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ABSTRACT 

Dmytro Musaelyan, Yuliya Kuntsevych. Legal bases of circulation of cold weapons in 
Ukraine. The scientific article determines the current state of legal regulation of the circulation of cold 
steel in Ukraine and also analyzes the latest bills to regulate this issue. A study of the social  climate and 
opinions of Ukrainian citizens on the free possession of cold steel is conducted. The study identified the 
concept of «cold steel» and its qualifications. The analysis of normative documents in which the 
classification of types of cold steel and methods of forensic research are considered is carried out. The 
main criteria the category of cold steel are defined. The articles summarize the lack of certain means of 
cold steel, as well as the methodology itself, which determines which weapon belongs to the category of 
cold steel, and this language presupposes the presence of certain technical parameters.  

This situation creates a huge space for abuse both by experts, which can distort the results of the 
examination and by unscrupulous sellers, which can lead to a false phenomenon of possession of 
completely legal weapons and as a consequence may lead to criminal prosecution of Ukrainian citizens 
for part 2 of Article 263 of the Criminal Code of Ukraine «Illegal handling of weapons, ammunition or 
explosives».  

To resolve this controversial issue, our own methodology and criteria for classifying certain 
means as «cold steel» as well as decriminalization of liability for carrying a cold weapon are proposed, 
because the Code of Administrative Offenses of Ukraine contains certain articles that already provide for 
liability for improper acquisition and storage of cold steel.  

Thus, today in Ukraine it is urgent to adopt a law on arms, which will clearly define such 
concepts as cold steel, research methods that will be simple and clear to anyone, whether he is a citizen of 
Ukraine or not, because many  abuses by police officers who demand bribes in connection with this issue 
or take away items of historical or simply material value.  

There is no legal regulation of civil armaments in Ukraine, and therefore it cannot categorically 
raise the issue of criminal liability for committing certain actions in the absence of legal regulation of 
public relations in response to these issues. Criminological research has long and convincingly proven 
that punishment has never and nowhere been among the main deterrents to committing crimes.  The 
existence of absurdly strict laws has never had a positive effect on the crime situation in the country.  

Keywords: cold weapon, bladed weapon, cold steel, steel arms, close combat weapon, melee 
weapon, circulation of cold weapon, rights of citizens to carry, store, acquire and transport cold 
weapons, criminal liability and legal regulation. 
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ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЗА ЄДИНИМ ТЕЛЕФОННИМ 
НОМЕРОМ 112»: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 
 

У статті проаналізовано позитивний зарубіжний досвід функціонування системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Зокрема розглянуто структуру центрів 
реагування на надзвичайні ситуації та їх основні повноваження. Також у статті розглянуто 
питання підготовки працівників, які здійснюють прийом дзвінків за єдиним екстреним номером 
112, їх взаємодію між собою під час виконання службових обов‘язків у центрах реагування на 
надзвичайні ситуації, а також їх взаємодію з працівниками, які безпосередньо надають допомогу 
на місці події. 
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Постановка проблеми. Для людини, яка потрапила в ситуацію, де наявна загроза 
її життю чи здоров‘ю, життю чи здоров‘ю рідних, близьких чи оточенню, у ситуацію, де 
є загроза знищення чи пошкодження майна або є загроза порушення суспільної безпеки 
тощо критичне значення має час, протягом якого компетентні органи прийдуть на 
допомогу такій особі. З метою своєчасного реагування та захисту особи від таких загроз 
в Україні створений державний механізм реагування на звернення громадян, які 
опинилися в надзвичайній ситуації. В структуру цього механізму входять: Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національна поліція України, 
екстрена (швидка) медична допомога, аварійна газова служба, інші аварійні служби. 
Проте викликати такі служби на допомогу не зовсім зручно, оскільки виклик 
здійснюється за різними телефонними номерами і в ситуаціях, коли, наприклад, 
необхідне комплексне реагування декількох служб, різноманітність телефонних номерів 
призведе до втрати часу, і зрештою, до тяжких наслідків, оскільки заявнику необхідно 
визначити, яку службу треба викликати першою. 

Намагання України інтегруватися в європейську спільноту вимагають від неї 
переглянути механізми захисту людини від надзвичайних ситуацій. Вперше про 
екстрену службу порятунку 112 заговорили в 2008 році, відповідальним за створення 
та впровадження системи уряд тоді визначив Міністерство надзвичайних ситуацій [1]. 
Особливо активно система екстреної допомоги населенню впроваджується під час 
підготовки до проведення чемпіонату «Євро-2012». 13.03.2012 року було ухвалено 
Закон України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 
номером 112» [2]. Головною метою створення системи було забезпечення 
функціонування єдиного номера екстреного виклику 112 для використання його у всіх 
екстрених ситуаціях, надання громадянам своєчасної допомоги європейського рівня з 
можливістю спілкування іноземними мовами, оперативне залучення необхідних 
екстрених служб, що є вирішальним чинником під час надання допомоги, ліквідації 
надзвичайних ситуацій та рятування людей [3]. Проте незважаючи на наявне 
нормативно-правове забезпечення функціонування системи екстреної допомоги 
населенню, проєкт залишився до кінця не реалізованим.  

До ідеї створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112 повернулися у січні 2020 року. Зокрема, було презентовано 
пілотний проєкт створення єдиного номера екстреної допомоги у м. Києві, Київській 
та Дніпропетровській областях [4]. Зараз уряд вносить зміни до нормативно-правових 
актів, які покликані пришвидшити впровадження системи екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним номером 112. Зокрема, 21 липня 2021 року Кабінет 
Міністрів України затвердив зміни до розпорядження від 28 травня 2008 року № 770 
щодо забезпечення функціонування міжвідомчої групи, яка буде керувати та 
слідкувати за впровадженням системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
номером 112. Як зазначається у пояснювальній записці, через формування оновленого 
складу КМУ міжвідомча група «фактично не функціонує», і проведені зміни мають 
перезапустити роботу органів влади для впровадження системи екстреної допомоги за 
єдиним номером 112 [5]. Тому можемо зробити висновок, що питання функціонування 
«Системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» знову 
набуло своєї актуальності. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Не 
зважаючи на високу актуальність проблеми, питання функціонування системи екстреної 
допомоги населенню науковцями майже не розроблялося. Питання створення 
автоматизованої системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 
номером 112 розглядалися Р. Дзюбаненком, О. Додоновим, Ю. Жидовленком, 
О. Ковалем, М. Маюровим, П. Цепковим. Окремі питання використання системи 
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 розглядалися 
Д. Кобилкіним та М. Мандроною. Зарубіжний досвід функціонування центрів екстреної 
допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 в юридичній літературі не 
знайшов свого виразу. 

Мета. Зважаючи на викладене, основною метою нашого дослідження є аналіз 
зарубіжного досвіду  функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112. В межах нашого дослідження нами буде проаналізовано 
досвід Естонської республіки, оскільки, як показує світова практика, система реагування 
на надзвичайні ситуації у цій країні є однією з кращих у світі.  
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Виклад основного матеріалу. Загальнодержавний Центр реагування на 
надзвичайні ситуації Естонської республіки у своїй структурі містить 4 (чотири) 
регіональні центри, які розміщені в м. Таллінн (Північний центр), м. Тарту (Південний), 
м. Пярну (Західний) та м. Йихві (Східний). Основною функцією будь-якого 
регіонального центру реагування на надзвичайні ситуації є прийом дзвінків на екстрений 
номер 112 та направлення відповідних підрозділів для надання допомоги заявнику чи 
іншим особам, які опинилися в надзвичайній ситуації. Також до функцій регіональних 
центрів входить надання населенню інформації з питань, які не належать до категорії 
надзвичайних. Це можуть бути питання стосовно роботи державних органів, аварійних 
служб, питання екології, дорожнього руху, карантинних обмежень тощо. Зазвичай такі 
дзвінки надходять на загально інформаційний номер 1247, який був запущений щоб 
зменшити навантаження на екстрений номер 112.  

Телефонні дзвінки на зазначені номери приймають оператори, які поділяються на 
операторів, що організовують рятувальну операцію, операторів-логістів та старших 
операторів – старших зміни. Зазвичай на телефонні дзвінки за номером 1247 
відповідають старші оператори. Прийом же дзвінків на екстрений номер 112 
здійснюється операторами, які організовують рятувальну операцію.  

Оператори, які організовують рятувальну операцію – це цивільні особи, які 
пройшли конкурсний відбір і пройшли річні курси підготовки. Вища освіта, щоб бути 
оператором, який організовує рятувальну операцію не потрібна.  

Підготовка операторів, які організовують рятувальну операцію, проводиться в 
поліцейській академії. Для їх навчання в академії створений відповідний центр 
підготовки операторів. Центр являє собою кімнату на 24 робочих місця для здобувачів 
професійної освіти та 2 робочі місця викладачів. За своєю суттю Центр підготовки при 
поліцейській академіє є резервним центром реагування на надзвичайні ситуації, який 
використовується, наприклад, у випадку якихось неполадок у одному з 4 (чотирьох) 
основних центрів. Під час проведення занять Центр підготовки можна поділити на 2 
(дві) окремі кімнати за допомогою телескопічних розсувних систем. Такий поділ 
дозволяє розділити групу на 2 (дві) підгрупи для кращого засвоєння знань.  

Підготовка триває 10 місяців, розпочинається у вересні місяці і закінчується у 
червні. Навчання становить 60 кредитів ECTS і розраховане на  40 тижнів. 1 кредит 
ECTS становить 20 годин практичного навчання та 6 годин самостійної роботи. 
Підготовка поділяється на модулі. Перший модуль – вступний. На його вивчення 
відводиться 4 (чотири) кредити ECTS. Під час вступного модуля здобувачі освіти 
отримують знання про майбутню професію (вступ до спеціальності), а також вивчають 
основи кримінального та адміністративного законодавства, конституційне право. Також 
у структуру першого модуля входить ознайомча практика у Центрі реагування на 
надзвичайні ситуації тривалістю 3 дні. Другий модуль присвячений вивченню 
поліцейської діяльності. На його вивчення відведено 7 (сім) кредитів ECTS. Здобувачі 
освіти вивчають нормативно-правові акти, які регламентують діяльність поліції, 
отримують знання про порядок дій поліції на місці події. Третій модуль присвячений 
вивченню діяльності рятувальних служб. На його вивчення відведено 6 (шість) кредитів 
ECTS. Майбутні оператори вивчають законодавство, яке регламентує діяльність 
рятувальних служб, вивчають вибухобезпеку, порядок дій в різних екстремальних 
ситуаціях. Четвертий модуль присвячений діяльності медичних працівників. Цей модуль 
є одним з найбільших, оскільки абсолютна більшість викликів стосується саме ситуацій, 
пов‘язаних із необхідністю надання потерпілим особам домедичної допомоги. На 
вивчення цього модуля відведено 15 (п‘ятнадцять) кредитів ECTS.  Під час проходження 
цього модуля здобувачі вивчають протоколи дій працівників медичних установ, 
алгоритми та принципи надання домедичної допомоги залежно від характеру та ступеня 
ушкоджень та  залежно від стану потерпілого, порядок транспортування/перенесення 
потерпілого, отримують знання про основні ознаки порушення життєдіяльності 
організму тощо. П‘ятий модуль присвячений вивченню «Інформаційної системи 
обробки надзвичайних повідомлень» – комп‘ютерної програми, за допомогою якої 
приймаються дзвінки на номер 112 та визначається пріоритетність надання допомоги. 
На його вивчення відведено 18 (вісімнадцять) кредитів ECTS. Інформаційна система 
обробки надзвичайних повідомлень має складну структуру. Основним елементом 
системи є опитувальник – розділ програми побудований за принципом «питання» – 
«відповідь» – «наступне питання на основі отриманої відповіді». Тобто залежно від 
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відповіді заявника система автоматично визначає, яке наступне питання необхідно 
поставити заявнику. В опитувальнику більшість питань сформульовані так, щоб заявник 
міг лише відповідати «Так» чи «Ні». Також питання не містять юридичної чи іншої 
складної, професійної термінології. Це зроблено з метою якнайскорішого визначення 
ситуації, яка склалася, та оперативного реагування на неї. Зокрема, отримавши відповіді 
на 2–4 питання Інформаційна система обробки надзвичайних повідомлень вже здатна 
визначити пріоритетність виклику, а час для направлення відповідних служб становить 
до 30 (тридцяти) секунд. При максимальному пріоритеті виклику час реагування на 
ситуацію становить до 2 (двох) хвилин.  

Також структурним елементом Інформаційної системи обробки надзвичайних 
повідомлень є картографічний додаток «GIS-112». Додаток являє собою карту міста, на 
якій в режимі реального часу відмічені місцезнаходження всіх нарядів поліції, швидкої 
допомоги та рятувальних служб. Крім будівель та споруд, на карті міста відмічені також 
і об‘єкти, які допомагають більш точно визначити місце надзвичайної ситуації. Це 
зокрема, зупинки громадського транспорту, пам‘ятники культури, артоб‘єкти тощо. 
Картографічний додаток самостійно визначає наряди, які в змозі найшвидше дістатися 
до місця події, визначає необхідну кількість таких нарядів та пропонує оператору-
логісту направити ці наряди на місце події. Завдання ж оператора, який організовує 
рятувальну операцію в цей самий час, полягає у подальшому максимальному зборі 
інформації про подію, що сталася, та її подальша передача нарядам, які вже направлені 
на місце події оператором-логістом.  

Крім прийому дзвінків за екстреним номером 112, Інформаційна система обробки 
надзвичайних повідомлень отримує сповіщення від автоматичних систем виявлення 
пожеж, екстрені сповіщення за допомогою SMS, а також екстрені повідомлення, 
надіслані системою безпеки автомобіля «eCall». 

У структуру п‘ятого модуля входить також проходження 2 (двох) навчальних 
практик у Центрі реагування на надзвичайні ситуації – зимової та весняної. Під час 
зимової практики здобувачі освіти розпочинають приймати так звані «легкі» дзвінки, 
але основною метою такої практики є поглиблене вивчення особливостей діяльності 
операторів, які організовують рятувальну операцію та Центру загалом. Під час же 
весняної навчальної практики здобувачі освіти вже опрацьовують всі виклики, але під 
безпосереднім керівництвом та контролем оператора Центру реагування на 
надзвичайні ситуації.   

Шостий модуль підготовки операторів, які організовують рятувальну операцію, 
містить низку вибіркових дисциплін: опрацювання дзвінків англійською мовою, 
опрацювання дзвінків російською мовою, професійна естонська мова, професійна 
англійська мова, професійна російська мова, опрацювання дзвінків підвищеної 
складності. Майбутній оператор самостійно визначає дисципліни, які йому знадобляться 
у подальшій його діяльності. На вивчення вибіркових дисциплін відведено 9 (дев‘ять) 
кредитів ECTS. 

За результатами підготовки майбутні оператори складають комплексний іспит, на 
який відводиться 1 (один) кредит ECTS. Всі здобувачі освіти, які склали комплексний 
іспит, отримують свідоцтво про професійну освіту і направляються на роботу до одного 
з 4 (чотирьох) центрів реагування на надзвичайні ситуації.      

У структуру операторів-логістів входять працівники поліції, берегової охорони, 
рятувальних служб. Оператор-логіст підключається до опрацювання виклику в момент, 
коли оператор, який організовує рятувальну операцію, визначив характер надзвичайної 
події, тобто в момент, коли визначено до компетенції яких служб належить реагування 
на цю ситуацію. Якщо ситуація вимагає втручання декількох служб, оператор, який 
організовує рятувальну операцію, підключає до опрацювання виклику операторів-
логістів різних служб (поліція, рятувальники, медики тощо). До структури операторів-
логістів належить також і працівник медичної служби, проте на відміну від операторів-
логістів поліцейських та рятувальників він не здійснює направлення нарядів медичних 
служб на місце події. Його основним обов‘язком є керування діями заявника щодо 
надання домедичної допомоги, підтримання життєдіяльності потерпілого у стабільному 
стані / поновлення життєдіяльності потерпілого до приїзду медичної допомоги.  

Підготовка операторів-логістів здійснюється безпосередньо на робочому місці. До 
операторів-логістів поліцейських вимоги більш жорсткі. На посаду поліцейського-
логіста може бути призначено поліцейського, який має досвід роботи в патрульній 
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поліції, тобто має досвід реагування на ситуації, які виникають «на вулиці».  
Старші оператори виконують роль безпосереднього керівника зміни. Зазвичай на 

зміну заступає 2 (два) старших оператори, один від поліції та один від рятувальної 
служби. Головним є оператор від поліції. Щоб бути старшим оператором, необхідно 
мати вищу освіту за напрямом роботи. Основним обов‘язком старших операторів є 
управління нарядами на місці події у випадку виникнення складної екстремальної 
ситуації. Старший оператор здійснює таке управління до того часу, поки на місце події 
не прибуде особа, яка прийме на себе безпосереднє керівництво рятувальною операцією.   

Всі оператори розміщуються в загальному залі, кожен за власним робочим 
місцем. Робоче місце оператора – це великогабаритний стіл, на якому розміщені 4 
(чотири) монітори, які під‘єднані до персонального комп‘ютера. Кожен монітор має своє 
призначення. На першому моніторі відображається місцезнаходження заявника. На 
другому моніторі в режимі реального часу відображається місцезнаходження нарядів 
поліції, швидкої допомоги та рятувальних служб. Третій монітор використовується для 
роботи з опитувальником, а четвертий – головне меню «Інформаційної системи обробки 
надзвичайних повідомлень». Також робоче місце оператора оснащено телефонним 
зв‘язком, оргтехнікою, канцелярським приладдям тощо. Під час спілкування із 
заявником оператори використовують навушники з мікрофоном, залишаючи руки 
вільними для роботи в «Інформаційній системі обробки надзвичайних повідомлень». 
Загалом оператори Центру реагування на надзвичайні ситуації приймають приблизно 1 
(одного) мільйона викликів за екстреним номером 112 [6]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що використання позитивного 
зарубіжного досвіду дозволяє швидко та ефективно досягти міжнародних стандартів 
екстреної допомоги населенню. Водночас «Система екстреної допомоги населенню за 
єдиним телефонним номером 112» є досить складним механізмом, для впровадження 
якого, крім аналізу позитивного зарубіжного досвіду, необхідно залучити досить широке 
коле спеціалістів з різних галузей.     

Оскільки в межах дослідження неможливо розкрити всі проблемні аспекти 
впровадження та функціонування «Системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112», нами акцентовано лише на одному з важливих елементів 
впровадження будь-якої державної програми – аналізі позитивних практик тих країн, де 
такі програми успішно реалізовані.  
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ABSTRACT 
Vadym Fursa. On the functioning of the «System of emergency assistance to the population 

on a single telephone number 112»: foreign experience and opportunities for its use in Ukraine. The 
article analyzes the positive foreign experience of the emergency assistance system to the single 
telephone number 112. 

It has been established that the main purpose of implementing the system of emergency assistance 
to the single telephone number 112 in Ukraine is to provide timely assistance to European level with the 
ability to communicate in foreign languages, prompt involvement of necessary emergency services, 
which is a decisive factor in providing assistance, emergency response. 

The study examines the structure of emergency response centers and their main powers. The main 
function of any emergency response center is to receive calls to the emergency number 112 and to refer 
the relevant units to assist the applicant or other persons who find themselves in an emergency. The 
functions of regional centers also include providing information to the public on issues that are not 
classified as emergency. 

The article also considers the issues of training employees who receive calls to the single 
emergency number 112, their interaction with each other during the performance of duties at emergency 
response centers, as well as their interaction with employees who directly provide assistance to scene. It is 
established that the training of operators who organize the rescue operation is carried out at the police 
academy. An appropriate operator training center has been set up for their training at the academy.  

According to the results of the study, it is concluded that the use of positive foreign experience 
allows to quickly and effectively achieve international standards of emergency care. 

Keywords: systems of emergency assistance to the population by a single telephone number 112, 
emergency response centers, emergency situation, emergency situation, rescue services. 
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ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ 
«ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ» ТА «ПРЕВЕНТИВНІ 

ЗАХОДИ» В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджено профілактичну та превентивну діяльність, що здійснюється 

працівниками Національної поліції України. Зокрема, детально проаналізовано чинне 
законодавство щодо проведення зазначених заходів. Надано їх визначення та розмежовано межі 
використання цієї  термінології, зважаючи на те що в положеннях чинного законодавства, що 
визначають адміністративну діяльність Національної поліції, відсутнє чітке розуміння поняття 
превентивної діяльності та профілактичної діяльності, й відповідно превентивних та 
профілактичних заходів. Зокрема, в  одних випадках вказані поняття ототожнюються, а в інших – 
розглядаються як різні види діяльності поліції. 

Ключові слова: профілактична діяльність, превентивна діяльність, профілактика 
злочинності, превентивні заходи поліції, профілактичні заходи, попередження злочинності, 
профілактична операція, попереджувальні заходи.  
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