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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВООХОРОНЦІВ УКРАЇНИ  
ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИ НИХ ПЛЯШОК  

ІЗ ЗАПАЛЮВАЛЬНОЮ СУМІШШЮ 

В реаліях сьогодення застосування пляшок із запалювальною 
сумішшю під час групових порушень публічного порядку та масо-
вих заворушень як дієвий спосіб протидії силам правопорядку на-
буває все більш поширеного характеру як в Україні, так і по всьому 
світу. Також слід зауважити, що незалежно від географії правопо-
рушень, від Ла-Пасу (Болівії) до Гонконгу (КНР), застосування 
пляшок із запалювальною сумішшю наносить однаково ефективну 
шкоду силам правопорядку, перешкоджає ефективній протидії та 
ліквідації групових порушень публічного порядку та масових за-
ворушень, наносить значну матеріальну шкоду та створює значну 
загрозу життю та здоров’ю правоохоронців.  

Варто зазначити, що у всесвітній мережі Інтернет, міститься у 
відкритому доступі безліч рецептів та способів приготування за-
палювальної суміші під різні потреби та цілі.  

Слід також зауважити, що у світовій правоохоронній практиці 
відсутні ефективні методи боротьби із використанням пляшок із 
запалювальною сумішшю проти правоохоронців. Спеціальна тех-
ніка поліції не пристосована та не має захисту від відкритого вогню. 
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Влучання пляшки із запалювальною сумішшю у поліцейську спе-
ціальну техніку майже завжди гарантує її загоряння, при чому міс-
це влучення, нажаль, не має значення. Наїзд спеціальної техніки на 
палаючі калюжі також спричиняє займання коліс та, як наслідок, 
вихід техніки із ладу. Використання військової техніки для проти-
дії груповим порушенням публічного порядку та масовим завору-
шенням також не гарантує ефективності через значні вразливості 
техніки до пляшок із запалювальною сумішшю. Власне, пляшки із 
запалювальною сумішшю застосовуються головним чином проти 
автомобілів і бронетехніки. При кидку основною метою є потрап-
ляння рідини, що горить, в моторне відділення.  

У свою чергу, екіпірування правоохоронця в Україні не має ні-
якого захисту від відкритого вогню. Крім того, матеріали та тка-
нини екіпірування містять синтетичні складові, що у свою чергу 
посилює негативний вплив вогню на правоохоронця. Таким чи-
ном, правоохоронці в Україні не мають, фактично, ніякого захисту 
від впливу вогню та застосування проти них пляшок із запалюва-
льною сумішшю, та вимушені боротися із ними «по факту», тобто 
фактично із наслідками, без можливості попередити та упередити 
застосування пляшок із запалювальною сумішшю проти правоо-
хоронців.  

У світовій правоохоронній практиці відмічають застосування 
вогнепальної зброї проти осіб, які використовую пляшки із запа-
лювальною сумішшю проти правоохоронців, однак в реаліях зако-
нодавства України застосування вогнепальної зброї на масових 
заходах правоохоронцями є неможливим.  

Таким чином, зважаючи на вищезазначене, правоохоронні ор-
гани України є фактично беззахисними від застосування плашок із 
запалювальною сумішшю. Немає жодного механізму протидії за-
стосуванню плашок із запалювальною сумішшю, а їх фактичне за-
стосування проти правоохоронців пов’язане із значним ризиком 
для життя та здоров’я правоохоронців, значними матеріальними 
збитками матеріально-технічному забезпеченню поліції та інших 
правоохоронних органів України. За таких обставин ставиться під 
загрозу ефективність виконання покладених на правоохоронні 
органи обов’язків та, як наслідок, ставиться під загрозу безпека, 
житті і здоров’я громадян та національна безпеки держави.  
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