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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ШТУРМУ БУДІВЛІ 

Досвід сучасних локальних він і збройних конфліктів показує, що місцем найактивніших боїв стає, як правило, не 
відкрита місцевість, а споруди. Для успішного проведення операції із захоплення будівлі, в якій знаходяться озброєні 
злочинці, працівники Національної поліції зобов’язані досконало орієнтуватися у поставлених завданнях, уміти швидко 
знаходити способи їх вирішення, вчасно реагувати на зміну оперативної обстановки та взаємодіяти один з одним. Акту-
альність даної теми пояснюється тим, що розроблення загальних принципів виконання таких операцій та ознайомлення 
з ними поліцейських сприятиме підвищенню рівня їх професіоналізму і, як наслідок, успішному та швидкому їх прове-
денню, зменшенню рівня травматизму та смертності серед правоохоронців. 

Зазначимо, що залежно від умов оперативної обстановки, штурм будівлі поділяється на два види: 1) динамічна 
атака – швидке і раптове оволодіння будівлею, метою якого є приголомшення та нейтралізація правопорушника до то-
го, як він почне чинити опір. Застосовується у разі наявності точних даних про місцезнаходження злочинця, високої 
імовірності зустріти збройний опір з його боку, наявність у приміщенні сторонніх осіб; 2) таємне проникнення – спла-
новане оволодіння будівлею, яке застосовується у разі відсутності або наявності мінімальної інформації про правопору-
шника та сторонніх осіб, а також малоймовірного збройного супротиву зі сторони злочинця. 

З метою посилення контролю за ситуацією та полегшення виконання їх функцій, працівникам поліції необхідно до-
тримуватися наступних принципів роботи у приміщенні: 1) завчасно проаналізувати наявну інформацію про особу 
злочинця, особливості будівлі та прилеглої території; 2) дотримуватися чисельної переваги та переваги в оснащенні; 
3) розподіляти сектори огляду і бути готовим до контролю сектора напарника; 4) не заходити у приміщення поодинці; 5) 
бути готовим до раптових змін оперативної обстановки; 6) постійно знаходитися на зв’язку з іншими членами групи; 7) 
пам’ятати про необхідність зміни рівня стрільби; 8) взаємодіяти з напарниками чітко і злагоджено, слідкувати за наказа-
ми командира. 

Захоплення споруди залежить від успішного здійснення комплексу дій, а саме: 1) вогневої підтримки, 2) підходу до 
будівлі, 3) зачистки будівлі, 4) перегрупування членів групи, 5) зв’язку між членами групи. Варто пам’ятати, що прави-
льне поєднання цих елементів знижує ризик втрат серед особового складу та прискорює виконання завдання. Їх застосу-
вання визначається типом будівлі та характером навколишньої місцевості. Складність при підході та захопленні примі-
щення можуть викликати наступні їх особливості: відкриті ділянки навколо нього, наявність біля приміщень різного 
роду парків, паркувальних зон та інших перешкод. Їх наявність потребує застосування вогневої підтримки для приду-
шення і осліплення правопорушника вогнем. 

Подальші дії штурмової групи полягають у послідовній зачистці будівлі одним із наступних способів: 1) зачистки 
зверху; 2) зачистки знизу. Зачистка зверху є більш зручною, адже сила тяжіння та структура будівлі працює на користь 
групі захоплення при кидку гранат і русі з поверху на поверх. У свою чергу, більш розповсюджений та відомий спосіб 
зачистки знизу передбачає послідовний огляд всіх кімнат, починаючи з першого поверху і вище. Особливу увагу при 
цьому варто звернути на кімнати, в яких існує висока ймовірність обладнання позиції правопорушника, прикриття схо-
дових клітин та контроль кімнат, що дають можливість потрапляння до будівлі. 

Таким чином, проведення операції зі штурму та зачистки будівлі, зокрема при її захопленні озброєним злочинцем, є 
надзвичайно складним і небезпечним видом спеціальних операцій. Тому знання та застосування на практиці особливос-
тей її проведення сприятиме не лише успішному виконанню операції, а й зменшенню кількості травматизму та загибелі 
серед особового складу. Тому проаналізовані вище фактори мають бути враховані при виконанні службової операції 
працівниками Національної поліції. 
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ПОНЯТТЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Поняття «інформація» походить від латинського слова «informatio», що означає «пояснення», «викладення», «по-
відомлення» та являє собою будь-які відомості, які сприймають з навколишнього середовища, тобто, це так звана вхідна 
інформація, та видають в навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи. 


