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П’ЯТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІДДІЛІВ, П’ЯТЬ ТИЖНІВ, П’ЯТЬ 
КОМПАКТНИХ ФУРГОНІВ 

Поліцейські жінки та чоловіки з патрульної служби перевіряють 
нові автомобілі на практиці. 

Поліцейські жінки та чоловіки зі служби спостереження 
перевіряють нове покоління патрульних автомобілів з 30 січня. 
Міністр внутрішніх справ Герберт Ройл розпочинає випробувальну 
фазу мікрофургонів та мікроавтобусів як майбутніх патрульних 
автомобілів. Поліцейські управління Дортмунда, Кельна, Крефельда і 
Реклінгхаузена, а також районне поліцейське управління Гютерсло 
перевіряють п’ять нових типів автомобілів протягом п’яти тижнів. 

Наступні моделі автомобілів були закуплені для цього випробування 
Державним управлінням центральної служби поліції землі Північний 
Рейн-Вестфалія: БМВ 2 серії Gran Tourer, Форд S-MAX, Opel Zafira, 
VW Touran і мікроавтобус Mercedes Benz Vito. 

Вимоги до обладнання патрульного автомобіля змінилися з часу 
останньої закупівлі завдяки персональному обладнанню та одягу, а 
також регулярному знаходженню трьох осіб в автомобілі. Таким 
чином, частини автомобілів фургонів і мікроавтобусів в даний час 
перевіряються на їх придатність для патрульної служби. Особливу 
роль у тестуванні відіграють простір і вантажопідйомність, оскільки 
вимоги у цій сфері постійно зростають. Тест покаже, чи підходять для 
професійного щоденного застосування в поліцейський службі фургони 
та мікроавтобуси.  

Поліцейські жінки та чоловіки ще інтенсивніше, ніж раніше 
приймають участь у тестуваннях. «На ранній стадії ми залучаємо до 
тестування тих, хто щодня керує автомобілем. Співробітники поліції, 
які служать у патрульній службі, повинні сказати, що вони вважають 
доречним, а що ні» – підкреслює директор Державного управління 
центральної служби поліції землі Північний Рейн-Вестфалія Райнер 
Панненбекер. 

Для того, щоб співробітники поліції змогли найкраще порівняти 
між собою різні транспортні засоби, вони використовуються для 
тестування виключно в поліцейських дільницях, що були попередньо 
встановлені для цього. Кожна дільниця перевіряє кожний тип 
транспортного засобу протягом одного тижня. Відразу після 
тестування відповідного транспортного засобу кожен має можливість 
передавати зібрані враження на підставі зворотного зв’язку, а також за 
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допомогою анкет. Мета полягає в отриманні загальних даних про 
доцільність і поліпшення технічних деталей або тактичних аспектів. 
Набутий досвід буде використаний для підготовки до майбутньої 
процедури закупівлі автомобілів. 

Науковий керівник І. М. Антонян 
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ТИПИ ТА МАРКИ АВТОМОБІЛІВ ПОЛІЦІЇ 

Патрульна машина (або поліцейська машина) є поліцейським 
транспортним засобом для оперативного реагування на події 
(інциденти). Термін «патрульна машина» був придуманий 
співробітниками патрульної поліції.  

Патрульні автомобілі в Німеччині це переважно седани і 
універсали середнього або вище середнього класу і мікроавтобуси 
(особливо при транспортуванні співробітників поліції). При виконанні 
спеціальних завдань, які здійснюються, наприклад, співробітниками 
поліцейських дільниць або при захисті майна, використовуються 
також автомобілі компактного класу або маленькі автомобілі. 
Дорожній патруль рідко, але також використовував спортивні 
автомобілі, наприклад Порш 911 і 924, а також БМВ M3. В Німеччині 
найбільш поширеним автомобілем в поліції на даний час є 
фольксваген пасат. 

Обладнання 
Патрульні автомобілі обладнані, як правило, радіостанцією BOS 

(деякі системою радіозв’язку), сигнальними ліхтарями, звуковою і 
візуальною системою оповіщення з вбудованими динаміками, камерою, 
вогнегасником, рулеткою, крейдою, аварійним молотком, автоматами 
(часто типу Heckler і Koch MP5) та іншими органами управління. 

Деякі нові патрульні автомобілі дорожньої поліції також мають 
відеокамеру на вітровому склі, іноді на задньому склі, яка 
включається, як тільки приводиться в дію стоп-сигнал. Камера також 
може бути ввімкнена вручну, наприклад, під час погоні. У спеціальних 
цивільних транспортних засобах відеокамери вже давно є 
стандартними, особливо щодо запису порушень правил дорожнього 
руху. 

Науковий керівник І. М. Антонян 




