СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ,
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ
УКРАЇНИ
Спеціальні засоби застосовуються у випадках, коли використані й не
дали бажаних результатів усі інші форми попереднього впливу на
правопорушника (-ів).
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування
визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру
правопорушення та особи правопорушника.
Рішення про застосування спеціальних засобів приймає поліцейській в
разі, якщо він діє індивідуально (самостійно), або керівник конкретної
операції (в разі проведення спеціальної операції).
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та
чинить опір поліцейському або намагається втекти;
б) під час затримання особи;
в) під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого;
г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і
оточуючим;
ґ) проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть
створити реальну небезпеку оточуючим або собі.

Наручники
БР-М-92
Габаритні розміри - 245х110х10 мм
Маса – 0,35 кг.
Зусилля на розрив – 150 кгс.
Кількість спрацювань – 5000
Конструкція
з’єднання
–
за
допомогою ланцюжка

Наручники
БР-М-Ш
Габаритні розміри - 208х110х13 мм
Маса – 0,35 кг.
Зусилля на розрив – 150 кгс.
Кількість спрацювань – 5000
Конструкція з’єднання – шарнірне

3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії
дозволяють тимчасово пригнітити психоволю правопорушника без спричинення
йому тяжких тілесних ушкоджень застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що
перебуває під охороною;
б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових
заворушень.
До даної категорії спеціальних засобів відносяться:
- 3.1. балончики з препаратами сльозогінної та дратівної дії на основі
природних капсаїциноїдів, морфоліду пералгонової кислоти (МПК),
ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і речовини АЛГОГЕН - призначені для
безпосереднього впливу аерозольним складом сльозогінної і подразнюючої дії
на правопорушника. Чинять вплив, також і на осіб, які перебувають в стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також на собак.

«Терен-1»

«Терен-4М»

Діюча
речовина
морфолід
пералгонова
кислота (МПК)

Діюча речовина - морфолід
пералгонова кислота (МПК) та
ортохлорбензальмалононітрилу
(CS)

Наручники
пластикові (одноразові)

Поліції (поліцейському) заборонено застосовувати кайданки більше ніж 2
години безперервного використання або без послаблення їх тиску. (пп. 6, п.
4, ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію»)

Технічні
характеристики

Принцип дії

Поліції
(поліцейському)
заборонено
наносити
удари
гумовими
(пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих
органах, попереку (куприку) і в живіт (пп. 1, п. 4, ст. 45 Закону України «Про
Національну поліцію»)

ПГШ-790

Форт-12Г

9 мм Р.А. BLANK/Р.А.К

9 мм Р.А. BLANK/Р.А.К

вільний затвор

вільний затвор

куркового типу подвійної дії
(SA/DA).

куркового типу подвійної дії
(SA/DA).

Загальна довжина, мм

160

180

Висота, мм

115

130

Ширина, мм

32

32

Маса з порожнім магазином, кг

0,56

0,83

Дальність ефективної дії газового
патрона, м

до 3

до 3

7

12

УСМ
Кийок пластиковий
типу «Тонфа»
Довжина – 600х175 мм
Діаметр – 25 мм
Маса – 600 гр.

Діюча
речовина
–
АЛГОГЕН
(можливе
застосування в закритих і багатолюдних
приміщеннях)

Технічні
характеристики

Калибр
Діюча речовина
Маса патрона г
Ефективна дальність стрільби, м

Терен-3
9 mm P.A.
морфолід пералгонова кислота
4,0±0,5
1-3

Терен-3
8 mm P.A.
морфолід пералгонова кислота
3,0±0,5
1-3

В газових пістолетах використовуються патрони для викиду газової речовини з метою
тимчасового ураження психовольової стійкості нападник. В якості діючих речовин
використовуються:
- хлорбензилденмалононітріл, ортохлорбензолмоло – на донці гільзи літери (CS)
пластмасова заглушка жовтого кольору.
- хлорацетат фенол – на донці гільзи літери (CN) пластмасова заглушка голубого,
фіолетового чи білого кольорів.
- морфолід пералгонова кислота – виріб «Терен-3» (Україна)

Забороняється стрільба:
- на відстані менше 1 м від дульного зрізу ствола до людини;
- патрони, що мають механічні пошкодження, корозію, а також в яких
вийшов термін придатності.
- 3.3. ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами
(«Черемуха-1», «Черемуха-4», «Черемуха-6», «Черемуха-7», «Черемуха-10»,
«Черемуха-12», «Дрейф», «Терен-6») - призначені для безпосереднього впливу
аерозольним складом сльозогінної і подразнюючої дії на правопорушника.
Чинять вплив, також і на осіб, які перебувають в стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння, а також на собак.

3.2.1. Газові пістолети

Калібр / тип патрону

Гумовий кийок
ПРС (складний)
Довжина – 450-595 мм,
Діаметр - 30 мм,
Маса - 800 г.

«Кобра-1С»
-

- 3.2. газові пістолети та патрони для відстрілу з газових пістолетів з
препаратами слозогінної та дратівної дії на основі природних
капсаїциноїдів,
морфоліду
пералгонової
кислоти
(МПК),
ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і речовини АЛГОГЕН - призначені для
безпосереднього впливу аерозольним складом сльозогінної і подразнюючої дії
на правопорушника. Чинять вплив, також і на осіб, які перебувають в стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також на собак.

2) гумові та пластикові кийки застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що
перебуває під охороною;
б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну непокору
законній вимозі поліцейського;
в) припинення групового порушення громадського порядку чи масових
заворушень.

Гумовий кийок
ПР-73 (ПГ-М)
Довжина – 600 мм,
Діаметр - 34 мм,
Маса - 820 г.

«Кобра-1Н»
Діюча
речовина
АЛГОГЕН

3.2.2. Патрони для відстрілу з газових пістолетів
з препаратами сльозогінної та дратівної дії

Ємність магазину, патронів

«Черемуха-1»
Ручна
газова
граната
призначена для створення на
відкритій
місцевості
газодимової
хмари
з
нестерпною концентрацією
сльозоточивої речовини.
Габаритні розміри:
- висота – 135 мм;
- діаметр – 47 мм;
Вага – 200 гр.
Час димоутворення – 40 с.
Розмір хмари:
- в глибину – 250 м;
- по фронту – 25 м.

«Черемуха-4»
Патрон
з
газовою
гранатою
призначений
для відстрілу з 26 мм
сигнального
пістолета
СПШ
для
створення
газодимової
хмари
з
нестерпною
концентрацією
сльозоточивої речовини.
об’ємом 50 м³.
Габаритні розміри:
Калібр – 26 мм.
Маса – 49 гр.
Макс. дальність польоту
– 165 м.

«Черемуха-6»
Ручна газова граната,
призначена для ручного
закидання
з
метою
створення на відкритій
місцевості
та
в
приміщенні газодимової
хмари
з
нестерпною
концентрацією сльозоточ
ивої речовини об’ємом 60
м³.
Габаритні розміри:
- висота – 88 мм;
- діаметр – 34 мм;
Вага – 80 гр.
Час димоутворення – 1012 с.

Терен-6
Спеціальна граната не
летальної
дії
для
миттєвого
розпилення
сльозогінного
та
подразливого аерозолю на
основі
морфолід
пералгонової
кислоти
(МПК) та ортохлорбензальмалононітрилу
(CS) з метою припинення
протиправних дій окремиз
осіб чи масових безладів

Поліції (поліцейському) заборонено під час застосування засобів,
споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати
прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у
натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих
речовин. (пп. 2, п. 4, ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію»)

