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У статті досліджено питання правового регулювання попередження при застосу-
ванні заходів примусу правоохоронними органами України. В результаті проведеного 
дослідження зроблено висновок, що попередження про намір застосування примусо-
вих заходів виконує щонайменше три функції: по-перше, запобіжну, коли працівник 
правоохоронного органу вимагає припинення порушення правопорядку; по-друге, 
репрезентативну, коли працівник називає себе, свою посаду; по-третє, інформативну, 
коли правопорушнику повідомляється, який саме примусовий захід проти нього буде 
застосовано. Спектр способів і форм попередження про намір застосування заходів 
примусу може бути досить різноманітним. 

У роботі звернено увагу, що питання попередження, яке передує застосуванню 
примусу, є важливим з точки зору наукового аналізу та дослідження, враховуючи 
певні обставини. По-перше, Закони України «Про Національну поліцію», «Про попе-
реднє ув’язнення» зобов’язали працівників правоохоронних органів попереджати 
правопорушника про намір застосування зброї, спеціальних засобів і фізичної сили, 
але окремі нормативні акти передбачають попередження у вигляді певних дій (попе-
реджувальним пострілом (черги) угору). По-друге, сама форма попередження про 
намір застосування заходів примусу здебільшого не встановлена, а та, що встанов-
лена, недосконала.

Стосовно питання мови, якою подається попередження, то чинний нормативний 
акт, що врегульовує відповідні правовідносини, визначає, що попередження про 
намір використання заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної 
зброї, озброєння та бойової техніки може бути зроблено голосом, а у разі значної від-
стані або звернення до великої групи людей – через гучномовні установки, і в кож-
ному випадку бажано мовою, зрозумілою для осіб, проти яких ці засоби застосовува-
тимуться, а також українською мовою не менш як двічі з наданням часу, достатнього 
для припинення правопорушення. 

Для працівників державної прикордонної служби попередження про викори-
стання спеціальних засобів і службових собак може бути здійснено голосом, а при 
значній відстані або зверненні до великої групи людей – через гучномовні установки 
та підсилювачі українською мовою не менше двох разів з наданням часу, достатнього 
для припинення правопорушення.

Ключові слова: заходи примусу, правоохоронні органи, попередження про намір 
застосування примусу, запобіжна функція, репрезентативна функція, інформативна 
функція.
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The article examines the issue of legal regulation of prevention in the application 
of coercive measures by law enforcement agencies of Ukraine. As a result of the study, it 
was concluded that the warning about the intention to apply coercive measures performs 
at least three functions: first, precautionary, when a law enforcement officer demands 
the cessation of law and order; secondly, representative, when the employee calls himself, 
his position; and thirdly, informative, when the offender is informed what coercive measure 
will be applied against him. 

The range of methods and forms of warning about the intention to apply coercive measures 
can be quite diverse. The paper points out that the issue of prevention, which precedes 
the use of coercion, is important from the point of view of scientific analysis and research, 
given the following circumstances. First, the Laws of Ukraine “On the National Police”,  
“On Pre-trial Detention” required law enforcement officers to warn the offender 
of the intention to use weapons, special means and physical force, but some regulations 
provide for warnings in the form of certain actions (warning shot (queue) up). 

Secondly, the very form of warning about the intention to apply coercive measures 
in the vast majority is not established, and the established one is imperfect. With regard 
to the language of the warning, the current legislation governing the relevant legal 
relationship currently stipulates that a warning of the intention to use physical force, special 
means, firearms, weapons and military equipment may be made by voice, and in the case 
of significant distances or addressing a large group of people – through loudspeakers and in 
each case preferably in a language understood by the persons against whom these means 
will be used, as well as in Ukrainian at least twice with sufficient time to stop the offense. 

For employees of the State Border Guard Service, warnings about the use of special 
equipment and service dogs can be made by voice and at a considerable distance or 
addressed to a large group of people – through loudspeakers and amplifiers in Ukrainian 
at least twice with enough time to stop the offense.

Key words: coercive measures, law enforcement agencies, warning of intent to use 
coercion, preventive function, representative function, informative function.

Питання попередження про намір застосування фізичної сили, спеціальних засо-
бів і вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів є важливим з точки 
зору забезпечення прав громадян. Про його важливість свідчить також регулювання, 
що здійснюється на рівні міжнародних норм. Зокрема, йдеться про прийняту Резо-
люцію Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) «Декларація про поліцію»  
[1, с. 219] та прийняті VІІІ Конгресом ООН «Основні принципи застосування сили та вог-
непальної зброї посадовими особами по підтриманню правопорядку» [2]. До таких 
принципів і гарантій забезпечення прав громадян при застосуванні заходів адміністра-
тивного припинення спеціального призначення та заходів безпеки належить дотри-
мання такої процесуальної вимоги як попередження про намір цього застосування.
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Вітчизняним законодавством України визначено, що застосуванню заходів при-
мусу повинно передувати попередження про намір їх використання (ч.ч. 1, 2 ст. 43, 
ч. 5 ст. 46 Закону «Про Національну поліцію»; ч. 2 ст. 18 Закону «Про попереднє ув’яз-
нення»; п. 3 Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Націо-
нальної гвардії під час виконання службових завдань). 

Питання попередження, яке передує застосуванню сили, є важливим з точки зору нау-
кового аналізу та дослідження, враховуючи певні обставини. По-перше, Закони України 
«Про Національну поліцію» [3], «Про попереднє ув’язнення» [4] зобов’язали працівни-
ків правоохоронних органів попереджувати правопорушника про намір застосування 
зброї, спеціальних засобів і фізичної сили, але окремі нормативні акти передбачають 
попередження у вигляді певних дій (попереджувальним пострілом (черги) угору [5]). 
По-друге, сама форма попередження про намір застосування заходів примусу здебіль-
шого не встановлена, а та, що встановлена, на наш погляд, недосконала.

Форма попередження при застосуванні вогнепальної зброї передбачена лише для 
посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих 
служб. При охороні об’єктів подається попереджувальний вигук «Стій, стрілятиму!» 
з подальшим досиланням патрона у патронник і попереджувальним пострілом угору 
(ст.ст. 195-198 Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України [6]).

Для службовців Національної гвардії «Правилами застосування спеціальних 
засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових 
завдань» встановлено, що попередження може бути зроблено голосом, а в разі значної 
відстані або звернення до великої групи людей – через гучномовні установки і в кож-
ному випадку бажано мовою, зрозумілою для осіб, проти яких ці засоби застосовува-
тимуться, а також українською мовою не менш як двічі із наданням часу, достатнього 
для припинення правопорушення [7]. Щодо випадків застосування решти заходів 
примусу, то форма попереджувального вигуку при їх застосуванні взагалі в чинному 
законодавстві як для працівників поліції, так і інших працівників правоохоронних 
органів відсутня, тому спектр словосполучень, які використовуються співробітни-
ками, дуже різноманітний. 

Крім того, у Законі «Про Національну поліцію», ч. 3 ст. 18 Закону «Про попереднє 
ув’язнення», «Правилах застосування спеціальних засобів військовослужбовцями 
Національної гвардії під час виконання службових завдань» йдеться, що у випадку 
неможливості уникнути застосування сили або вогнепальної зброї можливість 
завдання поранень і заподіяння шкоди повинна бути зведена до мінімуму як для пра-
вопорушників, так і для інших громадян. Тому вчасно і правильно зроблене попере-
дження про намір застосування заходів адміністративного припинення спеціального 
призначення чи заходів безпеки може або припинити правопорушення, або запо-
бігти йому й тим самим уникнути шкоди [8, с. 13–15].

Варто підтримати думку, що попередження про намір застосування примусових 
заходів правоохоронними органами виконує три функції, що випливає з аналізу 
існуючих національних і міжнародних нормативних актів: припиняюча, репрезента-
тивна та інформативна функції [9, с. 48].

Законом України «Про Національну поліцію» (п. 1 ч. 1 ст. 23) передбачено, що поліція 
відповідно до покладених на неї завдань здійснює превентивну та профілактичну діяль-
ність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Стаття 44 цього ж закону 
визначає, що поліцейський може застосовувати фізичну силу, в тому числі спеціальні 
прийоми боротьби (рукопашного бою), для припинення правопорушення, затримання 
особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не 
забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом. 
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У спеціальній адміністративно-правовій літературі існує думка, що серед заходів 
адміністративного припинення, які застосовуються правоохоронними органами, 
існує і такий як вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негай-
ного припинення [10, с. 82]. У такому разі попередження про намір застосування сили 
виконує функцію превентивного заходу, оскільки своїм вигуком або зверненням пра-
цівник поліції або військовослужбовець, який виконує обов’язки з охорони громад-
ського порядку (індивідуально чи керує операцією), як посадова особа із владними 
повноваженнями від імені та за дорученням держави подає обов’язкове для вико-
нання розпорядження про припинення правопорушення.

Тому у такому разі попередження може мати значення вказівки (усного адміністра-
тивного акту), що має на меті припинення правопорушення [11, с. 104–106]. Отри-
мавши попередження, правопорушник повинен припинити протиправні дії на будь-
якій стадії правопорушення. В разі невиконання зазначених вимог правоохоронцю 
необхідно застосовувати передбачені Законом України «Про Національну поліцію» 
поліцейські заходи (ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію») [12, с. 92]. 
Саме тому попередження про намір застосування сили виконує функцію заходу адмі-
ністративного припинення, який запобігає правопорушенню. Тому, погоджуючись 
із дослідниками, цю функцію попереджувального вигуку або звернення, на нашу 
думку, можна назвати припиняючою.

Відповідно до міжнародних норм м’якого права, а саме ст. 10 Основних принци-
пів застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами по підтриманню 
правопорядку, про які вже йшлося, посадові особи, які підтримують правопорядок, 
повинні представитися. Цей аспект їх діяльності в контексті попередження (коли поса-
дова особа представляється), можна визначити як репрезентативний (від латинського 
“representatio” – наочне зображення) [13, с. 675]. Важливість пред’явлення службових 
повноважень полягає також у тому, що працівник правоохоронного органу підтвер-
джує свій правовий статус, тим більше, якщо він вдягнений у цивільне або події відбу-
ваються в умовах обмеженої видимості; це повинно довести до свідомості оточуючих 
громадян, що ситуація контролюється правоохоронними органами.

Факт представлення працівником правоохоронного органу тягне за собою також 
виникнення і інших відносин. Так, коли особа називається, вона автоматично вважа-
ється такою, що виконує службові обов’язки і опиняється під правовим захистом дер-
жави. Вчинення проти такої особи протиправних дій тягне за собою відповідальність 
[14, c. 6–10; 15, с. 74], встановлену законами. Крім того, в разі загибелі працівника пра-
воохоронного органу, заподіяння йому каліцтва або шкоди при виконанні службових 
обов’язків на нього або на його родину поширюються заходи державного соціального 
захисту, передбаченого розділом ІХ Закону України «Про Національну поліцію». 

В попередженні повинна бути присутньою інформація про намір застосування до 
правопорушника відповідного спеціального засобу, вогнепальної зброї або заходу 
фізичного впливу, тому цю функцію попередження доцільно назвати інформатив-
ною. Інформативна частина попередження повинна нести у собі змістове наванта-
ження, тобто повинна донести до правопорушника інформацію про те, що проти 
нього будуть застосовуватися конкретний захід або комплекс конкретних заходів 
примусу. Крім того, ця інформація адресується і оточуючим громадянам як з позиції 
правомірності дій працівників правоохоронних органів, так і для того, щоб уникнути 
непотрібних ускладнень при застосуванні деяких видів спеціальних засобів, напри-
клад, газу сльозоточивої або дратівної дії.

Щодо існуючих способів попередження про намір застосування заходів примусу, 
то ми підтримуємо вже висунуту думку, що їх можна виділити на три групи: попе-



115

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 12. 2020

редження голосом (вербальний спосіб), попередження у вигляді конклюдентних дій 
і з використанням інших засобів [16, с. 123]. 

Найбільш вживаним способом попередження про намір застосування сили є вер-
бальний, який застосовується у переважній більшості всіх випадків використання 
попередження. Вербальний спосіб попередження може бути зроблено у вигляді попе-
реджувального вигуку або звернення, що залежить від певних чинників. Зокрема, 
п. 5 «Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної 
гвардії під час виконання службових завдань» встановлює, що рішення про застосу-
вання спеціальних засобів приймає визначена в установленому порядку службова 
особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку, або керівник операції чи 
командир відповідної військової частини (підрозділу, групи) Національної гвардії. 

Також ч. 5 ст. 18 Закону «Про попереднє ув’язнення» встановлено, що дозвіл на 
проведення спеціальних операцій з використанням світлозвукових пристроїв відво-
лікаючої дії, водометів, бронемашин та інших технічних засобів, застосування яких 
пов’язане з ризиком заподіяння шкоди здоров’ю оточуючих, дають начальники 
управлінь (відділів) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері виконання кримінальних покарань в Автономній Республіці Крим, 
областях, місті Києві та Київській області, начальник Центрального управління Вій-
ськової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській 
області, начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку 
у Збройних Силах України, Міністр оборони України, начальник Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України або його перший заступник. 

Натомість рішення про використання заходів фізичного впливу, застосування спе-
ціальних засобів, їх вид та інтенсивність використання прикордонниками прийма-
ються самостійно, з огляду на ситуацію, яка склалася (Інструкція про застосування 
зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної 
прикордонної служби України, спеціальних засобів і заходів фізичного впливу під час 
охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України [5]).

Таким чином, випадки застосування заходів примусу можна класифікувати 
залежно від того, хто приймає рішення про їх застосування, на дві категорії: випадки 
застосування заходів примусу, коли рішення щодо їх застосування приймає посадова 
особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку, або керівник операції; 
випадки застосування заходів примусу, коли рішення про їх застосування працівник 
правоохоронного органу або військовослужбовець приймає самостійно.

Як було визначено вище, попередження про намір застосування заходів примусу 
виконує запобіжну, репрезентативну, інформативну функції, тому в подальшому 
дослідженні попереджувальний вигук розіб’ємо на три частини, які умовно назвемо 
так само: запобіжна, репрезентативна та інформативна.

Розглянемо запобіжну частину попереджувального вигуку. Як було визначено, 
почувши попереджувальний вигук, правопорушник повинен припинити проти-
правні дії. Окремі нормативні акти навіть вказують на те, що попередження може 
бути зроблено голосом, з наданням часу, достатнього для припинення правопору-
шення та виконання вимоги правоохоронця (ч. 1. ст. 44 Закону «Про Національну 
поліцію», п. 4 Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Вій-
ськової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службо-
вих обов’язків [17]). Для цього запобіжна частина попереджувального вигуку повинна 
бути владною. Владність попереджувального вигуку полягає у використанні дієслів 
наказового способу «Стій!» чи «Стояти!» або «Припинити!» (бійку, чинити протидію, 
чинити опір).
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Використання саме такого попереджувального вигуку, як «Стій!» або «Стояти!», 
є доцільним ще з одного приводу. Зокрема, після подачі команди «Стій!» або «Сто-
яти!» у працівника правоохоронного органу, який має намір застосувати вогнепальну 
зброю та привів її у готовність, у випадку, якщо правопорушник наблизитися до нього, 
скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкнеться до зброї, є підстава для 
застосування вогнепальної зброї поліцейським (п. 11 ст. 46 Закону «Про Національну 
поліцію»). Варто зауважити, що при вчиненні правопорушення команда «Припинити 
правопорушення!» подається безвідносно від того, будуть чи не будуть застосовува-
тися заходи примусу. Хоча саме затримання вже є заходом примусу [18, с. 149].

Якщо дві перші частини попереджувального вигуку (запобіжна та репрезента-
тивна) – універсальні, оскільки використовуються при застосуванні і вогнепаль-
ної зброї, і різноманітних спеціальних засобів, і заходів фізичного впливу, то третій 
складник попереджувального вигуку – його інформативна частина – індивідуальна 
для кожного випадку застосування конкретного заходу примусу. Вона є найважливі-
шою та несе в собі змістове навантаження про те, що зараз проти порушника, якщо він 
не виконає вимог працівника правоохоронного органу про припинення правопору-
шення, буде застосований якийсь конкретний примусовий захід або й декілька заходів. 

Саме у зв’язку із цим найбільш вдалими є такі форми інформативної частини попе-
реджувального вигуку:

– у випадках застосування вогнепальної зброї – «Стріляти буду!». В той же час 
п. 197 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України [6] пропонуються 
такі форми інформативної частини попереджувального вигуку: «Стій, стрілятиму!» 
або «Стій, буде застосована зброя», якщо чатовий озброєний багнетом. У цій формі 
змістове навантаження несе дієслово «стріляти», яке повинно довести до правопо-
рушника, що зараз по ньому стрілятимуть, причому з вогнепальної зброї; 

– у випадках застосування службового собаки – «Застосовую собаку!» або «Пускаю 
собаку!». На нашу думку, за інформативну частину попереджувального вигуку сло-
восполучення з іменником «собака» використовувати доцільно, оскільки саме імен-
ник «собака» несе змістове навантаження;

– у випадках застосування газових пістолетів і балончиків – «Застосовую газ!». Від-
повідно до Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків 
Спеціальними засобами, які мають право застосовувати військовослужбовці Служби пра-
вопорядку під час здійснення службових обов’язків, є аерозольні балончики, ручні газові 
гранати та патрони з газовими гранатами («Терен-4М», «Терен-6», «Терен-6Д»), балон-
чики, патрони, гранати та інші спеціальні засоби з препаратами сльозоточивої та дратівної 
дії на основі природних капсаїциноїдів, морфоліду пералгонової кислоти (МПК), ортох-
лорбензальмалононітрилу (CS) і речовини АЛГОГЕН [17]. В той же час при застосуванні 
цих спеціальних засобів малоефективними будуть такі форми інформативної частини 
попереджувального вигуку: «Застосовую Терен-6Д!», «Застосовую препарат сльозоточи-
вої та дратівної дії!» або «Застосовую АЛГОГЕН!». Доцільніше, звичайно, використовувати 
іменник «газ», оскільки використання інших іменників «морфолід», «ортохлорбензальма-
лононітрил» і «спецзасіб» передбачає наявність спеціальних знань у населення; 

– у випадках застосування гумового кийка – «Застосовую кийок!» або «Застосовую 
палку!». Знову ж, на наш погляд, доцільніше використовувати іменник «кийок» чи 
«палка», оскільки правопорушник не завжди обізнаний з тим, що таке «спецзасіб»;

– у випадках застосування фізичної сили найбільш вдала така форма як «Засто-
совую силу!». У цьому випадку використання форми типу «Застосовую спеціальні 
прийоми рукопашного бою!» є незграбним і малоефективним;
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– у випадках застосування кайданок – «Застосую кайданки!» або таке, що має жар-
гонний смисл – «Застосовую браслети!». Крім того, при застосуванні кайданок може 
бути подана обов’язкова для виконання додаткова команда «Руки вперед!» або «Руки 
назад!», залежно від того, у якій позиції застосовуються кайданки. Наприклад, відпо-
відно до положень ч. 2 розділу ХV Положення з організації конвоювання військовими 
частинами (підрозділами) Національної гвардії України особи, які вчинили напад, 
поміщаються в окремі камери для тимчасового тримання судових установ, спецваго-
нів (спецавтомобілів) і утримуються під посиленою охороною в кайданках (наручни-
ках) у положенні «руки за спину» [19].

Принагідно варто торкнутися мови, якою подається попередження. Чинний нор-
мативний акт, який врегульовує відповідні правовідносини, визначає, що попере-
дження про намір використання заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 
вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки може бути зроблено голосом, 
а в разі значної відстані або звернення до великої групи людей – через гучномовні 
установки, і в кожному випадку бажано мовою, зрозумілою для осіб, проти яких ці 
засоби застосовуватимуться, а також українською мовою не менш як двічі з наданням 
часу, достатнього для припинення правопорушення (п. 3 ст. 15 Закону України «Про 
Національну гвардію»). 

Також п. 2.4.5. Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кора-
блів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спе-
ціальних засобів і заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону 
та виключної (морської) економічної зони України визначає, що попередження про 
використання спеціальних засобів і службових собак може бути здійснено голосом, 
а при значній відстані або зверненні до великої групи людей – через гучномовні 
установки та підсилювачі українською мовою не менше двох разів з наданням часу, 
достатнього для припинення правопорушення.

Оскільки ситуацій, де можуть працівники правоохоронних органів можуть засто-
совувати силу, може бути безліч, нормативні акти здебільшого не містять конкретних 
фраз, словосполучень і вигуків, однак у деяких випадках вони все-таки встановлені. 
Це стосується службовців Збройних Сил, для яких п. 197 Статуту гарнізонної та вар-
тової служб встановлено, що усіх осіб, які наближаються до поста або до забороне-
ної зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника 
варти, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком 
«Стій, назад» або «Стій, обійти справа (зліва)».

Отже, перший спосіб попередження – вербальний (попередження голосом) має дві 
форми: попереджувальний вигук або звернення (ультиматум). Другий спосіб попе-
редження – це певні конклюдентні дії. Конклюдентні дії – це дії особи, які виявляють 
його волю до встановлення правовідношення, але не у формі усного або письмового 
волевиявлення, а поведінкою, з якої можна зробити висновок про такий намір [20, с. 78].

Згідно зі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» «поліцейський може 
взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обста-
новці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування». В такому випадку 
при застосуванні вогнепальної зброї способом попередження є конклюдентні дії пра-
цівника поліції, тобто дії, які свідчать про його намір застосувати вогнепальну зброю, 
а саме у такій формі: взяття до рук [1, с. 22], приведення її у готовність. Поняття взяття 
до рук зброї, на нашу думку, має відношення до пістолетів або револьверів, які є на 
озброєнні особового складу правоохоронних органів і повинні носитися у кобурі, 
тому пов’язані з їх оголенням. Тобто, дії по діставанню вогнепальної зброї з кобури 
і є взяттям до рук.
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До третьої форми конклюдентних дій, які свідчать про намір застосувати вогне-
пальну зброю, можна віднести таку форму попередження як попереджувальний 
постріл угору. На це вказують положення Інструкції про застосування зброї, бойової 
техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної 
служби України, спеціальних засобів і заходів фізичного впливу під час охорони дер-
жавного кордону та виключної (морської) економічної зони України, зокрема «попе-
редження може бути здійснено голосом або попереджувальним пострілом (черги) 
угору» (п. 2.5.3.) або «попереджувальні постріли (черги) вгору, якщо слідом за ними 
не було застосовано зброю щодо осіб або транспортних засобів, а також постріли 
прикордонників угору без націлювання зброї в бік правопорушника не вважаються 
застосуванням зброї (2.5.4.). 

У такому ж ключі відносини врегульовує Інструкція про порядок придбання, пере-
везення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, 
спеціальних засобів самооборони, а також пристроїв вітчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії, і зазначених патронів підрозділами відом-
чої воєнізованої та сторожової охорони, які здійснюють охорону об’єктів електрое-
нергетики. Зокрема її п. 6.2. визначає, що зброя застосовується після попередження 
окриком: «Стій! Буду стріляти!» і пострілу вгору, крім випадків реального нападу, 
коли не залишилося часу на попередження [21].

Звернення, або ультиматум можуть подаватися і у письмовій формі, наприклад при 
проведенні операцій по звільненню заручників, що є також способом попередження, 
але в нормативних актах передбачено подавання попередження лише голосом. 

Таким чином, попередження про намір застосування примусових заходів виконує 
щонайменше три функції: по-перше, запобіжну, коли працівник правоохоронного 
органу вимагає припинення порушення правопорядку; по-друге, репрезентативну, 
коли працівник називає себе, свою посаду; по-третє, інформативну, коли правопо-
рушнику повідомляється, який саме примусовий захід проти нього буде застосовано. 
Спектр способів і форм попередження про намір застосування заходів примусу може 
бути досить різноманітним, але його, на нашу думку, необхідно закріпити в норма-
тивних документах. 
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