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ПОЛІЦЕЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
ТА НІМЕЧЧИНІ 

Поліцейські сили у Великобританії використовують широкий 
спектр оперативних транспортних засобів, включаючи компактні 
автомобілі, потужні садиби та броньовані поліцейські перевізники. 
Основними видами застосування є патрулювання, реагування, 
тактичне переслідування та поліцейський контроль. Інші транспортні 
засоби, що використовуються британською поліцією, включають 
мотоцикли, літаки та човни. 

Патрульні автомобілі. Патрульні автомобілі також можуть бути 
відомі як автомобілі відповіді. Вони є найважливішим засобом 
поліцейського транспорту. У більшості сил ці транспортні засоби є 
мало бюджетними компактними автомобілями завдяки простим 
завданням, які вони повинні виконувати. Розміри двигунів варіюються 
від 1,3 до 2,0 літрів. Хоча бензинові двигуни колись домінували, 
дизельні двигуни зараз стають набагато більш поширеними завдяки 
своїй чудовій економії палива і, отже, більш низьким експлуатаційним 
витратам. Крім того, електричні моделі також мають все більшу 
присутність для використання в якості поліцейських транспортних 
засобів. 

Автомобілі відповіді. Ці транспортні засоби використовуються 
для реагування на дзвінкі 999 і патрулювання в цільових районах, де 
поліцейський може бути більш необхідним..  

Автомобілі відповіді такі ж, як патрульні автомобілі, але, як 
правило, мають обладнання та освітлення для використання при 
дорожніх аваріях, таких як конуси, червоні та сині багажники або бічні 
поліцейські ліхтарі, попереджувальні знаки та основне обладнання 
першої допомоги. Багато автомобілів відповіді у Великобританії тепер 
також мають мобільні технології, які можуть бути пов’язані з базами 
даних поліції та технологією розпізнавання цифрових пластин. 
Більшість автомобілів відповіді мають сирени 

Дорожній патруль. Більшість штатів у Німеччині має спеціальні 
підрозділи «патрулювання автомагістралей», які відповідають за 
патрулювання високошвидкісних автобанів і великих автомагістралей. 
Дорожній патруль часто має більш потужні поліцейські автомобілі що 
можуть обробляти високі швидкості шосе. Але німецький патруль 
також займається перевірками транспортних засобів на шосе. Водії 
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повинні знати, що вони також використовують швидкі не маркіровані 
транспортні засоби з відеокамерами (спереду і ззаду), щоб ловити 
рейдерів або інших порушників руху. (Незважаючи на легенду, багато 
ділянок шосе мають межі швидкості!) Кілька штатів не мають поліції 
на шосе і залишають цю відповідальність звичайній ДАІ. 

Водна поліція. (WSP або WaPo) Всі державні поліцейські 
установи в Німеччині, за винятком Тюрінгії, мають підрозділ водної 
поліції (поліцейська служба), яка патрулює річки, берегові лінії і 
великі озера в межах держави. У прибережних регіонах вздовж 
Балтійського та Північного морів, Федеральна поліція іноді діє як 
берегова охорона США, патрулюючи прибережні води.  

Науковий керівник Т. М. Кальченко 
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ІТАЛІЯ: ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

У чому різниця між італійською поліцією та карабінерами? 
Державна поліція і карабінери відрізняються як своєю історією, так і 
організацією та функціями. Поліція є цивільним підрозділом, яка 
підпорядкована Міністерству внутрішніх справ, а карабінери – 
військова структура Міністерства оборони, яка не тільки виконує 
цивільні (поліцейські) обов’язки, але й може здійснювати операції за 
кордоном разом з регулярною армією. Корпус карабінерів має загальні 
повноваження та виконує відповідні обов’язки щодо забезпечення 
громадського порядку та безпеки. Керування діями корпусу карабінерів 
під час заходів з підтримки громадського порядку та безпеки в країні 
(наприклад, організація поліцейських патрулів) здійснюється 
Міністерством внутрішніх справ. 

Спектр завдань поліції дуже широкий: від попередження 
злочинності до патрулювання, від моніторингу безпеки громадян під час 
всіх видів масових заходів (спорт, музика, політика тощо) до охорони 
в’язниць. У зв’язку з цим були сформовані різні види поліцейських 
служб з конкретними завданнями та спеціальним професійним 
навчанням. До них відносяться поліція виправних установ, поштова 
поліція, дорожня поліція, залізнична поліція та муніципальна поліція. 

Муніципальна поліція виконує всі важливі поліцейські функції в 
італійських містах. Її основним завданням є патрулювання на вулиці та 




