно бачити людей, що знаходяться в ньому, простежуючи їх дії,
дотримуючись безпечної відстані. Забороняється ставати між патрульною та

зупиненою для перевірки автомашинами. Неврахування цього моменту
призводить до того, що співробітники міліції опиняються в просторі, освітленому
фарами власної автомашини. Злочинці їх бачать і можуть раптово напасти або
збити, рухаючись заднім ходом;
• у випадку, якщо у транспортному засобі, що розшукується,
світлопропускна спроможність скла нижча від встановленої норми (затемнені,
задзеркалені) або видимість салону обмежена, не слід близько підходити до
автомобіля;
• навіть після затримання підозрюваних не можна втрачати пильність. Під
час доставляння затриманих необхідно стежити за їх поведінкою,
попереджувати будь-які спроби втечі, позбавитись від компрометуючих речей,
предметів, документів або спровокувати співробітників міліції на неправомірні
дії;
• якщо затриманий чинить опір, співробітники міліції мають право
відповідно до Закону України «Про міліцію» застосувати до нього заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби або вогнепальну зброю. Перед
доставлянням затриманого(них) до органу внутрішніх справ, якщо є підстави
вважати, що може статися втеча, необхідно одягнути на нього (них) наручники
або зв'язати.
Відвернення уваги під час затримання.
У ході затримання доцільно застосовувати прийоми відвернення уваги.
Вони знижують здатність до відповідної реакції, проте ефективні лише тоді, коли
візуальне, звукове або фізичне відвернення уваги порушника, що проводиться
співробітником міліції, має неочікуваний та інтенсивний характер.
Співробітникам міліції необхідно заздалегідь розподілити обов'язки під час
проведення перевірки та затримання, домовитись про порядок підтримки зв'язку
з черговою частиною та іншими патрулями.
Домовляються також про умовні сигнали, які будуть свідчити про початок
дій із затримання: розстебнути ґудзик на кітелі, зняти або доторкнутися до
кашкета, доторкнутися до краватки, поправити погон тощо. Подавши такий
сигнал, співробітник міліції впевнений, що партнер надасть допомогу.
Відвернення уваги:
• візуальне: кидання предметів у обличчя (кашкету, папки, планшету),
виконання жесту рукою в бік тощо;
• слухове (звукове): голосно вигукнути, ляснути в долоні тощо;
• фізичне: удар, який відвертає увагу, захват .
При використанні всіх трьох способів відвернення уваги (візуального,
звукового та фізичного) можна подовжити «шоковий» стан порушника.
Усунення водія від керування транспортним засобом двома
співробітниками міліції.
В основі цього способу лежить вплив на горло, шию та голову.
Відчинивши дверцята автомобіля (при зачинених дверцятах вибиває скло зброєю,
руків'ям жезла), лівою рукою хапає ліву руку водія, яка лежить на рульовій
колонці. Одночасно накладає жезл на передню частину шиї водія і лівою рукою
навхрест захоплює вільний кінець жезлу. Захват може бути зворотним, що

підсилює задушливий вплив. Зводячи передпліччя (внаслідок чого відбувається
удушення), витягує водія з салону автомобіля.
Посадка затриманого в патрульну машину двома співробітниками міліції.
Нахиливши затриманого до автомобіля, шляхом больового впливу на руку і
застосування коліна лівої ноги співробітник міліції контролює його дії. У цей час
другий співробітник міліції одягає наручники на іншу руку затриманого, потім,
заводячи руку за спину, на другу руку. Один з співробітників утримує
затриманого за наручники, а інший, нахиляючи його вперед, примушує сісти в
машину. Затриманий повинен сісти на заднє сидіння з правого боку по ходу руху
автомобіля. Коли посадка здійснена, в машину з лівого боку на заднє сидіння
сідає співробітник міліції, який охороняє затриманого.
Дії під час проведення оперативно-розшукових заходів.
У разі наближення до поста транспортного засобу, що розшукується,
співробітник ДАІ, який регулює дорожній рух, подає водію сигнал про зупинку,
дотримуючись при цьому вимог особистої безпеки.
Старший наряду, знаходячись біля патрульного автомобіля для
прослуховування ефіру, подає команду водію вантажного автомобіля, що стоїть
поруч, на перекриття вільної ділянки дороги, остаточно блокуючи весь рух
через пост.
У цей час водії інших автомобілів, задіяних у перекритті, за сигналом
старшого наряду ДАІ виїжджають на проїзну частину позаду автомобіля, що
розшукується, таким чином, щоб перекрити проїзд та не допустити його руху в
зворотному напрямку.
Після зупинки транспортного засобу працівники ДАІ проводять
затримання підозрюваних. Однак, даний спосіб примусової зупинки автомобілів
може дати позитивний результат тільки в тому випадку, якщо пост обладнано
таким чином, щоб виключалась можливість виїзду автомобіля, що затримується,
за межі узбіччя або тротуару (наявність транспортних огорож, глибоких кюветів
тощо). Розташування технічних засобів примусової зупинки та дії співробітників
міліції повинні бути неочікуваними для тих, кого затримують.
Дії на стаціонарному посту ДАІ.
Перший співробітник міліції повинен:
- здійснювати контроль за рухом автотранспорту, зупинити та перевірити
автотранспорт, схожий за основними зовнішніми ознаками на розшукуваний;
- звірити відповідність записів у свідоцтві про реєстрацію транспортного
засобу (талоні) з номерами вузлів та агрегатів транспортного засобу.
Другий співробітник міліції повинен:
- страхувати співробітника, який перевіряє документи;
- оглянути салон, перевірити автомобіль на причетність до злочину;
- провести оперативну роботу з пасажирами.
Третій співробітник міліції (автоматник) страхує співробітників ДАІ та
інших співробітників міліції, які здійснюють нагляд за рухом. У разі нападу або
збройного опору злочинців він повинен:
- автоматним вогнем подавити їх опір;
- знаходитись на одному боці дороги із загальною групою на відстані, яка

найкраще дозволяє контролювати ситуацію і забезпечувати особисту безпеку. На
посту має бути спеціальне укриття для автоматника, яке знаходиться на одному
боці дороги із загальною групою, бетонні перекриття, огорожі з бійницями;
- вести вогонь частими одиночними пострілами (вогонь чергами
малоефективний, у ціль влучають одна-дві кулі, інші летять вгору, вбік);
- під час стрільби з автомата з правої руки або з правого плеча
використовувати укриття (великий камінь, дерево, стовп тощо). Укриття повинно
знаходитись ліворуч, закриваючи корпус та голову;
- вибирати позицію для стрільби таким чином, щоб укриття противника
було праворуч від автоматника.
Усі співробітники, які знаходяться на посту (стаціонарному), повинні
бачити один одного. Співробітник ДАІ під час перевірки документів не повинен
знаходитись на одній лінії з автоматником та водієм. Старший наряду (поста)
домовляється про умовні сигнали у разі появи злочинців, про початок
затримання і відкриття вогню автоматником.
Переслідування транспортного засобу, що розшукується, та заходи щодо
забезпечення безпеки.
Під час переслідування постійно (по можливості) доповідати черговому про
місце свого знаходження та напрямок руху. З метою забезпечення особистої
безпеки та безпеки інших учасників дорожнього руху працівники ДАІ
зобов'язані:
• пристебнутися ременями безпеки та постійно тримати увімкненими
звукові та світлові спеціальні сигнали;
• обирати швидкість руху автомобіля (мотоцикла), виходячи з конкретних
умов;
• бути уважним до маневрів транспортного засобу, що переслідується, та
інших учасників дорожнього руху;
• постійно через гучномовний пристрій передавати водію транспортного
засобу, що переслідується, вимогу про припинення руху, а також іншим учасникам
руху та громадянам з метою забезпечення їх безпеки.
Якщо відомо, що особа, яка переслідується, озброєна, для її затримання
працівники ДАІ повинні:
• по радіостанції викликати групу зі спеціальним спорядженням та
озброєнням;
• повністю опустити скло правих дверей патрульного автомобіля;
• не рухатись на одному рівні з автомобілем, що переслідується;
• за наявності на передньому сидінні пасажира в транспортному засобі, що
переслідується, перемістити патрульний автомобіль та зайняти позицію ліворуч,
частково або повністю виїхавши на смугу зустрічного руху;
• за наявності пасажира на задньому сидінні автомобіля, що
переслідується, і залежно від того, де він сидить (праворуч або ліворуч),
патрульний автомобіль переставити в протилежне безпечне положення;
• на поворотах дороги, залежно від обставин, змінювати дистанцію до
автомобіля, що переслідується, щоб вийти з сектора обстрілу;
• залежно від положення пасажира, який веде активні дії, виходити з

сектора обстрілу;
• для забезпечення необхідного сектора при стрільбі з опущеним боковим
склом періодично перестроювати патрульний автомобіль з однієї смуги руху на
іншу.
Типові першочергові дії працівників ОВС при виявленні зброї під час
перевірки транспортних засобів:
- при виявленні зброї у транспортному засобі, коли обставини, що
склалися, не дозволяють провести затримання злочинця і є безпосередня
загроза безпеці сторонніх громадян, зробити вигляд, що Ви не помітили зброю;
- запропонувати водієві вийти з автомобіля під приводом перевірки
документів або усунення технічної несправності автомобіля чи з інших причин;
- дотримуючись заходів особистої безпеки, провести затримання водія,
звівши при цьому, можливість застосування ним вогнепальної зброї;
- дотримуючись заходів безпеки, провести зовнішній огляд (обшук)
затриманого, вилучивши при цьому предмети, що можуть бути використанні
для нападу, втечі;
- забезпечити охорону місця події та обмежити доступ до нього громадян;
- доповісти черговому по ОВС про обставини події, здійсненні заходи, та
діяти, в подальшому за його вказівкою;
- з прибуттям оперативно-слідчої групи по затриманню злочинця,
доповісти про обставини події, вжиті по ній заходи та діяти за вказівкою
старшого групи.
1.30.6. Дії працівників міліції при огляді транспортних засобів.
Огляд транспортного засобу, вантажу, що перевозиться, здійснюється за
участю водія або громадян, які супроводжують вантажі. Огляд транспортного
засобу слід проводити після того, як водій і пасажири покинули салон
автомобіля і за їх поведінкою встановлено контроль іншими співробітниками
наряду. Не слід повідомляти про дійсну причину зупинення транспортного
засобу у випадках, коли водій або пасажири підозрюються у вчиненні
злочинного діяння або причетності до ДТП. При цьому співробітник повинен
знайти привід для розмови з водієм, не розкриваючи істинного характеру своїх
намірів. Огляд транспортного засобу здійснюється у присутності особи, у
володінні якого воно перебуває. У випадках, не терплять зволікання, огляд
транспортного засобу може бути здійснений у відсутність зазначеної особи.
Про необхідність огляду вантажу, що перебуває під митним контролем, а також
іншого опломбованого вантажу, співробітник доповідає в чергову частину і діє
за вказівкою чергового. Огляд транспортного засобу проводиться після того, як
водій і пасажири покинули салон автомобіля і за їх поведінкою встановлено
контроль співробітниками наряду. Рекомендується наступний порядок
проведення огляду:
1. Запропонувати водієві вимкнути запалення і поставити автомобіль на
гальмо стоянки. У темний час доби або в умовах поганої видимості
запропонувати водієві ввімкнути аварійну сигналізацію і внутрішнє освітлення
його автомобіля, за наявності службового автотранспорту - висвітлити зі
службового автомобіля місце зупинки транспортного средства.

2. Запропонувати водієві та пасажирам вийти з кабіни (салону)
транспортного засобу, відійти в сторону.
3. При перевірці легкового автомобіля співробітникові, безпосередньо
здійснює огляд, необхідно підійти до задньої частини автомобіля і перевірити,
чи закрита кришка багажника.
4. Рухаючись вздовж корпусу автомобіля оглянути салон через вікно,
звертаючи увагу на підозрілі предмети.
5. Провести зовнішній огляд автомобіля. Обійти автомобіль, перевірити
внутрішню поверхню крил коліс, дніще6. Оглянути салон автомобіля.
7. Обережно відкрити кришку багажника автомобіля (там може
перебувати особа, що переховується від працівників міліції). Оглянути
багажник. При проведенні огляду, крім зазначених вище дій, оглядаються всі
місця автомашини, які можуть бути укриттям для будь-яких заборонених
предметів і доступ до яких можливий без порушення цілісності конструкції
автомашини. Слід мати на увазі, що вибухові пристрої можуть бути оформлені
як промислові товари (мило, пральний порошок і ін..), замасковані під продукти
харчування, що перевозяться в різного роду тарі (ящики, бідони, мішки тощо
упаковки), автомобільні приналежності (каністри, вогнегасники і т.д.).
Необхідно звертати увагу на відповідність габаритів ручної поклажі (сумок,
валіз) вазі предметів які містяться в них - можлива наявність подвійного дна,
інших схованок. При проведенні огляду транспортного засобу і перебувають у
ньому предметів також необхідно звертати увагу на поведінку та психологічний
стан водія і пасажирів. Можлива відповідна реакція на виявлення
(передбачувану можливість виявлення) предметів що незаконно перевозяться нервозність, ознаки душевного хвилювання (почервоніння, збліднення шкірних
покривів, зміна виразу обличчя та ін.) Слід намагатися визначити, що
послужило причиною зміни психологічного стану - виявлення яких саме
предметів викликає неспокій. При виробництві огляду необхідно
дотримуватися запобіжних заходів від раптового нападу. Навіть за умови
забезпечення страховки напарником, не рекомендується повертатися спиною до
осіб, що слідували на оглядауваному транспортному засобі, нахилятися поруч із
ними, перебувати на лінії, що з'єднує зазначених осіб та страхує співробітника
(«лінія вогню»). При виявленні явних ознак злочину необхідно доповісти про це
черговому, викликати слідчо-оперативну групу, при необхідності підкріплення. Працівники міліції при цьому повинні вжити заходи щодо
затримання осіб, причетних до злочину, збереженню і фіксації речових доказів і
слідів, що мають відношення до злочину, до прибуття слідчо-оперативної
групи.
1.30.7. Заходи безпеки при затриманні правопорушника.
Затримання правопорушників далеко не завжди носить характер силового
протистояння, однак непрофесійні і тактично безграмотні дії працівників міліції
часто можуть спровокувати правопорушника на вчинення опору, що в свою
чергу може призвести до поранення або загибелі самого співробітника. Щоб
звести до мінімуму можливість і бажання правопорушника до опору,
працівнику міліції слід бути твердим і справляти враження, що він господар

становища. Зовнішній вигляд співробітника повинен говорити про його
впевненість у своїх силах. Впевненість у собі проявляється в спокійному вираз
обличчя, прямому погляді, впевненому тоні і спокійному русі рук, стійкій позі.
Однак, під впливом нервового напруження або страху прояви емоцій
важко уникнути. Найбільш відмітною і важливою властивістю емоцій є їх
зв'язок з м'язами і внутрішніми органами. Це може виражатися в напруженому
обличчі, здавленому голосі, уривчастому диханні, застиганні, заціпенінні,
заїканні, нервовому тремтінні, прискореному серцебитті, мурашках на шкірі і
т.д. Рідко ці відчуття виявляються всі відразу. Але наявність одного з них
вказує на негативне перезбудження.
При розмові з затримуваним не слід:
- кричати або говорити на підвищених тонах, оскільки це тільки
підштовхне порушника, не "розпалюй" супротивника, а "гаси" його;
- віддавши команду правопорушнику слідувати в службову автомашину
або в орган внутрішніх справ для подальшого розгляду, не слід йти або
повертатися до порушника спиною. Факт віддачі самої команди не гарантує її
виконання;
- ігнорувати порушника або демонструвати зневагу або неувагу до нього;
- без необхідності висловлювати які б то не було загрози на адресу
порушника, при цьому, однак, ви можете стояти на своєму і аргументувати
свою точку зору;
- робити уїдливі або неповажні зауваження особистого характеру;
- говорити багато, команди повинні бути короткими і ясними;
- жестикулювати, тикати , погрожувати пальцем або розмахувати руками.
Психологи стверджують, що в звичайних умовах найбільш продуктивна
для спілкування спокійна і розмірене манера, що виключає кашель, паузи, звуки
супроводу ("е-е-е", "хм-хм"), слова-паразити, типу "ну-ну", "так би мовити",
"зрозуміло", так? "і т.д. На результати спілкування в конфліктній ситуації також
впливають погляд, міміка та жести. Утруднений контакт і тоді, коли
співробітник ОВС стоїть на деякому підвищенні відносно порушника. Не слід
дозволяти затримуваному баритися і затримуватися, вимагати негайного
виконання команд. Слід уникати недооцінки затриманих, пам'ятати, що зовні
нешкідлива і та що підкоряється людина може проявити себе, якщо відчує, що
охорона і увага послаблені. Необхідно дотримуватися дистанції, що виключає
можливість раптового нападу з боку затриманих осіб. Не можна дозволяти
стороннім особам вставати між співробітниками і затриманими, бажано, щоб
затриманий перебував між будівлею або іншою перешкодою і співробітником.
Не слід дозволяти затриманим роз'єднуватися, тримати їх разом, тим самим
позбавивши можливості одного з правопорушників відвернути увагу
працівників міліції від дій іншого. У свою чергу, працівники міліції повинні
знаходитися на деякій відстані один від одного, щоб мати можливість
контролювати всіх затриманих і не перекривати один одному сектор огляду.
Зовнішній вигляд співробітника, його манера поведінки чинять психологічний
вплив на тих, хто переступив закон. Однак сам співробітник повинен бути
гранично уважний. Найважливіше значення набуває адекватна оцінка

співробітником поведінки тих, хто потрапив у поле його зору. Для початку,
перед затриманням правопорушника в цілях власної безпеки слід спробувати
визначити наявність у нього зброї за наступним ознаками:
1. Асиметрична хода. Людина робить більш короткий крок з боку, на якій
знаходиться зброя. Пістолет може знаходитися в кишені або бути заткнутий за
пояс (з правого або лівого боку). Наприклад, пістолет, заткнутий за пояс із
правого боку, буде заважати руху правої ноги, тому крок правою ногою стає
вже коротшим кроку лівої ногою.
2. Стиснутий помах руки. Стиснутий помах руки можливий з боку
пістолета. Рука інстинктивно розташовується ближче до тіла, як би охороняючи
зброю.
3. Круговий рух руки. При підйомі по сходах або в гору пістолет в кишені
або за поясом може змінити становище. У зв'язку з цим людина, що має зброю,
намагається швидким круговим рухом руки привести пістолет в вихідне
положення.
5. Притримування кишені рукою. Щоб зброя не випала й не заважала
швидкому пересуванню, людина, що ховає пістолет, на бігу намагається
притримувати його рукою. Спроба приховати зброю. Коли озброєну людину
зупиняє наряд міліції, то він намагається повернутися так, щоб зброя виявилася
подалі від співробітників. Це може проявитися і в ледь помітному русі стегна
або легкому повороті. Одночасно рука інстинктивно робить рух туди, де
захована зброя. Якщо перед затриманням працівник міліції якийсь час
спілкується з правопорушником, то йому слід приділити увагу зоровому
контакту під час розмови з правопорушником. Для кожної етнічної групи існує
своя оптимальна довжина зорового контакту: - європейці підтримують зоровий
контакт приблизно 45% часу бесіди; - африканці підтримують зоровий контакт
приблизно 30% часу бесіди; - азіати та китайці підтримують зоровий контакт
приблизно в 15% часу бесіди. Прямий безперервний зоровий контакт з
нападником необхідний тільки тоді, коли безпосередньо загрожує напад і
працівник міліції хоче бути особливо наполегливим. Цей тип прямого зорового
контакту можна використовувати поряд з прийняттям оборонної стійки, що
може утримати правопорушника від нападу на працівника міліції. При
зоровому контакті з близької відстані можна визначити розмір зіниць людини.
Якщо він знаходиться в стані сильної злоби, то його зіниці звужуються.
Несподіване звуження зіниць людини - ознака того, що з його боку Вам
загрожує небезпека, тому треба бути готовим до протидії. Представляє значний
інтерес погляд, спрямований на визначення місцезнаходження цілі. Завжди
перед нападом людина дивиться на те місце, куди збирається нанести удар.
Якщо Ви помітили це, то потрібно бути готовим до протидії. Важливо вчасно
звертати увагу на жести і пози людини, які дозволяють отримати корисну
інформацію. Якщо голова нахилена вперед, то це ознака підпорядкування,
покори та підтримки, особливо якщо людина схвально киває Вам. Якщо голова
злегка відкинута назад, то це ознака агресії. Якщо голова розташована прямо, то
це свідчить про напористість. Досить очевидним чином може видати почуття і
думки людей вираз обличчя. Найчастіше саме на обличчі можна прочитати

почуття страху, злості і подиву. Слід також звертати увагу на колір обличчя.
Якщо обличчя червоніє, то це ознака збудження, якщо несподівано біліє або
оголюються зуби - це ознака гніву і загрожує Вам нападом. Частота дихання
значно змінюється, коли людина готується до боротьби. Воно стає більш
глибоким. Зазвичай перед тим, як людина збирається нанести удар, руки
стискаються в кулаки. Якщо Ви помітили це, то готуйтеся до протидії. При
боксуванні більшість людей виставляють вперед ногу, якою вони зазвичай
воліють користуватися, піднімають вище пояса і згинають руку, якою вони
частіше користуються і яка є сильнішою. Людина зазвичай стає боком і тим
самим скорочує площу свого тіла, яка може бути піддана ударам. Також
важливим елементом особистої безпеки працівника міліції є його вміння
встановити приналежність порушника до кримінального середовища. Одна з
основних демаскуючих ознак осіб, причетних до кримінального світу вживання ними жаргонних слів і виразів. При оцінці зовнішнього вигляду
порушника доцільно звертати особливу увагу на татуювання. Вони можуть
багато "розповісти" про людину: чи побував він вже в місцях позбавлення волі,
які його злочинна спеціалізація, моральні установки, подальші наміри та інше.
Для випадків затримання озброєного правопорушника слід вміти правильно
подавати команди, особливо коли затримується підозрюваний у скоєнні
злочину і в руках у співробітника пістолет. Правила подачі команд залежать від
того, в якому положенні стосовно до співробітника порушник і видно чині його
руки. Якщо в руках у затримуваного вогнепальна зброя, то подається команда:
«Міліція! Не рухатися! »
Потім попередження:
«Не рухатись, буду стріляти!»
Затримуваному повинно бути ясно, що при будь-якому русі його руки зі
зброєю пролунає постріл. При спробі затримуваного відкрити вогонь, ніякі
команди не подаються, а вогнепальна зброя застосовується на поразку без
попередження. У даній ситуації команда:
«Міліція! Руки вгору! » не бажана, тому в ній закладена можливість рухів,
а які рухи рукою з пістолетом може зробити затримуваний, важко передбачити і
попередити його постріл вкрай складно. Далі слід переміститися за спину
затримуваного і зажадати:
«Повільно клади на землю зброю!».
Попередньо віддається розпорядження перехопити пістолет лівою рукою
за ствол, якщо це довгоствольна зброя - розвернути його прикладом вперед.
Команду можна повторити. Якщо в руках підозрюваного холодна зброя або
предмет, який може бути використаний у якості зброї, то після основної
команди: «Міліція! Не рухатися! »Звучить розпорядження: «Кинь ножа (прут,
нунчаки і т. п.)!». Якщо в руках у підозрюваного немає зброї, то в цьому
випадку може бути подана команда: «Міліція! Руки вгору!». У такому
положенні затримуваний не зможе вихопити зброю, заховану в його одязі.
1.31. Особливості застосування зброї працівниками органів внутрішні
з справ.

Застосування зброї в екстремальних ситуаціях має свої особливості. Не
приготувавши вогнепальну зброю, не слід входити в місця, де висока
ймовірність раптового нападу (темні під'їзди, горища, підвали та ін.. місця).
Якщо все ж виникає необхідність швидко приготуватись до стрільби, то слід
діяти наступним чином:
- лівою рукою захопити за нижню частину кобури і притримати її;
- великим і вказівним пальцем правої руки захопити застебнутий ремінець
і різким рухом вниз відстебнути його;
- рухаючи руку вгору, тильною поверхнею великого пальця відкрити
клапан кобури і захопити рукоятку пістолета; - в момент вилучення пістолета з
кобури великим пальцем правої руки виключити запобіжник, а кистю лівої руки
захопити затвор зверху;
- при перекладанні пістолета вперед в напрямку мети зустрічним рухом
лівої руки відвести затвор у крайнє заднє положення й відпустити, при цьому
патрон буде досланий в патронник;
- одночасно з підготовкою пістолета до стрільби прийняти одне з
положень для стрільби або зайняти позу очікування.
Важливе значення мають пози очікування. Вони повинні відповідати двом
основним умовам: по-перше, дозволити швидко приймати положення для
стрільби; по-друге, не дати порушникові при раптовому нападі захопити і
відібрати пістолет. Відповідають цим умовам наступні основні пози очікування:
1. Стоячи у фронтальній, бічній лівосторонній або правосторонній стійці
обличчям у напрямку ймовірної появи мети, при захваті пістолета двома
руками, утримуючи його в зігнутих руках перед грудьми. З цієї пози можуть
швидко вживатися заходи готовності для стрільби з будь-якого положення і
здійснюватися пересування в різних напрямках. Крім того, в разі нападу з
близької відстані лівою рукою можна виконати захисну дію, а праву перевести
до пояса і, при необхідності, відкрити вогонь або виконати замах і нанести удар
зверху (зверху - збоку) рукояткою пістолета.
2. Стоячи в лівосторонній стійці, утримуючи пістолет у зігнутих руках
біля правого плеча. Ця поза може бути використана при пересуванні лівим
боком вперед приставним або підлозі хрестовин кроком, наприклад, при вході в
приміщення через дверний проріз. У цій позі пістолет краще захищений від
раптового захвату. Недоліком є те, що положення рук в лівосторонній стійці
полегшує правопорушнику захват або вилучення пістолета при підході ззаду.
3. Стоячи у фронтальній чи лівосторонній стійці, руки зігнуті в ліктях,
кисть лівої руки на рівні плеча, кисть правої руки, що утримує пістолет, перед
грудьми або біля пояса. Ця поза доцільна, наприклад, при огляді тісного
приміщення, в якому можливий раптовий напад на короткій дистанції.
Положення лівої руки дозволить блокувати удар правопорушника, нанести удар
або відштовхнути правопорушника. При переслідуванні противника бігом з
оголеною зброєю, доцільно утримувати його однією рукою біля пояса, при
цьому, запобіжник, як правило, повинен бути включений, а вказівний палець
повинен знаходитися на спусковий скобі. Якщо правопорушник намагається
захопити зброю, слід:

- різко скоротити відстань до правопорушника, щоб він втратив рівновагу
і не міг завдати удару рукою або ногою. Однак, при цьому слід пам'ятати, що
при скороченні дистанції злочинець отримує можливість нанести удар коліном
в пах або головою в обличчя і слід вжити необхідних заходів обережності;
- відвернути увагу злочинця від зброї (вдарити кулаком у ніс, пальцями в
очі, ліктем в живіт, коліном у пах, нанести ковзний удар ногою по гомілці або
підйому стопи і т.д.);
- застосувати вогнепальну зброю для припинення спроби заволодіти нею.
У ситуації, коли злочинець захопив ліву руку, а патрон не в патроннику,
дослати його наступним чином:
- великим пальцем правої руки зняти запобіжник;
- щільно притиснути до стегна, сідниці затвор пістолета (бажано цілком і
мушкою) і рухом руки вниз відвести затвор у крайнє заднє положення.
Правила безпечної поведінки під час вогневого контакту із злочинцем
являють собою ряд рекомендацій, випробуваних практикою. По-перше, у всіх
ситуаціях безпосереднього вогневого контакту слід працювати за принципом
«пара-переміщення». Для цього необхідно привчитися робити по злочинцеві
два постріли поспіль замість одного, а зробивши два постріли, змінити
положення і піти в сторону, щоб противник не потрапив в тебе. Зазначений
принцип заснований на спостереженнях, які показують, що другий постріл,
зроблений поспіль, завжди доводиться вище першого за рахунок віддачі,
причому у будь-якого стрільця. Тим самим підвищується ймовірність
попадання в супротивника. Наприклад, якщо перша куля потрапила противнику
в живіт, то друга напевно потрапить йому в груди. По-друге, при бойовій
стрільбі потрібно цілитися в супротивника, наводячи пістолет знизу вгору.
Тому є дві причини: підвищується ймовірність попадання в супротивника по
вертикальній лінії "ноги - пах - живіт - груди", що гарантує відключення його
одним - двома пострілами, а також у випадку промаху психологічний ефект від
кулі, розпушуючи землю або відбиваючи крихти асфальту під ногами ,
незрівнянно вище, ніж від кулі, яка просвистіла над головою.
По-третє, вчіться йти з лінії зустрічного вогню.
1.32. Дій працівника ОВС при оформленні адміністративних
матеріалів за скоєне правопорушення
Забезпечення належного правопорядку, захисту конституційних прав
громадян, удосконалення діяльності працівників підрозділів міліції громадської
безпеки, потребує вдосконалення процедури провадження у справах про
адміністративні проступки та визначення алгоритму дій. При цьому робота
органів внутрішніх справ з попередження та припинення правопорушень у
громадських місцях повинна бути ефективною і сприяти авторитетові міліції в
суспільстві.
Зазначені дії процедури оформлення адміністративного матеріалу
об’єднано у такі складові:
1.32.1. Дії патрульного наряду на місці вчинення правопорушення.
При затриманні патрульним нарядом громадянина за скоєне
правопорушення, передбачене Кодексом України про адміністративні

правопорушення, йому пропонується пройти до чергової частини
територіального органу внутрішніх справ або до службового кабінету
дільничного інспектора міліції, чи до іншого адміністративного приміщення, де
є можливість для складання адміністративного протоколу, вживаються заходи
для пошуку очевидців події та вони запрошуються як свідки для
документування правопорушення.
Згідно з адміністративним законодавством України (ст. 259 КУпАП) з
метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі
неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо це є
обов’язковим, порушника може бути доставлено в міліцію, в підрозділ
військової служби правопорядку у Збройних силах України чи до органу
Державної прикордонної служби України, штабу громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту з
охорони громадського порядку.
1.32.2. Уповноваженої особи ОВС щодо складання протоколу.
Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол
уповноваженими на те посадовими особами або представниками громадської
організації чи органу місцевого самоврядування.
Перелік посадових осіб, уповноважених складати протоколи про
адміністративні правопорушення та статей, за якими їх складають працівники
органів внутрішніх справ, визначено ст. 255 КУпАП.
Громадянину роз’яснюються причини його затримання, вимоги
законодавства України щодо притягнення до адміністративної відповідальності
та його права під час ведення адміністративної справи. Встановлюються анкетні
дані. Пропонується пред’явити документи, які засвідчують особу, та
здійснюється ознайомлення з ними.
Відбирається письмове пояснення правопорушника щодо скоєння
порушення.
Документуються пояснення свідків, потерпілих.
Черговим по ОВС або дільничним інспектором міліції вивчається рапорт
працівника, який доставив громадянина за скоєне правопорушення, матеріали
інших правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування, або
повідомлення громадськості.
У випадку наявності у правопорушника речей, які можуть заважати
документуванню правопорушення, складається акт про вилучення речей за
участю понятих.
1.32.3. Процедура складання адміністративного протоколу.
Адміністративний протокол складається на номерному бланку.
При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП
згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні
дії.
Зазначається число, місяць і рік складання протоколу, а також назва
населеного пункту, де він складений.
Указується посада, повне найменування органу внутрішніх справ,
спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка склала

протокол. У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення,
зазначається:
− пункт 1 – повністю (без скорочень) її прізвище, ім’я та по батькові;
− пункт 2 – число, місяць і рік народження, а також повна адреса місця
народження;
− пункт 3 – громадянство;
− пункт 4 – найменування підприємства, установи, організації, де
працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка вчинила
правопорушення, не працює, про це робиться відмітка у пункті 4;
− пункт 5 – середньомісячний заробіток або інші доходи особи, яка
вчинила правопорушення;
− пункт 6 – кількість осіб, які знаходяться на її утриманні, включаючи
неповнолітніх дітей та інші категорії осіб, які не отримують пенсії, не мають
власних доходів тощо;
− пункт 7 – фактичне місце проживання особи на час вчинення
правопорушення;
− якщо особа притягується до адміністративної відповідальності
повторно протягом року, у пункті 8 – число, місяць і рік скоєння попереднього
правопорушення, повна назва органу внутрішніх справ, яким особа притягалася
до адміністративної відповідальності, стаття КУпАП, вид адміністративного
стягнення: попередження, штраф (на яку суму), адміністративний арешт
(кількість діб) тощо;
− пункт 9 – серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу
внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує
особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення,
студентський квиток і т. д.), дата видачі й найменування підприємства,
установи, організації, що його видали, або номер оператора, який здійснював
перевірку особи за картотекою адресного бюро.
При викладенні обставин правопорушення вказується число, місяць, рік,
час його скоєння, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинила особа,
яка притягається до адміністративної відповідальності.
У випадках, передбачених КУпАП, до протоколу вносяться прізвища,
імена та по батькові двох свідків правопорушення, адреси їх місця проживання,
а також ставляться підписи свідків.
Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення
заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі чи організації,
то в протоколі зазначається прізвище, ім’я та по батькові потерпілого, адреса
місця його проживання або назва підприємства, установи, організації, їх
місцезнаходження, ставиться підпис потерпілого або представника
підприємства, установи, організації і вказується розмір заподіяної
правопорушенням матеріальної шкоди.
Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
роз’яснюються її права та обов’язки, передбачені ст. 268 КУпАП, а також
повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи. На знак

обізнаності з вищевказаним, особа ставить у протоколі свій підпис, а у разі
відмови ставити підпис, про це робиться відповідна відмітка.
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, дає
письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в
протокол, і ставить свій підпис, а також може робити заяви і клопотати по суті
складання протоколу та розгляду справи (у разі відмови від пояснення або
підписання протоколу про це робиться запис посадової особи, яка склала
протокол, що підтверджується підписами свідків).
Посадова особа, яка розглядає протокол, виносить рішення про
задоволення чи відхилення заяви або клопотання, про що робиться відповідний
запис у протоколі.
У випадках, коли в особи, яка вчинила адміністративне правопорушення,
вилучалися документи або речі, що мають значення для розгляду
адміністративної справи і прийняття об’єктивного рішення, у протоколі
робиться відповідний запис із зазначенням того, які саме документи або речі
долучаються до протоколу.
Протокол підписується посадовою особою, яка його склала.
До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення
адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення
правопорушників, потерпілих, свідків правопорушення, протоколи виявлення,
знищення тощо).
Кожний документ має свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штампи,
печатки тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну
інформацію, відповідати вимогам законодавства.
Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком,
українською мовою.
Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться
до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол
підписаний особою, відносно якої він складений.
Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про
адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.
1.32.4. Розгляд адміністративних матеріалів.
Органи внутрішніх справ розглядають справи про адміністративні
правопорушення згідно зі ст. 222 КУпАП.
Згідно з ст. 277 КУпАП більшість справ про адміністративне
правопорушення розглядаються в п’ятнадцятиденний строк з дня отримання
посадовою особою органу, правомочного розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення і розглядається за місцем його вчинення.
При цьому посадова особа цього органу при підготовці до розгляду
справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
− чи належить до його компетенції розгляд даної справи;
− чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про
адміністративне правопорушення;
− чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце
її розгляду;

− чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
− чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, потерпілого, його законного представника,
адвоката.
1.32.5. Порядок прийняття рішення та винесення постанови за
справою адміністративного правопорушення.
Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган
(посадова особа) відповідно до ст. 283 КУпАП виносить постанову за справою
про адміністративне правопорушення.
Усі реквізити постанови заповнюються розбірливим почерком,
українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей,
що заносяться до постанови, а також внесення додаткових записів після того, як
постанова підписана особою, відносно якої вона винесена.
У постанові обов’язково проставляється число, місяць, рік і місце її
винесення. Указується посада, найменування органу внутрішніх справ, звання,
прізвище та ініціали посадової особи, яка розглядала матеріали
адміністративної справи і винесла постанову.
У розділі про відомості стосовно особи, яка вчинила правопорушення,
зазначається повністю (без скорочень) її прізвище, ім’я та по батькові, число,
місяць і рік народження, а також адреса місця народження, фактичне місце
проживання особи на час вчинення правопорушення, найменування
підприємства, установи, організації, де вона працює або навчається, і посада;
указується документ, який засвідчує особу.
У розділі «ВСТАНОВИВ» вказується число, місяць, рік, час скоєння
адміністративного правопорушення, прізвище та ініціали особи, яка його
вчинила, викладаються обставини і суть скоєного правопорушення, установлені
при розгляді матеріалів адміністративної справи. Зазначається стаття КУпАП,
яка передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення.
У розділі «ПОСТАНОВИВ» посадова особа, яка розглядала матеріали
адміністративної
справи,
виносить
постанову
про
накладення
адміністративного стягнення (попередження, штраф із зазначенням суми,
направлення матеріалів на розгляд суду, адміністративної комісії тощо),
застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП, або закриття
справи, про що робиться відповідний запис.
Після розгляду справи про адміністративне правопорушення залежно від
результатів її розгляду посадова особа, яка розглядала матеріали
адміністративної справи і виносила постанову, приймає рішення щодо
вилучених документів чи речей, про їх конфіскацію в установленому порядку,
повернення власнику або знищення, про що робиться запис у постанові.
Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.
Постанова
оголошується
негайно
після
закінчення розгляду
адміністративної справи. Копія постанови не пізніше трьох днів вручається або
висилається особі, щодо якої цю постанову винесено.

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної
відносності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і ставиться
підпис правопорушника.
Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому
батькам неповнолітніх правопорушників або особам, що їх замінюють, чи
іншим зацікавленим особам на їх прохання. У постанові зазначається дата
постанови і ставиться підпис особи, яка її отримала.
Якщо копія вручення постанови висилається правопорушнику,
потерпілому чи іншим зацікавленим особам поштою, то про це в постанові
робиться відповідна помітка і вказується дата направлення копії постанови.
1.32.6. Адміністративне затримання особи за скоєне правопорушення.
З метою припинення адміністративних правопорушень, якщо вичерпано
інші заходи впливу, з метою встановлення особи, складення протоколу про
адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці
вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим,
забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов
у справах про адміністративні правопорушення допускається адміністративне
затримання особи, її особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і
документів.
Протокол про адміністративне затримання особи, яка вчинила
правопорушення, складається відповідно до ст. 261 КУпАП.
Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються
розбірливим почерком, українською мовою. Не допускається закреслення чи
виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне
затримання, а також внесення додаткових записів після того, як протокол про
адміністративне затримання підписаний особою, відносно якої він складений.
Протокол про адміністративне затримання повинен бути пронумерований
типографським способом, тобто на ньому мають проставлятися серія і номер.
У протоколі про адміністративне затримання зазначається число, місяць і
рік його складання, а також назва населеного пункту, де він складений.
Указується посада, повне найменування органу внутрішніх справ, звання,
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка склала протокол про
адміністративне затримання.
Зазначаються відомості про особу, яка вчинила правопорушення і
відносно якої провадиться адміністративне затримання, а саме: зазначається
повністю (без скорочень) її прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік
народження, фактичне місце проживання на час вчинення правопорушення.
Указується назва міськрайліноргану внутрішніх справ або іншого
приміщення (службовий кабінет дільничного інспектора міліції, громадський
пункт охорони порядку тощо), куди доставлено затриманого, адреса його місця
розташування, число, місяць і рік, а також час доставлення.
Зазначається частина статті та стаття Кодексу України про
адміністративні правопорушення, якою передбачена адміністративна
відповідальність особи за вчинене правопорушення, а також мотиви
затримання: припинення адміністративного порушення, коли вичерпано інші

заходи впливу, встановлення особи складення протоколу про адміністративне
правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення
правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, забезпечення
своєчасного і правильного розгляду справи та виконання постанови по справі
про адміністративне правопорушення.
Також згідно зі ст. 261 КУпАП про місце перебування особи, затриманої
за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її
родичі а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи,
організації або уповноважений ним орган, про що в протоколі про
адміністративне затримання робиться відповідний запис, де вказується, кому
саме повідомлено і в який спосіб.
Про затримання неповнолітнього обов’язково повідомляються його
батьки або особи, які їх замінюють. У протоколі про адміністративне
затримання зазначається час, дата повідомлення і кому саме повідомлено.
1.32.7. Особистий огляд, порядок вилучення речей та звільнення
затриманої особи.
Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному
порядку або в службовому приміщенні, куди доставлено затриманого, може
проводитися особистий огляд уповноваженою на те особою однієї статі із
затриманим і в присутності понятих тієї самої статі.
Огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову риби,
добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється у
присутності двох понятих і особи, у власності (володінні) якої вони
знаходяться.
Про проведення особистого огляду й огляду речей згідно зі
ст. 264 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення або у
протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, де
вказуються прізвища, ім’я та по батькові та адреси місця проживання двох
понятих.
Відповідно до ст. 265 КУпАП речі й документи, що є знаряддям або
безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання,
особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів
внутрішніх справ, про що в протоколі про адміністративне правопорушення або
у протоколі про адміністративне затримання робиться запис, які саме речі,
предмети, документи вилучені в затриманого, указуються їх індивідуальні
ознаки, номери і т. ін., а за потреби – місця та обставини їх виявлення, якщо це
має суттєве значення при розгляді адміністративної справи.
Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про
адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові
особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після
розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому
порядку конфіскують або повертають власникові, або знищують, а при
оплатному вилученні речей – реалізують.
У протоколі про адміністративне затримання робиться перелік предметів
одягу, в який була одягнута особа під час затримання.

Крім того, у протоколі про адміністративне затримання відзначається,
виявлені чи ні в затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо
так, то в протоколі про адміністративне затримання зазначається, які саме
(синці, подряпини, різані рани тощо), на яких частинах тіла вони розташовані.
У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі про
адміністративне затримання вказується час її надання, номер бригади швидкої
медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, медичний заклад, до якого
госпіталізовано затриманого.
При надходженні під час затримання, проведення особистого огляду,
огляду речей заяв чи зауважень у протоколі про адміністративне затримання
робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.
Факт проведення особистого огляду й огляду речей у протоколі про
адміністративне затримання засвідчується підписами уповноваженої особи, яка
робила огляд, затриманої особи і понятих.
У протоколі про адміністративне затримання вказується: дата, час і
причина звільнення затриманої особи, які речі, предмети або документи
повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, що звільняється, претензії і
які саме, що засвідчується особистим підписом цієї особи.
Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою
особою, яка його склала.
Посадовими особами, уповноваженими складати протоколи, відповідно з
наказом МВС України № 185 від 22 лютого 2001 року, заповнюється
інформаційна картка щодо особи правопорушника до підрозділів
інформаційних технологій в регіонах.
1.33. Дії працівників міліції стосовно іноземних громадян.
Працівники міліції для виконання завдань, передбачених Законом України
«Про міліцію» щодо запобігання та припинення правопорушень, в тому числі в
сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, щоденно
спілкуються з іноземними громадянами. В контексті дотримання прав людини та
формування позитивного іміджу співробітників української міліції, важливим
завданням є розробка алгоритму тактики дій працівників міліції під час перевірки
документів у іноземних громадян і прийомів спілкування з ними.
Представлені матеріали регламентують порядок звернення патрульного
міліціонера до іноземних громадян та порядок перевірки документів у іноземних
громадян. Окрема увага приділена діям співробітників міліції при спілкуванні з
такою категорією іноземних громадян, як біженець або особа, яка потребуює
додаткового або тимчасового захисту: дії працівника міліції при перевірці
документів у біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту»,, при затриманні осіб які потребують додаткового або тимчасового
захисту»,, при вчиненні ними правопорушення, при перевірці житлових
приміщень, де проживають особи, що підпадають під дію Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

1.33.1. Порядок звернення патрульного міліціонера до іноземних
громадян.
Патрульний повинен звертатись до іноземних громадян з повагою, на
«Ви», свої вимоги та зауваження викладати в переконливій формі. При
зверненні до іноземного громадянина він повинен привітатися з ним, після
чого, приклавши руку до головного убору, назвати йому своє прізвище, звання
та пред’явити на його вимогу службове посвідчення і повідомити мету
звернення. Якщо до патрульного звертаються іноземні громадяни, він також
зобов’язаний прикласти руку до головного убору, а потім уважно вислухати і
вжити заходів за їхніми заявами.
У поводженні з іноземними громадянами недопустимі:

зверхній тон, грубість, зарозумілість;

іронічне або не ввічливе викладання зауважень;

вирази або репліки, які ображають людську гідність;

погрози, повчання і несправедливі докори;

пред’явлення незаслужених звинувачень;

погрозливі чи ображаючі жести або знаки.
У розмові з іноземними громадянами працівники міліції повинні виявляти
спокій, витримку та розсудливість. Вони не повинні відповідати грубістю на
грубість і у своїх діях керуватися особистими неприязними почуттями.
1.33.2. Перевірка документів у іноземних громадян.
Наряд міліції має право перевіряти у іноземних громадян при підозрі у
вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші
документи, необхідні для здійснення нагляду і контролю з питань, які входять
до компетенції міліції, в тому числі дотримання правил паспортного режиму. З
метою недопущення правопорушень у цій сфері та відповідно до Закону
України «Про міліцію», патруль має право провадити особистий огляд, огляд
речей та документів.
Вимогу про пред’явлення документа висловлювати впевнено, ввічливо і
тактовно.
При перевірці:
 поводитись з документами акуратно. Якщо в документі знаходяться
гроші, будь які записки та інші папери або цінності, запропонувати власникові
самому вилучити їх звідти;
 звернути увагу на відповідність наявної в документі фотокартки та особи
громадянина, правильність заповнення усіх реквізитів, цілісність захисної сітки
документа, строк його дії, на відмітку щодо реєстрації та інше;
 вжити застережних заходів при перевірці документів у особи, що
підозрюється у вчиненні злочину. З цією метою рекомендується стояти на півоберта
праворуч від того, кого перевіряють, на відстані одного кроку від нього та пильно
стежити за ним;
 перевірку проводити на деякій відстані від сторонніх громадян, а якщо є
можливість – в найближчому службовому приміщенні дільничного інспектора
міліції або громадському пункті охорони порядку.

1.33.3. Дії працівника міліції при перевірці документів у біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
При перевірці документів працівник міліції зобов’язаний:
а). поводитися з документами акуратно (не м’яти і не загортати сторінки,
оберігати від дощу та снігу). Якщо в документі знаходяться гроші, будь-які
записки та інші папери, цінності, сторонні предмети, запропонувати власникові
самому вилучити їх звідти;
б). звертати увагу на відповідність наявної в документі фотокартки та
особи, власника документа, правильність заповнення усіх реквізитів документа,
цілість захисної сітки документа, строк його дії. В ході перевірки поставити
власникові документа контрольні запитання, звіряючи відповіді з даними
документа, що посвідчує його особу. Якщо відповіді неправильні, або виявлені
підробки, правопорушник доставляється до органу внутрішніх справ;
в). у випадку необхідності встановлення особи біженця, зателефонувати
до органу, що видав документ біженця, включаючи Програму Юридичний
Захист (The Hebrew Immigrant Aid Society – ХІАС Київ), тел.: (044) 453–16–53.
Працівнику міліції без відповідних підстав забороняється вилучати:
Національні паспорти та документи:
1.
довідку органу міграційної служби України про подання особою
заяви про надання їй статусу біженця;
2.
довідку органу міграційної служби України про особу, стосовно
якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання
щодо надання їй статусу біженця;
3.
посвідчення біженця;
4.
проїзний документ біженця для виїзду за кордон;
5.
довідку про прийняття скарги до розгляду;
6.
довідку про звернення до суду;
7.
тимчасову довідку особи, яка прибула з Автономної Республіки
Абхазія В окремих випадках біженець може отримати:
 довідку, про те, що його паспортний документ міститься в підрозділі
міграційної служби у зв’язку з розглядом питання щодо продовження терміну
перебування в Україні;
 копію протоколу про вилучення документів;
 довідку органу внутрішніх справ про порушення (відмову в
порушенні) або припинення кримінальної справи про викрадення вищезгаданих
документів;
 довідку органу внутрішніх справ про втрату вищезгаданих документів.
Ці документи можуть вилучатися якщо:
особу, що підпадає під дію Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту», засуджено за вчинення
злочину – до відбуття покарання або звільнення від покарання;
а).
порушується кримінальна справа пов’язана з підробкою цих
документів або вони є речовим доказом – для притягнення до кримінальної
справи;

б).
особа, що підпадає під дію Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту» береться під варту за
вчинення злочину – до її звільнення.
Вилучення документів у такої особи, здійснюється посадовими особами
судів, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної
Прикордонної Служби та митних органів на підставі відповідного рішення.
Вилучення документів оформляється протоколом, копія якого видається
цій особі.
На час затримання документів особи, підрозділами міграційної служби
оформлюється тимчасовий дозвіл на перебування в Україні, форма якого
затверджується Державною міграційною службою.
При втраті документів орган внутрішніх справ видає особі, довідку про
його втрату, після чого ця особа зобов’язана звернутись до відповідного
державного органу за поновленням цього документу.
1.33.4. Дії працівника міліції при затриманні осіб, що підпадають під
дію Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», при вчиненні ними правопорушення.
При підозрі у вчиненні правопорушення особою, що підпадає під дію
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», працівник міліції зобов’язаний:
а) назвати свою посаду, звання та прізвище, у випадку потреби
пред’явити службове посвідчення;
б) поводитись ввічливо, не принижуючи честі та гідності особи,
перевірити її документи;
в) у випадку неможливості вирішити питання на місці, запропонувати
особі пройти до органу внутрішніх справ;
г) у випадку відмови добровільно прослідувати до ОВС, доставити
затриманого та передати черговому по органу внутрішніх справ;
д) проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей та
документів особою однієї статі з особою, що оглядається та в присутності двох
понятих тієї ж статі, враховуючи її культурні особливості та вразливість;
е) у випадку необхідності встановлення особи, зателефонувати до органу,
що видав документ біженця, включаючи Програму Юридичний Захист (ХІАС
Київ) тел. (044) 453–16–53;
є) прийняти рішення у відповідності до чинного законодавства.
При застосуванні до вказаних осіб санкцій передбачених ст. 203 Кодексу
України про адміністративні правопорушення необхідно враховувати, що вони
не підпадають під категорію «нелегальний мігрант», як правило, не володіють
українською та російською мовами, не обізнані з нормами законодавства
України та її культурою, а також те, що в Україні недостатня кількість пунктів
тимчасового розміщення біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту і значна частина з цих осіб не має коштів на оренду житла.

1.33.5. Дії працівника міліції при перевірці житлових приміщень, де
проживають особи, що підпадають під дію Закону України «Про біженців
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
Перевірка житлових приміщень на предмет дотримання вказаними
особами та українськими громадянами, які надають житло, правил паспортної
системи та законодавства України, що регулює правовідносини з іноземцями,
проводиться з 6:00 до 23:00. При проведенні цих перевірок, працівник міліції
керується пунктами а, б, е частини 4 алгоритму.
Працівник міліції не має права виселяти з житлових приміщень осіб, що
підпадають під дію Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту», інакше, як у випадках передбачених
законодавством України.
Стаття 109 Житлового кодексу України «Виселення з жилих
приміщень».
Виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав,
установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому
порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції
прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або
проживають у будинках, що загрожують обвалом.
1.33.6. Дії працівника міліції, при зверненні осіб, що підпадають під дію
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту»
У випадку адміністративного затримання іноземців та осіб без
громадянства, які з наміром набути статусу біженця незаконно перетнули
державний кордон і перебувають на території України та звертаються з усними
проханнями про надання їм захисту, про невидворення, про надання їм статусу
біженця, працівник міліції зобов’язаний роз’яснити таким особам порядок
подання заяви про надання статусу біженця, та забезпечити їх папером та
ручками.
У заявах мають міститися такі відомості: прізвище, ім’я (імена), по
батькові заявника, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (у
разі його відсутності – вказати причини, через які він був утрачений),
громадянство/підданство, країна постійного проживання, адреса та підстави (за
наявності) проживання в Україні, місце, час та спосіб перетинання державного
кордону України, відомості про членів сім’ї заявника, підписи заявника або
законного представника, перекладача, дата заяви. Складені заяви про надання
статусу біженця, протягом трьох робочих днів передаються працівником міліції
до органу міграційної служби України за місцем перебування. Інформація, що
міститься у заяві є конфіденційною.
Затриманим дозволяється контактувати та одержувати побачення з
представниками органів міграційної служби України, юридичних консультацій,
громадських організацій, Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту та інших
агенцій системи ООН або міжнародних організацій. Їх інтереси можуть
представлятись адвокатом після пред’явлення ордера юридичної консультації і

документа, що посвідчує його особу або представником громадської
організації, який є фахівцем у галузі права після пред’явлення витягу із статуту
організації, який передбачає надання правової допомоги та документа, що
посвідчує його особу.
У випадку звернення осіб, які перебувають в Україні на законних
підставах і мають намір набути статус біженця, працівник міліції роз’яснює їм
порядок подання заяви про надання статусу біженця та інформує про
місцезнаходження органів міграційної служби та громадських організацій, що
надають допомогу біженцям в Україні.
З метою нерозголошення конфіденційної інформації, працівнику міліції
категорично забороняється направляти будь-які запити та інформацію стосовно
осіб, які звертаються з усним проханнями про надання їм захисту, про
невидворення, про надання їм статусу біженця та біженців до дипломатичних
представництв, консульських установ та будь-яких інших органів країн їхнього
походження.
1.33.7. Дії працівника міліції при зверненні осіб, що підпадають під дію
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», які стали жертвами злочинів.
Працівник міліції повинен враховувати, що особи, які підпадають під дію
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», як правило, не володіють українською та російською
мовами, не знають системи правозахисних органів України та відповідних
процедур щодо звернення про допомогу, і тому, є найбільш вразливими перед
злочинцями. При зверненні осіб, що стали жертвою злочинців, реєстрація таких
звернень та вжиття передбачених законодавством заходів повинна
здійснюватись співробітниками міліції, незважаючи на відсутність реєстрації
документів таких осіб в органах внутрішніх справ.
Особи, що стали жертвами злочинів можуть також, за їх згодою,
направлятись до органів міграційної служби України та громадських
організацій, що надають допомогу біженцям в Україні.
1.34. Дії співробітника РЕП ДАІ при прийомі документів на
реєстрацію, перереєстрацію і зняття з обліку транспортних засобів.
Під час надходження документів, що є підставою на реєстрацію,
перереєстрацію і зняття з обліку транспортного засобу необхідно:
- перевірити паспортні дані власника або довіреної особи (засвідчити його
особу), встановити відповідність записів місця мешкання і прописки;
- перевірити наявність на заяві відмітки співробітників РЕП ДАІ про
огляд транспортного засобу і перевірку за пошуковою системою «Розшук»;
- проконтролювати сплату власником, передбачених законодавством
податків, а також внесення в установленому порядку платежів за огляд
транспортних засобів, реєстрацію, перереєстрацію і зняття їх з обліку,
відшкодування вартості бланків реєстраційних документів, номерних знаків і
т.д.;

- перевірити наявність документів, що підтверджують правомірність
придбання або що послужили підставою для перереєстрації і зняття з обліку
транспортного засобу.
Додатково:
При реєстрації транспортного засобу:
- контролювати наявність акту оцінки його вартості, квитанції про оплату
3% збору до пенсійного фонду, вилучає номерні знаки «Транзит».
При знятті з обліку транспортного засобу:
- провести звірку з базою даних транспортних засобів, що знаходяться під
арештом, оплату номерних знаків «Транзит», вилучити реєстраційні номери.
При видачі тимчасового реєстраційного талона на право керування:
- перевірити наявність заяви власника транспортного засобу або копії
довіреності, завіреної в нотаріальному порядку;
- перевірити відповідність всіх реквізитів документів із записами в заяві;
- накласти резолюцію на заяві про наявність підстав для реєстрації або
зняття з обліку транспортного засобу, зробити підпис і записати дату.
Додатково:
При знятті з обліку транспортного засобу:
- перевірити по обласній базі даних АІС «Автомобіль» наявність ТЗ, що
перебувають на тимчасовому обліку в інших підрозділах РЕП ДАІ області, при
виявленнні таких фактів інформувати зацікавлені підрозділи РЕП ДАІ про
зняття з обліку даного транспортного засобу для подальшого внесення змін в
реєстраційні дані;
- перевірити наявність Полісу обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
1.35. Дії співробітника РЕП ДАІ при здійсненні огляду транспортного
засобу.
1. Провести зовнішній огляд транспортного засобу на предмет його
відповідності марки і моделі, вказаної в заяві на реєстрацію (перереєстрацію і
зняття з обліку). Визначити об'єм двигуна, його відповідність типу
транспортного засобу, повну масу і власну вагу автомобіля.
2. Провести звірку ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів
транспортного засобу із записами в заяві і реєстраційних документах. У разі
сумніву щодо справжності вказаних номерів, транспортний засіб направляється
для проведення експертизи працівником експертно-криміналістичної групи.
3. Перевірити укомплектованість транспортного засобу (наявність
аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки).
4. Перевірити стан транспортного засобу на предмет його відповідності
вимогам безпеки дорожнього руху та конструкції.
5. Перевірити відповідність записів в акті оцінки легкового автомобіля
про наявні технічні несправності і його комплектність реальному стану
транспортного засобу.
6. Внести в заяву запис про проведений огляд з вказівкою виявлених
параметрів транспортного засобу (марка, модель, об’єм двигуна, тип

автомобіля, тип кузова, повна маса, власна вага, техстан, кількість балонів
газобалонного устаткування та їх місцерозташування, наявність рекламоносіїв,
спеціальних світлових і звукових сигналів, кольорографічного зображення),
ставиться підпис інспектора і дата огляду.
1.36. Дії співробітника РЕП ДАІ при здійсненні перевірки
транспортного засобу за пошуковою системою «Розшук».
1. У разі придбання транспортного засобу в організації, що займається
торгівлею, необхідно перевірити видану довідку-рахунок за АІС «Довідкарахунок».
2. Надані документи на реєстрацію, перереєстрацію і зняття з обліку
транспортного засобу перевірити за пошуковою системою «Розшук», що
включає перевірку по базах:
- «Угон Україна-СНГ-Інтерпол»;
- «Номерний знак»;
- «Документ»;
- «Розшук осіб»;
- «Втрачені паспорти»;
- «Особи, позбавлені права управління ТЗ».
3. При реєстрації транспортних засобів, що прибули з інших регіонів,
підготувати і направити запит за місцем колишньої реєстрації. У випадку
неотримання підтвердження, повторний запит направити по закінченню
місячного терміну.
4. У разі митного оформлення транспортного засобу здійснити перевірку
по базі даних АІС «Митниця» і у разі відсутності в ній підтверджуючої
інформації, підготувати і направити запит.
5. У разі, коли митний документ виданий митним органом іншого регіону,
підготувати і направити запит в ВРЕР УДАІ УМВС України тієї області, в якій
знаходиться дана митниця.
Про результати проведення перевірки проводиться відмітка на заяві,
ставиться підпис інспектора і дата.
1.37. Дії співробітника РЕП ДАІ при зверненні громадян з питань
отримання посвідчення водія вперше.
Необхідно витребувати:
- заяву, якщо громадянин здає іспити не у складі учбової групи;
- свідоцтво про закінчення навчального закладу про підготовку водія
відповідної категорії транспортного засобу з відміткою про наявність його в
списках групи;
- дві фотографії 3,5 х 4,5 см. на матовому папері з «кутком» в правому
кутку (чорно-білі або кольорові);
- - медичну довідку встановленого зразка про здатність водія керувати
транспортними засобами відповідної категорії, перевірити відповідність її
реквізитів з даними в заяві;

- квитанції про оплату передбачених послуг ДАІ за іспити і
спецпродукцію (у тому числі за оформлення документів, комп'ютерні послуги,
іспити, ламінування, вартість посвідчення водія, талона, плівки);
- паспорт;
- засвідчити особу громадянина, звірити реквізити паспорта із заявою, у
тому числі місце проживання;
- заповнене направлення на здачу іспитів;
- перевірити дані особи за АІПС «АПРА»;
- призначити місце, дату і час проведення іспиту;
- про ухвалене рішення накласти на заяві резолюцію, дату і підпис.
1.38. Дії співробітника РЕП ДАІ при зверненні громадян з питань
втрати посвідчення водія або талона до посвідчення водія.
Необхідно витребувати:
- заяву з відміткою ВДАІ за місцем мешкання про те, що водій раніше не
позбавлявся права на керування транспортними засобами;
- екзаменаційну картку водія, завірену тим підрозділом, який видав
попереднє посвідчення, з вказівкою відкритих категорій на право керування
транспортними засобами або свідоцтво про закінчення навчального закладу з
вказівкою категорій на право керування транспортними засобами;
- дві фотографії 3,5 х 4,5 см.;
- медичну довідку, внести в заяву реквізити;
- квитанції про оплату;
- паспорт;
- засвідчити особу, звірити при цьому реквізити і місце мешкання;
- заповнене направлення на здачу іспитів;
- перевірити дані громадянина по АІПС «АПРА»;
- перевірити дані громадянина по АІПС, а також наявність відмітки на
заяві про внесення даних загубленого посвідчення водія в АІПС «Документ»;
- призначити місце, дату і час проведення іспитів, внести відповідну
резолюцію, підпис, дату.
1.39. Дії співробітника РЕП ДАІ при зверненні громадян з питань
отримання посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення права
на керування транспортним засобом .
Необхідно витребувати:
- заяву з відміткою ВДАІ міськрайвідділу за місцем мешкання про те, що
водій раніше не позбавлявся права на керування транспортними засобами;
- екзаменаційну картку водія, завірену тим підрозділом, який видав
попереднє посвідчення, з вказівкою відкритих категорій на право керування
транспортними засобами;
- дві фотографії 3,5 х 4,5 см. (якщо проводиться заміна посвідчення
водія);
- медичну довідку встановленого зразка, видану після терміну
позбавлення, внести її реквізити в заяву;

- квитанції про оплату;
- паспорт особи;
- засвідчити особу громадянина, звірити при цьому реквізити і місце
мешкання;
- витребувати заповнене направлення на здачу іспитів;
- перевірити дані громадянина по АІПС «АПРА»;
- призначити місце, дату і час проведення іспиту;
- за наявності постанови про скорочення терміну позбавлення (виконати
всі вищеперелічені дії).
1.40. Дії співробітника РЕП ДАІ при зверненні громадян з питань
обміну посвідчення водія, відкритті категорії.
Необхідно витребувати:
- посвідчення водія і талон попередження до нього;
- заяву, якщо громадянин здає іспити не у складі учбової групи;
- екзаменаційну картку водія, завірену тим підрозділом, який видав
попереднє посвідчення, з вказівкою відкритих категорій на право керування
транспортними засобами;
- дві фотографії 3,5 х 4,5 см. на матовому папері з «кутком» в правому
кутку (чорно-білі або кольорові);
- медичну довідку встановленого зразка про здатність водія керувати
транспортними засобами відповідної категорії (внести її реквізити в заяву);
- квитанції про оплату передбачених послуг ДАІ за іспит (якщо його здача
необхідна) і спец продукцію;
- паспорт, засвідчити особу, звірити реквізити, місце мешкання;
- заповнене направлення на здачу іспитів (якщо його здача необхідна);
- документ, який підтверджує керування транспортним засобом протягом
останніх 12 місяців (виписка з трудової книжки, довідка з місця роботи,
реєстраційні документи на особистий транспорт або управління за тимчасовим
талоном, а також свідоцтво на право спільної власності на транспортний засіб);
- перевірити дані громадянина по АІПС «Розшук осіб», «Загублені
паспорти», «Автомобіль», «Документ», «Позбавлені права керування»,
«АПРА»;
- призначити місце, дату і час видачі нового посвідчення водія або
проведення іспитів якщо їх здача необхідна. Винести відповідну резолюцію,
підпис, дата;
- перенести діючі відмітки в новий талон попередження.
Для відкриття нижчих категорій особа подає до реєстраційноекзаменаційних підрозділів Державтоінспекції довідки про проходження
двадцятигодинних курсів навчання керуванню на відповідному транспортному
засобі у закладах з підготовки водіїв.
1.41. Дії співробітника РЕП ДАІ при проведенні теоретичного іспиту.
Теоретичний екзамен може прийматися як від усієї навчальної групи, так
і її частини одним із таких способів:

усним опитуванням за білетами;
за допомогою:
спеціальних пристроїв;
електронно-обчислювальної техніки.
Форма екзамену повинна бути такою, щоб можна було визначити, чи
добре кандидат у водії знає і розуміє відповідні закони і підзаконні акти.
Екзаменаційна комісія повинна складатися з 2-х і більш представників
учбових організацій, автотранспортних представників.
Перед проведенням іспиту необхідно проінструктувати кандидатів у водії
про форму проведення іспиту, час і вимоги, що пред'являються до проведення
іспиту.
Перед початком екзамену, після перевірки необхідних документів
екзаменованим видаються картки в яких вони заповнюють всі необхідні
реквізити.
Після роз’яснення порядку роботи з білетом або екзаменаційним
апаратом починається відлік часу.
Кандидатам у водії автомототранспортних засобів всіх категорій
пропонується для відповіді 20 запитань, а час для відповідей не повинен
перевищувати 20 хвилин.
Після відповіді кандидата на всі запитання результати фіксуються
екзаменаційним апаратом або екзаменатором.
Позитивна оцінка «склав» виставляється в тому випадку, якщо кандидат,
який закінчив навчальний заклад, допустив не більше двох неправильних
відповідей.
Особам, які у відведений час не відповіли на запитання або допустили
більше однієї (двох) помилок, виставляється оцінка «не склав».
Повторний екзамен призначається не раніше ніж через 5 днів.
Позитивна оцінка, одержана після здачі теоретичного іспиту, вважається
дійсною протягом 3-х місяців.
Екзаменатор спільно з екзаменаційною комісією результати здачі іспиту
виставляють в екзаменаційну картку кандидата у водії і оформлюють протокол,
який після проведення практичного іспиту підписується членами комісії.
Після закінчення теоретичного іспиту екзаменатор призначає час і місце
проведення практичного іспиту.
1.42. Дії співробітника РЕП ДАІ при проведенні практичного
екзамену.
Приймання практичних екзаменів від кандидатів у водії проводиться на
транспортному засобі тієї категорії, на яку видається посвідчення водія:

При складанні практичного екзамену з водіння екзаменатор повинен
перевірити обладнання додатковими педалями зчеплення, гальма, а також
наявність дзеркала заднього вигляду для нього.
Приймання практичного екзамену від кандидатів у водії може
проводитися як у два, так і в один етап залежно від умов.
Якщо екзамен приймається у два етапи, то частина екзамену може
прийматися на автодромі або спеціальному майданчику.
Перед початком водіння екзаменатор методом випадкового вибору
ознайомлює кандидата у водії з однією з карток маршруту, які повинні бути
розроблені із співвідношення 500 тис. і більш в населеному пункті від 5 до 10
маршрутів, для інших від 3 до 5 маршрутів, де населення більше 500 тис.
населення.
Довжина маршруту повинна бути від 1,5 до 4 км. з елементами, які дадуть
можливість перевірити навички керування автомобілем.
Тривалість екзамену повинна бути достатньою для визначення фактичної
здатності кандидата у водії керувати транспортним засобом відповідної
категорії.
Загальна тривалість екзамену повинна бути не менше 15 хв.
Контроль за виконанням елементів екзамену екзаменатор здійснює
візуально, знаходячись в екзаменаційному автомобілі, таким чином, щоб при
необхідності він міг втрутитися в керування.
Для одержання позитивної оцінки кандидат у водії не повинен допустити
більше трьох помилок.
Відмова кандидата у водії виконати який-небудь елемент екзамену або
створення ним аварійної ситуації, що призвела до втручання екзаменатора в
керування автомобілем, означає, що кандидат екзамену не склав.
Додатково для визначення підготовленості кандидата у водії враховується
виконання ним таких елементів:
підготовка до початку руху, увага щодо інших транспортних
засобів;
своєчасність вмикання попереджувальних сигналів;
початок руху;
користування дзеркалами заднього виду;
розгін і переключання передач з нижчих на вищі і з вищих на нижчі,
рух по прямій;
зупинка автомобіля на підйомі, а потім відновлення руху.
При цьому автомобіль повинен плавно рушити з місця і може відкотитися
назад не більше ніж на 20 см., а двигун повинен працювати:
розворот при обмеженій ширині проїжджої частини і рух заднім
ходом. Для цього виїхати на ділянку дороги обмежених розмірів, розвернутися
при одноразовому включенні передачі заднього ходу. На проїжджій частині
зупинити автомобіль, де є заїзд у двір з правого боку. Включити задню
передачу і заїхати у двір без використання передньої передачі. Після зупинки
автомобіль повинен стояти так, щоб його зовнішні контури не виходили на
проїжджу частину дороги;

гальмування і зупинка автомобіля при різних швидкостях,
включаючи екстрену зупинку, якщо дозволяє шляхова ситуація і умови руху:
вибір дистанції і інтервалів між транспортними засобами;
маневрування на дорозі, що має дві і більше смуги для руху в
одному напрямку;
правильність об’їзду стоячих транспортних засобів, у тому числі
загального користування та інших перешкод;
правильність перестроювання з однієї смуги руху на іншу;
належна реакція на сигнали, що подаються іншими користувачами
доріг;
оцінка дорожніх обставин при під’їзді до регульованого перехрестя.
Подання, при необхідності, попереджувальних сигналів;
правильність зупинки перед перехрестям;
дотримання сигналів світлофору або регулювальника;
плавність зрушення з місця після зупинки;
оцінка дорожніх обставин при наближенні до нерегульованого
перехрестя, урахування вимог знаків, розмітки сигналів інших учасників руху;
додержання права проїзду транспортних засобів, які мають перевагу
в русі;
швидкість при під’їзді до перехрестя і проїзді пішохідного
переходу;
правильність виконання випередження та обгону;
виконання зупинки транспортного засобу.
1.43. Дії оперативного чергового при отриманні заяв і повідомлень
про злочини, що вчинені або готуються.
Картотека невідкладних дій оперативного чергового
1.43.1 Убивство.
1. Уточнити:
місце, час та обставини вчинення злочину;
кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо відомі); які
сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних; наявність у них зброї,
транспорту (належність, кількість, марка, номер); місцеперебування в даний
час, якщо зникли;
шляхи можливого відходу або місце переховування;
установчі дані вбитого (якщо відомі);
чи викрадено щось підозрюваними, прикмети викраденого;
установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Попередити заявника про необхідність збереження обстановки та слідів
злочину.
3. Зареєструвати повідомлення.
4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт, який вони
використовували, прикмети викраденого орієнтувати:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;

чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
аеропортів, таксопарків, швидкої медичної допомоги;
заклади охорони здоров’я (якщо є дані, що підозрюваний дістав травму).
5. Направити для затримання підозрюваних та охорони місця події
найближчий наряд, екіпаж автопатруля, дільничного інспектора міліції, а у
сільській місцевості до прибуття міліції користуватися допомогою працівників
органів місцевого самоврядування, керівників господарств.
6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали, аеропорти,
зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту) та місця їх
можливої появи, організувати переслідування.
7. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва ОВС;
начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ (якщо є дані,
що злочин учинено організованою злочинною групою (далі - ОЗГ));
черговому ОВС вищого рівня.
8. Повідомити черговому прокуратури.
9. Направити на місце події слідчо-оперативну групу в складі:
слідчого;
оперуповноваженого карного розшуку;
оперуповноваженого служби КМСД, якщо є дані, що злочин скоєно
дітьми;
експерта-криміналіста;
судово-медичного експерта;
кінолога зі службово-розшуковим собакою.
10. За наявності на місці події інших потерпілих викликати швидку
медичну допомогу.
11. Організувати показ очевидцям злочину фотоальбомів і відеотек осіб,
які перебувають на обліку в ОВС.
12. За необхідності, за рішенням начальника ОВС, увести в дію один з
оперативних планів:
«Перехват» (коли підозрювані зникли на автомототранспорті та відомі
прикмети транспорту);
«Сирена» (за наявності даних про осіб чи прикмети озброєних
підозрюваних);
«Грім» (коли встановлено місцезнаходження озброєних підозрюваних).
Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і згідно з
цими планами.
13. Направити до чергової частини вищого рівня детальну інформацію
про вбивство, вжиті заходи та їх результати.
1.43.2. Розбій.
1. Уточнити:
час, місце та обставини вчинення злочину;

кількість підозрюваних, їх установчі дані (якщо відомі); у разі їх
зникнення - прикмети, які сліди могли залишитися на одязі та тілі
підозрюваних; наявність у них зброї, транспорту (належність, кількість, марка,
номер ); шляхи можливого відходу або місце переховування;
найменування, кількість і прикмети викраденого майна;
найменування та належність об’єкта, на якому вчинено злочин, наявність
охорони або охоронної сигналізації;
установчі дані, стан та місцезнаходження потерпілого (прізвище, ім’я та
по батькові, рік народження, місце проживання й роботи, посада), а якщо про
злочин повідомила інша особа - заявника.
2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів злочину.
3. Зареєструвати повідомлення.
4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт, який вони
використовували, прикмети викраденого орієнтувати:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
аеропортів, таксопарків, швидкої медичної допомоги;
заклади охорони здоров’я (якщо є дані, що злочинець дістав травму).
5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони місця
події найближчий наряд, екіпаж автопатруля, дільничного інспектора міліції, а
у сільській місцевості - до прибуття міліції користуватися допомогою
працівників органів місцевого самоврядування, керівників суб’єктів
господарювання.
6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали, порти,
зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту) та місця їх
можливої появи, організувати переслідування.
7. Доповісти про злочин:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва ОВС;
начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ (якщо є дані,
що злочин учинено ОЗГ);
черговому ОВС вищого рівня.
8. Повідомити черговому прокуратури.
9. Забезпечити виїзд СОГ у складі:
слідчого;
оперуповноваженого ВКР;
експерта-криміналіста;
кінолога зі службово-розшуковим собакою.
10. За необхідності викликати на місце події швидку медичну допомогу.
11. Якщо потерпіла особа знаходиться у медичному закладі, одночасно з
виїздом на місце події направити до неї оперуповноваженого карного розшуку,
слідчого для з’ясування подробиць злочину і відомостей, необхідних для
розшуку злочинців.

12. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об’єкта, де
вчинено злочин, або власника майна з метою встановлення розміру заподіяних
збитків та докладного опису викраденого.
13. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
14. Організувати показ потерпілому та очевидцям фотоальбомів і відеотек
осіб, які перебувають на обліку в ОВС.
15. За необхідності, за рішенням начальника ОВС, увести в дію один з
оперативних планів:
«Перехват» (коли підозрювані зникли на автомототранспорті та відомі
прикмети транспорту);
«Сирена» (за наявності даних про осіб чи прикмети підозрюваних, які
озброєні);
«Грім» (коли встановлено місцезнаходження озброєних підозрюваних).
Надалі діяти за розпорядженнями штабу із керівництва операцією і згідно
з цими планами.
16. Про розбійний напад при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та їх
результати направити детальну інформацію до чергової частини вищого рівня.
1.43.3. Захоплення заручників (оперативний план «Заручник»).
1. Уточнити:
місцезнаходження захопленої особи (або осіб), її установчі дані
(прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання й роботи,
посада, належність до політичних чи громадських об’єднань тощо);
кількість підозрюваних, їх установчі дані, якщо відомі, наявність зброї,
транспорту (належність, кількість, марка, номер), чи перебували підозрювані на
момент учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного, психотропного
або токсичного сп’яніння;
обставини отримання ультимативної вимоги та її зміст;
установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Обговорити із заявником місце зашифрованої для оточуючих зустрічі з
оперативним працівником. З’ясувати, скільки часу є у розпорядженні
працівників органів внутрішніх справ ОВС для визначення тактики дій, дати
інструкції заявнику щодо його поведінки та збереження речових доказів і слідів.
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити:
черговому прокуратури;
черговому територіального органу СБУ.
6. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти протокол
усної заяви.

7. За розпорядженням начальника ввести в дію оперативний план
«Заручник», надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цим планом.
8. Через кожну годину доповідати в чергову частину ОВС вищого рівня
про хід операції, а після її закінчення - направити детальну інформацію.
1.43.4. Хуліганство.
1. Уточнити:
час, місце та обставини вчинення злочину;
прикмети хулігана, його установчі дані (якщо відомі), місцеперебування в
даний час; якщо він зник - шляхи можливого відходу або місце переховування;
наявність потерпілих та стан їх здоров’я; установчі дані та
місцезнаходження потерпілих, а якщо про хуліганство повідомила інша особа заявника. Просити заявника до прибуття нарядів міліції вести нагляд за діями
хулігана.
2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Про отримане повідомлення орієнтувати наряди міліції, найближчі з
них направити до місця вчинення злочину.
4. Направити на місце події СОГ у складі:
слідчого;
оперуповноваженого ВКР;
експерта-криміналіста;
дільничного інспектора міліції, на дільниці якого вчинено злочин.
5. За необхідності викликати на місце події швидку медичну допомогу.
6. Про отримане повідомлення та вжиті заходи доповісти керівництву
ОВС, а при обтяжуючих обставинах хуліганства - направити детальну
інформацію черговому ОВС вищого рівня.
1.43.5. Грабіж.
1. Уточнити:
час, місце та обставини вчинення злочину;
кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо відомі); які
сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних; наявність у них зброї;
місцеперебування в даний час; якщо зникли - шляхи можливого відходу
або місце переховування;
найменування, кількість і прикмети викраденого майна;
найменування та належність об’єкта, на якому вчинено злочин, наявність
охорони або охоронної сигналізації;
установчі дані та місцезнаходження потерпілого, а якщо про грабіж
повідомила інша особа - заявника.
2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів злочину.
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт, який вони
використовували, прикмети викраденого орієнтувати:
усі виді нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);

чергових спеціальних закладів міліції;
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги;
заклади охорони здоров’я (якщо є дані, що підозрюваний дістав травму).
5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони місця
події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд, екіпаж автопатруля, а
у сільській місцевості до прибуття міліції використовувати допомогу
працівників органів місцевого самоврядування, керівників суб’єктів
господарювання.
6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали, порти,
зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту) та місця їх
можливої появи, організувати переслідування.
7. Доповісти про злочин начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва.
8. Направити на місце події СОГ у складі:
слідчого;
оперуповноваженого ВКР;
дільничного інспектора міліції, на дільниці якого скоєно злочин;
експерта-криміналіста;
кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
9. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об’єкта, де
вчинено злочин, або власника майна з метою встановлення розміру заподіяних
збитків та докладного опису викраденого.
10. Організувати показ потерпілому фотоальбомів і відеотек осіб, які
перебувають на обліку в ОВС.
11. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
12. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів:
«Перехват» (коли злочинці зникли на автомототранспорті та відомі
прикмети транспорту);
«Сирена» (за наявності даних про осіб чи прикмети злочинців, які
озброєні);
«Грім» (коли встановлено місцезнаходження озброєних підозрюваних).
Надалі діяти за розпорядженнями штабу ОВС з керування операцією і
згідно з цими планами.
13. Про грабіж при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та їх результати
направити детальну інформацію до чергової частини ОВС вищого рівня.
1.43.6. Зґвалтування.
1. Уточнити:
місце, час та обставини скоєння злочину;
установчі дані підозрюваних (прізвище, ім’я та по батькові, рік
народження, місце проживання й роботи, посада, чи притягувались раніше до
кримінальної відповідальності, за якими статтями КК України, чи перебували
вони на момент учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного,

психотропного або токсичного сп’яніння), якщо зникли - їх прикмети та шляхи
можливого відходу або переховування;
у разі необхідності направити на місце події кінолога зі службоворозшуковим собакою;
установчі дані потерпілої особи (прізвище, ім’я та по батькові, рік
народження, місце проживання й роботи, посада), наявність тілесних
ушкоджень, ступінь їх тяжкості;
які сліди залишилися на тілі й одязі потерпілої особи та які сліди могли
залишитися на тілах або одязі підозрюваних;
установчі дані й місцезнаходження потерпілої особи (заявника).
2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів злочину (не
обмивати тіло, не чистити й не прати одяг, білизну).
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Забезпечити (за необхідності) надання потерпілій особі невідкладної
медичної допомоги та збереження слідів злочину.
Для цього:
викликати медичних працівників або організувати доставлення потерпілої
особи до закладу охорони здоров’я;
забезпечити збереження одягу потерпілої особи;
викликати судово-медичного експерта.
5. Орієнтувати за наявними даними та прикметами підозрюваних:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
чергових спеціальних установ міліції;
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги;
заклади охорони здоров’я (якщо є дані, що підозрюваний дістав травму).
6. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони місця
події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд, екіпаж автопатруля, а
в сільській місцевості - до прибуття міліції користуватися допомогою
працівників органів місцевого самоврядування, керівників суб’єктів
господарської діяльності.
7. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали, порти,
зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту) та місця їх
можливої появи, організувати переслідування.
8. Доповісти про злочин:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
9. Направити на місце події слідчо-оперативну групу у складі:
слідчого ОВС;
оперуповноваженого ВКР;
експерта-криміналіста;
кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).

10. Якщо потерпіла особа звернулась до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
11. Якщо особи підозрюваних не встановлені, організувати показ
потерпілій особі та очевидцям фотоальбомів і відеотек осіб, які перебувають на
обліку в ОВС.
12. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів:
«Перехват» (коли підозрювані зникли на автомототранспорті та відомі
прикмети транспорту);
«Сирена» (за наявності даних про осіб чи прикмети підозрюваних, які
озброєні);
«Грім» (коли встановлено місцезнаходження озброєних підозрюваних).
Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і згідно з
цими планами.
13. У разі затримання підозрюваних установити за ними ретельне
спостереження з метою недопущення знищення слідів злочину до їх медичного
засвідчення й огляду одягу.
14. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про злочин, вжиті заходи та їх результати.
1.43.7. Нанесення тілесного ушкодження.
1. Уточнити:
місце, час і обставини вчинення злочину;
установчі дані потерпілого (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження,
місце проживання й роботи, посада), характер нанесення тілесних ушкоджень
(наїзд автомобілем, вогнепальне, ножове поранення тощо), які сліди
залишилися на його одязі й тілі;
установчі дані підозрюваних (прізвище, ім’я та по батькові, рік
народження, місце проживання й роботи, посада, чи притягувались раніше до
кримінальної відповідальності, за якими статтями КК України, чи перебували
вони на момент учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного,
психотропного або токсичного сп’яніння, наявність у них зброї, транспорту
(належність, кількість, марка, модель, номер, їх прикмети)), якщо зникли шляхи можливого відходу або переховування, які сліди могли залишитися на
одязі й тілах підозрюваних;
у разі необхідності направити на місце події кінолога зі службоворозшуковим собакою;
установчі дані заявника (якщо заявив не потерпілий).
2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів злочину.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Орієнтувати за наявними даними та прикметами підозрюваних:
постових і патрульних усіх видів нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
чергових спеціальних установ міліції;

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги;
заклади охорони здоров’я (якщо є дані, що злочинець дістав травму).
5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони місця
події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд, екіпаж автопатруля, а
в сільській місцевості - до прибуття міліції користуватися допомогою
працівників органів місцевого самоврядування, керівників суб’єктів
господарської діяльності.
6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали, порти,
зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту) та місця їх
можливої появи, організувати переслідування.
7. Доповісти про подію та вжиті заходи начальникові ОВС або його
заступникові, відповідальному від керівництва.
8. Направити на місце події СОГ у складі:
слідчого;
оперуповноваженого карного розшуку;
дільничного інспектора міліції;
експерта-криміналіста;
кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
9. Викликати медичних працівників для надання допомоги потерпілому.
10. Організувати показ потерпілому та очевидцям злочину фотоальбомів і
відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.
11. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою, скласти протокол
усної заяви.
12. Якщо потерпілий перебуває в закладі охорони здоров’я, направити до
нього оперуповноваженого ВКР, слідчого, дізнавача або дільничного
інспектора міліції для одержання відомостей, необхідних для розкриття
злочину, крім випадків заборони лікарем.
13. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів:
«Перехват» (коли підозрювані зникли на автомототранспорті та відомі
прикмети транспорту);
«Сирена» (за наявності даних про осіб чи прикмети підозрюваних, які
озброєні);
«Грім» (коли встановлено місцезнаходження озброєних підозрюваних).
Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і згідно з
цими планами.
14. Про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть,
вжиті заходи та їх результати направити детальну інформацію до чергової
частини ОВС вищого рівня.
1.43.8. Анонімне повідомлення про закладення вибухівки.
1. Перевірити, чи включена звукозаписуюча апаратура, встановити номер
телефону та місце розташування телефонного апарата, вжити заходів щодо
затримання особи, яка телефонує (направити найближчі наряди міліції).

2. Уважно вислухати повідомлення, розмову із заявником вести в
уповільненому темпі, не перебиваючи його, але дотримуватися методу
перепитування, посилаючись на незадовільну якість зв’язку. З метою
встановлення телефонного номера, місця, із якого веде розмову заявник, а
також отримання якісного матеріалу для подальшого фоноскопічного
дослідження можна провести цілу низку уточнень, наприклад:
де зараз знаходиться вибуховий пристрій;
коли він повинен спрацювати;
який він має вигляд;
якого типу (саморобний, міна, граната тощо);
яким способом він буде підірваний;
хто його встановив;
із якою метою встановлений (мотиви: помста, вимагання тощо).
Крім того, можна спробувати запропонувати якусь альтернативу тим чи
іншим діям, поставити декілька питань, які примусять особу замислитися і
промовити ще декілька фраз. Наприклад, поцікавитися: «А як ви вважаєте,
Ваше повідомлення має під собою ґрунт?» або «Що ви пропонуєте, щоб
уникнути небезпеки вибуху?» і таке інше. І лише під кінець розмови
спробувати поцікавитись особою, яка телефонує. При цьому потрібно
використовувати звернення у формі, що спонукала б заявника до
добровільності дій. Наприклад: «Чи не могли б ви назвати своє прізвище?», «Ви
можете назвати своє прізвище?», «Ви вважаєте за доцільне назвати своє
прізвище та адресу?» тощо.
3. Якщо звукозаписуюча апаратура не працює, точно зафіксувати слова
особи, яка телефонує. При розмові звернути увагу на:
стан заявника, за можливості його вік;
інтонацію (спокійна, погрозлива, попереджувальна, тиха, плачуча,
криклива тощо);
дефекти мови (картавість, шепелявість, акцент, заїкання тощо);
шуми, що супроводжували розмову (шум листя, води, транспорту, радіо
та ін.).
4. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
5. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва, черговому ОВС вищого рівня.
6. Повідомити черговому прокуратури, черговому територіального органу
СБУ, оперативно-чергову службу територіального органу управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.
7. Направити на місце події слідчо-оперативну групу, а також працівників
вибухотехнічного підрозділу.
8. За розпорядженнями керівництва ОВС інформувати про можливий
вибух місцеву державну адміністрацію і разом із її представниками вживати
заходів щодо евакуації людей.
9. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про одержане повідомлення, вжиті заходи та їх результати.
1.43.9. Виявлення вибухонебезпечних предметів (речовин, механізмів).

1. Уточнити:
дату, час, місце та обставини виявлення вибухонебезпечних предметів
(при розкопках, ремонтно-будівельних роботах, оранці тощо), їх зовнішні
ознаки;
установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Попередити заявника про недопущення доторкання до виявлених
предметів, а коли вони знайдені при проведенні будь-яких робіт - про негайне
припинення цих робіт і виведення з цього місця людей, а також про
недопущення до місця виявлення предметів до прибуття працівників міліції
людей, транспорту, тварин тощо.
3. Зареєструвати повідомлення чи заяву в установленому порядку.
4. Негайно направити до місця виявлення вибухонебезпечних предметів
наряди міліції для охорони (оточення) місця їх виявлення, а також працівників
вибухотехнічного підрозділу.
5. Для перекриття автошляхів, розташованих у безпосередній близькості
до небезпечної зони, вислати до місця події працівників ДАІ.
6. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва, черговому ОВС вищого рівня.
7. Повідомити черговому прокуратури, черговому територіального органу
СБУ, оперативно-чергову службу територіального органу управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, черговому військового комісаріату.
8. За розпорядженням керівництва ОВС інформувати про подію місцеву
державну адміністрацію і, за необхідності, разом із її представниками вживати
заходів щодо евакуації людей.
9. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.
1.43.10. Виявлення радіоактивних або отруйних речовин.
1. Уточнити:
час, місце, обставини виявлення радіоактивних, отруйних або
сильнодіючих речовин;
чи є потерпілі, стан їх здоров’я та місцезнаходження;
установчі дані заявника.
2. Негайно направити до місця виявлення радіоактивних, отруйних або
сильнодіючих речовин відповідно екіпірований наряд міліції для охорони
громадського порядку й оточення місця події до прибуття рятувальних служб.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити:
черговому прокуратури;
оперативно-чергову службу територіального органу управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій;
черговому територіального органу СБУ;

черговому військового комісаріату.
6. Якщо є потерпілі, на місце направити швидку медичну допомогу.
7. Через кожну годину доповідати в чергову частину ОВС вищого рівня
про вжиті заходи та їх результати.
1.43.11. Незаконне заволодіння транспортним засобом.
1. Уточнити:
час, обставини та місце заволодіння;
належність транспортного засобу, його марку, модель, номери агрегатів
(якщо вони відомі), номерний знак, індивідуальні ознаки, наявність у ньому
вантажу, його вид, особливості, кількість пального;
прикмети підозрюваних й напрямок руху (якщо відомий);
у разі затримання підозрюваних їх установчі дані (прізвище, ім’я та по
батькові, рік народження, місце проживання й роботи, посада, чи притягувались
раніше до кримінальної відповідальності, за якими статтями КК України, чи
перебували вони на момент учинення злочину в стані алкогольного,
наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння, наявність у них зброї
(кількість, марка, номер));
установчі дані (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце
проживання й роботи, посада) та місцезнаходження потерпілого або заявника.
2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Орієнтувати про викрадений транспорт і прикмети підозрюваних:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС;
диспетчерів таксомоторних, автобусних, тролейбусних та трамвайних
парків, швидкої медичної допомоги, працівників автозаправних станцій,
залізничних переїздів.
4. Доповісти про подію начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва ОВС, черговому ОВС вищого рівня.
5. Негайно направити на місце події:
слідчого;
оперуповноваженого ВКР;
інспектора ДАІ;
експерта-криміналіста.
6. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти протокол
усної заяви.
7. Подальші дії з розшуку викраденого транспорту й розшуку злочинців
здійснювати за планом «Перехват», а якщо підозрювані озброєні - за планами
«Сирена» або «Грім».
8. Протягом години з моменту одержання заяви направити уточнену
інформацію про незаконне заволодіння транспортним засобом черговому ОВС
вищого рівня і черговому ДДАІ ОВС вищого рівня із зазначенням даних про
власника (прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання) та
автотранспортний засіб (державний номер, марка, колір, номер двигуна, кузова,

шасі, особливі прикмети, серія і номер реєстраційних документів), а також
інформацію про обставини незаконного заволодіння.
1.43.12. Крадіжка.
1. Уточнити:
час, місце та обставини злочину;
кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо відомі), які
сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних; наявність у них зброї;
місцезнаходження в даний час; якщо зникли - шляхи можливого відходу
або місце переховування;
найменування, кількість і прикмети викраденого майна;
найменування та належність об’єкта, з якого скоєна крадіжка, наявність
охорони або охоронної сигналізації;
установчі дані та місцезнаходження потерпілого, а якщо про крадіжку
заявила інша особа - заявника.
2. Попередити заявника про збереження обстановки й слідів злочину.
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Перевірити за картотекою, чи заблоковано даний об’єкт хімпасткою та
її кольоровий фон.
5. Орієнтувати на розшук підозрюваних та викраденого за прикметами,
повідомивши про кольоровий фон хімпастки:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
чергових спеціальних установ міліції;
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги.
6. Негайно направити для охорони місця події й затримання підозрюваних
патрульних та постових, які несуть службу поблизу місця події, а в сільській
місцевості - дільничного інспектора міліції. Перекрити можливі шляхи відходу
підозрюваних.
7. Негайно доповісти про подію:
начальнику ОВС або його заступнику;
відповідальному від керівництва ОВС;
черговому ОВС вищого рівня (про крадіжки: грошей з фінансових
установ; творів мистецтва, що мають художню або історичну цінність;
дорогоцінних металів у зливках, технічних виробах, коштовного каміння в
особливо великих розмірах; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів).
8. Направити на місце події СОГ у складі:
слідчого;
оперуповноваженого ВКР;
дільничного інспектора міліції;
експерта-криміналіста;
оперуповноваженого служби БЕЗ (при крадіжці державного або
громадського майна);

кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
9. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об’єкта, де
вчинено злочин, або власника майна з метою встановлення розміру заподіяних
збитків та докладного опису викраденого.
10. Якщо об’єкт перебуває під охороною або обладнаний охоронною
сигналізацією, викликати на місце події представника охорони.
11. Організувати показ потерпілому та очевидцям злочину фотоальбомів і
відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.
12. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
13. За необхідності, за розпорядженнями начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів:
«Перехват» (коли підозрювані зникли на автомототранспорті та відомі
прикмети транспорту);
«Сирена» (за наявності даних про осіб чи прикмети підозрюваних, які
озброєні);
«Грім» (коли встановлено місцезнаходження озброєних підозрюваних).
Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і згідно з
цими планами.
14. Про крадіжки при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та їх
результати направити детальну інформацію до чергової частини ОВС вищого
рівня.
1.43.13. Крадіжка вантажів із рухомого складу на залізничному
транспорті.
1. З’ясувати:
час, обставини виявлення крадіжки, номер відправлення, номер вагона
(контейнера), із якого скоєно крадіжку, вид викраденого майна, його вартість,
прикмети, чиї пломби на вагоні (контейнері), чи є в документах будь-які
позначки про супровідний комерційний акт або акт загальної форми;
спосіб учинення крадіжки, хто вантажовідправник і вантажоотримувач, їх
адреси, маршрут руху вагона, чи перебував вантаж під охороною;
через диспетчера, чергового по станції, поїзну бригаду встановити
ймовірне місце скоєння крадіжки, на яких станціях поїзд (вагон) мав зупинку, її
тривалість, чи не було у складі поїзда вагона з людьми;
установчі дані заявника;
прикмети, установчі дані підозрюваних (якщо вони відомі).
2. Попередити заявника про необхідність збереження обстановки місця
події до прибуття працівників міліції.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Орієнтувати про прикмети викраденого і підозрюваних (якщо вони
відомі):
особовий склад ліноргану, працівників воєнізованої охорони (далі ВОХР), чергових по парках, пунктах технічного огляду;
ліноргани за маршрутом руху вагона (контейнера), територіальні ОВС.

5. Направити негайно для охорони місця події й затримання підозрюваних
найближчий наряд міліції, інших працівників ліноргану, працівників
воєнізованої охорони.
6. Доповісти про подію:
начальникові ліноргану або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня (про крадіжки: творів мистецтва, що мають
художню або історичну цінність; дорогоцінних металів у зливках, технічних
виробах, коштовного каміння в особливо великих розмірах; вогнепальної
нарізної зброї, боєприпасів, бронетехніки, артозброєння, вибухових матеріалів,
а також радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин; наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів).
7. Організувати виїзд на місце слідчо-оперативної групи.
8. Про крадіжки при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та їх
результати направити детальну інформацію до чергової частини ОВС вищого
рівня.
1.43.14. Виявлення підроблених грошей чи цінних паперів.
1. Уточнити:
місце, час, обставини виявлення фальшивого грошового знака (монети)
або цінного папера, якщо є - свідків події;
прикмети особи, яка збула фальшивий грошовий знак або цінний папір,
напрямок руху, транспортний засіб;
номінал та серійний номер купюри (купюр) та інші реквізити;
що викликало сумнів щодо справжності купюри (купюр);
інші відомості, що стосуються події;
у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище, ім’я та по
батькові, рік народження, місце проживання та роботи, посада, наявність
судимості та за якими статтями КК України, чи перебували вони на момент
учинення злочину у стані алкогольного, наркотичного, психотропного або
токсичного сп’яніння);
установчі дані заявника, його місцезнаходження на момент надання
повідомлення.
2. Попередити заявника про збереження фальшивого грошового знака або
цінного папера до прибуття працівників міліції.
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Якщо відомі прикмети підозрюваної особи, яка збула фальшивий
грошовий знак (монету), і повідомлення надійшло незабаром після скоєння
злочину, силами усіх видів нарядів, що несуть службу у цей час, вжити заходів
до затримання збувальника.
5. При встановленні місцезнаходження особи, яка збула фальшивий
грошовий знак, негайно направити на місце групу захвату.
6. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
начальнику ДСБЕЗ;

черговому ОВС вищого рівня.
7. Направити на місце події:
слідчого;
оперуповноваженого ВДСБЕЗ;
оперуповноваженого ВКР;
експерта-криміналіста.
8. Орієнтувати на розшук підозрюваного всі види нарядів.
9. Інформувати про відмітні ознаки фальшивих грошей установи банків,
відділення зв’язку, сусідні ОВС.
10. Фальшиві гроші надіслати на експертизу.
11. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.
1.43.15. Шахрайство.
1. Уточнити:
місце, час, обставини та спосіб учинення шахрайства;
установчі дані (якщо відомі) та прикмети підозрюваних;
найменування, кількість й прикмети майна, яким заволоділи підозрювані;
установчі дані потерпілого (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження,
місце проживання й роботи, посада), а якщо про це заявила інша особа заявника.
2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Орієнтувати на розшук підозрюваних та майна за прикметами:
постових і патрульних усіх видів нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
чергових спеціальних закладів міліції;
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
аеропортів, таксопарків.
4. Направити для затримання підозрюваних патрульних та постових, які
несуть службу поблизу місця події, а в сільській місцевості - дільничного
інспектора міліції. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних.
5. Доповісти про злочин начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва.
6. Направити на місце СОГ у складі:
дізнавача (або слідчого, якщо є дані, що злочин належить до тяжких);
оперуповноваженого ВКР;
експерта-криміналіста;
кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
7. Організувати показ потерпілому фотоальбомів і відеотек осіб, які
перебувають на обліку в ОВС.
8. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою, скласти протокол
усної заяви.
1.43.16. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів.
1. Уточнити:

час, місце та обставини вчинення злочину (незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут тощо);
що конкретно вилучено (офіційна назва за Переліком наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770), вага або кількість;
у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище, ім’я та по
батькові, рік народження, місце проживання та роботи, посада, наявність
судимості та за якими статтями КК України, чи перебували вони на момент
учинення злочину у стані алкогольного, наркотичного, психотропного або
токсичного сп’яніння);
установчі дані заявника (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження,
місце проживання й роботи, посада).
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Направити на місце вчинення злочину дільничного інспектора міліції та
СОГ у складі:
слідчого;
оперуповноваженого підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків
(далі - БНОН);
експерта-криміналіста;
кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
4. Забезпечити затримання підозрюваних, своєчасне вилучення в них
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також
документування протиправних дій наркоділків.
5. Ужити заходів щодо встановлення та накладення арешту на кошти та
майно (гроші, цінні папери, побутова, комп’ютерна техніка, автомобілі,
будинки, споруди, об’єкти права власності тощо), здобуте від незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.
6. Доповісти начальникові ОВС або його заступникові, відповідальному
від керівництва.
7. Організувати медичний огляд затриманих.
8. Якщо підозрювані зникли з місця події, орієнтувати наряди міліції на їх
затримання.
9. Про вилучення з незаконного обігу синтетичних, напівсинтетичних
наркотичних засобів, зокрема героїна, кокаїна, ефедріна (від 0,1 г), наркотичних
(психотропних) лікарських засобів (від 100 таблеток або ампул), маріхуани (від
1 кг), гашиша (від 100 г), макової соломи (від 10 кг), викриття груп наркоділків,
підпільних лабораторій, затримання іноземців та осіб з інших регіонів
(областей), причетних до створення міжрегіональних та міжнародних каналів
постачання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів,
доповісти до чергової частини ОВС вищого рівня.
1.43.17. Дорожньо-транспортна пригода.
1. Уточнити:
час, місце, обставини пригоди, вид, державний номер та належність
автомототранспорту, причетного до пригоди;
наявність потерпілих, стан їх здоров’я, де вони перебувають у даний час;

установчі дані водія, заявника та свідків;
якщо водій з місця пригоди зник, напрямок його руху й прикмети (якщо
відомі).
2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Викликати на місце пригоди швидку медичну допомогу (якщо є
поранені) та підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (у
разі загрози або виникнення пожежі, блокування людей в транспортному
засобі).
4. Якщо постраждали люди, направити на місце СОГ у складі:
слідчого;
начальника слідчого відділу (відділення), якщо при ДТП загинуло дві і
більше особи;
інспектора ДАІ;
судово-медичного експерта (якщо загинули люди).
Якщо водій зник, до складу групи додатково включити:
оперуповноваженого карного розшуку;
дільничного інспектора міліції.
5. На всі інші дорожньо-транспортні пригоди виїжджає інспектор ДАІ.
6. Якщо пригода вчинена на території обслуговування стройового
підрозділу дорожньо-патрульної служби, на неї виїздять:
слідчий;
інспектор із розшуку;
інспектор дорожньо-патрульної служби.
7. Доповісти начальникові ОВС, а коли в результаті пригоди загинули, чи
тяжко поранені люди - черговому ОВС вищого рівня.
8. Якщо потерпілий перебуває в закладі охорони здоров’я, водночас із
виїздом на місце пригоди направити до нього працівника міліції для з’ясування
обставин події й відомостей, необхідних для розшуку транспорту, що зник із
місця пригоди, та його водія.
9. Якщо водій зник із місця пригоди, під час якої постраждали або
загинули люди, необхідно:
9.1. Увести в дію план «Перехват».
9.2. Орієнтувати про подію, номер, марку та тип транспорту, його
прикмети та прикмети водія (якщо вони відомі):
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
сусідні ОВС;
працівників сторожової охорони, які несуть службу з охорони
автогосподарств;
за необхідності - диспетчерів таксопарку, автовокзалу, швидкої медичної
допомоги, працівників автозаправних станцій.
9.3. Якщо номерний знак транспорту, що зник, відомий:
установити належність цього транспорту, місцезнаходження та вжити
заходів щодо його огляду;

якщо транспортний засіб перебуває на обліку в іншому районі, місті,
терміново орієнтувати відповідний ОВС для вжиття заходів до затримання
згаданого транспортного засобу.
10. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про дорожньо-транспортну подію, при якій загинули три і більше
або постраждало п’ять і більше осіб, а також загинули або постраждали народні
депутати України та депутати місцевих рад, керівники органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, політичних
партій та об’єднань громадян, судді, відповідальні працівники засобів масової
інформації, заслужені діячі науки, культури й мистецтва, інші видатні особи;
працівники дипломатичних, консульських установ та члени їх сімей, члени
офіційних державних, громадських, релігійних і культурних делегацій;
кандидати на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, члени виборчих комісій, іноземні спостерігачі та інші офіційні
особи, які беруть участь у контролі за виборами (референдумами).
1.43.18. Застосування зброї працівником ОВС.
1. Уточнити:
час, місце, обставини застосування зброї, кількість витрачених патронів;
чи є вбиті або поранені і де вони перебувають;
найменування підрозділу, посаду, звання, прізвище, ім’я та по батькові
працівника, який застосував зброю; якщо про це повідомила інша особа - її
установчі дані.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
4. За наявності потерпілих:
направити на місце події швидку медичну допомогу;
повідомити про подію черговому прокуратури.
5. Направити на місце СОГ у складі:
слідчого прокуратури;
експерта-криміналіста;
за наявності вбитих додатково викликати судово-медичного експерта.
6. За вказівкою керівництва ОВС, а за його відсутності - самостійно (за
наявності потерпілих) направити на місце події відповідального від керівництва
для:
організації його охорони до прибуття слідчого;
установлення докладних обставин застосування зброї;
надання допомоги потерпілим та організації їх доставлення до
лікувальних установ;
установлення свідків події;
вилучення зброї та боєприпасів у працівника, який їх застосував (скласти
протокол вилучення);

направити працівника, який застосував зброю, для огляду на стан
сп’яніння до закладу охорони здоров’я.
7. З метою запобігання можливому виникненню масових безпорядків
через застосування зброї орієнтувати наряди міліції або оголосити збір
особового складу згідно зі схемою оповіщення.
У разі виникнення масових безпорядків діяти за карткою «Масові
заворушення» та планом «Хвиля».
8. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про застосування зброї або необережне поводження з нею
працівника ОВС, що призвело до загибелі, поранення осіб або працівника
органів внутрішніх справ.
1.43.19. Вчинення злочинів (правопорушень) іноземцями, особами без
громадянства або стосовно них.
1. Уточнити:
час, місце, обставини, характер та вид вчиненого злочину
(правопорушення);
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або тимчасового
перебування (проживання) потерпілого чи заявника, його громадянство
(підданство) та мету перебування в Україні;
прикмети, а якщо відомо - установчі дані правопорушника, шляхи відходу
і можливі місця появлення.
2. Зареєструвати одержане повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Доповісти про подію:
начальникові ОВС;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити:
черговому територіального органу СБУ;
черговому прокуратури.
5. Якщо злочин вчинено щодо іноземця - діяти відповідно до вказівок,
викладених у картці даного виду злочину.
6. Якщо злочин (правопорушення) вчинено іноземцем:
а) який має дипломатичний імунітет - негайно його звільнити, записавши
установчі дані іноземця, назву і номер документа, що підтверджує
дипломатичну недоторканність;
б) який не має дипломатичного імунітету - діяти на загальних підставах
залежно від виду й характеру правопорушення.
У разі коли встановити особу доставленого іноземця неможливо,
черговий повинен у встановленому порядку направити його для поміщення до
приймальника-розподільника.
7. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про злочини, вчинені іноземцями або щодо працівників
дипломатичних, консульських установ та членів їх сімей, членів офіційних
державних, громадських, релігійних і культурних делегацій.

8. У всіх випадках вчинення злочинів (правопорушень) іноземцями або
щодо них повідомляти керівника територіального органу (підрозділу) служби
громадянства, імміграції та реєстрації осіб.
1.43.20. Зникнення осіб безвісти.
1. Докладно розпитати заявника й заповнити протокол-заяву про особу,
яка пропала безвісти, незалежно від часу, що пройшов із моменту зникнення.
Додати до протоколу фотографію цієї особи (якщо така є).
2. Зареєструвати заяву в установленому порядку.
3. Перевірити особу, яка зникла, за обліками:
затриманих, заарештованих в ІТТ;
адміністративно заарештованих у спецприймальнику (ІТТ);
лікарень;
диспансерів;
спеціальних медичних закладів;
моргу;
приймальника-розподільника;
сусідніх ОВС.
4. Доповісти:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва.
5. Направити до місця останнього перебування особи, яка зникла,
оперативну групу та дільничного інспектора міліції для з’ясування обставин
зникнення. За необхідності провести огляд її житла, прилеглої місцевості й
перевірити інші місця можливого перебування цієї особи.
6. Орієнтувати на розшук за прикметами зниклої особи:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
чергових спеціальних установ міліції;
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
парків (трамвайних, тролейбусних, автобусних, таксомоторних), аеропортів,
швидкої допомоги.
7. Подальші заходи щодо розшуку безвісти зниклої особи здійснюються
працівниками карного розшуку.
1.43.21. Розшук дітей.
1. Проявити максимум уваги до заявника, з’ясувати:
коли, де, за яких обставин зникли діти;
прізвища, імена, вік та прикмети дітей;
які заходи вжиті родичами щодо їх розшуку.
2. Заспокоїти заявника повідомленням, що нещасних випадків із дітьми не
зареєстровано і будуть вжиті всі заходи щодо їх розшуку. Уточнити прізвище,
ім’я та по батькові, адресу й місце перебування заявника.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Негайно направити до заявника оперативну групу ОВС із завданням:

4.1. Визначити на місці найбільш реальні шляхи ведення розшуку дітей
(дитини). Якщо є відомості про те, що дитина викрадена, організувати розшук
та переслідування злочинця.
4.2. Не виключаючи можливості, що дитиною заволодів один з батьків,
що не проживає разом із нею, або родичі, уточнити взаємовідносини в сім’ї,
з’ясувати адреси родичів, знайомих. За необхідності перевірити ці адреси.
4.3. Якщо діти могли самовільно піти з дому, перевірити, чи не
траплялись з ними раніше аналогічні випадки, за яких обставин і де вони були
знайдені, з’ясувати, куди і з якою метою діти могли піти зараз.
4.4. Прийняти протокол-заяву про особу, яка зникла безвісти, до
протоколу додати фотографію дитини (якщо вона є).
5. Про обставини зникнення дітей, їх установчі дані та прикмети
орієнтувати:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
працівників приймальників-розподільників та притулків для дітей;
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
парків (трамвайних, тролейбусних, автобусних, таксомоторних), аеропортів,
швидкої допомоги.
6. Про одержане повідомлення та вжиті заходи доповісти керівництву
ОВС, а за наявності відомостей, що дитина викрадена, внести пропозицію про
введення плану «Сирена».
7. З урахуванням обставин зникнення дітей та вказівок керівництва ОВС
щодо ведення розшуку забезпечити збір необхідних сил.
7.1. При введенні в дію плану «Сирена» основну увагу приділити
перекриттю нарядами пунктів посадки в транспортні засоби та виїздів з
населених пунктів із подальшою перевіркою всього транспорту, що проїжджає.
7.2. При організації пошуку в конкретному районі найімовірнішого
перебування дітей для кожної пошукової групи визначити її склад, старшого
групи, ділянку пошуку, час, відведений для виконання завдання, та спосіб
зв’язку.
8. За наявності підстав вважати, що діти могли виїхати за межі району,
направити орієнтування до сусідніх ОВС, а також підрозділів транспортної
міліції.
9. Підготувати й доповісти керівництву ОВС текст звернення по
місцевому радіо до населення міста, району про розшук дітей.
10. Забезпечити керівництво силами, залученими до розшуку дітей, а
також представлення інформації до чергової частини ОВС вищого рівня.
1.43.22. Розшук осіб, які заблукали в лісі.
1. Виявити максимум уваги до заявника та з’ясувати:
коли, де, за яких обставин і хто саме заблукав;
чи бував у цих місцях раніше, наявність при собі харчів, теплого одягу,
навички орієнтуватися в лісі;
коли, ким і які саме заходи вживались з розшуку особи, яка заблукала.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Визначити за картою місце, де особу, яка розшукується, бачили
востаннє, дороги, просіки, якими могла вона пересуватися, врахувати природні
перепони (ріки, болота, озера), що могли вплинути на маршрут пересування.
Визначити населені пункти, до яких могла вийти розшукувана особа, хатинки
та будівлі в лісі, які вона могла використати для ночівлі та захисту від негоди.
4. Телефоном зв’язатися з населеними пунктами району пошуку й
уточнити, чи не з’являлася там особа, яка заблукала, орієнтувати про її
прикмети і просити про негайне інформування у разі її появи.
5. Про заяву, що надійшла, та вжиті заходи доповісти керівництву ОВС,
внести пропозиції щодо організації розшуку особи, яка заблукала.
6. Повідомити керівникам місцевих органів виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування. Обговорити можливість залучення до пошуку
працівників підприємств, місцевих жителів, що знають район пошуку.
7. Силами міліції й громадськості організувати пошук особи, яка
заблукала, за найімовірнішими напрямами руху від вихідного пункту.
Використовувати службово-розшукових собак, мегафони, сигнальні та
освітлювальні ракети, для зв’язку між пошуковими групами - переносні
радіостанції.
Для кожної групи визначити: склад, керівника, маршрут, початковий і
кінцевий пункти, порядок зв’язку, час, відведений на виконання завдання.
8. Направити оперативно-пошукові групи до населених пунктів району
пошуку, які не мають телефонного зв’язку. Особливу увагу приділити
промислово-мисливським та лісорозробним бригадам.
9. Про вжиті пошукові заходи інформувати сусідні ОВС, прилеглі до
району пошуку, а також доповісти черговому ОВС вищого рівня.
1.43.23. Втеча з-під конвою міліції або з ІТТ.
1. Уточнити:
місце, час і обставини втечі;
кількість осіб, які втекли, їх установчі дані, прикмети, наявність зброї;
напрямок руху втікачів (якщо відомо).
2. Вжити заходів до посилення охорони ІТТ, усунення причин і умов, що
сприяли втечі.
3. Зареєструвати факт втечі в установленому порядку.
4. Уточнити у слідчого або працівника дізнання установчі дані, прикмети
особи, яка втекла, її родинні, злочинні та інші зв’язки, розмножити її
фотографію.
5. Негайно орієнтувати про розшук особи, яка втекла, із зазначенням її
установчих даних, прикмет, наявності зброї, зв’язків та місць можливого
появлення:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних) та ОВС, на
території яких мешкають знайомі особи, яка втекла;
чергових спеціальних установ міліції;

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
парків (трамвайних, тролейбусних, автобусних, таксомоторних), аеропортів,
швидкої допомоги.
6. Негайно доповісти:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
7. Повідомити черговому прокуратури.
8. Підтримувати постійний зв’язок із черговою частиною управління
Державної пенітенціарної служби України.
9. За розпорядженням начальника ОВС ввести в дію оперативний план
«Сирена», надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цим планом.
10. Про хід розшуку доповідати до чергової частини ОВС вищого рівня.
1.43.24. Втеча з КЗД.
1. Уточнити:
місце, час і обставини втечі;
кількість осіб, що втекли, їх установчі дані, прикмети, наявність зброї,
адреси й місця їх можливої появи;
основні напрямки руху (якщо відомі).
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Орієнтувати про установчі дані та прикмети втікачів:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
чергових спеціальних установ міліції;
диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
парків (трамвайних, тролейбусних, автобусних, таксомоторних), аеропортів,
швидкої допомоги.
4. Доповісти про втечу:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити черговому прокуратури.
6. За розпорядженням начальника ОВС ввести у дію оперативний план
«Сирена», надалі діяти за розпорядженням штабу з керування операцією і
згідно з цим планом.
1.43.25. Виявлення трупа.
1. Уточнити:
час, точне місце та обставини виявлення трупа, установчі дані померлої
особи (якщо відомі);
чи немає на трупі та одязі зовнішніх ознак слідів насильства;
установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Забезпечити охорону місця події.
3. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.

4. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити:
черговому прокуратури.
6. Направити на місце події дільничного інспектора міліції та СОГ у
складі:
оперуповноваженого ВКР;
судмедексперта;
експерта-криміналіста;
інспектора ДАІ (якщо труп знайдено при дорозі);
кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
7. При виявленні на трупі слідів насильницької смерті і, залежно від
характеру останніх, надалі діяти відповідно до вимог карток «Убивство» або
«Дорожньо-транспортна пригода».
1.43.26. Виявлення осіб, які не можуть сповістити відомості про себе.
1. З’ясувати:
місцезнаходження невідомого, його фізичний стан, прикмети;
дані заявника.
2. Зареєструвати подію в установленому порядку.
3. Доповісти начальникові ОВС або його заступникові, відповідальному
від керівництва.
4. Направити працівника міліції до місця перебування невідомого для
проведення його опитування.
5. Якщо є відомості, що останній потребує медичної допомоги,
забезпечити його доставлення до медичного закладу.
6. Орієнтувати на встановлення особи невідомого сусідні ОВС,
психіатричні заклади, приймальники-розподільники, дитячі спецустанови та
інші заклади.
7. При виявленні ознак злочину вжити відповідних заходів.
1.43.27. Нещасний випадок.
1. Уточнити:
час, місце, обставини й характер нещасного випадку;
наслідки нещасного випадку (чи є жертви, потерпілі, стан їх здоров’я, де
вони перебувають, якої потребують допомоги тощо);
установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. Силами наявних нарядів міліції та за допомогою громадськості вжити
термінових заходів до рятування людей, охорони місця події, недопущення
нещасних випадків з іншими особами.
4. Терміново викликати працівників відповідних рятувальних, аварійних
або інших служб (залежно від нещасного випадку):
швидкої медичної допомоги;
рятувальної станції на воді;

газового господарства;
електромережі;
водопроводу;
каналізаційної мережі;
санітарно-епідеміологічної станції.
5. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
6. Повідомити:
черговому прокуратури;
оперативно-чергову службу територіального органу управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій;
керівникам підприємств, установ та господарств, на території яких стався
цей випадок або майно яких постраждало.
7. Якщо причиною отруєння стали продукти чи вода, вжити заходів
(використовуючи засоби масової інформації та інші можливості) щодо
припинення продажу продуктів або користування водним джерелом.
8. У разі загибелі людей направити на місце дільничного інспектора
міліції, на території обслуговування якого стався нещасний випадок, та СОГ.
9. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про вибух газу та групове отруєння або радіаційне опромінення
людей.
1.43.28. Корабельна аварія (зіткнення суден).
1. З’ясувати:
час, місце, із якими суднами сталися аварія, зіткнення, їх відомчу
належність, маршрут слідування, обставини й причини події, чи є потерпілі й
людські жертви;
через Державну адміністрацію морського і річкового транспорту України
або пароплавства - кількість пасажирів та членів команди, який вантаж
знаходився на борту судна.
2. Зареєструвати повідомлення про подію в установленому порядку.
3. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва ОВС;
черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити:
оперативно-чергову службу територіального органу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій;
черговому прокуратури;
черговому територіального органу СБУ.
5. Негайно направити до місця події працівників швидкої медичної
допомоги, аварійно-рятувальних служб, слідчо-оперативну групу ОВС, а також
найближчі наряди міліції для охорони місця події й матеріальних цінностей.

6. Організувати в портах виходу, проміжних та кінцевих пунктах заходу
судна роботу спеціальних груп для приймання осіб, які можуть повідомити
будь-які установчі дані про потерпілих (загиблих).
7. Про результати невідкладних дій щогодини доповідати в чергову
частину ОВС вищого рівня.
1.44. Невідкладна медична допомога при нещасних випадках.
1. Стан клінічної смерті виникає внаслідок повішання, задушення руками,
утоплення, при ураженні електричним струмом, тяжких травмах, отруєнні та
гострих серцево-судинних захворюваннях.
Ознаки: зупинка дихання, відсутність пульсу на променевих (на руках) чи
сонних (на шиї) артеріях, втрата свідомості, розширення зіниць.
Допомога: проводити штучне дихання «рот у рот» або «рот у ніс».
Потерпілого кладуть на спину, максимально відводячи голову назад.
Вичищають від слизу й всього стороннього рот. Потім той, хто надає допомогу,
робить глибокий вдих і, приклавши рот через хустку або гумову трубку до рота
потерпілого так, щоб зіткнення було щільним, робить видих. Ніс потерпілого
при цьому слід затиснути. Після того, як грудина потерпілого досить
розшириться, слід припинити вдування. У потерпілого при цьому станеться
пасивний видих. Повітря вдувати з частотою 18-20 разів на хвилину, що
відповідає частоті дихання людини. Якщо в потерпілого зімкнені щелепи,
розтулити їх, зафіксувати язика, після чого тим же шляхом вдувати повітря
йому в ніс.
Проводити закритий (непрямий) масаж серця: потерпілого покласти на
тверду поверхню. Той, хто надає допомогу, стає з лівого боку й кладе долоню
правої руки на нижню третину грудини потерпілого, а ліву руку - на тильну
поверхню своєї правої руки й надавлює на груди. Масаж серця провадиться
винятково у ритмі 50-60 надавлювань за хвилину. Сила поштовху при
надавлюванні має бути значною, оскільки треба змістити грудину на 3-4 см.
Після кожного надавлювання руки швидко знімаються з грудини, щоб дати
можливість грудній клітці розширюватись. Якщо людина надає допомогу сама,
то вона повинна водночас робити штучне дихання «рот у рот».
Під час вдиху, коли потерпілому вводиться повітря, надавлювання на
грудину не робити. При видиху слід 3-4 рази натиснути на грудину.
Приблизний ритм: один вдих, 3-4 натиснення на грудину, потім знов вдих і так
далі. Найкращий ефект від масажу досягається, коли він розпочатий не пізніше
3-5 хвилин після зупинки серця. Надання першої медичної допомоги необхідно
проводити до поновлення дихання та серцевої діяльності або до появи трупних
плям.
Примітка. При надходженні до чергової частини осіб, які потребують
будь-якої невідкладної допомоги, черговий повинен водночас із наданням
допомоги викликати по телефону «103» швидку медичну допомогу.
2. Кровотеча з ран
Ознаки: при артеріальній кровотечі - пульсуючий струмінь яскравочервоної крові, при венозній - безперервний струмінь темно-червоної крові.

При великій втраті крові - блідість, позіхання, блювання, втрата свідомості, у
тяжких випадках - клінічна смерть.
Допомога: накласти джгут вище рани, а за неможливості - пальцем
натиснути артерію безпосередньо в рані через пов’язку. При великій втраті
крові - покласти потерпілого, опустивши голову й піднявши ноги. При ознаках
клінічної смерті діяти згідно з пунктом 1 цього розділу.
3. Відмороження
Його ознаки найчастіше спостерігаються на обличчі, носі, пальцях
кінцівок. Виникають при низькій температурі повітря, особливо при підвищеній
вологості.
Ознаки: відчуття холоду, хворобливість, збліднення та зниження
чутливості шкіри.
Допомога: негайно розтерти побіліле місце рукою чи рукавичкою до
почервоніння й потепління шкіри. За наявності відморожень 1 ступеня
(синюшна шкіра, припухлість, свербіж) та 2 ступеня (пухирі, глибоке
омертвіння) - накласти стерильну пов’язку.
4. Загальне замерзання організму відбувається при тривалому впливі
низької температури.
Ознаки: в’ялість, сонливість, у тяжких випадках - клінічна смерть.
Допомога: зігрівання (ванна, грілки), гаряче питво. За відсутності дихання
й пульсу діяти згідно з пунктом 1 цього розділу.
5. Опіки тіла виникають від дії вогню, розпеченого металу, окропу,
сонячних променів, лугів, кислот.
Ознаки: 1 ступінь - почервоніння, припухлість шкіри та хворобливість; 2
ступінь - пухирі з рідиною; 3 ступінь - омертвіння шкіри й тканин під нею. При
опіках, що охоплюють понад 1/3 поверхні тіла, може статися смерть.
Допомога: негайно усунути причину опіку (зняти одяг, який палає,
погасити вогонь тощо). Тканину, що прилипла до тіла, не відривати, а зрізати
ножицями. Пухирі на шкірі не розрізати.
При опіках хімічними речовинами останні змити великою кількістю води.
При опіках кислотами до води додати соди, лугу, зубного порошку або мила, а
при опіках лугом - оцет, квас, морс із журавлини. Після цього при опіку 1
ступеня накласти пов’язку з вазеліновою олією, а при опіку 2-3 ступенів накласти стерильну суху пов’язку.
6. Отруєння алкоголем викликається вживанням всередину винного
(етилового), деревного (метилового) спирту, антифризу.
Ознаки: запах спирту з рота, почервоніння або збліднення обличчя,
сплутаність або втрата свідомості, нерухомі зіниці, неглибоке й нечасте
дихання, зниження температури шкіри (на дотик), параліч кінцівок, задишка,
судорога, погіршення й цілковита втрата зору (від деревного спирту). У тяжких
випадках - стан клінічної смерті.
Допомога: якщо потерпілий при свідомості - промити шлунок шляхом
введення всередину великої кількості води із содою й викликати штучно
блювання. За відсутності дихання й пульсу діяти згідно з пунктом 1 цього
розділу.

При спостереженні за людиною, яка перебуває в стані алкогольного
отруєння, до приїзду лікаря необхідно: покласти потерпілого лише на живіт чи
бік для запобігання задушенню блювотними масами, дати всередину 6-10
таблеток активованого вугілля.
7. Отруєння чадним газом виникає у приміщеннях з несправним
опаленням, працюючими двигунами внутрішнього згоряння, в автотранспорті.
Чадний газ не має запаху, тому отруєння настає непомітно.
Ознаки: головний біль, шум у вухах, нудота, посилене серцебиття,
почервоніння обличчя, хитка хода, задишка. При більш тяжкому отруєнні втрата свідомості, порушення дихання й серцевої діяльності.
Допомога: потерпілого винести на свіже повітря. При відсутності дихання
й пульсу діяти згідно з пунктом 1 цього розділу.
8. Перелом кісток кінцівок виникає внаслідок травм.
Ознаки: ненормальна рухомість кістки, гострий біль у місці перелому,
неможливість користуватися травмованою кінцівкою. За наявності відкритого
перелому - кровотеча з рани.
Допомога: накласти сітчаті шини або шини з підручних матеріалів,
фіксуючи суглоби вище й нижче перелому. При відкритому переломі на рану
накласти стерильну пов’язку.
9. Ураження електрострумом чи блискавкою виникає від дотику до
джерел електроструму та при прямому попаданні блискавки.
Ознаки: опіки, втрата свідомості, судорога, погіршення серцевої
діяльності, у тяжких випадках - клінічна смерть.
Допомога:
припинити
надходження
струму
до
потерпілого,
додержуючись правил власної безпеки. Перша допомога така ж, як і при опіках
- накладаються стерильні пов’язки. При зупинці дихання й серця діяти згідно з
пунктом 1 цього розділу.
10. Гостра серцево-судинна недостатність найчастіше і найбільш тяжко
протікає при гострому інфаркті міокарда.
Ознаки: раптовий біль у ділянці серця, що віддається у ліву руку, блідість
шкіри, слабкий пульс, різка слабкість. У тяжких випадках - ознаки клінічної
смерті.
Допомога: негайно покласти хворого лежати, відчинити вікна, дати
таблетку нітрогліцерину. При зупинці дихання й серця діяти згідно з пунктом 1
цього розділу.
11. Гостра ядуха (асфіксія) настає при різних захворюваннях, утопленні,
задушенні, попаданні до дихальних шляхів сторонніх предметів, блювотних мас
(особливо у людей, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).
Ознаки: затруднене вдихання, кашель, синюшність шкіри. У тяжких
випадках - втрата свідомості, судорога, відсутність дихання й пульсу.
Допомога: видалити доступні пальцям рук сторонні предмети або
блювотні маси з рота й носоглотки, роздягти потерпілого, при западанні язика витягнути й зафіксувати його. За відсутності дихання й пульсу діяти згідно з
пунктом 1 цього розділу.

12. Тепловий удар настає внаслідок перегрівання, особливо за умов
підвищеної вологості повітря.
Ознаки: головний біль, запаморочення, втома, блідість, у тяжких
випадках - судорога, слабкий пульс, температура тіла - до 40 градусів,
непритомність.
Допомога: перенести потерпілого до прохолодного приміщення,
розстебнути одяг, полити обличчя холодною водою, покласти на голову
холодний компрес, дати холодне питво. При зупинці дихання й серця діяти
згідно з пунктом 1 цього розділу.
13. Утоплення
Ознаки: Відсутність дихання, свідомості, пульсу.
Допомога: після вилучення з води особи, яка потонула, роздягти її,
розкрити рота і видалити з нього пісок, мул, блювотні маси, витягнути й
зафіксувати язик. Покласти потерпілого донизу обличчям і, надавлюючи на
живіт і грудну клітку, за можливості, вивільнити від води шлунок та легені,
після чого почати штучне дихання «рот у рот», а також закритий масаж серця.

РОЗДІЛ 2. В ЕКСТРИМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ
2.1. Дії працівників органів внутрішніх справ в умовах дії правового
режиму надзвичайного стану.
При введені правового режиму надзвичайного стану працівники органів
внутрішніх справ діють наступним чином:
При введенні надзвичайного стану працівники органів внутрішніх справ
спільно з підрозділами Служби безпеки України та органами, що здійснюють
управління на відповідній території, вживають заходів для якнайшвидшої
нормалізації обстановки, відновлення конституційного порядку і законності, а
також ліквідації загрози безпеці громадян.
Працівники органів внутрішніх справ, які залучається до виконання
завдань по забезпеченню охорони громадського порядку на території, де
введено надзвичайний стан, діє відповідно до розроблених спеціальних планів
дій особового складу міськрайлінорганів внутрішніх справ залежно від умов
введення особливого правового режиму.
В разі отримання повідомлення про введення надзвичайного стану всі
працівники органів внутрішніх справ повинні терміново зв'язатися по
радіозв'язку або телефону з оперативним черговим по міськрайліноргану
внутрішніх справ і діяти за його вказівкою. В разі неможливості зв'язатися з
оперативним черговим або керівництвом цього органу внутрішніх справ вони
повинні оцінити ситуацію, що склалась, її наслідки та вжити заходів до
нормалізації обстановки - припиненню протиправних дій, що створюють
загрозу життю і здоров'ю громадян, рятуванню майна.
Дії органів внутрішніх справ в умовах надзвичайного стану
Органи внутрішніх справ в умовах надзвичайного стану можуть
наділятися додатковими повноваженнями з метою проведення заходів,
необхідних для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення
конституційного правопорядку і законності, а також ліквідації загрози безпеці
громадян.
Міністр або начальник УМВС в області у таких випадках видає наказ про
порядок дій органів внутрішніх справ при надзвичайному стані. Одночасно
розробляються функціональні обов'язки, встановлюється режим зони, на якій
вводяться особливі умови, що погоджуються з місцевою владою та з іншими
правоохоронними структурами. Створюються нові організаційні структури,
залучаються додаткові сили, організується нова система управління і зв'язку,
проводяться спеціальні операції.
На органи внутрішніх справ при надзвичайних умовах покладається:
- організація здійснення заходів щодо врятування людей, охорони їх
безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна у разі
стихійного лиха, аварії, пожеж, катастроф і щодо ліквідації їх наслідків;
- забезпечення високої бойової і мобілізаційної готовності органів
внутрішніх справ;
- участь у забезпеченні режиму надзвичайного стану.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про міліцію» органи внутрішніх
справ зобов'язані повідомляти відповідним державним органам і об'єднанням
громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні
події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків і надання

необхідної допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду; брати участь
у проведенні карантинних заходів під час епідемій і епізоотій;
Працівники органів внутрішніх справ, залучені до підтримання режиму
надзвичайного стану, можуть бути задіяні на:
- забезпеченні особливого режиму в'їзду та виїзду і обмеженні свободи
пересування по території, де запроваджено надзвичайний стан, а також
обмеженні руху транспортних засобів і їх огляді;
- охороні об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та
народного господарства; виконанні заборони на проведення мітингів, вуличних
походів і демонстрацій, а також інших масових заходів;
- запровадженні комендантської години; обмеженні окремих видів
торгівлі (зброєю, спиртними напоями, отруйними, сильнодіючими хімічними
речовинами);
- тимчасовому вилученні у громадян зареєстрованої вогнепальної зброї
та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій – навчальної військової
техніки, вибухових та інших небезпечних речовин;
- висланні окремих порушників громадського порядку до місця їх
проживання або за межі місцевості, де введено надзвичайний стан;
- проведенні карантинних та інших обов'язкових санітарнопротиепідемічних заходів;
- підтриманні порядку при розподілі продуктів харчування і предметів
першої необхідності;
- участі
в
проведенні
невідкладних
аварійно-рятувальних
і
відновлювальних робіт тощо.
Порушення режиму надзвичайного стану тягне відповідальність,
передбачену зазначеним Законом України «Про правовий режим надзвичайного
стану» та іншим чинним законодавством. У разі порушення правил
комендантської години застосовується затримання особи до її закінчення.
Затримані підлягають особистому огляду, оглядаються їх речі, перевіряються
документи. Про затримання складається відповідний протокол.
Згідно з зазначеним Законом за порушення особою вимог режиму
надзвичайного стану передбачено накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу або адміністративного арешту на строк до 15 діб, якщо ці
порушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності (ст. 30). Ті самі
порушення, але вчинені посадовою особою, а також злісне або неодноразове
порушення режиму надзвичайного стану, вчинення дій, що провокують
порушення правопорядку або розпалюють національну ворожнечу, активне
перешкоджання здійсненню громадянами і посадовими особами їх законних
прав та обов'язків, непокора законному розпорядженню або вимозі працівника
органів внутрішніх справ, Служби безпеки України чи інших осіб, які
виконують обов'язки щодо охорони громадського порядку, а також порушення
правил адміністративного нагляду, вчинене у місцевості, де введено
надзвичайний стан, тягнуть за собою накладення штрафу або адміністративний
арешт на строк до 30 діб, якщо за ці порушення не передбачено кримінальну
відповідальність (ст. 31).
2.2. Дії працівників органів внутрішніх справ у ситуаціях, що
ускладнюють оперативну обстановку.

При пожежі (загорянні)
Виявивши пожежу (загоряння), необхідно:
а) викликати пожежну команду і доповісти оперативному черговому
органу внутрішніх справ;
б) при наявності потерпілих вжити заходів щодо надання їм невідкладної
медичної допомоги;
в) залучити громадян до гасіння пожежі наявними засобами, особисто
брати участь у гасінні пожежі;
г) організувати охорону майна, яке виноситься із об'єкта, який зайнявся, а
також із об'єктів, які знаходяться під загрозою пожежі;
д) з прибуттям пожежної команди безпосередньо сприяти їй у ліквідації
пожежі, евакуації потерпілих і майна, забезпеченні збереження пожежних
рукавів для подання води, у припиненні намагань проникнути в приміщення,
яке зайнялося, сторонніх осіб, які не залучені до гасіння пожежі, з'ясуванні
причин і виявленні винних у виникненні пожежі;
е) припиняти паніку і порушення громадського порядку на місці пожежі;
є) якщо є підстави підозрювати, що мало місце підпалювання,
організувати охорону слідів злочину та інших речових доказів, вжити заходів
до розшуку і затримання злочинця. Одержані дані доповісти начальнику
пожежної команди і черговому органу внутрішніх справ;
ж) про подію і вжиті заходи доповісти письмовим рапортом на ім'я
начальника органу внутрішніх справ.
При дорожньо-транспортній події
У випадку виявлення дорожньо-транспортної події або отримавши
повідомлення про неї, працівники органів внутрішніх справ мають особисто
перевірити достовірність такої інформації. Після цього вони повинні:
а) доповісти про подію оперативному черговому органу внутрішніх
справ, а також черговому підрозділу ДАІ;
б) якщо є потерпілі, які перебувають у безпорадному або небезпечному
для життя або здоров'я стані, подати їм у межах наявних можливостей
невідкладну, у тому числі медичну допомогу;
в) затримати водіїв, транспорт, які брали участь у події, вилучити
посвідчення на право керування транспортом і ключі від замка запалення,
вжити заходів для доставляння у встановленому порядку транспортних засобів
для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи стоянках;
г) встановити і стисло опитати учасників і очевидців події, уточнити
обставини, за яких вона була вчинена;
д) організувати охорону місця події;
е) якщо в результаті події виникли затримки та інші утруднення у русі
транспорту і пішоходів, встановити нове направлення руху (об'їзд), а якщо
останнє здійснити неможливо, за допомогою водіїв інших транспортних засобів
вивільнити проїжджу частину від пошкодженого транспорту, але перед цим
зробити відмітки на місцевості про розміщення пошкодженого транспорту,
потерпілих і сліди гальмування транспортних засобів, які брали участь у події;
є) у випадку, якщо особа, винна у скоєнні дорожньо-транспортної події,
зникла з місця її вчинення, але одержані дані підтверджують про те, що її

можливо затримати по гарячих слідах, негайно організувати переслідування і
розшук цієї особи;
ж) з прибуттям працівників ДАІ або слідчо-оперативної групи на місце
події доповісти про її обставини, передати документи, вилучені у водіїв, після
чого діяти за вказівкою старшого слідчо-оперативної групи і оперативного
чергового;
При обірвані повітряних проводів високої напруги
При виявленні обриву повітряних проводів високої напруги:
а) якщо обірваний провід під напругою знаходиться на землі, у місцях
руху транспорту і пішоходів, встановити шляхи його об'їзду і обходу;
б) при наявності осіб, які перебувають у безпорадному або небезпечному
для життя і здоров'я стані, організувати надання їм невідкладної медичної
допомоги. При цьому треба пам'ятати, що доторкатися до обірваного проводу
можливо тільки при наявності на руках і ногах ізоляційного одягу (гумових
рукавичок і чобіт), або з допомогою предметів, які мають електроізоляційні
властивості (дошки, дерев'яні палки і т. ін.);
в) доповісти оперативному черговому органу внутрішніх справ і
викликати на місце аварійну бригаду підприємства по ремонту зовнішніх
електромереж;
г) з прибуттям на місце аварійної бригади забезпечувати охорону місця
обриву. Про усунення пошкодження та інші вжиті заходи доповісти
оперативному черговому органу внутрішніх справ, а потім письмовим
рапортом на ім'я начальника органу внутрішніх справ.
При повені (селі, зсувів ґрунту)
При повенях (селях, зсувах ґрунту) необхідно:
а) доповісти про це оперативному черговому для оповіщення посадових
осіб відповідних державних органів і населення про загрозу затоплення,
руйнування будівель, споруд;
б) сприяти евакуації із зони затоплення населення (в першу чергу дітей,
жінок, осіб похилого віку і хворих) та майна;
в) забезпечити порядок на переправі населення із потерпілих районів;
г) організувати охорону майна, залишеного без нагляду;
д) з метою припинення неправдивих чуток і попередження паніки серед
населення виносити на місці усне попередження особам, які їх поширюють, а в
разі невиконання - застосовувати передбачені Законом «Про міліцію» заходи
примусу.
При землетрусі
При землетрусі необхідно:
а) з'ясувати обстановку, встановити зв'язок з оперативним черговим,
дільничним інспектором міліції і доповісти їм обстановку;
б) позначити місця, небезпечні для руху транспорту і пішоходів, і
забезпечити безпеку їх прямування;
в) вжити заходів для рятування людей і майна, виводу потерпілих і
направленню їх до пунктів медичної допомоги, а також до локалізації пожеж;
г) вжити заходів для припинення неправдивих чуток і попередження
паніки серед населення.
Під час урагану і хуртовини

Під час урагану і хуртовини необхідно:
а) посилити нагляд за рухом транспорту і пішоходів, попередити водіїв та
громадян про можливі наслідки урагану або хуртовини;
б) надавати допомогу потерпілим і громадянам, які знаходяться у
безпорадному стані на вулицях та в інших громадських місцях;
в) сприяти мобілізації працездатного населення і транспортних засобів
для розчищення проїжджої частини магістралей, вулиць, доріг і занесених
будинків.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002
року №394 «Про затвердження Положення про карантинний ветеринарноміліцейський пост» працівники органів внутрішніх справ надають необхідну
допомогу щодо організації охорони громадського порядку під час охороннокарантинних заходів підрозділам ветеринарної міліції з проведення
карантинних ветеринарних заходів.
Охорона громадського порядку при забезпеченні режимних заходів на
території, оголошеної у карантині, здійснюється, як правило, тими силами і
засобами міліції, які несли службу або знаходились з інших причин на цій
території до моменту оголошення карантину.
У разі отримання інформації про виникнення небезпечних інфекційних
захворювань людей або тварин необхідно доповісти про це оперативному
черговому, забезпечити охорону громадського порядку в місцях перебування
громадян, які прибули із небезпечних зон, і діяти за вказівкою керівництва
органу внутрішніх справ.
Кожному працівнику органу внутрішніх справ робляться екстренні
щеплення, видаються необхідні засоби захисту і дезинфекції медичними
працівниками лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних
установ, роз'яснюються правила користування ними.
Порядок і тривалість несення служби в зоні зараження встановлюються
начальником органу внутрішніх справ при узгодженні з медичною
(ветеринарною) службою.
Для зовнішнього оточення території, оголошеної у карантині,
забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров'я, прав, свобод і
законних інтересів громадян, а також забезпечення карантинних заходів
безпосередньо в зонах зараження додатково можуть залучатися сили міліції і
військовослужбовці військ внутрішньої і конвойної охорони, Служби безпеки
України відповідно до законодавства.
Дії працівників міліції при виявленні вибухових речовин і вибухових
пристроїв.
При виявленні або отриманні повідомлення про виявлення ймовірних
вибухонебезпечних предметів (речовин), а також при отриманні повідомлення
про загрозу вибуху працівники міліції зобов'язані:
- негайно повідомити про це оперативному черговому по ГУМВС (ОВС);
- не здійснювати будь-яких самостійних дій з виявленим предметом
(речовиною);
- вжити заходів до вилучення з небезпечної зони населення і припинення
руху транспорту;

- по можливості позначити небезпечну зону чіткими покажчиками, що
попереджують про небезпеку, організувати оточення небезпечної зони на
відстані, яка виключає можливість ураження людей;
- взяти під охорону небезпечну зону до прибуття фахівців з класифікації
та знешкодження виявлених предметів (речовин), після чого діяти за їх
вказівкою. Перед початком робіт саперної групи по знешкодженню виявленого
вибухонебезпечного предмету (речовини) старший наряду міліції зобов'язаний
ретельно перевірити територію небезпечної зони і, переконавшись у відсутності
людей і тварин, доповісти про це відповідальному за проведення саперних
робіт.
Категорично забороняється:
- самостійно вчиняти дії, що порушують стан підозрілого предмета,
чіпати або переміщати підозрілий предмети інші предмети, що знаходяться з
ними в контакті;
- заливати рідинами, засипати ґрунтом або накривати виявлений предмет
тканинними та іншими матеріалами;
- користуватися електро-радіо апаратурою, переговорними пристроями
або рацією поблизу знайденого предмета, переїжджати на автомобілі;
- здійснювати температурний, звуковий, світловий, механічний вплив на
вибухонебезпечний предмет;
- доторкатися до вибухонебезпечного предмету, перебуваючи в одязі з
синтетичними волокнами.
При виникненні катастрофи, аварії на транспорті
При виникненні катастрофи, аварії на транспорті необхідно:
а) негайно доповідати до чергової частини про час, місце, обставини і
приблизні масштаби катастрофи (аварії);
б) вживати заходів для рятування людей, державного, громадського і
особистого майна; до прибуття пожежної команди організувати гасіння пожежі;
в) організувати надання невідкладної допомоги потерпілим і направлення
їх до лікувальних закладів, а також охорону майна, залишеного без нагляду;
г) не допускати сторонніх осіб до місця події, крім осіб, залучених до
ліквідації її наслідків; вживати заходів щодо забезпечення недоторканості
транспортних засобів до прибуття осіб, призначених для розслідування (за
винятком випадків, коли потрібно врятувати потерпілих);
д) забезпечити охорону громадського порядку на місці події до прибуття
додаткових нарядів міліції;
е) в необхідних випадках сприяти мобілізації працездатного населення,
транспорту та інших засобів для ліквідації наслідків аварії.
2.3. Дії працівників органів внутрішніх справ під час проведення
масових заходів .
Під час проведення санкціонованого масового заходу необхідно:
а) виявляти особливу обачність та витримку, за будь-яких умов діяти
спокійно та впевнено, запобігаючи тим самим виникненню паніки та
порушенням громадського порядку;
б) знаходитись відповідно до плану розставлення особового складу у
встановленому місці і без спеціального дозволу не залишати доручену
дільницю служби;

в) знати та вміло виконувати поставлене завдання;
Громадяни, які проживають або працюють в зоні оточення,
пропускаються до місця проживання після пред'явлення паспорта або іншого
документа, який посвідчує особу, а до місця роботи - за спеціальними
перепустками.
За рішенням начальника оперативного штабу може бути встановлений
інший порядок перепустки.
Забороняється пропускати в зону оточення:
- осіб, які мають при собі зброю;
- громадян у стані сп'яніння, які мають при собі спиртні напої. В зону
оточення можуть пропускатися особи, які прямують з портфелями, чемоданами
або пакунками до місця проживання або роботи.
У цьому випадку їх пропускають до місця призначення тільки через
контрольно-пропускні пункти, при необхідності - у супроводі працівника
міліції.
В разі проведення несанкціонованого масового заходу необхідно:
а) інформувати про початок, кількість учасників та обставини проведення
цього заходу оперативного чергового по органу внутрішніх справ;
б) проводити попереджувальну роботу з організаторами та учасниками
цього заходу до його припинення; роз'яснювати їм положення чинного
законодавства з питання їх відповідальності за його порушення;
в) в разі не виконання їх законних вимог, з урахуванням обставин, що
склалися, вживати заходів до затримання організаторів або активних учасників,
які порушують громадський порядок та вчиняють протиправні дії;
г) вживати необхідних заходів до фіксації протиправних діянь інших
учасників проведення цього заходу та їх документування і встановлення
свідків;
д) забезпечувати охорону державного та іншого майна, залишеного без
нагляду.
2.4. Дії оперативного чергового при отриманні заяв і повідомлень про
резонансні злочини і події.
2.4.1. Терористичний акт.
1. Уточнити:
обставини вчинення злочину (дата, час, місце, мотив, спосіб, причина
тощо);
найменування, місцезнаходження (місце проживання), належність об’єкта
злочину, наявність та вид охорони;
чи проведена евакуація персоналу з об’єкта;
чи забезпечено огорожу та охорону місця події;
кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан та
місцезнаходження, масштаби руйнувань, заподіяної шкоди (попередні або
офіційні наслідки, хто їх повідомив);
у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище, ім’я та по
батькові, рік народження, місце проживання, роботи, чи притягувались раніше
до кримінальної відповідальності і за що).
2. Доповісти:

начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
3. Повідомити:
черговому територіального органу СБУ;
черговому прокуратури;
в заклади охорони здоров’я, у разі потреби першої медичної допомоги.
2.4.2. Викрадення або захоплення повітряного судна (оперативний
план «Набат»).
1. Уточнити:
місце стоянки літака, час та обставини скоєння нападу (загроза вибуху,
захоплення заручників тощо);
бортовий номер, тип повітряного судна, його належність (держава
реєстрації), експлуатанта повітряного судна, номер рейсу, місцезнаходження та
умови польоту (курс, висота);
склад екіпажу, його озброєння, прізвище командира, кількість пасажирів,
обстановку на борту судна, викликану протиправними діями, наявність
постраждалих серед пасажирів та екіпажу, їх фізичний та моральний стан,
поведінку;
кількість підозрюваних (їх установчі дані, якщо відомі), їх вимоги,
наявність зброї (кількість, марка, номер тощо), чи перебували вони на момент
учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного, психотропного або
токсичного сп’яніння, якщо підозрювані зникли - імовірні шляхи їх відходу;
якщо напад скоєний у повітрі - де і коли передбачається посадка літака,
прийняте командиром рішення;
установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Зареєструвати повідомлення.
3. При зникненні підозрюваних - орієнтувати всі наряди про їх прикмети
та про автотранспорт, яким вони користуються, перекрити можливі шляхи
відходу злочинців або місця їх можливої появи, організувати переслідування.
4. Доповісти про напад:
начальникові ОВС або його заступникові;
начальникові або заступникові начальника підрозділу боротьби з
організованою злочинністю (далі - БОЗ);
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити:
черговому територіального органу СБУ;
черговому прокуратури.
6. Забезпечити негайний виїзд на місце події оперативної групи,
очолюваної начальником ОВС або його заступником, у складі: працівників
карного розшуку, кінолога зі службово-розшуковим собакою, інших
працівників, спорядивши їх засобами індивідуального захисту та оборони.
7. Викликати на місце події карети швидкої медичної допомоги та
пожежні автомобілі.
2.4.3. Масові заворушення (оперативний план «Хвиля»).
1. Уточнити:
місце, час, причини та обставини виникнення масових заворушень;

приблизну кількість учасників та їх озброєння;
найменування, адресу, належність об’єкта злочинного посягання
(підприємство, транспорт, зв’язок тощо), наявність та вид охорони;
кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан та
місцезнаходження, масштаби руйнувань, завданої шкоди (попередні або
офіційні наслідки, хто їх повідомив);
у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище, ім’я та по
батькові, рік народження, місце проживання й роботи, посада, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності, за якими статтями КК
України, чи перебували вони на момент учинення злочину в стані
алкогольного, наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння);
установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Доповісти:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ;
черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити:
черговому територіального органу СБУ;
черговому прокуратури.
5. Направити на місце події групу документування, оснащену
відеотехнікою і фотоапаратурою, а також групи працівників із метою
блокування місця масових заворушень та недопущення в район заворушень
транспорту. Оснастити ці групи зброєю, засобами індивідуального захисту та
оборони.
6. За розпорядженням керівництва ввести в дію оперативний план
«Хвиля», надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цим планом.
7. Через кожну годину доповідати в чергову частину вищого рівня про хід
операції, а після її закінчення - направити детальну інформацію.
2.4.4. Напад на орган внутрішніх справ (оперативний план «Оборона
адмінбудівлі»).
1. Уточнити:
причини й мету нападу, приблизну кількість учасників, їх озброєння,
місце і час збору;
установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Зареєструвати отриману інформацію в установленому порядку.
3. Негайно доповісти про отриману інформацію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ;
черговому ОВС вищого рівня.
4. Вжити заходів щодо залишення адмінбудинку ОВС відвідувачами і
запрошеними (при отриманні повідомлення в денний час).
5. Закрити всі входи й виходи до адмінбудинку ОВС.
6. Повідомити:

черговому прокуратури;
черговому територіального органу СБУ.
7. За вказівкою керівництва (у разі відсутності начальника ОВС і
відповідального від керівництва ОВС та неможливості зв’язатися з ними самостійно) увести в дію оперативний план «Оборона адмінбудівлі».
8. У робочий час оголосити (згідно зі схемами оповіщення) збір
особового складу ОВС, який залучений відповідно до цього плану; видати йому
зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та оборони, протигази,
радіостанції. Організувати евакуацію сторонніх осіб, які перебувають у
приміщенні ОВС (потерпілих, свідків тощо), а за неможливості евакуації забезпечити їх особисту безпеку.
9. У неробочий час екіпірувати й розставити згідно з відповідним
розділом зазначеного оперативного плану наявний особовий склад (членів
добового наряду чергової частини й СОГ, інших працівників) та оголосити збір
усього особового складу.
10. Посилити охорону приміщень ОВС, а також заарештованих і
затриманих в ІТТ. Блокувати вхідні двері та вікна першого поверху. У випадку
нападу з метою звільнення заарештованих і затриманих осіб підготувати їх до
етапування до слідчого ізолятора або ІТТ іншого органу.
11. Призначити 2-3 працівників для безперервного нагляду за підходами
до будинку органу внутрішніх справ.
12. Залежно від ситуації, що склалася, та місцезнаходження натовпу
визначити рубежі з його стримання й розпорошення та виставити необхідні
пости й заслони. Забезпечити збір та екіпірування членів спеціальних груп, що
створюються відповідно до плану «Оборона адмінбудівлі».
13. Вручити кожному працівникові чи старшому групи картки (виписки з
оперативного плану), в яких зазначено місцезнаходження поста чи заслону,
границі маршруту, склад і місце збору групи та порядок дій нарядів.
14. Дати розпорядження працівникам ОВС забезпечити зберігання
таємних матеріалів, кримінальних справ, іншої службової документації та
матеріальних цінностей.
15. Попередити пожежну частину про приведення караулу в бойову
готовність, а за необхідності викликати пожежні машини до будинку відділу й
забезпечити їх охорону.
16. У разі необхідності просити про допомогу:
чергового ОВС вищого рівня;
командира (чергового) військової частини;
заклади охорони здоров’я, у разі потреби першої медичної допомоги.
17. При наближенні натовпу, що безчинствує, до будинку ОВС,
використовуючи електромегафони та інші гучномовні установки, роз’яснити
особам протиправність їх дій та запропонувати розійтись.
18. Якщо дії натовпу будуть переростати у масові заворушення, за
вказівкою начальника ОВС увести в дію оперативний план «Хвиля».
19. У разі раптового нападу на приміщення органу внутрішніх справ
силами добового наряду відбити напад, використовуючи прийоми рукопашного
бою, зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та оборони. Якщо не
вдалося знешкодити нападників або витіснити їх із приміщення ОВС, відвести

черговий наряд у блок чергової частини, де за допомогою підручних засобів
створити рубіж оборони. При неможливості екіпірувати особовий склад ОВС
унаслідок блокування нападниками приміщень чергової частини задіяти для
звільнення адмінбудинку від нападників лише екіпірованих працівників міліції
(членів СОГ, наряди патрульної служби, Державної служби охорони, сусідніх
ОВС) та військовослужбовців.
20. Направити до чергової частини вищого рівня детальну інформацію
про напад, ужиті заходи та їх результати.
2.4.5. Групове порушення громадського порядку або хуліганство зі
зброєю.
1. Уточнити:
час, місце та обставини вчинення злочину;
установчі дані затриманої особи або прикмети підозрюваного, шляхи
можливого відходу або місце переховування, наявність у нього зброї,
транспорту (належність, кількість, марка, модель, номер), чи перебував він на
момент учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного, психотропного
або токсичного сп’яніння;
наявність потерпілих, їх стан здоров’я та місцезнаходження, установчі
дані (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання та
роботи, посада, належність до політичних партій чи громадських об’єднань), а
якщо про хуліганство повідомила інша особа - заявника. Попросити заявника за
допомогою інших осіб організувати (якщо є можливість) перекриття доступу до
небезпечної зони та спостереження за діями хуліганів до прибуття працівників
міліції;
у разі причетності до злочину іноземців - коли і з якою метою прибули в
Україну (нелегально чи легально, на яких підставах).
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Орієнтувати всі наряди міліції, найближчі з них, а також дільничного
інспектора міліції направити до місця вчинення злочину для організації
оточення небезпечної зони. Звернути увагу на дотримання заходів особистої
безпеки.
4. Доповісти про отримане повідомлення:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити черговому прокуратури.
6. Направити на місце події:
6.1. СОГ у складі:
слідчого;
оперуповноваженого карного розшуку;
кінолога зі службово-розшуковим собакою;
експерта-криміналіста.
6.2. Групи захвату ОВС (або посиленої СОГ), в екіпірування яких мають
входити: пістолети, автомати, снайперська гвинтівка, ракетниця, спецзасоби
індивідуального захисту та оборони, протигази, мегафон, освітлювальні засоби,
переносні радіостанції.

6.3. Групи документування протиправних дій, оснащені відеотехнікою та
фотоапаратурою.
7. За необхідності викликати на місце події швидку медичну допомогу.
8. Якщо групове хуліганство виникло в гуртожитку, на підприємстві,
установі в організації - забезпечити виклик на місце події представників
адміністрації та громадських організацій.
9. Якщо підозрювані з місця події зникли - з’ясувати в потерпілих та
очевидців їх прикмети і шляхи можливого відходу, після чого силами нарядів,
направлених на місце події, організувати переслідування та затримання.
10. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів:
«Перехват» (коли підозрювані зникли на автомототранспорті та відомі
прикмети транспорту);
«Сирена» (за наявності даних про осіб чи прикмети підозрюваних, які
озброєні);
«Грім» (коли встановлено місцезнаходження озброєних підозрюваних).
Надалі діяти за розпорядженнями штабу ОВС з керування операцією і
згідно з цими планами.
11. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про злочин, вжиті заходи та їх результати.
2.4.6. Злочини із застосуванням вибухівки.
1. Уточнити:
адресу і характер об’єкта, де стався вибух (вулиця, будівля, транспортний
засіб та ін.), наявність та вид охорони;
час і точне місце вибуху;
кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан та
місцезнаходження;
масштаби руйнувань, заподіяної шкоди (попередні або офіційні наслідки,
хто їх повідомив), наявність пожежі, запаху газу тощо;
наявність і місцезнаходження очевидців, можливі дані про осіб, які скоїли
вибух;
у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище, ім’я та по
батькові, рік народження, місце проживання і роботи, чи притягувались раніше
до кримінальної відповідальності і за що);
установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Організувати охорону (оточення, загорожу) місця події, небезпечної
ділянки силами наявних нарядів міліції.
4. За необхідності викликати на місце вибуху швидку медичну допомогу,
а також працівників рятувальних та аварійних служб.
5. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному від керівництва ОВС, черговому ОВС вищого рівня.
6. Повідомити черговому прокуратури, черговому територіального органу
СБУ, оперативно-чергову службу територіального органу управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.
7. Направити на місце події вибухотехніків експертної служби МВС,
дільничного інспектора міліції, а також слідчо-оперативну групу у складі:

слідчого;
оперуповноваженого ВКР;
кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності);
слідчого прокуратури і судово-медичного експерта (за наявності
людських жертв);
спеціаліста з дослідження вибухових речовин та продуктів вибуху.
8. Забезпечити виклик на місце події керівників і матеріально
відповідальних осіб об’єкта, на якому стався вибух.
9. Про вибухи, унаслідок яких могли настати чи настали тяжкі наслідки, у
т.ч. зруйновано чи пошкоджено будівлі; загинули, опинилися в небезпечному
для життя чи здоров’я становищі люди; отримали тілесні ушкодження три і
більше особи; заподіяно матеріальний збиток в особливо великих розмірах;
припинено енерго-, тепло-, водопостачання; перервані виробничий, навчальний
процеси; ужиті заходи та їх результати через кожну годину доповідати в
чергову частину ОВС вищого рівня.
2.4.7. Крадіжка зброї, вибухових, радіоактивних та отруйних речовин.
1. Уточнити:
час, місце та обставини злочину;
установчі дані керівника, матеріально відповідальної особи (прізвище,
ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання й роботи, посада);
найменування, адресу, належність об’єкта злочинного посягання, його
відповідність вимогам збереження радіоактивних і сильнодіючих отруйних
речовин, вид охорони, наявність і стан охоронної сигналізації;
стосовно викраденої вогнепальної зброї і бойової техніки - належність,
кількість, марку, номер, рік випуску, наявність та кількість боєприпасів та
вибухових матеріалів, форму упаковки;
заподіяний матеріальний або інший збиток, попередні або офіційні дані,
хто їх повідомив;
кількість підозрюваних, їх прикмети, які сліди могли залишитися на одязі
та тілі підозрюваних; наявність у них зброї; місцезнаходження в даний час;
якщо зникли - шляхи можливого відходу або місце переховування;
у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище, ім’я та по
батькові, рік народження, місце проживання та роботи, посада, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності і за що, чи знаходилися
у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, щодо військовослужбовців
додатково - номер військової частини, звання, із якого часу на службі, посаді);
установчі дані заявника.
2. Попередити заявника про збереження обстановки й слідів злочину.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Перевірити, чи заблоковано даний об’єкт хімпасткою та її кольоровий
фон.
5. Орієнтувати на розшук злочинців та викраденого за прикметами,
повідомивши про кольоровий фон хімпастки:
усі види нарядів;
дільничних інспекторів міліції;
чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних);
чергових спеціальних установ міліції;

диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських, автобусних),
аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги.
6. Направити для охорони місця події й затримання підозрюваних
автоекіпаж та постових, які несуть службу поблизу місця події, а в сільській
місцевості - дільничного інспектора міліції. Перекрити можливі шляхи відходу
підозрюваних.
7. Негайно доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
8. Повідомити:
черговому прокуратури;
черговому територіального органу СБУ (про викрадення радіоактивних
речовин);
керівництву органів охорони здоров’я (про викрадення отруйних
речовин).
9. Направити на місце події СОГ у складі:
слідчого;
оперуповноваженого ВКР;
експерта-криміналіста;
кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності);
працівника, який відає дозвільною системою.
10. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об’єкта, де
вчинено злочин, із метою встановлення розміру заподіяних збитків та
докладного опису викраденого.
11. Якщо об’єкт перебуває під охороною або обладнаний охоронною
сигналізацією, викликати на місце події представника охорони.
12. Організувати показ потерпілому та очевидцям злочину фотоальбомів і
відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.
13. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів:
«Перехват» (коли підозрювані зникли на автомототранспорті та відомі
прикмети транспорту);
«Сирена» (за наявності даних про осіб чи прикмети підозрюваних, які
озброєні);
«Грім» (коли встановлено місцезнаходження озброєних підозрюваних).
Надалі діяти за розпорядженнями штабу ОВС з керування операцією і
згідно з цими планами.
14. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про крадіжку, вжиті заходи та їх результати.
2.4.8. Надходження сигналу «тривога» із складу вибухових речовин і
матеріалів,з фінансових установ, музеїв та інших об’єктів із
матеріальними цінностями.
1. У разі надходження сигналу «Тривога» із складу вибухових речовин та
матеріалів, фінансових установ, музею, історико-культурного заповідника або
іншого важливого об’єкта культури:
1.1. Негайно ввести в дію план оборони цього об’єкта.

1.2. Направити на об’єкт озброєну автоматами й пістолетами та
екіпіровану бронежилетами, металевими касками, наручниками, спецзасобами з
препаратами сльозогінної й дратівної дії, радіостанціями оперативну групу
ОВС у складі не менше 3-х працівників на чолі з особою начальницького
складу, попередньо повідомивши її про пароль і вручивши розроблені згідно з
планом оборони картки із зазначеннями про: шляхи під’їзду до об’єкта, місця
блокування, порядок взаємодії й заходи безпеки.
1.3. Водночас направити до складу найближчі патрульно-постові наряди й
групи затримання пульта централізованої охорони, які підпорядковуються
старшому оперативної групи ОВС.
1.4. Зареєструвати отриманий сигнал у встановленому порядку.
Команду «Відбій тривоги» може дати лише старший наряду ОВС після
завершення внутрішнього обстеження об’єкта.
Категорично забороняється перевіряти телефоном або іншим способом
причини подання сигналів з об’єктів.
1.5. При встановленні факту нападу чи інших надзвичайних обставин:
доповісти начальникові ОВС, відповідальному від керівництва ОВС і
черговому ОВС вищого рівня про оперативну обстановку, що склалася;
дати додаткові вказівки старшому наряду ОВС, який перебуває на місці
події, про забезпечення збереження майна, уточнення місцезнаходження
підозрюваних, запровадження дій з їх виявлення й знешкодження, а також
ліквідацію наслідків надзвичайної події;
орієнтувати наряди про прикмети підозрюваних та викраденого майна;
направити на місце пригоди слідчо-оперативну групу;
після завершення операції поінформувати про її наслідки чергову частину
ОВС вищого рівня.
2. При порушенні блокування на інших об’єктах із матеріальними
цінностями:
2.1. Негайно направити на місце події групу затримання пульта
централізованої охорони або найближчий наряд чи дільничного інспектора
міліції.
2.2. При встановленні факту проникнення на об’єкт (до квартири)
зареєструвати сигнал у встановленому порядку. Далі діяти відповідно до картки
«Крадіжка».
2.4.9. Затримання особи, яка чинить збройний опір (оперативний
план «Грім»).
1. Уточнити:
кількість підозрюваних;
їх озброєння;
характер об’єкта, звідки вони чинять збройний опір;
наявність потерпілих, їх стан, де вони перебувають у даний час;
хто повідомив (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце
проживання й роботи, посада).
2. Зареєструвати одержане повідомлення в установленому порядку.
3. За необхідності викликати на місце події швидку медичну допомогу.
4. Негайно доповісти начальникові ОВС, відповідальному від
керівництва, черговому ОВС вищого рівня.

5. Повідомити черговому територіального органу СБУ, черговому
прокуратури.
6. Негайно направити на місце події оперативну групу (групу захвату) у
кількості 4-6 чоловік, озброївши її автоматами, снайперською гвинтівкою,
шоломами, бронежилетами, спецзасобами, протигазами й переносними
радіостанціями.
7. Рекомендувати старшому оперативної групи:
7.1. Ні в якому разі не проявляти квапливості та невиправданого ризику.
Залишивши машину за укриттям, здійснити розвідку району дій (уточнити в
очевидців місцезнаходження підозрюваного, його стан, озброєння; з
урахуванням планування приміщень визначити безпечні шляхи підходу до
підозрюваного і можливі шляхи його відходу).
7.2. Силами патрульних та постових нарядів організувати надійне
оточення небезпечної зони, виведення з неї людей, відвід транспорту,
виставлення постів блокування на випадок спроби підозрюваного вийти з
укриття.
7.3. За допомогою родичів та знайомих підозрюваного зробити спробу
умовити його припинити стрілянину і здати зброю. У разі відмови - попередити
про застосування спеціальних засобів, зброї, але не поспішати їх застосовувати
- враховувати психологічні фактори, стан підозрюваного (якщо його дії у цей
час не становлять небезпеки).
7.4. Для забезпечення безпеки дій групи захоплення використовувати
підручні засоби. За необхідності, через чергового ОВС вищого рівня або
командирів військових частин, викликати бронетранспортер. У будь-якому разі
дії групи захвату забезпечувати постами прикриття, що ведуть вогонь на
ураження при спробі підозрюваного стріляти у працівників міліції, інших осіб.
8. Після завершення операції поінформувати про її наслідки чергову
частину ОВС вищого рівня.
2.4.10. Стихійне лихо.
1. Уточнити місце і характер стихійного лиха, наявність потерпілих,
руйнувань та установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. На місце події направити наряд міліції для забезпечення громадського
порядку, рятування людей та матеріальних цінностей, недопущення сторонніх
людей на місце лиха; викликати медичних працівників для надання допомоги
потерпілим, пожежну та аварійно-рятувальну техніку для проведення
невідкладних аварійно-рятувальних робіт.
У необхідних випадках викликати на місце лиха працівників:
рятувальної станції на воді;
аварійних служб газового господарства, електромережі, водопроводу,
каналізації.
4. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва ОВС;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити:
черговому прокуратури;

органи місцевого самоврядування;
оперативно-чергову службу територіального органу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій.
6. Вжити заходів щодо охорони приміщень органів місцевого
самоврядування, фінансових установ та інших важливих об’єктів.
7. За розпорядженням керівництва ОВС оголосити збір особового складу.
8. Детальну інформацію про стихійне лихо, що призвело до людських
жертв або затоплення житлових будинків та виробничих будівель, припинення
діяльності підприємств більш як на 1 годину, перерви руху транспорту більш як
на 3 години та інших тяжких наслідків, направити до чергової частини ОВС
вищого рівня (після узгодження з надзвичайними комісіями органів влади).
2.4.11. Епідемії.
1. Уточнити:
час, місце та характер захворювання;
кількість осіб, які захворіли, їх стан, установчі дані, місцеперебування;
установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. Терміново доповісти:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити:
черговому прокуратури;
черговому територіального органу Державної служби України з
надзвичайних ситуацій;
черговому санепідемстанції.
5. Направити до місця захворювання наряд міліції, працівників ДАІ для
оточення осередку епідемії, заборони виїзду та в’їзду до зони епідемії (при
винесенні місцевим органом виконавчої влади рішення щодо оголошення
карантинної зони).
6. Зафіксувати в зошиті для записів чергового всі повідомлення, що
надходять від надзвичайної комісії, санепідемстанції, підрозділів ОВС, а також
рішення, що приймаються, всі вказівки, розпорядження керівництва ОВС
вищого рівня.
7. Далі діяти згідно з розпорядженнями керівництва ОВС, ОВС вищого
рівня та надзвичайної комісії.
8. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.
2.4.12. Епізоотії.
1. Уточнити:
час, місце та обставини й характер захворювання;
кількість худоби, птиці, що захворіла й загинула;
установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. Негайно доповісти:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва ОВС;

черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити:
черговому прокуратури;
черговому територіальної служби ветеринарної медицини.
5. Зафіксувати в зошиті для записів чергового всі повідомлення, що
надходять від комісій та підрозділів ОВС вищого рівня, рішення, які
приймаються, а також всі вказівки, розпорядження керівництва ОВС вищого
рівня.
6. Далі діяти відповідно до розпоряджень керівництва ОВС, ОВС вищого
рівня та надзвичайної комісії.
7. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня докладну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.
2.4.13. Масове отруєння людей.
1. З’ясувати:
час, місце, обставини та можливі причини отруєння;
кількість потерпілих, їх стан, де вони перебувають у даний час;
чи є такі, хто помер (їх кількість, установчі дані);
які заходи вживаються щодо ліквідації події;
установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. Викликати медичних працівників для надання потерпілим допомоги. У
разі необхідності сприяти доставленню потерпілих до закладів охорони
здоров’я.
4. Негайно направити для охорони місця події та можливих джерел
отруєння найближчий наряд міліції, дільничного інспектора міліції. За
відсутності такої можливості скористатися допомогою керівників
підприємства, установи, організації, де сталася ця подія.
5. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва ОВС;
черговому ОВС вищого рівня.
6. Повідомити:
черговому прокуратури;
черговому територіального органу СБУ;
заклади охорони здоров’я.
7. Направити на місце події СОГ у складі:
слідчого прокуратури;
оперуповноваженого карного розшуку (якщо отруєння сталося у квартирі,
гуртожитку, гаражі тощо);
оперуповноваженого служби БЕЗ (якщо отруєння сталося в установах
громадського харчування, дитячому закладі, навчальному закладі тощо);
експерта-криміналіста;
судово-медичного експерта (при отруєннях зі смертельним наслідком).
8. Передати до чергової частини ОВС вищого рівня детальну інформацію
про обставини події та вжиті заходи.
2.4.14. Пожежа.
1. Уточнити:

час, місце та обставини пожежі;
точну адресу й найменування об’єкта, на якому сталася пожежа;
чи є жертви або потерпілі, стан їх здоров’я та місцеперебування;
установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Негайно викликати підрозділ територіального органу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій.
4. Направити для охорони місця події та громадського порядку в районі
пожежі, а також врятування людей, матеріальних цінностей і забезпечення їх
збереження найближчі наряди міліції, дільничного інспектора міліції,
працівника відомчої пожежної безпеки ОВС.
5. За наявності потерпілих викликати на місце пожежі швидку медичну
допомогу. За необхідності направити до місця події аварійні служби (газу,
водоканалу, електромережі тощо).
6. Доповісти про пожежу:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва ОВС;
начальнику служби пожежної безпеки ОВС;
черговому ОВС вищого рівня.
7. У разі великих пожеж або пожеж із людськими жертвами повідомити:
органи місцевого самоврядування;
оперативно-чергову службу територіального органу управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
черговому територіального органу СБУ;
черговому прокуратури.
8. Направити на місце події СОГ у складі:
дізнавача або слідчого, начальника служби пожежної безпеки ОВС (при
пожежі на об’єкті ОВС);
оперуповноваженого ВКР;
експерта-криміналіста, експерта вибухотехнічної та пожежотехнічної
експертизи НДЕКЦ;
працівника служби БЕЗ (при пожежі на об’єкті державного або
громадського сектору).
За наявності людських жертв - додатково:
судово-медичного експерта;
кінолога зі службово-розшуковим собакою (якщо є відомості про підпал).
9. Організувати виклик на місце пожежі керівників та матеріально
відповідальних осіб об’єкта, на якому виникла пожежа.
10. Уточнити кількість пожежних підрозділів та техніки, що виїхали для
ліквідації пожежі, а у разі необхідності забезпечити виклик додаткових
підрозділів з інших міст та районів згідно із затвердженим районним планом
залучення сил і засобів для гасіння пожеж.
11. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про пожежі, під час яких загинуло двоє і більше чи постраждало
троє і більше чоловік; згоріли три і більше будинків; завдано збитків у розмірах
одна тисяча і більше мінімальних заробітних плат; у будинках та приміщеннях
органів державної влади та управління, на об’єктах правоохоронних органів,

телерадіоцентрів; у будинках або квартирах керівників органів державної
влади, народних депутатів України, депутатів місцевих рад; у будинках та
приміщеннях дипломатичних, консульських, торгових чи інших представництв
іноземних держав; у будинках, що мають історичну цінність, пам’ятках
архітектури;
на
енергетичних
підприємствах,
магістральних
нафтогазопроводах, нафтобазах, радіаційних, біологічних об’єктах; на
рухомому складі залізничного транспорту із загибеллю або травмуванням
людей чи затримкою руху транспорту на дві години і більше; в метрополітені,
на цивільному водному та авіаційному транспорті.
2.4.15. Лісова, торф’яна, степова пожежа.
1. З’ясувати: коли і де вона виникла, на яку площу поширилася, в якому
напрямку рухається і чому загрожує.
2. Якщо про пожежу повідомляють посадові особи, уточнити: які
організації оповіщені про пожежу, які сили задіяні до її локалізації та ліквідації,
яка потрібна допомога.
3. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
4. Вивчити за картою район пожежі, з урахуванням природних умов та
перешкод для розширення пожежі визначити населені пункти, яким пожежа
може загрожувати, шляхи до району пожежі та її об’їзду.
5. Перевірити наявність інформації про пожежу в територіальних
підрозділах Державного комітету лісового господарства України (лісництва,
лісгоспу), в територіальних органах Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, в інших організаціях, господарська діяльність яких пов’язана з
районом пожежі. Уточнити заходи, що вживаються до локалізації та ліквідації
пожежі.
6. Про одержане повідомлення й ужиті заходи щодо локалізації та
ліквідації пожежі доповісти начальникові ОВС, відповідальному від
керівництва та черговому ОВС вищого рівня. Забезпечити виконання вказівок.
7. Підтримувати постійний зв’язок із керівництвом районного штабу
(якщо створений) або організацій, що ведуть роботу з локалізації та ліквідації
пожежі. Знати обстановку в районі пожежі, розстановку залучених сил і
засобів.
8. При різкому погіршенні обстановки в районі пожежі, виникненні
загрози населеним пунктам або об’єктам народного господарства негайно
інформувати керівництво ОВС, чергову частину ОВС вищого рівня,
оперативно-чергову службу територіального органу управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій та орган місцевого самоврядування.
9. Якщо за рішенням керівництва ОВС виставлені пости для виконання
режимних протипожежних заходів, забезпечити підтримання з ними стійкого
зв’язку, обмін інформацією про обстановку, своєчасність зміни особового
складу для відпочинку.
10. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про лісові (верхові площею 25 га та більше, низові площею 50 га і
більше) і торф’яні пожежі, степові пожежі у заповідниках площею 25 га і
більше, пожежі зернових культур на корені та у валках площею 8 га і більше
або пожежі скирт, якими знищено 200 і більше тонн грубих кормів.
2.4.16. Аварія на підприємстві.

1. З’ясувати:
назву та адресу об’єкта, час, місце, обставини й причини аварії, чи є
людські жертви й потерпілі;
які заходи вживаються для ліквідації наслідків аварії;
установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Вжити заходів щодо оточення місця події й охорони громадського
порядку, направивши на місце події відповідно екіпірований особовий склад.
4. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва МВС;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити:
черговому прокуратури;
оперативно-чергову службу територіального органу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій;
черговому територіального органу СБУ.
6. Направити на місце події СОГ.
7. Викликати на місце події:
швидку медичну допомогу (за наявності потерпілих);
пожежні підрозділи (у разі виникнення або загрози виникнення пожежі).
8. Про аварії, внаслідок яких могли настати чи настали тяжкі наслідки, у
тому числі зруйновано або пошкоджено будівлі; загинули чи опинилися в
небезпечному для життя чи здоров’я стані люди; отримали тілесні ушкодження
троє і більше осіб; завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах;
припинено енерго-, тепло-, водопостачання, перервані виробничий, навчальний
процеси; а також ужиті заходи та їх результати через кожну годину доповідати
в чергову частину ОВС вищого рівня.
2.4.17. Аварія на залізничному транспорті чи в метрополітені.
1. З’ясувати:
час, місце, обставини й причини аварії, чи є людські жертви й потерпілі;
установчі дані заявника.
2. Зареєструвати одержану інформацію у встановленому порядку.
3. Вжити заходів щодо охорони місця події, збереження матеріальних
цінностей та речей пасажирів.
4. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити:
черговому прокуратури;
оперативно-чергову службу територіального органу управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
черговому територіального органу СБУ.
6. Направити на місце події СОГ.
7. Викликати на місце події:
швидку медичну допомогу (за наявності потерпілих);

пожежні підрозділи (у разі виникнення пожежі);
відновлювальний поїзд.
8. Про результати проведення невідкладних дій при аварії пасажирських,
вантажних поїздів, у метрополітені, пошкодженні залізничних шляхів і
транспортних засобів, які призвели або могли призвести до тяжких наслідків,
завдали матеріальний збиток в особливо великих розмірах або викликали
перерву руху транспорту на дві і більше годин, доповідати в чергову частину
ОВС вищого рівня щогодини.
2.4.18. Авіакатастрофа.
1. З’ясувати:
час, місце, обставини й причини події, чи є людські жертви й потерпілі,
установчі дані заявника;
через Державну авіаційну адміністрацію Міністерства транспорту та
зв’язку України встановити тип літака, його відомчу належність, кількість
пасажирів та членів екіпажу, маршрут слідування, проміжні пункти посадки.
2. Зареєструвати інформацію в установленому порядку.
3. Вжити заходів щодо охорони місця події, збереження матеріальних
цінностей та речей пасажирів.
4. Доповісти про подію:
начальникові ОВС або його заступникові;
відповідальному від керівництва МВС;
черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити:
черговому прокуратури;
оперативно-чергову службу територіального органу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій;
черговому територіального органу СБУ.
6. Направити на місце події СОГ.
7. Викликати на місце події:
пошуково-рятувальні служби;
швидку медичну допомогу;
пожежні підрозділи.
8. Організувати в аеропортах вильоту й посадки цілодобову роботу
спеціальних груп для приймання осіб, які можуть повідомити будь-які
установчі дані про потерпілих (загиблих).
9. Про результати невідкладних дій щогодини доповідати в чергову
частину ОВС вищого рівня.
2.5. Дії працівників органів внутрішніх справ по організації розшуку і
затримання озброєних злочинців.
Організаційні заходи щодо розшуку та затримання озброєних
злочинців.
2.5.1. Розробка оперативного плану
Операції по розшуку і затриманню озброєних злочинців, звільненню
заручників проводяться по завчасно розробленим в органах внутрішніх справ
типовим планом. Розробка типових планів виправдана, тому що більшість

елементів обстановки при затриманні озброєних злочинців повторюється, що
дозволяє створити приблизну модель дій в типових ситуаціях.
Оперативний план розробляється з метою завчасної підготовки сил і
засобів правоохоронних органів для дій по розшуку, затриманню або
знешкодженню озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену
суспільну небезпеку. Такі плани розробляються в кожному ГУМВС, УМВС,
УМВСТ, МРВВС, ЛВВС і охоплюють всю територію обслуговування.
Оперативний план складається з графічної частини та пояснювальної
записки. Графічна частина розробляється на карті (плані міста, схемі)
фломастерами (кольоровими олівцями) з використанням прийнятих умовних
позначок і абревіатур. На карту наносяться:
- кордони адміністративного поділу;
- дислокація органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, вищих закладів
освіти, установ МВС України;
- місцезнаходження інших взаємодіючих органів;
- дислокація регіональних органів влади;
- об’єкти, які охороняються;
- імовірні шляхи руху озброєних та інших особливо небезпечних
злочинців;
- зони розшуку;
- рубежі блокування, заслони, оперативні заслони, місця розташування
КПП та інших нарядів, у тому числі сусідніх взаємодіючих органів внутрішніх
справ, внутрішніх військ;
- можливі райони дій, маршрути висування до них (основні і запасні).
У пояснювальній записці необхідно висвітлити такі питання:
- оповіщення та приведення в готовність особового складу;
- склад та завдання Оперативного штабу;
- порядок дій посадових осіб Оперативного штабу;
- порядок створення оперативно-військової групи (її чисельність, склад,
оснащення необхідним озброєнням та технікою, спеціальними засобами);
- основні завдання групи бойового порядку, що входять до складу
оперативно-військової групи;
- зведений розрахунок сил та засобів;
- організація управління силами та засобами;
- організація взаємодії і зв’язку;
- морально-психологічна підготовка особового складу;
- тилове, матеріально-технічне і медичне забезпечення;
- заходи безпеки під час проведення операцій;
- основні завдання створених оперативних груп по розшуку та
затриманню небезпечних злочинців;
- порядок застосування зброї, бойової техніки, спеціальних та інших
засобів;
- порядок забезпечення особового складу необхідними засобами та заходи
щодо їх підтримання в постійній бойовій готовності.
Розроблення плану організується особисто начальниками управлінь і
міськрайлінорганів внутрішніх справ. Базовим органом ГУМВС, УМВС,
УМВСТ, в якому створюється оперативно-військова група, призначається

міськрайлінорган з достатньою чисельністю особового складу, забезпечений
засобами зв’язку та автотранспортом, на території обслуговування якого
розташована частина (підрозділ) внутрішніх військ МВС України, або
Міністерства оборони України.
Особовий склад та технічні засоби, яких не вистачає для комплектування
оперативно-військової групи, можуть надаватися базовому органу за рахунок
інших міськрайлінорганів внутрішніх справ, розташованих у районі розшуку
злочинців.
У розробці оперативного плану беруть участь керівники зацікавлених
служб ОВС, командири підрозділів внутрішніх військ, Збройних сил України,
сили та засоби яких залучаються до проведення операції.
Оперативний план узгоджується з начальниками органів внутрішніх
справ і командирами підрозділів, що надають сили та засоби для
комплектування
оперативно-військової
групи.
Оперативний
план
затверджується начальником відповідного управління та погоджується з
керівником місцевого органу державної влади.
До оперативного плану додаються:
- проекти рішення начальника ОВС на проведення спеціальних заходів
(операції);
- схеми оповіщення особового складу оперативно-військової групи;
- схема організації зв’язку і управління, таблиця позивних;
- перелік невідкладних дій керівника операції;
- інструкція оперативному черговому;
- обов’язки начальників груп бойового порядку;
- списки особового складу оперативно-військової групи;
- журнал бойових дій.
У розрахунку сил оперативно-військової групи (загону) вказується
кількість особового складу кожної групи бойового порядку: оперативної групи,
групи переговорів, групи блокування, штурмової групи, групи прикриття, групи
евакуації, групи пожежегасіння, групи господарчого забезпечення і групи
резерву.
У розрахунку засобів оперативно-військової групи (загону) визначається
кількість зброї, бойової техніки, спеціальних засобів захисту і активної
оборони, автотранспорту та зв’язку, що залучаються згідно з планом.
Складаються схеми оповіщення та графіки висування на заплановані
позиції, які доводяться до всіх органів, підрозділів і частин, що виділяють
працівників до складу оперативно-військової групи.
Оперативний план зберігається в черговій частині відповідного
управління. Витяги з плану надсилаються начальникам органів (підрозділів,
вищих закладів освіти та інших закладів системи внутрішніх справ), а також
командирам частин (підрозділів), з яких залучаються сили та засоби для
формування оперативно-військової групи (загону).
Відповідно до оперативного плану організується навчання особового
складу оперативно-військової групи (загону) та розробляються заходи щодо
підтримання його сил і засобів у постійній бойовій готовності.

2.5.2. Підготовка і організація операції.
Важливе значення має правильна і своєчасна організація операції. Вона
включає: проведення невідкладних дій по сигналу про виявлення озброєних
злочинців; оцінку обстановки і прийняття рішення на проведення операції;
планування операції; формування оперативних груп (нарядів); визначення часу
і способу затримання; постановку завдань виконавцям і організація взаємодії;
матеріально-технічне і медичне забезпечення; зосередження сил і засобів в
роботі операції і вихід нарядів на вихідні позиції.
Отримавши наказ старшого начальника на проведення операції або
інформацію про виявлення озброєних злочинців, начальник органу внутрішніх
справ, який прийняв на себе керівництво операцією, з’ясовує завдання, віддає
попередні розпорядження, оцінює реальну обстановку та ставить конкретні
завдання перед виконавцями.
З’ясування завдання і оцінка обстановки спрямовані на формування
чіткого уявлення про те, для затримання якого злочинця призначена операція,
коли і в якому районі; які заходи по збору і підготовці сил та засобів і в який
термін провести, кому і коли ставити завдання; як проводити зосередження сил
і засобів в районі операції; які невідкладні оперативні і режимні заходи слід
здійснити терміново.
Попередні розпорядження керівник операції віддає, використовуючи
перелік невідкладних дій, що додається до оперативного плану, зокрема:
Оперативному черговому органу внутрішніх справ:
- про оповіщення та збір особового складу оперативно-військової групи
(загону), підготовку бойової техніки та транспортних засобів;
- про підготовку до введення в дію операцій «Сирена» та «Грім» або їх
окремих частин.
Оперативний черговий ОВС повинен провести інструктаж осіб, які
залучаються до операції, під час якого довести особовому складу, що вони в
районі операції мають право:
- застосовувати відповідно до законодавства України зброю і спеціальні
засоби;
- перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують
особу, а вразі відсутності документів  затримувати їх для встановлення особи;
- затримувати і доставляти в ОВС осіб, які вчинили або вчиняють
правопорушення чи інші що перешкоджають виконанню законних вимог осіб,
залучених до проведення операції, або дії пов’язані з несанкціонованою
спробою проникнення в район проведення операції й перешкоджання її
проведення;
- здійснювати в районі проведення операцій особистий догляд громадян,
огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними
перевозяться;
- тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і
пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, у тому
числі транспортні засоби дипломатичних представництв і консульських
установ, та громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити

громадян з окремих ділянок місцевості та об’єктів, відбуксирувати транспортні
засоби;
- входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що
належать громадянам, під час проведення операцій із затримання озброєних
злочинців, та при переслідуванні осіб, які підозрюються у вчиненні особливонебезпечних злочинів, на територію та приміщення підприємств, установ і
організацій, перевіряти транспортні засоби, якщо зволікання може створити
реальну загрозу життю чи здоров’ю людей;
- використовувати зі службовою метою засоби зв’язку і транспортні
засоби, у тому числі спеціальні, що належать громадянам (за їх згодою),
підприємства, установам та організаціям, за винятком транспортних засобів
дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та
міжнародних організацій для запобігання вчиненню особливо-небезпечних
злочинів, переслідування та затримання осіб, що підозрюються у вчиненні
особливо-небезпечного злочину, або для доставки осіб, які потребують
термінової медичної допомоги, до лікувальних закладів, а також для проїзду до
місця злочину.
До осіб, які вчиняють злочини, що становлять суспільну небезпеку можна
віднести:
- особи, які були судимі за вбивства на замовлення, захоплення
заручників, диверсію бандитизм, викрадення, умисні вбивства, вчиненні
особливо небезпечним способом;
- особи, які мають близькі стосунки із засудженими за вбивства на
замовлення, захоплення заручників, диверсію бандитизм, викрадення, умисні
вбивства, вчиненні особливо небезпечним способом;
- особи, які ухиляються від реєстрації в органах внутрішніх справ після
звільнення з місць позбавлення волі, а також ті, хто в місцях позбавлення волі
виявляв наміри вчиняти особливо небезпечні злочини;
- «злодії в законі», «злочинні авторитети»;
- особи, які входять до складу організованих злочинних угруповань з
наявними ознаками розподілу ролей, стабільним та значним регіональним
обсягом злочинної діяльності;
- особи, які займаються здійсненням «розбірок», виконанням
«суддівських» функцій у злочинному середовищі;
- професійні злочинці, які вчиняли вбивства, брали незаконну участь у
збройних конфліктах в інших державах, здійснювали викрадення людей;
- особи, які засудженні за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним
обігом або використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин,
радіоактивних матеріалів та їх ізотопів.
Першому заступнику (заступнику) начальника органу - начальнику
кримінальної міліції:
- про отримання додаткових даних про оперативну обстановку в районі
майбутнього проведення комплексу спеціальних дій;
- про заходи, які необхідно вжити в районі знаходження озброєних
злочинців до розгортання оперативно-військової групи (загону);

- про використання можливостей спецапарату оперативних підрозділів
для отримання додаткової інформації про дії злочинців, встановлення особи
кожного з них та їхніх зв’язків.
Залежно від реальної оперативної обстановки можуть надаватися також
інші розпорядження.
Після надання попередніх розпоряджень керівник операції оцінює
додатково отриману інформацію за такими основними напрямками:
- щодо злочинців: їх чисельність, озброєння, характер дій та наміри, місце
(район) знаходження; наявність укриття, заручників; вірогідні шляхи
пересування;
- характеристика району операції: чисельність населення та сторонніх
осіб; характеристика розташованих в районі об’єктів, природні особливості
місцевості;
- наявні сили та засоби оперативно-військової групи (чисельність та
склад, рівень бойової підготовки, оперативно-технічні можливості
використання в операції);
- метеорологічні умови, пора року, час доби, а також інші фактори, які
мають значення для проведення операції.
На підставі оцінки отриманої інформації керівник органу внутрішніх
справ приймає рішення, в якому визначає:
- який вид спеціальних дій оголошується («Сирена» або «Грім»);
- задум операції: район (місце) її проведення; час початку, рубежі
блокування, порядок їх зайняття; початкові позиції і завдання груп бойового
порядку, їх взаємодія;
- кількість сил і засобів, що залучаються до проведення спеціальних дій
(повний або скорочений склад оперативно-військової групи, загону);
- маршрут висування оперативно-військової групи (загону) в район
майбутніх дій;
- час виїзду з району зосередження, зайняття рубежів блокування та
позицій груп бойового порядку;
- завдання по матеріально-технічному і медичному забезпеченню
операції;
- організація управління та зв’язку.
Прийняте рішення заноситься до оперативного плану операції (журналу
бойових дій) і доповідається вищому керівництву та керівнику місцевого
органу державної влади. Інформується також відповідний прокурор.
Завдання оперативно-військовій групі (загону) ставляться в усній формі,
її члени інформуються про: наявні відомості щодо злочинців та про інші деталі,
які стосуються оперативної обстановки в районі проведення операції, задум
спеціальних заходів; маршрут, час та порядок висування в район дій; завдання
групам бойового порядку; порядок застосування зброї та спеціальних засобів;
заходи безпеки особового складу; місце основного пункту управління групою
(загоном).
Одночасно з постановкою завдань даються вказівки щодо взаємодії
різних груп. Обов’язки кожного учасника операції повинні бути відомі всім
співробітникам. Це необхідно не тільки для активних спільних дій, але і для
того, щоб уникнути зіткнення між бійцями оперативних груп, неузгодженості їх

дій. Особлива увага звертається на узгодження мети, місця і часу дій щодо
блокування району операції, та вжиття всіх можливих заходів з метою
позбавити злочинців змоги виходу із заблокованої зони.
Постановка завдань учасникам операції проводиться керівниками
оперативних груп під час висування до району дій. Особовий склад оперативної
та штурмової групи, як правило, інструктує керівник операції.
В зазначений час учасники операції зосереджуються у вихідному
районі, який повинен забезпечувати приховане розташування груп
бойового порядку, мати зручні і замасковані шляхи виходу на початкові
позиції, рубіж блокування (оточення), місця розташування.
За сприятливих умов (закритий характер місцевості, невелика відстань до
району операції і т. ін.) вихідний район може не призначатись. В цьому випадку
групи бойового порядку займають початкові рубежі, як правило, з ходу, а при
неможливості цього висуваються на них у пішому порядку.
Місце розташування пункту управління обирається з урахуванням
можливості надійного захисту від ураження особового складу та зручності
спостереження за діями груп бойового порядку. У разі необхідності пункт
управління розташовується в бронетранспортері.
Викладений порядок організації операції по затриманню озброєних
злочинців є типовим, обов’язковим в усіх умовах проведення спеціальних
заходів. Разом з тим, в їх організації в залежності від ситуації, що склалася, і
умов проведення можуть мати місце деякі особливості, які необхідно
враховувати.
Таким чином, успішне затримання озброєних злочинців досягається
наявністю передчасно розробленого типового плану дій: постановкою
конкретного завдання кожному учаснику операції, чіткими діями кожного
співробітника в бойовій обстановці, безвідмовною роботою засобів зв’язку та
інших технічних засобів, вмілими, рішучими і холоднокровними діями
керівника операції, безперечною виконавською дисципліною і високою
професійною підготовкою особового складу.
2.5.3. Аналіз матеріалів і місця проведення операції.
Під час підготовки операції по затриманню озброєних злочинців слід
уважно ознайомитись з матеріалами справи (при її наявності) – перш за все з
даними, які характеризують осіб, яких необхідно затримати, - а також з місцем
майбутніх дій.
Детальне вивчення особи злочинця, місця проведення операції має дуже
важливе значення: дає можливість прийняти вірне, найбільш обґрунтоване в
тактичному відношенні рішення про спосіб затримання, забезпечити правильну
організацію операції, що планується.
Якщо точні дані відсутні, необхідно доповнити інформацію про
злочинців, місце їх мешкання (знаходження). Робити це необхідно
законспірованим способом - щоб не викрити своїх намірів стороннім
громадянам, особливо з найближчого оточення злочинців.
Намітивши ті чи інші заходи, слід враховувати, що обстановка
проведення операції вимагає швидких і надійних шляхів отримання інформації,
високої її достовірності, тому що в зв’язку з дефіцитом часу немає можливості

повторити ці дії. Збір інформації здійснюється з використанням спеціальних
технічних пристроїв і оперативних можливостей.
Інформацію про злочинця можливо отримати від працівників
правоохоронних органів, які вивчали його в процесі оперативно-розшукових
заходів, попереднього слідства або судового розгляду.
Особливої уваги заслуговують громадяни, які мешкають або працюють в
районі проведення операції, добре знають затримуваних, планування зайнятих
ними приміщень, підходи до місця їх розташування та інші обставини, які
мають значення для успішного здійснення операції.
Іноді слід спеціально встановлювати і опитувати громадян, які раніше з
будь-яких причин відвідували укриття злочинців (сусіди, працівники
комунальних служб, поштарі тощо).
Родичів затримуваних або осіб, які ставляться до злочинців позитивно,
потрібно опитувати з необхідною обережністю (негласно або зашифровано), а
отримані відомості оцінювати критично. В окремих випадках для збору і оцінки
необхідної інформації доцільно використовувати можливості підсобного
апарату.
Оперативні установки при необхідності збору інформації про родичів
затримуваних або їх злочинних зв’язках проводяться в тих випадках, коли є
дані, що вони мають намір надати допомогу злочинцям. На час проведення
операції за такими особами іноді є сенс встановити негласне спостереження.
Знайомлячись з матеріалами справи, слід звернути увагу на деталі, які
можуть сприяти швидкому і безпечному затриманню злочинців.
При цьому необхідно враховувати: установчі дані, опис зовнішності,
одягу; злочинне минуле, характер скоєних злочинів; фізичні і психічні якості;
можливий спосіб протидії при затриманні; наявність зброї, її тип, кількість
набоїв, вміння з нею поводитись.
Сьогодні злочинні угрупування мають на озброєнні автоматичну зброю
різноманітної конструкції, добре нею володіють. В таких ситуаціях існує ризик
втрат особового складу під час бойових дій. Тому інформацію про тип зброї
злочинця, знання її основних бойових якостей необхідно використовувати при
плануванні і веденні операції для визначення маневру при перетинанні
нарядами небезпечної зони.
З метою знайомства з місцем проведення операції здійснюється
оперативний огляд місцевості. В цілому, орієнтуючий огляд місцевості
(гласний, негласний, зашифрований) необхідно здійснити до початку активних
дій по затриманню озброєних злочинців. Поряд з вирішенням питань
розстановки сил і засобів при вивченні місцевості необхідно визначити шляхи
можливого прихованого підходу учасників операції до своїх вихідних позицій.
Іноді в результаті отриманих відомостей про злочинців, про місце їх
укриття та інших даних, зібраних за допомогою оперативних комбінацій стає
очевидно, що досягнення кінцевої мети - захоплення озброєних злочинців,
можливо здійснити без проведення спеціальної операції (бойових дій). Такому
способу затримання завжди треба надавати перевагу, тому що він базується на
оперативній комбінації, вимагає меншої витрати сил, виключає необхідність
використання зброї і спеціальних засобів і в зв’язку з цим є найбільш
безпечним для працівників міліції, громадян і самих злочинців.

2.5.4. Вибір часу і способу затримання.
В залежності від особистості злочинців, місця затримання, оцінки
можливостей здійснення власних дій і аналізу конкретної ситуації вибирається
час проведення операції. Вибір часу затримання має особливо важливе
значення і вимагає від керівника операції ретельного аналізу. Необхідно
забезпечити максимальну раптовість для злочинців, захопити їх зненацька, а
також забезпечити зручні умови для дій груп бойового порядку.
По можливості слід уникати проведення затримання у нічний час:
темрява ускладнює дії службових нарядів і може сприяти втечі злочинців.
Найбільш сприятливий час для затримання – час перед світанком: пильність
злочинців послаблена, а ще не розсіяні сутінки дозволяють непомітно
наблизитись до укриття і, використовуючи фактор раптовості, здійснити
затримання.
Під час гласних операцій особовий склад діє відкрито, не приховує від
злочинців і оточуючих своїх намірів. В таких операціях проводяться режимні
заходи і бойові дії. Негласні операції готуються і здійснюються таємно від
злочинців і оточуючих громадян. Головними в підготовці і проведенні операції
є оперативно-розшукові заходи.
Гласні операції проводяться в випадках, коли злочинці очікують
затримання. Це найбільш небажаний і небезпечний вид операції - є реальна
загроза втрат особового складу.
Операції, яких злочинці не очікують, слід проводити негласно.
Головними умовами успіху таких операцій є конспіративність їх підготовки,
раптовість і точна узгодженість дій співробітників при затриманні. На
можливості використання цих умов базується задум операції і тактичні
особливості її проведення. Головне завдання полягає в тому, щоб затримати
злочинців, не давши їм змоги застосувати зброю.
Іноді раптовість досягається тим, що штурмова група (група захоплення)
«маскується», тобто комплектується із працівників, які своїм зовнішнім
виглядом, одягом, манерою поведінки нічим не відрізняються від оточуючих
громадян, або їх знаходження чи поява на місці майбутнього затримання
легендується з урахуванням факторів реальної дійсності (наприклад, якщо в
приміщенні зі злочинцями є хворі, бійці штурмової групи можуть діяти під
виглядом медичних працівників, в інших випадках - під виглядом працівників
санітарно-епідеміологічної станції, працівників житлово-комунальних служб і
т. ін.).
Для правдоподібності можливо використовувати допомогу осіб, які
дійсно працюють в даних установах, - звісно в межах, які забезпечують їх
безпеку. Головна умова - злочинці повинні очікувати прихід до місця їх укриття
саме цих працівників, посадових осіб і тому такий візит не викликає у них
підозри.
При проведенні затримання за різних умов штурмова група маскується,
виходячи з цих умов (під рибалок, мисливців, відпочиваючих, компанію
п’яниць і т. ін.).
В деяких випадках найкраще вдатися до затримання злочинців шляхом
засідки в найбільш вірогідних місцях їх появи або при виході з укриття.
Основні умови проведення затримання - таємність, конспіративність дій бійців

штурмової групи. Це забезпечується вибором місця засідки або зашифровкою
дій особового складу.
З урахуванням тактичних особливостей засідки підрозділяються на
приховані та замасковані.
При прихованій засідці бійці штурмової групи таємно від сторонніх осіб
займають зручні позиції і не викривають своєї присутності до моменту
затримання злочинців. Найчастіше такі засідки практикуються в малонаселених
місцях, при наявності природних і штучних укриттів (зелених насаджень,
приміщень, які не використовуються), а також при наявності даних, що
злочинці поінформовані про методи роботи міліції і проявлять підвищену
обережність.
При замаскованій засідці бійці штурмової групи маскують своє
знаходження у відповідному місці (як правило, зовнішньо відкритому) якимись
діями (дорожні роботи, чистка каналізації, ремонтні роботи в приміщенні і т.
ін.). Звісно, такі дії повинні бути правдоподібними і забезпечувати перекриття
усіх можливих шляхів виходу злочинців.
При здійсненні засідок з метою підстраховки штурмової групи важливо
виставити замасковані наряди співробітників на шляхах можливого підходу
(або відходу у випадках розшифровки засідки) злочинців. По суті такі наряди
покликані забезпечити функції блокування місця проведення затримання.
Визначаючи спосіб затримання, необхідно передбачати кілька варіантів
дій, допустимих для застосування в різних ситуаціях - наприклад, в випадку
відмови злочинців вийти з укриття або неможливості використання
спеціальних засобів,
збройного опору, виникнення пожежі, втечі або
відсутності злочинців в укритті.
2.5.5. Тактика дій на початковому етапі операції.
Першочерговим заходом при надходженні інформації про появу особливо
небезпечних злочинців є блокування району їх можливого переховування, яке
організовується згідно з попередньо розробленою дислокацією для кожного
підрозділу органів внутрішніх справ. Блокування району, міста, області
передбачає перекриття нарядами міліції шляхів вірогідного пересування
злочинців.
Блокування - це відкрите або приховане виставлення парних заслонів по
периметру порівняно великої ділянки місцевості або населеного пункту, де,
вірогідно, знаходяться злочинці, з метою запобігти їх виходу за межі
блокованого району.
Щільність блокування залежить від умов місцевості, значення напрямів,
які належить перекрити і чисельності учасників операції.
Особливо щільно перекриваються напрямки найбільш можливого руху
злочинців, а також які ведуть до лісових масивів, населених пунктів, шляхів з
інтенсивним рухом і ділянки пересіченої, закритої місцевості. В нічний час
щільність блокування збільшується.
Блокування може бути суцільним або вибірковим (тобто в напрямах
можливого пересування злочинців). При суцільному блокуванні між
службовими нарядами повинна бути зорова, звукова і вогнева взаємодія.
Для блокування району пошуку на місцевості вибирається найбільш
вигідний рубіж, який дозволяє найменшими силами успішно виконати

поставлене завдання. Блокування по напрямках можливого руху
злочинців проводиться в випадках, коли не вистачає сил і засобів для
суцільного блокування району, або коли, виходячи з особливостей
місцевості суцільне блокування недоцільне. При цьому порядок групи
блокування складається із заслонів та постів спостереження. У разі
необхідності наряди (заслони) посилюються членами групи блокування,
утвореної при оперативному штабі ГУМВС, УМВС, УМВСТ, або за
рахунок останніх утворюються додаткові пости та заслони.
Заслон – службовий наряд чисельністю від двох і більше учасників
операції, який виставляється для перекриття можливих напрямків руху
злочинців і одночасно для блокування району, де вони знаходяться. Заслон
виставляється потайки, забезпечується засобами зв’язку, а в нічний час прибором нічного спостереження. У випадках, коли заслон виставляється на
автошляхах, він діє відкрито, перевіряє автотранспорт, який виїздить із
заблокованої зони.
Пости спостереження – це наряди з 2-3 співробітників, які
виставляються для візуального спостереження за відповідними ділянками
місцевості з метою своєчасного виявлення злочинців. Такі пости виставляються
на перехрестях шляхів, в’їздах до населених пунктів та на їх межах, в інших
місцях, де поява злочинців найбільш вірогідна. Об’єктом спостереження є
також оточуюча місцевість, закинуті будівлі тощо. Місце спостереження
вибирається так, щоб мати максимальний огляд і можливість активно діяти в
разі необхідності ведення бойових дій по затриманню злочинців.
Для проведення оперативно-розшукових заходів на заблокованій
території у базовому чи окремому органі збирається та розпочинає роботу
оперативна група. Члени оперативної групи вживають усіх можливих заходів
до виявлення місцезнаходження злочинців, їх кількості, озброєння, намірів,
вірогідних шляхів пересування. Встановлюються особи кожного з них, їхні
зв’язки та мотиви скоєних злочинів.
Для розшуку злочинців при введенні плану спеціальних заходів «Сирена»
(особливо в умовах необмеженого простору) формується пошукова група, яка
здійснює огляд місцевості, населених пунктів, окремих будівель та інших місць
вірогідної появи злочинців.
Пошук – це спосіб дій спеціальних операцій, який призначений для
виявлення, затримання чи ліквідацію організованих злочинних груп та
злочинців, а також виявлення та вилучення речей, які їм належать і які можуть
бути речовими доказами злочинної діяльності.
Пошук - це дії учасників операції на відповідній ділянці місцевості і у
відповідному напрямку. Необхідність в пошуку виникає в випадках, коли є
достовірна інформація про район, де знаходяться злочинці, але їх точне
місцезнаходження невідоме. Мета пошуку - встановити місце, де знаходяться
злочинці. Пошук як спосіб бойових дій в випадках, коли злочинці очікують
затримання, здійснюється гласно. Якщо злочинці не очікують активних дій,
пошук, безумовно, проводиться негласно. Під час пошуку активно
здійснюються оперативно-розшукові заходи.
У випадках, коли злочинцям до початку або в ході операції вдалося
зникнути, можна приблизно визначити вірогідний район їх знаходження або

напрям руху. Для цього використовуються розрахунки відстані, які злочинці
можуть подолати з моменту їх зникнення.
Пошук, аналогічно блокуванню, теж може бути суцільним або
вибірковим. Суцільний пошук проводиться в випадках, коли є дані про район
(населений пункт), в якому знаходяться злочинці, але немає даних про можливі
місця їх укриття. Тому необхідно обстежити всю місцевість, кожну будівлю в
населеному пункті. Вибірковий пошук здійснюється при наявності інформації
про можливі місця знаходження злочинців, - обстежуються тільки окремі
ділянки, об’єкти, будівлі.
По способу ведення пошук може бути одностороннім або двостороннім і
здійснюватись по напрямах, ділянках, об’єктах. В окремих випадках пошук
може бути комбінованим.
Односторонній пошук ведеться шляхом одноразового руху розшукових
нарядів (підрозділів) в одному напрямку в межах призначених їм смуг. Такий
спосіб пошуку застосовується у випадках, коли блокований район невеликий за
площею і є можливість закінчити його огляд за світлий час доби. Двосторонній
пошук ведеться шляхом зустрічного руху розшукових нарядів в межах
призначених їм смуг. Він застосовується коли район пошуку великий по площі,
але для його проведення достатньо сил і засобів.
Пошук по напрямах проводиться розшуковими нарядами в напрямах
(місцях) можливого знаходження злочинців. Пошук по ділянках застосовується
в випадках, коли суцільний пошук неможливий в умовах дуже пересіченої
місцевості або при недостатній кількості сил і засобів. При такому пошуку
район ділиться на кілька ділянок, котрі обстежуються послідовно або
одночасно. Вони повинні бути ізольовані одна від одної, або взяті під нагляд з
метою не допустити перехід злочинців з однієї ділянки до другої. Пошук по
ділянках проводиться тоді, коли перший суцільний пошук не дав позитивного
результату, а дані свідчать про знаходження злочинців саме в цьому районі.
Пошук по об’єктах, як правило, застосовується в населених пунктах для огляду
окремих будівель, об’єктів господарств тощо.
Комбінований пошук проводиться з використанням двох або більш
перерахованих способів ведення пошуку.
Існує також такий різновид пошуку, як прочісування, - суцільне
обстеження учасниками операції, які рухаються, як правило, ланцюгом,
порівняно обмеженої ділянки закритої місцевості (лісу, кущів, городів і т. ін.),
на якій можливо знаходження озброєних злочинців.
Ширина смуги, призначена для пошуку пошуковій групі (підрозділу),
визначається в залежності від характеру місцевості і можливості для укриття
злочинців. Для ведення пошуку ланцюгом на закритій або середньопересіченій
місцевості інтервали між співробітниками не повинні перевищувати 10 метрів.
Слід враховувати, що на щільність бойових порядків підрозділів під час
пошуку впливають умови видимості, характер укриття, чисельність злочинців,
пора року, метеорологічні умови і наявність особового складу. Темп пошуку,
аналогічно щільності бойових порядків залежить від способу укриття і
чисельності злочинців, географічних умов місцевості, а також від ширини
фронту пошуку і досвіду особового складу, задіяного в операції. Під час

пошуку в населеному пункті формуються групи огляду й блокування, а також
окремих постів спостереження; пошук ведеться по ділянкам і об’єктам.
Службовим нарядам і підрозділам в залежності від тривалості операції і
виду пошуку призначаються вихідні райони і рубежі для пошуку, смуга пошуку
і напрям руху, рубіж зустрічі, рубіж завдання дня, кінцевий рубіж, ділянка
пошуку.
Вихідний район - це місце, в якому зосереджуються підрозділи, задіяні
для ведення пошуку. Вихідним рубежем для пошуку вважається лінія, на якій
підрозділи розгортаються і приймають бойовий порядок. Смуга пошуку
призначається підрозділам при проведенні суцільного пошуку ланцюгом
(прочісування). Якщо пошук ведуть окремі пошукові групи, то їм вказується
тільки напрям. Рубіж зустрічі призначається при веденні двостороннього
пошуку з метою визначення місця зустрічі пошукових груп, які рухаються
назустріч одна одній. Рубіж завдання дня призначається в випадках, коли
операція триває кілька діб. Кінцевий рубіж - це лінія, на яку повинні вийти
підрозділи після огляду всього району операції. Ділянка пошуку призначається
при недостатній кількості сил і засобів для одноразового ведення пошуку на
місцевості з пересіченим рельєфом, а також при веденні вибіркового пошуку.
Необхідно зазначити деякі особливості операцій по розшуку озброєних
злочинців в горах (для України це гірські масиви Карпат і Криму). Гірська
місцевість сильно пересічена, що сприяє укриттю злочинців, дає їм можливість
проникнути через заслони і пошукові групи, зненацька напасти на наряди із
засідки; Кількість шляхів, по яким можливий рух автотранспорту, обмежена;
гірський рельєф утворює перешкоди для проходження радіохвиль, що
ускладнює організацію радіозв’язку.
Усі ці обставини виключають можливість надійного блокування району
операції, тому виставляються лише окремі заслони. У зв’язку з цим
посилюється роль спостереження, яке здійснюється системою постів,
розташованих на пануючих висотах по периметру району операції і в самому
районі. Склад постів спостереження повинен бути таким, щоб у разі виходу
злочинців із зони блокування вирішити завдання по їх затриманню або
сковуванню дій до підходу основних сил. Пошук у горах ведеться вибірковий,
по напрямах і ділянках окремими пошуковими групами. У горах резерв
розташовується як по периметру району операції так і в самому районі,
переважно поряд з дорогами на перевалах і висотах. Резерв повинен бути
мобільним і складатися з натренованих для дій в гірській місцевості
співробітників.
Відповідні труднощі є і під час проведення операції по розшуку
озброєних злочинців в населених пунктах. Тут злочинці можуть маскуватися
під місцевих мешканців, в якості укриття використовувати житлові будинки і
різноманітні споруди. Операції в таких пунктах мають свої особливості. Рубіж
блокування, розташування заслонів вибирається на відстані 150-200 метрів від
населеного пункту, щоб забезпечити підрозділам огляд, а при необхідності ведення вогню. На в’їздах і виїздах з населеного пункту можливо розташувати
КПП для здійснення необхідної перевірки; організувати патрулювання пішими
нарядами і автопатрулями.

На початковому етапі операції поряд з блокуванням і пошуком може
застосовуватись такий вид бойових дій як переслідування. Необхідність в
переслідуванні виникає в випадках, коли злочинці після зіткнення зі службовим
нарядом намагаються зникнути, скоїли втечу з-під варти або при прориві з
блокованого району. Як правило, група переслідування формується з бійців
штурмової групи, резерву, а в залежності від обстановки завдання такої групи
може виконувати любий службовий наряд.
Переслідування - це невідступний рух учасників операції в напрямі, в
якому зникають злочинці з метою їх оточення, блокування, а при
відповідних умовах і затримання. Воно може проводитись в умовах, коли
злочинці знаходяться в полі зору співробітників, а також у випадках, коли
відомий тільки напрям їх руху, тобто переслідування може бути
безпосереднім, по сліду і по напрямах.
При безпосередньому переслідуванні дії злочинців безперервно або
періодично спостерігаються службовим нарядом; переслідування по сліду
ведеться при наявності будь-яких ознак руху злочинців, при цьому, як правило,
використовується службово-розшуковий собака; переслідування по напрямах
ведеться у випадку, коли сліди злочинців втрачені, а відомі тільки приблизні
напрями їх руху. В останньому випадку можливо використовувати свідчення,
отримані при опитуванні зустрічних або громадян, які мешкають поблизу.
Група переслідування може рухатись слідом за злочинцями або
паралельним маршрутом з метою, при сприятливих умовах, відрізати їм шляхи
відходу. Під час безпосереднього переслідування злочинців або після їх
виявлення наряд йде на зближення ланцюгом. При переслідуванні по сліду в
лісі або в умовах обмеженої видимості щоб уникнути раптового нападу
необхідно рухатись розсередженим порядком по фронту і в глибину. Під час
безпосереднього переслідування група повинна періодично визначати ракетами
або іншими видимими сигналами напрям руху злочинців, щоб сусідні
взаємодіючі наряди могли перекрити шляхи їх відходу.
При виявленні злочинців або під час зближення з ними група
переслідування рухається короткими перебіжками від укриття до укриття,
вогнем і маневром сковує дії злочинців, оточує і захоплює їх. Якщо сил для
затримання недостатньо, необхідно надійно блокувати місце знаходження
злочинців до підходу основних сил. В ситуаціях, коли озброєний злочинець на
очах групи переслідування, яка не має службової собаки і транспорту,
наближається до населеного пункту або іншого місця, де його затримання буде
пов’язане з ризиком для життя сторонніх громадян, або він може зникнути,
виправдане застосування зброї на поразку злочинця.
Швидкість руху нарядів повинна перевищувати швидкість руху
злочинців, при цьому іншими нарядами вживаються заходи до перекриття
можливих шляхів відходу злочинців. Переслідування ведеться таким чином,
щоб примусити злочинців відходити по відкритій місцевості, в напрямах
водних перешкод, місць розташування нарядів. В випадках, якщо злочинна
група розділяється і рухається в різні напрямки, переслідування організується
по кожному з них. Якщо сил недостатньо, необхідно переслідувати основну
групу (найбільш численну або значущу в оперативному відношенні). Такий
варіант дій злочинців необхідно враховувати при формуванні групи.

Під час операції в необмеженому просторі, крім перерахованих, можуть
здійснюватись і інші заходи по виявленню злочинців. З цією метою
використовується спостереження з повітря. Для цього по домовленості з
керівниками місцевих авіапідприємств, підрозділів повітряних сил
застосовуються гелікоптери або легкомоторні літаки.
Спостереження здійснюють 1-2 оперативних працівники, які знаходяться
на борту, де також може бути і штурмова група. Досвід свідчить, що в
випадках, коли операція проводиться на великій території і в ній беруть участь
значні сили міліції та інших задіяних сил у світлий час доби керівництво
операцією (до виявлення злочинців) доцільно здійснювати з борту літака або
гелікоптера.
На заключному етапі по пошуку і виявленню озброєних злочинців
особливо в умовах відкритої місцевості застосовується оточення.
Оточення – це дії учасників операції по ізоляції ділянки місцевості, де
знаходяться злочинці з метою виключити можливість їх втечі і подальшого
затримання. Крім цього, операція способом оточення проводиться і в тих
випадках, коли є точні відомості про місцезнаходження злочинців, або в районі
операції знаходиться велика їх група і пошук їх зайвий.
Суть операції, яка проводиться способом оточення, полягає в тому, що
ізолюється не район, а конкретне місце знаходження злочинців і ізоляція
проводиться не для забезпечення пошуку, а з метою створення сприятливих
умов для затримання злочинців. Оточення вважається закінченим, коли довкола
злочинців створено суцільне кільце учасників операції.
Якщо злочинцям невідомо про проведення заходів, оточення
здійснюється потай. Щільність ланцюга оточення залежить від конкретних
умов, але повинна бути такою, щоб унеможливити непомітне зникнення
злочинців за межі оточення. В випадках, коли злочинці помітили
співробітників, оточення проводиться гласно. Під час розгортання ланцюга
оточення важливо не дати злочинцям можливості вийти з місця, яке оточується,
а також вести прицільний вогонь по оточуючих.
При проведенні спеціальних заходів по плану «Сирена» члени
оперативної групи вживають усіх можливих заходів до виявлення місця
знаходження злочинців. При виявленні місця переховування злочинців
оперативна група вживає заходи щодо їх тимчасового блокування. Якщо
злочинці не чекають активних дій з боку правоохоронних органів і не
готові до активного опору, оперативній групі слід скористатися фактором
раптовості.
В таких випадках з найбільш підготовлених членів оперативної
групи, інших працівників органу внутрішніх справ, на території якого
переховуються злочинці, терміново формується штурмова група та група
прикриття. Особлива увага звертається на виведення з місця проведення
операції сторонніх громадян, при цьому вживаються всі можливі вимоги
конспірації та безпеки особового складу і цивільних громадян.
Після проведення перегрупування та підготовчих заходів раптовими
й рішучими діями штурмова група нейтралізує опір розшукуваних осіб,
обеззброює та затримує їх.
При неможливості раптового затримання злочинців в операції

«Сирена» або наявності серед них заручників, життю яких може
загрожувати небезпека, члени оперативної групи спрямовують свої дії на
схилення злочинців до відмови від протиправних намірів, відвернення їх
уваги та дезінформацію, тим самим надаючи час для підтягування до місця
події групи переговорів, штурмової групи, групи прикриття, резерву та
інших задіяних в операції сил.
Введення плану спеціальних заходів «Грім». Згідно з Настановою
спеціальні заходи «Грім» вводяться в дію для проведення комплексу режимних
заходів та бойових дій з метою захоплення (знешкодження) озброєних
злочинців, якщо встановлене місце їх знаходження. У ГУМВС, УМВС, УМВСТ
спеціальні дії «Грім» вводяться у випадках, коли силами оперативно-військових
загонів міськрайлінорганів внутрішніх справ, у тому числі базових, опір
злочинців не припинено і вони не затримані.
Тактичні дії особового складу органів внутрішніх справ у нештатних
ситуаціях, що виникають при затриманні особливо небезпечних злочинців у
ході проведення заходів «Грім», визначаються такими основними обставинами:
- часом проведення операції (вдень чи вночі);
- наявністю часу для уточнення початкових даних та вибору технічних
прийомів;
- чи відомо злочинцям про звернення потерпілих від їх протиправних дій
до міліції;
- наявністю у місці переховування злочинців заручників, великого
скупчення людей;
- місцем проведення операції (місто, селище, поле, ліс, гори тощо);
- місцем укриття злочинців (багатоквартирний будинок, окрема будівля,
громадське приміщення, господарська споруда тощо), наявністю сховищ,
запасних виходів;
- повнотою відомостей про злочинців, їх зв'язки, обставини скоєного
ними злочину, вид та кількість озброєння, набоїв.
У всіх випадках необхідно:
- блокувати злочинців;
- видалити з небезпечної зони громадян;
- припинити в районі дій пішохідний та транспортний рух;
- вступити зі злочинцями в переговори для виявлення їх намірів, схилення
до здачі без опору;
- приготувати до застосування спецзасоби;
- наблизити до місця подій на безпечну відстань швидку медичну
допомогу;
- пам'ятати про те, що злочинці можуть імітувати здачу з метою приспати
пильність.
Порядок висування особового складу до укриття злочинців. Одним з
факторів, суттєво впливаючих на результати операції, є швидке і неочікуване
наближення до укриття, а також непомітне розміщення співробітників по своїх
місцях.
Штурмова група прибуває до укриття пішим порядком або на
автотранспорті. Перший спосіб пересування використовується переважно
при затриманні злочинців в укритті, яке розташоване у важкодоступних

місцях (у лісі, горах, на болоті), а також у випадку, коли місце знаходження
укриття точно невідоме або коли поява транспортного засобу поблизу
укриття (шум двигуна, світло фар) може бути помічена злочинцями. В
такому випадку штурмова група під'їздить до місця, достатньо віддаленого
від укриття, і, залишивши там транспортний засіб, в пішому порядку
висувається на вихідні позиції.
Пересуваючись на автотранспортних засобах, необхідно вибирати шляхи
з малою інтенсивністю руху, які не проглядаються з укриття, в якому
переховуються злочинці. Зимою в період відлиги, весною і восени під час зливи
слід по можливості уникати ґрунтових шляхів (польових, лісових), які в цей час
можуть бути непрохідними для автотранспорту.
Перед виїздом у район укриття керівник операції розподіляє сили і засоби
згідно з кількістю і місткістю транспортних засобів, встановлює порядок і
спосіб розвантаження після прибуття в намічений район, а також вживає заходи
до забезпечення конспірації виїзду. Особливої обачливості слід додержуватись,
наближаючись до укриття: в цей час не слід користуватися звуковими та
світловими сигналами; в нічний час транспортні засоби повинні пересуватись
без світла або з затемненими фарами.
Автотранспорт треба залишити в природному укритті (у лісі, в яру, за
будівлями). Якщо затримання буде здійснюватись в нічний час і транспортні
засоби повинні бути використані для освітлення, то після висадки особового
складу їх залишають у відповідному місці до оточення (блокування) укриття.
Далі по наказу (сигналу) керівника транспорт займає визначені позиції і
освітлює територію згідно з попередніми вказівками.
Першою до укриття висувається група блокування, потім - група
прикриття і штурмова група, резерв. Керівник операції пересувається зі
штурмовою групою. Відстань від місця висадки до укриття долається швидко і
потайки, позиції займаються якнайближче до укриття. В першу чергу необхідно
перекрити можливі шляхи відходу злочинців (напрями в сторону залізниці,
лісу, яру, території з щільною забудовою і т. ін.). При підході до укриття
необхідно додержуватись всіх заходів перестороги, і перш за все повної тиші.
По можливості слід уникати відкритого простору, шляхів, просік, які
проглядаються з укриття.
Розділення груп бойового порядку, оточення місця знаходження
злочинців, зайняття позицій здійснюється під час наближення до укриття, на
відстані, яка забезпечує можливість швидко і таємно виконати цей маневр.
Якщо дозволяє час і умови, керівник операції повинен провести разом зі
старшими груп рекогносцировку місцевості. Після прибуття нарядів до пункту
призначення, при успішному розвитку початку операції він віддає вказівки про
розміщення груп і ставить перед ними завдання.
Після оточення укриття керівник повинен, по можливості, переконатись,
чи дійсно в ньому знаходяться злочинці. Робити це слід обачливо - головним
чином шляхом терплячого спостереження за укриттям і підслуховування, застосовуючи різноманітні комбінації (використання телефонів, перевірка
приміщення співробітниками, які виступають у якості працівників житловокомунальних організацій і т. ін.).

Якщо злочинці знаходяться в укритті, розташованому на легкодоступній
для автотранспорту території (поряд з дорогою з твердим покриттям, вулицею в
населеному пункті), і коли місце укриття добре відомо, а різноманітний
транспорт рухається там доволі часто, штурмова група може під’їхати до
самого укриття і оточити його безпосередньо після виходу із транспортних
засобів. В такому випадку вирішальною умовою успіху буде швидкість дій.
Тому, розподіляючи співробітників по автомашинах, слід враховувати
призначення груп і розташувати автотранспорт таким чином, щоб
співробітники, які повинні першими почати діяти, опинились найближче усіх
до укриття.
Зазначені по тексту загальні правила прибуття груп бойового порядку в
район операції і підхід до укриття, де знаходяться злочинці є типовими. В
конкретних ситуаціях в запропоновану схему необхідно внести відповідні
корективи.
2.5.6. Оточення (блокування) укриття.
Затримання озброєних злочинців, які знаходяться в укритті, незалежно
від умов, в яких воно здійснюється, повинно починатись з блокування. Мета
блокування - ізоляція відповідного району, забезпечення успішного захоплення
злочинців. На відміну від блокування території можливого знаходження
злочинців і району їх пошуку в умовах відкритої місцевості (необмеженого
простору), блокування місця укриття злочинців має свої особливості.
Безпосереднє блокування укриття - це розміщення довкола нього на
завчасно визначених позиціях особового складу групи блокування з
інтервалами, що гарантують взаємодопомогу і огляд.
Для правильної організації блокування (оточення) місця укриття
злочинців керівник, враховуючи специфіку місцевості, чисельність цивільного
населення, інтенсивність дорожнього руху, час доби та інші фактори, визначає
необхідну кількість сил і засобів, порядок вводу їх в дію, загальні і особливі
обов’язки нарядів, кордони зон, секторів, ділянок блокування. Блокування у
жилому масиві здійснюється, як правило, ланцюгом, який в залежності від
чисельності особового складу і периметру району, який блокується, може бути
рідким (з інтервалом більше 2 метрів), нормальним (з інтервалом 1-2 метри) і
посиленим (з інтервалом менше 1 метра). Ланцюгом перекриваються вулиці,
провулки, прохідні двори з найбільш інтенсивним пішохідним і транспортним
рухом, а також ті ділянки місцевості, по яких найбільш вірогідне проникнення в
небезпечну зону людей і транспорту. Тобто блокування здійснюється таким
чином, щоб були перекриті усі можливі шляхи відходу злочинців, їх
проникнення в приміщення та інші місця з метою захоплення заручників, а
також закриті прохід сторонніх осіб і проїзд транспорту в район операції.
Блокування району (об’єкта) можливо здійснювати підходячи до укриття
по одному або кількох напрямках одночасно. Керівник групи блокування
визначає співробітникам вихідні позиції, якими можуть бути природні укриття,
які не проглядаються злочинцями. Відстань між вихідними позиціями і
рубежем блокування залежить від характеру місцевості і ступенем
небезпечності затримуваних. Займати позиції потрібно непомітно і з таким
розрахунком, щоб укриття було блоковане одночасно з усіх сторін. Позиції
групи блокування слід ретельно маскувати. Забороняється без дозволу

залишати або змінювати місця (якщо цього не вимагають обставини) і будь-як
видавати свою присутність.
При блокуванні укриття в умовах міста група блокування бере під
контроль всі виходи з приміщення (двері, запасні виходи, ліфт, під’їзди,
переходи між домами, сходові площадки, проходи на горище, пожежні
драбини, водостічні труби) і проходи до місць, де злочинцям зручно зникнути
(зупинки транспорту, лісовий масив, шосейна дорога, залізниця, яр і т. ін.), а
також вікна, балкони, лоджії, дах будинку, споруди, які стоять впритул, інші
будинки. Тут необхідно враховувати, що щільна міська забудова не тільки
обмежує огляд, а і в значній мірі обмежує можливість підтримувати зв’язок і
надавати один одному допомогу. Якщо при затриманні злочинців можлива
стрілянина, необхідно на деякий час перекрити вуличний рух, щоб не наражати
на небезпеку життя перехожих. Починаючи з моменту блокування, не
дозволяється пропускати будь-кого в район операції. Усіх осіб, які виходять з
району блокування, слід перевіряти, щоб пересвідчитись, що у них немає зброї і
встановлювати їх особу. У разі підозри, підозрювану особу затримують і
з’ясовують, з якою метою вона відвідувала блокований об’єкт.
Необхідно бути готовим до спроби злочинців здійснити прорив з
оточення одноразово і в різних напрямках. Тому, щоб не допустити
неорганізованості в діях особового складу груп блокування і прикриття, слід
завчасно визначити (попередньо при організації операції і на місці її
проведення), хто в таких випадках і кого (або в якому напрямі), переслідує і
затримує.
При спробі злочинців прорватись через рубежі блокування їм надається
команда скласти зброю і здатися. Якщо вони підкорились, їх супроводжують в
завчасно визначене місце (додержуючись заходів безпеки), проводять
особистий обшук і етапують в підрозділ. Якщо злочинці не виконують наказ
або здійснюють спробу нападу на співробітників, застосовується вогнепальна
зброя. При цьому співробітники, які знаходяться на інших позиціях, не повинні
вступати в перестрілку, щоб не влучити у своїх товаришів. Відкриття вогню
всією групою блокування можливо тільки у випадках ліквідації добре озброєної
групи злочинців, які відкрили вогонь по позиціях групи блокування,
сподіваючись під його прикриттям вирватись з оточення.
Якщо злочинцям вдалося вирватися із заблокованого району, терміново
організується їх переслідування силами особового складу груп блокування і
прикриття. Керівник операції в таких випадках з метою переслідування і
надання допомоги в затриманні (в залежності від обстановки) залучає і резерв.
Також керівник операції, дотримуючись заходів безпеки, організує огляд
укриття, де знаходились злочинці. При цьому слід пам'ятати, що необов'язково
всі злочинці покинули укриття і існує можливість збройного опору тих, що
залишились.
Якщо операція по затриманню озброєних злочинців не була проведена в
світлий час доби, наряди групи блокування переходять до несіння бойової
служби в темний час. Посилюються заслони, активізуються оперативні заходи і
заходи по забезпеченню пропускного режиму. Пости забезпечуються
пристроями нічного спостереження, особовому складу видаються

розпізнавальні знаки або пов’язки з люмінофорним покриттям, визначається
пароль.
Можливі напрями прориву злочинців необхідно завчасно забезпечити
освітлювальними пристроями. Транспортні засоби, які освітлюють місцевість
або укриття злочинців, розташовують в таких місцях, щоб злочинці не мали
змоги за допомогою вогнепальної зброї пошкодити їх, тобто влучити в
рефлектор. При використанні потужних джерел світла в напрямі місця
розташування злочинців слід врахувати, що добре освітлені на темному фоні
предмети видаються розташованими ближче. Відомо, що багаття, освітлене
вікно, світло фари в дійсності знаходяться на більш далекій відстані, ніж нам це
здається.
Учасники операції при знаходженні на постах повинні виконувати
правила, які гарантують їх особисту безпеку і безпеку інших учасників
операції.
2.6. Дії працівників органів внутрішніх справ при штурмі
приміщення в якому знаходяться озброєний злочинець.
При штурмі приміщення, в якому знаходяться озброєний злочинець,
працівники органів внутрішніх справ діють наступним чином:
1.Для проведення операції щодо затримання озброєних злочинців, які
переховуються у будівлі, за рішенням керівника операції залежно від специфіки
проведення спеціальних заходів, можуть створюватися групи блокування,
захоплення (штурмова група), прикриття, застосування спеціальних засобів,
інформаційно-технічного забезпечення, збору та аналізу інформації, евакуації,
медичного забезпечення. При освітлюванні подій засобами масової інформації
(далі - ЗМІ) може створюватися група для роботи з представниками ЗМІ.
2. Організовуючи штурм будівлі, керівник операції повинен:
2.1. З'ясувати дані про злочинців, наявність у них зброї, заручників,
сторонніх громадян, які перебувають у будівлі.
2.2. Провести рекогносцировку місцевості, під час якої з'ясувати:
- архітектурний план будівлі, де переховуються злочинці;
- особливості місцевості, де розміщена будівля (найзручніші підходи до
будівлі та наявність перешкод перед будівлею);
- характер можливої оборони, особливо вірогідну систему вогню (якщо в
будівлі переховується декілька озброєних злочинців);
2.3.Організувати систему спостереження за злочинцями.
2.4.Прийняти рішення.
2.5.Довести рішення до підлеглих.
2.6.Організувати взаємодію і систему зв'язку.
2.7.Керувати підготовкою до проведення спеціальної операції.
3. Пересування до будівлі слід робити за напрямками, що не
проглядаються з вікон, контрольованих злочинцем.
4. Маршрути просування до будівлі за можливістю не повинні проходити
поруч з автомобілями, що стоять (особливо з дорогими іномарками). Тим
більше не слід їх торкатися. Сигналізація, що раптово спрацювала, може
привернути увагу злочинців, видати місцезнаходження групи та повідомити
про те, що операція з затримання почалася.

Озброєний злочинець найчастіше за все буде переховуватися в лівому
куті від себе біля вікна (для групи захоплення - правий нижній кут вікна). Цей
кут вікна є природне і зручне для стрільби укриття, яке створене стіною зліва та
підвіконням знизу. Тому до будівлі слід підходити таким чином, щоб будівля
залишалася по лівий бік від групи захоплення. Злочинцю буде важко стріляти
по групі з вікна правою рукою з одночасним розвертанням у правий бік. Дані
рекомендації доречні, якщо у злочинця робоча рука – права, за умови – якщо
він лівша, все навпаки.
5. Особливу увагу звернути на правильність входу до під'їзду будинку та
рух сходами. Перед початком операції штурмова група ділиться на дві частини.
Перша частина під прикриттям другої просувається до під'їзду, після чого
забезпечує просування другої частини. Друга частина входить до під'їзду,
проходить півповерху та закріплюється на сходовій площадці між першим та
другим поверхом. Далі забезпечує прикриття входу до під'їзду першої частини,
яка проходить перший поверх, закріплюється на сходовій площадці між другим
та третім поверхом, забезпечує подальший рух другої частини. Таким чином,
штурмова група здійснює просування до потрібної квартири.
6. Не рекомендується під час просування користуватися ліфтами.
Ретельно розроблену операцію можуть зірвати як несподівана технічна поломка
ліфта, так і дії злочинця, спрямовані на це.
7. Не рекомендується здійснювати прикриття руху частини групи на
площадці будь-якого поверху. Двері, що раптово відчиняються ззаду,
примусять бійців штурмової групи інстинктивно повернутися, буквально на
мить припинити прикриття своїх товаришів, чим може скористатися злочинець.
Не можна виключати те, що розвідка може помилитися з точним визначенням
місцеперебування злочинця. У цьому випадку напад ззаду на бійців штурмової
групи, які перебувають на площадці поверху, є для злочинця реальною
можливістю захоплення зброї та спроби, скориставшись розгубленням, що
виникне, втекти.
8. Під час руху в приміщенні завжди використовуйте принцип «трьох
очей» - погляд і зброя постійно дивляться в одну й ту ж точку, зброя
направляється рухом усього тіла.
9. Ніколи не тримайте пістолет на витягнутій руці, тому що при доланні
рогу, дверей його легко вибити палицею або ногою. Не рекомендується при
пересуваннях у будівлі тримати пістолет двома руками у «трикутнику» - у
цьому разі обмежується можливість швидкого розвороту в ту чи іншу сторону.
Тримати зброю у піднятому положенні не рекомендується за двома причинами:
по-перше, злочинець, який раптово нападає з-за рогу, може заблокувати вашу
руку раніше, ніж ви встигнете її опустити. По-друге, щоб опустити руку і
навести зброю на ціль потрібно близько 0,3 с. Ці долі секунди в умовах
швидкоплинного вогневого контакту в обмеженому просторі можуть виявитися
вирішальними. Пістолет повинен триматися біля стегна притиснутим до
корпуса, стрільба з коротких відстаней ведеться теж від стегна. Другий варіант
- пістолет тримається в опущеній руці стволом униз. При появі озброєного
злочинця працівник міліції миттєво присідає с одночасним наведенням зброї на
ціль і, в позиції для стрільби сидячи або з коліна, веде стрільбу на ураження.

10.
Усі пересування всередині будівлі рекомендується здійснювати
вздовж стін. На ділянці коридору, де немає дверей, треба рухатися
притиснувшись спиною до стіни, тримаючи пістолет біля стегна і
зорієнтувавши ствол зброї у напрямок руху. Бічним зором контролюється
обстановка позаду. Рух здійснюється приставними чи перехресними кроками
лівим (правим) плечем уперед. З виявленням озброєного злочинця позаду
розворот здійснюється корпусом на каблуках, і працівник міліції веде вогонь у
правосторонній (лівосторонній) стійці як зі стегна, так і з витягнутої стріляючої
руки.
11. Під час руху по коридору з безліччю виходів і проходів треба
рухатися зигзагами, обходячи проходи. При підході до чергового проходу, у
першу чергу, звертайте увагу на самий нижній рівень. Злочинця, який
підстерігає вас за рогом, можуть видати носки взуття і його тінь.
12. У разі потреби долання рогу (повороту коридору, отвору дверей).
Боєць штурмової групи в основній стійці стоїть щільно до стіни та паралельно
їй. Зброя знаходиться біля рогу, але ні в якому разі не виглядає з-за нього. Далі
він повільно збільшує кут між стіною та подовжньою площиною тіла (зброї),
нібито повертаючись навколо умовної осі, що проходить повз зброю. При
цьому останній поступово досліджує простір за рогом у постійній готовності до
відкриття вогню. Як варіант: для зменшення ймовірності влучного пострілу
злочинця працівник міліції сидить навколішки, щільно до стіни та паралельно
їй. Зброя знаходиться з правого боку. Міліціонер обертається навколо умовної
осі на опорній нозі, поступово досліджуючи простір у постійній готовності до
відкриття вогню. Для зменшення ймовірності поранення працівника ОВС при
повороті за часовою стрілкою зброя повинна знаходитися у лівій руці, якщо
поворот здійснюється проти ходу часової стрілки - в правій руці.
13. При доланні відкритих отворів дверей двома партнерами, боєць
штурмової групи, який займає позицію біля правого одвірка, обстежує ліву
половину приміщення, той, який знаходиться біля лівого одвірка, - праву, при
цьому стволи зброї нібито перехрещуються - звідси назва прийому
перехрещування стволів.
14. Перед тим як проникнути до кімнати, уточнити візуально за
допомогою предметів, що знаходяться у кімнаті та дають відображення,
місцезнаходження та напрямок руху злочинця. Але це можливо лише за
наявності відчиненого отвору дверей у потрібну кімнату.
15. Особливу увагу звернути на кути приміщення. Часто злочинці
чекають працівника міліції, сидячи у правому куті біля стіни, що має дверний
проріз. У цих умовах злочинець має можливість для стрільби з правої руки з
упору. Працівник міліції буде змушений стріляти з лівої.
16. Пересуваючись квартирою у момент штурму, не можна підходити до
вікон. Снайпери, які стежать за квартирою, можуть не розібратися, чий силует
видно у вікні: бійця штурмової групи чи озброєного злочинця. До речі, в цьому
й полягає подальший тактичний прийом. Снайпери відкривають вогонь по
будь-якому силуету озброєної людини. Свої про це знають, тому біля вікон не
з'являються.
17. Для безшумного пересування штурмовій групі рекомендується
використовувати взуття на гумовій підошві. Зброя та спорядження перед

початком операції підганяються таким чином, щоб виключити випадковий шум
при пересуванні.
18. У темний час доби можливе підсвічування приміщення, що
знаходиться на нижніх поверхах будинку, фарами службового автомобіля.
Передня частина автомашини підіймається на необхідний кут підвищення за
допомогою домкрата, світло фар потрапляє на білу стелю та освітлює
приміщення розсіяним світлом.
19. Для посилення безпеки бійців штурмової групи може застосовуватися
такий тактичний прийом. За секунду до силового відкриття дверей з верхнього
поверху у вікно кімнати, де перебуває злочинець, на тросі кидається макет
людини в обмундируванні та спорядженні бійця штурмової групи. Це відверне
увагу злочинця від дверей та надасть можливість працівникам міліції увійти до
кімнати з найменшими втратами.
20. Наступний прийом ефективний у випадках, коли в одному
приміщенні зі злочинцями знаходяться мирні громадяни. Міліціонери, ведучи
переговори зі злочинцями, які знаходяться у приміщенні, відвертають їх увагу
всіма можливими способами, наприклад, сильно б'ють у двері, перебуваючи від
них збоку. Головне відвернути увагу злочинців від вікон. У цей час за
допомогою димових шашок імітується пожежа у будівлі, що знаходиться
поряд. Викликається пожежна машина, і досвідчений ствольщик, який
прикритий, по можливості переносним бронещитом, з пожежної драбини
спрямовує міцний струмінь води в приміщення зі злочинцями, намагаючись
влучити їм в обличчя або в зброю. Сильний струмінь розбиває віконне скло,
практично осліплює та приголомшує всіх, хто перебуває всередині. Прицільна
стрільба в таких умовах неможлива. Після того, як пішла вода, штурмова група
відстрілює замок і вривається в приміщення. Подача води припиняється за
сигналом офіцера, який координує дії штурмової групи з групою забезпечення
та підтримки (керівника операції).
21. При силовому вході до приміщення і відсутності можливості
відволікти увагу злочинців від дверей можна застосувати такий тактичний
прийом. У рвучко розкриті двері вкидається якийсь великий предмет (ватник,
куртка, шинель тощо). Цей предмет вкидається не прямо, а вбік. Далі перший,
хто штурмує, вривається в приміщення навскіс, зігнувшись, у бік, протилежний
тому, куди було кинуто предмет для відволікання уваги, і забезпечує
проникнення основної групи або діє відповідно до обстановки.
22. Якщо приміщення, в якому перебуває злочинець, затемнене, слід
пам'ятати, що часткова адаптація до темряви після світла відбувається через
декілька хвилин (залежно від індивідуальних особливостей організму), повна
адаптація до темряви після світла відбувається тільки через 30-40 хв., до
яскравого світла після темряви відбувається через 2-3 хв.
2.7. Дії працівників органів внутрішніх справ при проведені огляду
місцевості.
При здійсненні огляду окремих об’єктів лісних ділянок місцевості, в тому
числі в нічний час, в умовах обмеженої видимості доцільно:
2.7.1. Огляд будівель у населеному пункті сільського типу, одинокої
будівлі у лісовій місцевості (хутір, будинок лісника).

Дані рекомендації призначені для підрозділів міліції, внутрішніх військ,
які ведуть пошук озброєного злочинця (злочинної групи), що переховується в
сільській місцевості. За необхідності огляду будівель у населеному пункті
сільського типу, одинокої будівлі у лісовій місцевості доцільні наступні дії.
1. Висування до будівлі відбувається приховано, після попередньої
візуальної розвідки місцевості, що прилягає, у напрямках, які неможливо
простежити з вікна. У темний час доби вихід до об'єкта проводиться з тіньового
боку вулиці, лісопосадки, сусідніх будівель.
2. Для запобігання передчасного викриття групи рекомендується на час
висування до об'єкта вимикати радіостанції.
3. Якщо є необхідність оглянути споруду зсередини, одна особа з
пошукової групи залишається зовні для спостереження за територією, що
прилягає. Ця особа приховано розташовується поряд з входом до будівлі,
використовуючи природні укриття таким чином, щоб у полі її зору були
найпридатніші шляхи підходу до об'єкта, який оглядається.
4. Постукавши у зачинені двері житлового приміщення, рекомендується
стати, притиснувшись спиною до стіни з боку замка на дверях.
5. Зачинені двері нежитлового приміщення слід відчиняти за допомогою
довгої палки; якщо двері відчиняються надвір, - то тільки з використанням
довгої мотузки або «кішки».
6. Під час огляду будівлі зсередини вхідні двері обов'язково залишити
відчиненими.
7. Якщо будівля під час огляду освітлена, рекомендується уникати
положень, при яких силуети працівників будуть чітко вимальовуватися
(підходити до незавішених вікон, стояти в отворі вхідних дверей).
8. Після того як група ввійшла до будинку, в першу чергу, потрібно
опитати власника і тримати його під контролем до кінця огляду.
9. Особливу увагу звернути на огляд горища та підвалу. Коли ви
підіймається на горище, слід пам'ятати, що злочинець, який лежить на підлозі
горища, побачить вашу маківку голови раніше, ніж ви побачите його. Для
попередньої перевірки горища використовуйте звичайне кишенькове
дзеркальце, що закріплено на будь-якій палиці.
10. Перед тим як увійти до кімнати, слід перевірити чи немає когось там.
Для цього використовуйте предмети в кімнаті, що віддзеркалюють: дзеркала,
вікна, поліровані меблі, будь-які речі, здатні дати відображення, відблиск
злочинця або його рухів.
11. При огляді приміщення не рекомендується близько підходити до
вікон, тим більше відчиняти їх.
12. Також не рекомендується вмикати (вимикати) електро прилади,
користуватися джерелами вогню (сірниками, запальничками тощо).
13. Усі двері всередині будинку, особливо ті, що ведуть до підвалу та на
горище, відчиняє тільки власник під наглядом одного з бійців пошукової групи.
При огляді будівель у населеному пункті сільського типу, будівлі, що
одиноко стоїть у лісовій місцевості (хутір, будинок лісника забороняється):
- просуватися до об'єкта ділянками, що проглядаються з вікон і дверей;
- торкатися будь-яких предметів або речей в приміщенні, що оглядається,
на вулиці та у дворі;

- самостійно відкривати двері, люки, пересувати меблі та змінювати
місцезнаходження будь-яких речей;
- приймати від господарів будь-які речі під різними приводами;
- виконувати прохання господарів типу: «Сідайте тут, будь ласка»,
«Пригощайтеся», «Допоможіть... (зробити щось)» тощо.
2.7.2. Пошук у лісі, на пересіченій місцевості.
Дані рекомендації призначені для внутрішніх військ, що ведуть пошук
місцезнаходження групи озброєних злочинців, які переховуються. При
проведенні пошуку у лісі, на пересіченій місцевості доцільно здійснити
наступне:
1. При проведенні пошуку у лісі, на пересіченій місцевості спеціальною
пошуковою
групою
озброєних
злочинців,
які
переховуються,
найоптимальнішим, на думку авторів, є склад групи з 14-18 осіб. У групі, крім
звичайного озброєння, повинно бути 2-3 кулемети типу ПКМ, калібру 7,62 мм,
що здатні з коротких дистанцій лісового бою (до 100-150 м) пробивати основні
укриття-стовбури дерев.
2. Похідний порядок групи складається з дозорних, авангарду, основної
частини та ар'єргарду групи.
Дозорні - два чоловіки, які знаходяться на відстані зорового зв'язку з
групою і підтримки вогнем. Завдання дозорних, рухаючись попереду групи,
вести розвідку місцевості на маршруті руху групи, виявляти місця засідки,
сховищ озброєних злочинців, встановлювати місце саморобних пасток на
шляху руху групи, запобігати раптовому нападу озброєних злочинців на групу.
У випадку виявлення злочинців, які переховуються, і зав'язування з ними
вогневого контакту дати можливість групі розгорнутися у бойовий порядок.
Авангард групи - 2-3 чоловіки, у похідному порядку рухаються за
дозорними. Завдання авангарду – підтримання зорового зв'язку з дозорними,
вогнева підтримка дозорних у випадку нападу на них озброєних злочинців,
ведення спостереження у верхньому секторі (верхівки дерев, середня частина
дерев, де на міцних гілках поряд із стовбуром можна обладнати стрілецький
майданчик). Разом з авангардом групи звичайно рухається командир, який,
використовуючи сигнали дозорних, керує групою.
Основна частина групи - 6-8 чоловік. Рухається за авангардом, уважно
спостерігає за сигналами командира групи і виконує його команди. На основну
частину групи покладається завдання вести спостереження вправо-вліво,
попереджуючи можливий напад озброєних злочинців із боків.
Ар'єргард групи - 2-3 чоловіки. Замикає похідний порядок групи, веде
спостереження і попереджає можливий напад озброєних злочинців ззаду.
Звичайно разом з ар'єргардом рухається заступник командира групи.
3. При спостереженні особливу увагу слід звернути на дерева (особливо
на верхівки та середні частини), купи хмизу, сміття, плями пожовтілої трави на
тлі зеленого трав'яного покрову як на місця можливих схованок, пасток.
4. На наявність попереду людей може вказати різкий пташиний гомін, а
на точне місцезнаходження - зграї пташок, які кружляють у небі. Слід
пам'ятати, що птахи можуть видати також і пошукову групу. Зокрема, ворони
не люблять чужинців на своїй території. Тому маршрут пошуку слід обирати
подалі від місць їх гніздування.

5. При подоланні ярів, улоговин одна половина групи з заступником
командира долає перешкоду, друга половина на чолі з командиром групи
страхує першу зверху на випадок раптового нападу. Подолавши перешкоду,
перша половина групи займає оборону з радіусом спостереження 180° і
прикриває другу половину групи на час долання перешкоди.
6. Рухаючись горбкуватою місцевістю, потрібно, щоб схил знаходився
ліворуч від бійців штурмової групи. Це обумовлено фізіологічними
особливостями людини з ведучою правою рукою («правші»): при раптовому
нападі такому бійцю зручніше розгортатися вліво з одночасним відкриттям
вогню з правої руки.
7. При подоланні пагорба половина групи з заступником командира
підіймається схилом, друга половина з командиром групи знизу чи збоку
страхує першу.
8. При зіткненні з озброєними злочинцями штурмова група розгортається
у бойовий порядок. Спочатку бойовий порядок являє собою одношеренговий
стрій. Відстань між правоохоронцями 6-8 м. З початку вогневого контакту
права частина групи вогнем намагається притиснути злочинців до землі, не
даючи їм можливості зблизитись з групою або, навпаки, відірватись від неї.
Ліва частина групи, використовуючи рельєф місцевості, починає обходити
злочинців з лівого флангу (за годинниковою стрілкою) й атакувати злочинців з
їх правого боку. Злочинцям, як уже говорилося вище, буде важко переносити
вогонь вправо. Це дає можливість розташувати бойовий порядок групи буквою
«Г», затиснути злочинців перехресним вогнем і отримати тактичну перевагу.
9.
У разі потреби безшумного пересування слід:
- по в'язкому ґрунту (мілкому багну) пересуватися, ставлячи ноги трохи
ширше, ніж при звичайній ході, обережно ступаючи всією ступнею;
- при русі по камінню, щебеню, через руїни будівель у населених пунктах,
перед тим як ступити, слід намацати носком ноги тверду точку опори і
поступово переносити на нього вагу тіла, крок другою ногою робити тільки
після набування стійкого положення на першій;
- при русі через високу траву вище підіймати ноги і ставити їх на землю з
носка;
- при русі по мілководдю, щоб не створювати шуму, ногу опускати
поступово з носка, протягуючи її вперед по воді, ковзаючи, як при ходьбі на
лижах.
10. Забігаючи на гору або крутий підйом, ноги слід ставити на ґрунт з
носка.
11. При подоланні невеликих заболочених ділянок місцевості слід
наступати на купини чи кореневища чагарників, що дають міцну опору для ніг.
12. Окремі, сумнівні ділянки боліт, коли немає купин або чагарників, слід
проходити, маючи у руках жердину і попередньо обмацуючи нею дно.
13.Якщо провалилися в болото, потрібно:
- не піддаватися паніці, робити різкі рухи;
- обережно, спираючись на жердину, що лежить впоперек, підтягнутися і
зайняти горизонтальне положення;
- спробувати руками дістати очерет, траву і, підтягуючись, відповзти від
небезпечного місця.

2.7.3. Проведення пошуку в лісі вночі, в умовах обмеженої видимості.
При проведенні пошуку в лісі вночі, в умовах обмеженої видимості
необхідно:
1. Для переміщення обирати низькі або закриті місця, уникати світлих
прогалин.
2. При місячному світлі чи постійному штучному освітленні місцевості
рухатися тіньовою стороною посадки, огорожі, будівлі, обриву, узлісся тощо.
3. В одязі та в спорядженні уникати світлих предметів, а також предметів,
що можуть дати відблиск.
4. При ходьбі у повний зріст у незнайомих місцях, вкритих лісом або
чагарником, ліву руку трохи зігнути в лікті та тримати перед собою на висоті
обличчя для самострахування, іноді рухаючи її зверху вниз.
5. При пересуванні зігнувшись робити повільні обережні рухи перед
собою: лівою рукою - обмацувати місцевість, а правою рукою робити кругові
чи зигзагоподібні рухи, щоб не наткнутися на низьку гілку або на пастку,
поставлену злочинцями.
6. Для недопущення несвоєчасного виявлення групи рекомендується при
проведенні пошуку тримати радіостанції вимкнутими.
2.8. Дії, заборонені для працівників органів внутрішніх справ, при
виконанні службових обов’язків.
Під час виконання службових обов'язків забороняється:
- залишати розміщення поста, стрій підрозділу, відлучатися без дозволу
безпосереднього командира, змінювати без дозволу керівництва маршрут
патрулювання;
- розпочинати розмови зі сторонніми особами без службової
необхідності;
- розпочинати неслужбовий мовний діалог з особами, які оглядаються,
власниками автотранспорту, що оглядається, особами, які знаходяться в
оглядовому приміщенні, дозволяти їм робити будь-які дії без вашої команди;
- приймати від будь-кого і передавати будь-кому різні предмети;
- знімати спорядження без команди командира підрозділу;
- залишати зброю і боєприпаси без догляду чи передавати їх будь-кому,
включаючи осіб, яким підпорядкований;
- досилати без необхідності патрон у патронник;
- тримати палець на спусковому гачку зброї, поставленої на бойовий
звід, при знятому запобіжнику (палець повинен лежати на спусковій скобі);
- заступати на службу з чужою зброєю;
- нести службу з несправною зброєю або спорядженою несправними
набоями;
- користуватися зброєю, навички поводження з якою відсутні;
- за несприятливих зовнішніх умов під час несення служби затикати
ствол зброї ганчірками та іншими предметами для недопущення його
забруднення;
- розбирати зброю для чищення або з якоїсь іншої причини під час
несення служби;
- відкривати вогонь по неідентифікованим цілям;

- застосовувати зброю за наявністю в секторі обстрілу груп людей,
транспортних засобів, які рухаються, ємностей з вогненебезпечними,
вибуховими або отруйними речовинами.
Крім того, забороняється:
При перевірці на дорогах та огляді транспортних засобів:
підходити до зупиненого автомобіля ззаду або спереду за напрямком
його руху;
- при освітленні автомобіля фарами службового автотранспорту
ставати в смузі світла між своїм і зупиненим транспортним засобом;
- блокувати собою директрису стрільби працівника, який страхує;
- дозволяти підозрілим особам, які перебувають у зупиненому
автотранспорті, тримати руки піднятими вгору, за головою; пробувати щось
дістати з підлоги, з-під сидіння;
- подані для перевірки документи брати рукою, якою, у разі
загострення ситуації, буде застосовуватися зброя;
- під час примусової зупинки автотранспортного засобу шляхом
пошкодження вести вогонь з автоматичної зброї (АКСУ) чергами.
При перевірці документів на вулиці та особистому огляді підозрілих
осіб:
- не приступати до огляду доти, доки положення для працівника, який
проводить огляд, не буде повністю безпечним, іншими словами, особа, яку
оглядають, не займе положення, яке унеможливлює раптовий напад з його
боку;
- переносити руку через плече особи, яка оглядається;
- засовувати руку в кишеню особи, яку оглядають, якщо на неї не
надягнуті наручники;
- пропускати руку біля пахви особи, яка оглядається, далі, ніж до
середини її грудей;
- робити промацування обома руками;
- опускати голову вниз під час проведення огляду;
- розмовляти з тим, хто оглядається, з сторонніми громадянами,
відповідати на їх запитання.
2.9. Дії працівників органів внутрішніх справ по затриманню
(знешкодження) озброєних злочинців.
Найбільш важливий і відповідальний етап в операції – затримання
(знешкодження) озброєних злочинців.
Власне затримання – це дії бійців штурмової групи по безпосередньому
фізичному затриманню і роззброєнню злочинців з метою паралізувати
можливість подальшого опору. Це найбільш небезпечна, заключна частина
операції. Під час організації та здійснення затримання необхідно суворо
додержуватись усіх вимог Настанови. Дії особового складу, тактичні прийоми,
способи та засоби, які застосовуються, цілком залежать від конкретної ситуації
і особливості умов, в яких проходить затримання. У всіх випадках штурмова
група повинна діяти, враховуючи результати діяльності по забезпеченню
режиму, блокуванню та дій оперативної групи.
Управління усіма елементами бойового порядку здійснюється з
командного пункту, який розташовується в районі операції поза зоною поразки

вогнем злочинців і звідки зручніше забезпечити надійний зв’язок та управляти
силами та засобами. При необхідності керівник операції може керувати діями
груп із бронетранспортера, знаходячись у бойовому порядку.
Тактичні дії штурмової групи виглядають як сукупність прийомів,
спрямованих на:
зближення зі злочинцями;
проникнення в місце їх укриття;
нейтралізацію активного опору злочинців та їх затримання.
Зближення із злочинцями може бути прихованим або відкритим. Звісно,
що перевагу слід надавати прихованому зближенню, яке забезпечує раптовість і
найбільшу ефективність дій штурмової групи.
Приховане зближення здійснюється з використанням особливостей
рельєфу місцевості, розташування будівель, внутрішнього планування
приміщень, дезорієнтації злочинців шляхом імітації дій по захопленню;
відвертання уваги злочинців від штурмової групи або групи захоплення;
димової завіси, а також інших засобів і умов (в темний час доби), які
обмежують видимість для злочинців; оперативних комбінацій.
При відкритому зближенні використовуються бронетранспортери та інші
технічні засоби захисту, які забезпечують безпеку особового складу штурмової
групи.
Якщо злочинці знаходяться в укритті, існує кілька варіантів їх
затримання:
1)змусити злочинців покинути укриття за допомогою застосування
сльозоточивого газу;
2)проникнути в приміщення і там знешкодити злочинців;
3)атакувати укриття або використати інший спосіб, який в даній
конкретній ситуації може забезпечити найбільш сприятливу можливість для
досягнення наміченої мети.
Рішення про застосування того чи іншого способу затримання
приймається в залежності від умов, що склалися. Особливу увагу необхідно
звернути на використання фактора раптовості.
Проникнення в місце укриття злочинців здійснюється шляхом:
використання
запасних,
невідомих
злочинцям,
або
не
контрольованих ними виходів, підвальних люків, лазів на горище, підземних
споруд, балконів;
проведення оперативних комбінацій, легендування та маскування
дій бійців штурмової групи;
використання вибухових пристроїв спрямованої дії з метою
усунення запираючих пристроїв, пробиття отворів тощо;
розбирання димарів, перекриття стелі, вентиляційних каналів і т. ін.
Вибір способу злому дверей залежить не тільки від умов підходу до них,
але і від їх конструктивних особливостей, технічного стану, а також від
характеру і особливостей замків та запираючих пристроїв.
Обговорюючи з підлеглими спосіб проникнення в укриття і затримання
злочинців, керівник операції (керівник штурмової групи) ставить кожному
бійцю конкретне завдання, визначає почерговість проникнення та прийоми
знешкодження злочинців.

Затримання озброєних злочинців з проникненням в укриття
застосовується у виняткових випадках при певних обставинах – якщо є умови
для швидких і неочікуваних дій і якщо є впевненість в тому, що злочинців
застануть зненацька (під час сну, їжі, вживання спиртних напоїв) і у зв’язку з
цим вони не зможуть чинити активний збройний опір.
По команді (сигналу) керівника операції блокується район дій по рубежу,
який забезпечить повне маскування нарядів. Особлива увага звертається на
перекриття доступу сторонніх осіб в цей район, запобігання спроб подання
сигналів та інших дій, які можуть демаскувати підготовку до знешкодження
злочинців.
Штурмова група, знаходячись на рубежі блокування, по команді
(сигналу), використовуючи зручні підступи і ретельно маскуючись, висувається
до місця укриття злочинців, використовуючи «легенду», потрапляє до укриття і
раптовими, рішучими діями нейтралізує опір, знешкоджує та затримує їх.
Збройний опір злочинців припиняється застосуванням спецзасобів, а в разі
необхідності – вогнепальної зброї.
Після того, як штурмова група проникне в укриття, де знаходяться
злочинці, група прикриття швидко займає позиції на підступах до нього, вживає
заходів до затримання злочинців, які намагаються втекти, та підтримує дії
штурмової групи.
На всіх затриманих злочинців одразу надягають наручники (руки
злочинців у наручниках повинні знаходитись в положенні «за спину»),
проводиться їх особистий обшук і вживаються заходи до їх конвоювання до
органу внутрішніх справ. Організується охорона місця події з метою
подальшого його огляду.
У разі знаходження на місці події сторонніх громадян, їх затримують і
встановлюють їх особи та причини знаходження в районі проведення
спеціальних заходів. Оперативні працівники та слідчі діють згідно з вимогами
КПК, оглядають місце події, виконують інші необхідні слідчі дії та оперативні
заходи.
У разі, якщо злочинці очікують активних дій по їх затриманню і
підготувались до збройного опору, операція проводиться гласно. Це
найнебезпечніший вид спеціальних дій, особливо у випадках, коли злочинці
знаходяться в укритті.
Практика роботи органів внутрішніх справ свідчить, що гласні операції
по затриманню озброєних злочинців, як правило, мають два основні етапи, на
першому із яких на злочинців здійснюється психологічний тиск, їх
переконують у необхідності добровільної здачі, а на другому проводяться
активні дії по їх захопленню (ліквідації).
При проведенні гласних операцій всі групи бойового порядку потай
займають вихідні позиції якнайближче до місця знаходження злочинців,
використовуючи для захисту від їх вогню будівлі, природні та інші укриття.
Так, група блокування розташовується поза зоною вогню злочинців,
звичайно на найближчих вулицях, перехрестях, провулках від місця укриття і
не допускає проходу пішоходів, проїзду автотранспорту, забезпечуючи тим
самим безпеку громадян і позбавляючи можливості надання допомоги
злочинцям з боку їх спільників.

Для запобігання втратам серед громадян, які знаходяться в зоні вогню,
організується термінова евакуація мешканців сусідніх будинків, виведення з
території дій інших громадян.
Група прикриття розташовується попереду рубежу блокування на
найближчих і безпечних підступах до укриття злочинців. Снайперські пари
займають позиції у вікнах протилежних споруд, будівель на поверсі, рівному
поверху місцезнаходження злочинців, або одним поверхом вище. Штурмова
група розташовується на рубежі блокування (оточення) на найкоротшому
напрямі від укриття злочинців або на напрямі, який забезпечить скритий підхід
до місця знаходження злочинців.
З метою недопущення виникнення пожежі в приміщенні (будинку), де
знаходяться злочинці, за розпорядженням керівника операції припиняється
постачання газу, електроенергії. Вимикаються мережі телефонного зв’язку,
якщо вони не використовуються для психічного впливу на злочинців.
Керівник операції, отримавши доповідь від старших груп бойового
порядку про готовність до виконання намічених завдань, приступає до
поетапного проведення операції.
У даному випадку бойові дії сил, які беруть участь в операції, ведуться в
такій послідовності: вживаються заходи по схиленню злочинців до
добровільної здачі (безпосереднє переконання про безглуздість опору), у
протилежному випадку вони попереджаються про можливість застосування
хімічних засобів та зброї; демонструється сила і техніка (вихід
бронетранспортерів на вогневий рубіж, попереджувальні постріли); у випадках
відмови злочинців скласти зброю і здатися штурмова група діє з укриття,
застосовуючи спеціальні засоби, а при необхідності – зброю. Якщо
застосування спеціальних засобів не дало позитивних результатів, тобто
злочинці не залишили укриття і не відмовились від опору, затримання
здійснюється рішучим проникненням штурмової групи в укриття і подолання
опору силою.
Схилення злочинців до добровільної здачі досягається шляхом звернення
до них керівника операції, прокурора та інших офіційних осіб (повноваження
цих осіб не повинні викликати у злочинців сумніву) з вимогою добровільної
здачі, в якому вказується на безглуздість опору, гарантується гуманне
поводження. Звернення до злочинців повинно бути стислим, чітко наказовим
що їм необхідно робити і в який час; у зверненні не повинно бути ніяких
обіцянок крім гуманного поводження. Звернення можна повторити кілька раз.
Особи, які ведуть переговори, повинні бути поза зоною вогню злочинців.
Для забезпечення їх безпеки можливе використання бронетранспортерів та
бойових машин піхоти. Для посилення голосу використовуються гучномовці.
Не дивлячись на високу ефективність тактичного прийому, що
розглядається, на практиці часто до нього відносяться як до необхідної
формальності. Тому часто він обмежується лише вимогою припинити опір і
попередженням застосувати у протилежному випадку зброю, спеціальні засоби.
Цього недостатньо. Слід переконати злочинців в безглуздості і недоцільності
чинити опір, роз`яснити тяжкі наслідки їхньої поведінки для них самих, а також
близьких людей, які знаходяться поруч з ними в укритті.
Особливу увагу слід звернути на вибір і підготовку особи, яка веде

переговори. Це повинен бути хороший психолог, наділений відповідними
акторськими здібностями, з розвинутим інтелектом, спокійним характером,
обачливий і терплячий. Заважають справі надмірна самовпевненість, владність,
бідний словарний запас.
Злочинцям обов’язково слід зазначити, як і в якій послідовності
виходити, куди складати зброю і т. ін. Така пересторога, особливо при
груповому затриманні, ніколи не буде зайвою. На практиці були приклади,
коли злочинці погоджувались на вимогу здатися, щоб приспати пильність
працівників міліції і скоїти втечу, або вчинити активний збройний опір.
Таким чином, безумовний той факт, що переговорний процес в операціях
по затриманню озброєних злочинців – один з найважливіших етапів. Саме тому
Настанова передбачає створення групи переговорів як групи бойового порядку
і включення її до оперативно-військової групи (загону). В склад цієї групи
обов’язково залучаються фахівець-психолог та радники з числа досвідчених
працівників міліції.
При знаходженні в місці укриття злочинців сторонніх осіб (заручників)
керівник операції зобов’язаний вжити всіх можливих у цій ситуації заходів до
їх звільнення й виведення (евакуації) з місця події або забезпечення безпеки
іншим шляхом. З цією метою з урахуванням особливостей ситуації, характеру
дій злочинців стосовно сторонніх осіб (заручників) здійснюються заходи,
спрямовані на виграш часу: проводиться «оперативна гра». В її основу можна
покласти як вимоги злочинців (дозволити їм здійснити якісь дії, передати
цінності і т. ін.), так і пропозиції співробітників (передати злочинцям їжу,
медикаменти і т. ін.). також зі злочинцями ведуться переговори, в першу чергу
– про звільнення жінок та дітей, евакуацію поранених громадян для надання їм
медичної допомоги.
У деяких випадках в обмін на заручників допускається давати злочинцям
цінності (гроші, коштовності тощо), медикаменти, одяг, продовольчі товари,
але категорично забороняється передавати їм зброю, набої, інші предмети, які
можна використати для активного опору працівникам органів внутрішніх справ
та нанесення іншої шкоди учасникам операції. Відвертаючи таким чином увагу
злочинців, змушуючи їх діяти в певному порядку (відімкнути запори, прийняти
речі, цінності і т. ін.), штурмова група вишукує можливість і проводить раптові
для злочинців активні цілеспрямовані дії по їх знешкодженню.
З метою забезпечення безпеки сторонніх осіб (заручників) керівник
операції має право обмежити використання вогнепальної зброї і спеціальних
засобів, внести зміни в порядок дій штурмової групи та групи прикриття, більш
активно й масовано використовувати можливості снайперів, службових собак,
вживати інших необхідних заходів.
Якщо заходи по добровільній здачі не дають бажаних результатів,
здійснюються дії, спрямовані на те, щоб примусити злочинців залишити
укриття, або інше сховище, поставити їх в таке положення, щоб вони втратили
орієнтування і не могли вести прицільну стрільбу. З цією метою
використовуються спеціальні засоби – сльозоточивий газ. Важливо в цей час
уважно стежити за поведінкою злочинців. Переконавшись, що їх дії
паралізовані, штурмова група входить в укриття.
Рішення про застосування спеціальних засобів приймає посадова особа,

відповідальна за забезпечення громадського порядку, або керівник операції.
Працівник органів внутрішніх справ, який діє індивідуально, приймає таке
рішення самостійно тільки у випадках, коли в даному приміщенні крім
злочинців немає інших осіб та виключена небезпека виникнення пожежі.
Спеціальні засоби застосовуються після чіткого попередження злочинців
про їх застосування. Попередження повторюється не менш двох разів і дається
час на виконання вимог. У випадках нападу з боку злочинців спеціальні засоби
можуть використовуватись без попередження. Має значення і особливість
укриття (верхні поверхи, відсутність вікон, можливість переходу по лабіринту з
метою уникнути паралізуючої дії спецзасобу, тощо). Також злочинці можуть
скористуватися протигазами, респіраторами, пов`язками і т. ін.
При цьому використовуються різноманітні тактичні прийоми:
здійснюються дії відволікаючого характеру (наприклад, імітується
зламування запорів або стін з боку, протилежного місцю, яке підходить для
застосування спецзасобів);
забезпечується вогневе прикриття співробітників, які застосовують
спецзасоби;
використовуються конструктивні особливості приміщення (димові,
вентиляційні отвори);
застосовуються засоби індивідуального захисту.
Іноді доцільно використовувати спецзасоби, які різняться за своїми
тактико-технічними характеристиками одноразово з різних напрямів або в
сполученні з засобами забезпечення спеціальних операцій (ранцевими
апаратами «Хмара», світлошумовими гранатами «Зоря», «Полум`я»,
малогабаритними вибуховими пристроями «Ключ» та «Імпульс»). Останні
дозволяється застосовувати тільки співробітникам, які склали додатковий іспит
по програмі спеціаліста-вибухотехніка.
У кожному випадку обов`язково необхідно передбачити заходи,
спрямовані на надання (в стислий термін) медичної допомоги потерпілим.
При добровільному виході злочинців з укриття необхідно уважно стежити
за їх поведінкою і бути готовим до агресивних дій з їх боку.
У разі недосягнення позитивного результату під час ведення переговорів
зі злочинцями, а також якщо вони не вийшли з укриття після застосування
спецзасобів, приймається рішення про цільові активні дії з застосуванням
вогнепальної зброї, проводяться різноманітні комбінації, виходячи з
конкретних умов обстановки.
Суть кожної комбінації, яка застосовується в подібній обстановці,
складається у здійсненні маневрів з метою ввести злочинців в оману стосовно
намірів працівників міліції, відвернути їх увагу і створити умови, зручні для
затримання (знешкодження).
Штурмова група по можливості таємно висувається до входу або до
місця, наміченого для проникнення в приміщення. Тут використовуються
оперативні комбінації, особливості рельєфу місцевості, розташування будівель і
т. ін. З метою забезпечення таємності дій штурмової групи вживаються заходи
для відвертання уваги злочинців (виконуються їх окремі вимоги, передаються
медикаменти, одяг тощо). При таємному зближенні штурмової групи зі
злочинцями, група прикриття знаходиться у стані готовності миттєво почати

бойові дії по відбиттю можливих контрзаходів злочинців проти штурмової
групи.
Якщо таємне висування штурмової групи неможливе, її учасники
наближаються до сховища злочинців під прикриттям бронетехніки або
використовують наявні укриття на місцевості, димові завіси, індивідуальні
засоби захисту. Група прикриття при відкритому зближенні штурмової групи зі
злочинцями, які здійснюють активний опір, вогнем нейтралізує ці дії і відвертає
на себе увагу злочинців.
Тобто, у всіх випадках висування штурмова група прикривається діями, а
у разі необхідності – вогнем групи прикриття.
Група прикриття займає позиції, які дозволяють перекрити всі можливі
виходи з місця укриття злочинців, відволікає їх увагу на себе, за необхідності
підтримує дії штурмової групи вогнем, знаходячись в постійній готовності
частиною своїх сил або всім складом надати допомогу штурмовій групі, як це
зазначено вище (у випадку штурму укриття, якщо злочинці не чекають
активних дій і не готові до активного опору).
Під час бойових дій при штурмі укриття особливо необхідні чіткість і
злагодженість в діях особового складу штурмової групи (груп захоплення).
Важливо завчасно визначити порядок дій бійців при проникненні в укриття,
розподілити ролі: хто відчиняє (ламає) двері, у якій послідовності бійці
заходять до приміщення, хто (яка група захоплення) діє проти конкретного
злочинця, хто страхує здійснюючих безпосереднє захоплення. Якщо немає
можливості затримати всіх злочинців одночасно, визначити почерговість
затримання кожного з них.
Якщо вхід до приміщення (укриття), де знаходяться злочинці, закрито або
забарикадовано, штурмова група пробиває прохід. Він може робитися у вікнах,
дверях, стелі, стінах, підлозі. Місце для проходу вибирається з таким
розрахунком, щоб досягти максимального скорочення часу для зближення зі
злочинцями. Для пробиття проходу використовуються ломи, інші наявні
засоби, спеціальна техніка та пристрої. У разі, якщо застосування згаданих
засобів не дає позитивних результатів, можуть використовуватися вибухові
пристрої спрямованої дії, ручні протитанкові гранатомети з гранатою в
інертному спорядженні.
У всіх випадках вживаються заходи, необхідні для забезпечення безпеки
учасників операції та громадян, які знаходяться на місці події.
Після пробиття проходу проти злочинців застосовуються спеціальні
засоби (на практиці використовують світлошумові гранати та інші імітаційні
засоби), їм пропонується кинути зброю і стати спиною до проходу або лягти на
підлогу обличчям донизу, тримаючи руки на голові. Бійці штурмової групи
проникають до приміщення і захоплюють злочинців.
При продовженні активного опору з боку злочинців групи захоплення
зближаються з ними під прикриттям спеціального куленепробивного щита і,
використовуючи спеціальні засоби , захоплюють злочинців.
Можливо застосування іншого тактичного прийому. Під час активних дій
групи прикриття по імітації штурму, штурмова група пробиває прохід з
протилежного боку і миттєво потрапляє до укриття. При цьому неможливо
зупинятись в проході, поріг треба долати стрибком, щоб виключити напад із-за

косяка дверей. Але у всіх випадках необхідно зорієнтуватись, використовуючи
для укриття виступи стін, меблі, предмети обстановки. Якщо укриття має кілька
кімнат і в першій злочинців немає (треба в цьому пересвідчитись), слід миттєво
– доки злочинці не встигли зорієнтуватись - потрапити в інші кімнати і
знешкодити їх. У такому випадку дуже ефективно закинути в кімнату учбову
гранату «Ф-1» (без запобіжного кільця). Увага злочинців буде прикута до
імітатора, що влетів; людина з нормальною психікою впаде на підлогу,
очікуючи вибуху. В екстремальній обстановці бойових дій у злочинців не може
бути сумніву, що граната бойова. Доки злочинці зрозуміють секрет цього
тактичного прийому, чинити опір буде пізно. На жаль, в практичних ситуаціях
по затриманню озброєних злочинців, такі варіанти імітації не застосовуються.
Якщо з яких-небудь причин в існуючих умовах неможливо застосувати
спецзасоби, для захоплення злочинців можливе використання службових собак.
З метою запобігання втрати собаки, особливо якщо злочинець знаходиться в
укритті і відстрілюється, необхідно інсценувати активні дії і відвернути увагу
злочинця від напряму, з якого застосовується собака. Собаки використовуються
також для перевірки результатів застосування вогнепальної зброї на поразку.
У деяких випадках позитивні результати можливо досягти завдяки
застосуванню спеціальних автомобілів, що обладнані водометами.
У випадках прориву злочинців через бойові порядки штурмової групи та
групи прикриття їх переслідування і затримання здійснюється при взаємодії з
силами груп блокування та резерву. Якщо злочинці намагаються зникнути у
кількох напрямках, то переслідування організується на кожному з них.
Одночасно організовується перекриття шляхів їх руху та інформуються всі
діючі на цих напрямках групи (наряди).
Головна мета операції – затримати злочинців живими. Разом з тим, в
операціях по затриманню озброєних злочинців можливі ситуації, коли вжиті
заходи не дають бажаного результату. У випадках активного збройного опору,
відсутності можливості скритого зближення і цільового застосування
спеціальних засобів, а також в ситуаціях, пов`язаних з реальною загрозою
життю та здоров`ю співробітників міліції та сторонніх осіб або заподіяння
значних матеріальних збитків державі, громадянам, загрозі вибуху, зброя
застосовується на знищення злочинців.
Знищення злочинців, які чинять активний збройний опір, є крайньою,
(надзвичайною) законною мірою, яка застосовується лише тоді, коли вичерпані
й не дали позитивного результату всі інші заходи щодо їх затримання.
Рішення про ліквідацію, як правило, приймає керівник операції, при
можливості після погодження з вищим керівництвом і прокурором. Виняток
складають випадки, коли злочинець знищується під час перестрілки у порядку
необхідної оборони любим учасником операції.
З метою подолання опору злочинців у таких випадках використовується
вогонь снайперів або спеціальних працівників штурмової групи, які повинні
намагатися нанести злочинцям пошкодження, що не загрожували б їх життю,
але позбавили можливості вести активний опір. Якщо ж і ця міра не дозволила
припинити активні дії злочинців, за командою керівника операції відкривається
вогонь на їх знищення.
Застосування снайперської зброї допускається у якості крайньої міри у

випадках, передбачених Законом України «Про міліцію».
Перед застосуванням снайперської зброї керівник операції зобов`язаний
вжити заходи попереджувального характеру (крім випадків, коли життю
співробітників міліції або громадян загрожує безпосередня небезпека),
забезпечивши:
звернення до злочинців з вимогою припинити збройний опір і
добровільно здатися;
оголошення злочинцям (у випадках невиконання цих вимог) про
застосування зброї;
звернення до родичів та знайомих злочинців з проханням схилити
останніх до добровільної здачі.
Крім цього керівник повинен:
оцінити обстановку, прийняти рішення про застосування
снайперської зброї;
організувати розвідку цілей;
поставити (голосом, умовними сигналами або по радіостанції)
тактичне завдання на знищення цілей;
спостерігати за результатами стрільби і організувати допомогу
постраждалим а також документальне оформлення застосування зброї.
У свою чергу снайпер зобов`язаний:
після прибуття на місце пригоди привести зброю і спорядження в
бойову готовність, зайняти вказану (самостійно вибрану) позицію;
вжити заходи для того, щоб виключити випадкові жертви;
спостерігати за результатами стрільби, корегувати її, вживати всі
можливі заходи до збереження життя осіб, які здійснюють озброєний опір;
суворо дотримуватись вимог наказу керівника операції по
знешкодженню вказаної цілі.
Про кожний випадок застосування снайперської зброї складається
протокол і негайно сповіщається прокурор.
Спеціальні дії припиняються за командою (сигналом) керівника операції
після отримання точних, перевірених даних про затримання (знешкодження)
злочинців.
При виникненні в районі операції пожежі вживаються термінові заходи
щодо її припинення.
2.10. Дії працівників органів внутрішніх справ після затримання
(знешкодження) озброєних злочинців.
Завершення спеціальної операції починається від моменту захоплення
(знешкодження) злочинців і включає в себе:
проникнення в район (місце) проведення спеціальної операції і його
огляд з метою виявлення суспільно-небезпечних осіб (злочинців), які можливо
сховалися чи залишили зброю, з’ясування обставин злочину, а також виявлення
предметів, які можуть бути речовими доказами вчинення злочину;
збір підрозділів (нарядів), перевірка особового складу, озброєння,
спецзасобів, матеріальної частини;
надання, у разі необхідності, медичної допомоги пораненим;
підведення підсумків спеціальної операції, розбір операції;

Після затримання (знешкодження) злочинців керівник операції
організує:

Надання медичної допомоги пораненим;

Особистий обшук затриманих осіб;

Огляд місця бойових дій та місця затримання злочинців;

Підготовку звіту щодо дій груп бойового порядку та результатів
проведеної операції для доповіді вищому керівництву.
Особам, які отримали поранення при проведенні спеціальних дій,
надається невідкладна медична допомога, а за необхідності вживаються заходи
для їх доставки до найближчого лікувального закладу. При наданні медичної
допомоги пораненим злочинцям, а також при транспортуванні останніх до
медичного закладу і під час їх перебування у цьому закладі вживаються заходи
щодо запобігання спробам їх втечі або нападу на працівників міліції чи
службовців медичних закладів.
Особистий обшук та затримання злочинців (з процесуальної точки зору),
огляд місця події (укриття) проводиться відповідно до вимог статей 155, 184,
190 КПК України. Протоколи затримання, проведення слідчих дій та
оперативних заходів складаються і виконуються згідно із законодавством.
Здійснення спеціальних заходів припиняється посадовою особою, яка
вводила їх у дію, або вищим начальником чи особою, яка виконує його
обов’язки. Про це доповідається першому керівнику відповідного органу, а
також у чергову частину вищого органу внутрішніх справ.
У кожному випадку введення в дію планів «Сирена» та «Грім» з метою
визначення правильності спланованих заходів ретельно аналізуються їх кінцеві
результати. Для цього керівник оперативно-військової групи (загону)
забезпечує якісне ведення записів у журналі бойових дій (на початковому етапі
операції записи ведуть чергові по органу внутрішніх справ, а в подальшому
журнал передається керівнику оперативного штабу).
Дії, які випливають з досвіду проведення операцій і пропозиції щодо
коригування планів ретельно оцінюються з метою виключення випадковостей і
після цього заносяться до плану. Про внесені зміни та доповнення негайно
інформуються органи внутрішніх справ, які зобов’язані внести їх у витяг із
загального плану.
Про результати операції її керівник спочатку негайно доповідає
старшому начальнику в усній формі, а потім подає докладне письмове
донесення, в якому вказує:

Час і джерело отримання інформації про протизаконні дії
затриманих, місце безпосереднього переховування злочинців;

Заходи працівників та керівництва органів внутрішніх справ щодо
розшуку, блокування та затримання (знешкодження) злочинців;

Організаційні заходи, спрямовані на проведення комплексу
спеціальних дій;

Задіяні в ході операції сили та засоби;

Час початку та закінчення спеціальних заходів;

Особливості тактичних дій органів внутрішніх справ (груп, нарядів,
окремих працівників);


Допущені в ході операції помилки та прорахунки, їх негативні
наслідки;

Втрати (поранення) серед працівників, які брали участь у
спеціальних діях, громадян;

Дані про злочинців (їх кількість, озброєння, характер дій, наявність
вбитих і поранених);

Список працівників та громадян, які відзначилися при проведенні
операції.
До донесення додається схема організації й проведення комплексу
спеціальних дій.
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