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на зміни ситуації, приймати відповідальні рішення, які потрібно доводити до 
автоматизму. Для набуття цих вмінь потрібно плідно тренуватись при вирі-
шенні конкретних тактичних задач. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА ТЕХНОГЕННО 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 

Актуальністю даної роботи полягає у гострій необхідності забезпечення 
публічного порядку на місцях несення служби з урахуванням техногенних 
об’єктів, які знаходяться поруч. Співробітники Національної поліції забезпе-
чують несення служби та охорону на техногенних об’єктах тобто об’єктах, 
які під впливом природних (природних катаклізмів) та антропогенних причин 
(аварій, людської недбалості або тероризм) можуть спровокувати виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного характеру (пожежі, хімічні забруднення, 
радіоактивне забруднення і т. д.). До таких можна віднести наступні об’єкти: 

– атомної енергетики,  
– хімічної промисловості,  
– транспортної інфраструктури,  
– склади зі зберіганням боєприпасів,  
– склади зі зберіганням хімічних речовин, 
– об’єкти комунального господарства, 
– спортивна інфраструктура, 
– міські об’єкти, де проходять масові заходи. 
Надзвичайні ситуації становлять значний відсоток від загальної кілько-

сті (ситуацій) завдань, які стоять перед працівниками Національної поліції. В 
свою чергу ці ситуації поділяються на наступні види: природного та антропо-
генного походження. Одними з найнебезпечніших ситуацій антропогенного 
походження є аварії на техногенних об’єктах. До прикладів аварій на таких 
об’єктах можна віднести: 

– Аварії які сталися стосовно атомної енергетики, найбільш суттєвою 
була аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, наслідками якої 
тільки в Україні радіоактивного забруднення зазнали понад 8 % території кра-
їни (майже 50 тис. км2 земель), на яких зосереджені 2,3 тис. населених пунк-
тів дванадцяти областей. Та залучення до ліквідації склали приблизно 600 000 
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– 900 000 тис чоловік, першими ліквідаторами з яких були задіяні міліціонери 
та робітники станції. На міліцію покладалися функції евакуації цивільного 
населення з найбільш забруднених територій, та безпосередня ліквідація нас-
лідків аварії. 

– Аварії стосовно хімічних забруднень, до однієї з яких можна віднес-
ти викид аміаку на «Стиролі».У серпні 2013 року на хімічному підприємстві 
«Стирол» у Горлівці Донецької області стався викид аміаку. В результаті цьо-
го п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро постраждали. Як пізніше встановили 
експерти, вибух і викид аміаку стався через незадовільний технічний стан 
аміакопроводу, обумовленого корозією навколишнього середовища, а також 
ерозією робочого середовища 

– Вибух на сховищах боєприпасів, в Лозовій у серпні 2008 року, вибух 
сховища військових боєприпасів на території військової частини А0829. 27 
серпня о 16.00 пролунали перші вибухи на площині, де зберігалися 120-мм 
снаряди для мінометів. Деякі райони міста були евакуйовані, частина будин-
ків у кварталах, прилеглих до епіцентру вибухів, зазнали пошкоджень (зок-
рема одна зі шкіл міста).  

Аварії на таких об’єктах спричиняють: 
– порушення нормальних умов життєдіяльності, 
– значні матеріальні збитки, 
– чисельні смерті та травмування серед населення, 
– зараження людей та тварин, 
– велика кількість травм і смертей серед співробітників НП, 
– швидкість перебігу подій. 
Тому вони є дуже небезпечними, і потребують негайного втручання, 

злагоджених дій поліцейських. 
Громадське (публічне) місце – частина (частини) будь-якої будівлі, спо-

руди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або 
за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також 
підземні переходи, стадіони. 

Найбільш поширеними місцями несення служби поліцейськими е міські 
об’єкти, де проходять масові заходи. Святкові заходи у місті, демонстрації, 
мітинги, хода, релігійні свята передбачають додаткових зусиль від особового 
складу Національної поліції. До основних особливостей, яких відносяться: 

– скупчення великої кількості осіб на великій території; 
– виникнення непередбачуваних обставин (порушення громадського 

порядку, масові безпорядки, бійки, пожежі тощо); 
– залучення значної кількості служб та підрозділів Національної поліції; 
– велика кількість об’єктів, які можуть постраждати на випадок масо-

вих заворушень; 
– можливість виникнення паніки та неконтрольованого натовпу; 
– перешкоджання руху транспорту та населення. 
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Також поліцейські постійно залучаються до охорони громадського по-
рядку при проведенні спортивних заходів (біля стадіонів). Особливістю тако-
го виду служби є: 

– скупчення великої кількості осіб на обмеженій території; 
– можливість швидкоплинної зміни оперативної обстановки; 
– виникнення непередбачуваних обставин (порушення громадського 

порядку, масові безпорядки, бійки, пожежі тощо); 
– образи, підбурювання та застосування сили з боку окремих громадян; 
– спонтанне формування угрупувань, які здійснюють вплив на натовп; 
– введення державними органами режимних обмежень, додаткових за-

борон та обов’язків; 
– залучення значної кількості служб та підрозділів Національної поліції; 
– структурна перебудови підрозділів на час проведення заходу; 
– попередній огляд об’єкту та прилеглої місцевості; 
– створення спеціальних органів управління (оперативний штаб, пункт 

управління тощо); 
– забезпечення засобами зв’язку і спостереження для своєчасного реа-

гування на непередбачувану ситуацію; 
– необхідність виявлення витримки, гуманності, застосування перш за 

все методів переконання та роз’яснення; 
– затримання правопорушників лише у виняткових ситуаціях (напри-

клад при злісній непокорі працівнику поліції). 
Особливості несення служби Національної поліції на техногенних 

об’єктах: 
– не має попередніх проявів; 
– порушення нормального ритму життя на значній території; 
– порушення діяльності транспорту та зв’язку, державних органів, ін-

ших підприємств, установ та організацій; 
– сприятливі умови для поширення чуток, виникнення паніки та вчи-

нення правопорушень; 
– винятковий характер небезпеки для життя і здоров’я громадян та 

працівників Національної поліції; 
– порушення нормального функціонування організму поліцейського та 

можливість віддалених генетичних наслідків (хімічне, біологічне та радіацій-
не зараження); 

– необхідність виконання в короткі терміни великого обсягу функцій; 
– вимагають негайних, рішучих та злагоджених дій Національної полі-

ції та інших органів державної влади; 
– необхідність проведення додаткових режимно-правових заходів; 
– необхідність роз’яснювальної роботи з потерпілими та їх близькими. 
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