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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
ОХОРОНИ
Для охорони й оборони об’єктів використовуються інженерно-технічні
засоби охорони (ІТЗО), що застосовуються, як правило, комплексно в
заборонених зонах, режимних приміщеннях (будинках, спорудженнях) і на
контрольно-пропускних пунктах.
Інженерно-технічними засобами охорони називаються різні інженерні
спорудження і загородження, а також технічні засоби і пристрої, що
застосовуються в системі охорони об’єктів, спеціальних вантажів з метою
підвищення надійності охорони і створення необхідних умов вартам і
військовим нарядам для виконання службово-бойових задач.
Комплексом
інженерно-технічних
засобів
охорони
(КІТЗО)
називається сукупність інженерних і технічних засобів, встановлених у
заборонних зонах, режимних приміщеннях (будинках, спорудженнях), на
контрольно-пропускних пунктах, а також у вартових приміщеннях
охоронюваних об’єктів, функціонально зв’язаних між собою і які
використовуються військами при виконанні ними службово-бойових задач по
охороні й обороні об’єктів.
Комплекс ІТЗО повинен відповідати наступним вимогам:
- забезпечувати виявлення порушника в умовах, обговорених у технічній
документації на апаратуру ТЗО, і сприяти його затримці з обліком дій
особового складу варти;
- бути в постійній готовності до застосування;
- мати високу перешкодозахищеність;

- передавати (приймати) достовірну інформацію від засобів виявлення, з
відповідною періодичністю відображення і документування;
- сприяти підвищенню надійності охорони об’єкта при максимальній
економії сил;
- задовольняти вимогам маскування, безпеки застосування і
економічності.
Комплексне застосування інженерно-технічних засобів в інтересах
охорони й оборони об’єктів й спеціальних вантажів є інженерно-технічним
засобом (ІТЗ) службово-бойової діяльності спеціальних частин Національної
гвардії України.
ІТЗО являють собою сукупність організаційних, тактичних і інженернотехнічних задач і заходів, пов’язаних із застосуванням інженерно-технічних і
спеціальних засобів з метою створення умов для підтримки необхідної бойової і
мобілізаційної готовності військ і взаємодіючих органів, а також їхніх
ефективних дій при виконанні службово-бойових задач.
Задачами інженерно-технічного забезпечення є:
впровадження в охорону сучасних інженерно-технічних засобів і
створення на їхній основі комплексів ІТЗО;
організація технічної експлуатації ІТЗО, що забезпечує їх високу
експлуатаційну надійність і перешкодозахищеність;
вміле й ефективне застосування ІТЗО у всіх видах службово-бойової
діяльності частин і підрозділів;
швидке відновлення (ремонт) при пошкодженнях ІТЗО і приведення їх у
робочий стан.
До інженерних засобів охорони (ІЗО) належать:
o основне огородження об’єкта;
o огородження забороненої зони (зовнішнє і внутрішнє);
o контрольно-слідова смуга (КСС);
o стежка наряду (дорога охорони);
o стежка фахівця ІТЗО;
o стежка інструктора службових собак;
o обладнання постів вартових собак;
o спостережні вежі, постові грибки, будки;
o вказівні, розмежувальні і попереджувальні знаки;
o інженерні загородження;
o окопи-укриття для вартових, для варт і застав;
o обладнання гальмових площадок, місць для несення служби вартовими на
залізничних платформах;
o інженерне обладнання контрольно-пропускних пунктів (КПП) і постів із
пропускними функціями в режимні будинки (приміщення, споруди).
До технічних засобів охорони (ТЗО) належать:
o засоби виявлення (ЗВ);
o засоби керування доступом на об’єкт (ЗКД);
o засоби збору, обробки і відображення інформації (ЗЗОВ) від засобів
виявлення і засобів керування доступом на об’єкт;
o засоби постового телефонного, радіозв’язку і тривожно-визивної
сигналізації;

o технічні засоби спостереження;
o допоміжні засоби (система електроживлення ТЗО, охоронне
електроосвітлення, кабельні мережі і комунікації, не стандартизоване
обладнання тощо).
Інженерно-технічні засоби охорони призначені для:
- видачі сигналів вартам про спроби проникнення порушників на
охоронюваний об’єкт (з об’єкта) через заборонену зону, автоматизовані КПП з
порушенням установленого порядку проходу, у режимне приміщення (будинок,
споруду) і до спеціальних вантажів у будь-який час доби і року;
- обмеження дій порушників при спробах їхнього проникнення на об’єкт
(з об’єкта), у режимне приміщення (будинок, споруду) і до спеціальних
вантажів;
- визначення часу і місця порушення забороненої зони, напрямку руху
порушника (на об’єкт, з об’єкта), часу і місця несанкціонованого проходу через
автоматизований КПП, у режимне приміщення (будинок, споруду);
- полегшення дій резервних груп варт по затримці порушників;
- створення вартам сприятливих умов для виконання службово-бойових
задач мінімальними силами;
- безперервного керування вартовими і вартами і своєчасним одержанням
від них оперативної інформації;
- дистанційного спостереження за діями порушників, вартових
(тривожних груп) і станом заборонних зон, КПП і режимних приміщень
(будинків, споруд);
- забезпечення маневру силами і засобами при несенні служби вартами;
- позначення кордонів заборонних зон, ділянок сигнальних рубежів і
постів охорони;
- реєстрації (документування) сигналів від засобів виявлення,
розпоряджень і команд, що віддаються посадовими особами варти, доповідей
вартових (тривожних груп);
- забезпечення встановленого режиму пропуску людей і транспорту на
об’єкт (з об’єкта) і режимні приміщення та будинки і створення необхідних
умов вартовим при несенні служби на КПП і постах із пропускними функціями;
- забезпечення необхідних умов для застосування в охороні об’єктів
службових собак.
Основним принципом побудови комплексу ІТЗО є відповідність його
складу і структури прийнятому на об’єкті способу охорони. При цьому
комплекс ІТЗО повинен забезпечувати підвищення ефективності виконання
службово-бойових задач вартами і військовими нарядами при оптимальній
чисельності задіяного до охорони особового складу і максимальної реалізації
його технічних можливостей.
Важливим критерієм відповідності структури КІТЗО прийнятому способу
охорони є розумна достатність кількості рубежів засобів виявлення й
інженерних загороджень. У залежності від цього КІТЗО може бути повним або
неповним.
Комплекс ІТЗО, склад і структура якого забезпечують реалізацію охорони
об’єкта способом оперативного чергування (СОЧ), називається повним.

Склад і структура комплексу ІТЗО (у тому числі повного)
визначаються:
o для знову прийнятих під охорону об’єктів - міжвідомчою комісією
(МВК), що враховує категорійність охоронюваного об’єкта, ступінь таємності й
обсяг проведених закритих робіт, ступінь уразливості об’єкта або його окремих
виробництв (будинків, споруджень, приміщень) ймовірним діям диверсійних і
терористичних груп (окремих осіб), дислокацію об’єкта, характер
навколишньої місцевості й інші фактори;
o для охороняємих об’єктів при реконструкції ІТЗО (КІТЗО) адміністрацією об’єкта по узгодженню з військовою частиною.
Обладнання об’єктів інженерно-технічними засобами охорони
здійснюється адміністрацією об’єктів відповідно до проектної документації,
розробленої у встановленому порядку. Технічне обслуговування комплексів
ІТЗО може здійснюватися силами військової частини або об’єкта. При передачі
комплексів ІТЗО під технічне обслуговування військовій частині актом
міжвідомчої комісії передбачається виділення для цієї мети необхідної
чисельності особового складу.
Інженерно-технічні засоби охорони, передані в експлуатацію військовим
частинам, залишаються на балансі охоронюваного об’єкта.
На військові частини при експлуатації ними інженерно-технічних
засобів охорони покладається:
o використання інженерно-технічних засобів охорони по прямому
призначенню і контроль за їхнім технічним станом;
o професійний добір і підготовка особового складу до експлуатації ІТЗО;
o технічне обслуговування ІТЗО;
o поточний ремонт ІТЗО;
o збір, облік і аналіз статистичних даних про експлуатаційну надійність
ТЗО і перешкодозахищеності засобів виявлення;
o організація матеріально-технічного забезпечення експлуатації ІТЗО,
їхнього обліку, збереження і консервації;
o ведення експлуатаційно-технічної й облікової документації;
o забезпечення заходів безпеки особового складу в ході застосування і
технічної експлуатації ІТЗО.
Адміністрація охоронюваного об’єкта з метою інженерно-технічного
забезпечення військовою частиною задач бойової служби:
o здійснює будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт інженернотехнічних засобів охорони;
o виділяє за заявками військової частини в межах затверджених
відомствами норм витрат експлуатаційні і будівельні матеріали, запасні
частини, інструмент, резервну і навчальну апаратуру, вимірювальні прилади
для ремонту й обслуговування ІТЗО;
o надає матеріали для зведення інженерних загороджень, окопів-укриттів у
заборонній зоні, у тому числі і на воєнний час, а також необхідну інженерну
техніку для проведення робіт у забороненій зоні (планування, обладнання
водовідвідних споруджень, засипання заболочених місць і т.п.), обробки
контрольно-слідової смуги;

o здійснює технічне обслуговування силових ліній електроживлення ТЗО і
засобів охоронного освітлення, засобів механізації транспортних КПП
(електроприводи воріт, шлагбаумів), з’єднувальних ліній засобів зв’язку і
засобів виявлення, що проходять по кабельним мережам об’єкта;
o забезпечує варти (застави) укриттями від зброї масової поразки
противника, надає приміщення (місця) у діючих сховищах, розташованих у
межах радіуса збору від вартових приміщень (не далі 500 м), з установкою в
них комутаторів для зв’язку з чатовими і військовою частиною, а в окремих
випадках, можливістю підключення дублюючих пультів управління ТЗО,
відеоконтрольних пристроїв ПТУ і радіостанцій;
o виділяє
дизель-генератори
(бензоагрегати)
для
резервного
електроживлення ТЗО, зарядки акумуляторних батарей, освітлення вартових
приміщень і КПП при аварійних ситуаціях і пально-мастильні матеріали для
цієї мети;
o забезпечує спеціалістів ІТЗО, що виконують службу в особливих умовах,
спеціальним харчуванням, спеціальним одягом і взуттям, необхідними
захисними засобами при наявності відповідного обґрунтування;
o надає технічну допомогу силами фахівців об’єкта в навчанні особового
складу підрозділів ІТЗО прийомам безпечного обслуговування ТЗО, проведенні
інструктажів з техніки безпеки й атестації інженерно-технічного складу
військової частини на право експлуатації електроустановок напругою до 1000
вольт.
Отже, навіть самі сучасні технічні засоби повною мірою ще не вирішують
проблеми підвищення надійності охорони об’єктів. Ці засоби потрібно вміло
застосовувати і грамотно експлуатувати. Особовий склад повинен швидко і
рішуче діяти при несенні служби, в чому й полягає основа надійності охорони
об’єктів.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНЖЕНЕРНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ
Інженерні засоби охорони, як правило, розміщуються в забороненій зоні спеціально виділеній, відгородженій смузі місцевості, що проходить по
периметру охоронюваної або контрольованої території об’єкта і призначеної
для виконання службово-бойових задач особовим складом військових частин
по охороні й обороні об’єктів.
Ширина забороненої зони в залежності від умов розташування об’єкта на
місцевості, прийнятого способу охорони, режимних вимог, а також
застосованих інженерно-технічних засобів повинна бути не менш:
- 20 метрів для об’єктів, розташованих поза міською смугою;
- 10 метрів для об’єктів, розташованих у міській смузі.
При проходженні забороненої зони по водяних ділянках її ширина
повинна бути не менш 50 метрів.
У забороненій зоні встановлюються (обладнуються) наступні
інженерні засоби:
o основне огородження;
o зовнішнє і внутрішнє огородження;
o контрольно-слідові смуги;
o дорога охорони (стежка нарядів);

інженерні загородження;
окопи-укриття;
постові грибки, будки, спостережні вежі;
попереджувальні, розмежувальні і вказівні знаки;
окопи-укриття і сховища для особового складу варт (застави);
водовідвідні спорудження (дренажні труби, лотки, канави, кювети).
Огородження об’єктів
Огородження призначаються для заборони проходу людей і проїзду
транспорту на об’єкт (з об’єкта) крім КПП, а також для обмеження або
виключення можливості спостереження за територією із зовнішньої сторони
об’єкта. Огородження будуються по периметру території об’єкта і межам
забороненої зони.
Огородження, що проходить по периметру території об’єкта, називається
основним, а огородження, що проходять по межах забороненої зони,
огородженнями забороненої зони (внутрішнім і зовнішнім).
До огороджень висуваються наступні вимоги:
 достатня висота і заглиблення у ґрунт, що задовольняють режимним
умовам об’єкта і максимально ускладнює його подолання;
 простота конструкції, висока міцність і довговічність;
 відсутність пристроїв (вузлів, конструкцій), що полегшують подолання
огороджень;
 прямолінійність і мінімальна кількість викривлень;
 економічність будівництва й експлуатації.
Основні огородження можуть бути проглядаємі і непроглядаємі, по
конструктивному виконанню - залізобетонними, цегельними, дерев’яними,
металевими, дротовими, сітчастими і змішаними конструкціями.
Висота основного огородження в малосніжних районах повинна бути не
менш 2,5 метрів, а в районах із глибиною сніжного покрову більш одного метра
- не менш 3 метрів.
Основні огородження є капітальними спорудженнями і будуються
об’єктами, як правило, по типовим проектам. Найбільш досконалими типами
основних огороджень є залізобетонні і сітчасті, посилені в протипідкопному
відношенні залізобетонним цоколем або арматурною сіткою.
Дерев’яні огородження використовуються в основному в якості
тимчасових терміном до 3 років. В окремих випадках для об’єктів, що
знаходяться поза населеними пунктами, основним огородженням може бути
лінійна частина сигнальних (сигнально-загороджувальних) засобів виявлення.
Основні огородження повинні забезпечувати установку і монтаж на них
засобів виявлення і лінійної частини сигнальних систем, кріплення
кронштейнів охоронного освітлення. Для виключення підкопів під основним
огородженням воно, як правило, заглиблюється в землю на 20-40 см.
На основних огородженнях можуть улаштовуватися сигнальні або
загороджувальні вертикальні, горизонтальні, похилі або V-подібні козирки
розміром 1,0-1,2 метри. Несигнальні козирки можуть підсилюватися дротовими
спіралями.
o
o
o
o
o
o

Заборонні зони вигороджуються, як правило, дротовими огородженнями
різних типів. У ряді випадків можуть використовуватися огородження у виді
штахетника, сітки або ґрат, декоративного чагарнику («жива огорожа»).
Висота огороджень забороненої зони повинна бути не менш 1,5 м, а в
районах із глибиною сніжного покриву більш одного метра не менше 2,0 м.
Інженерні загородження
Інженерними загородженнями називаються засоби і спорудження,
установлені або облаштовані на ближніх підступах, у забороненій зоні, на
підступах до життєво важливих центрів, будинків, споруд охоронюваного
об’єкта з метою обмеження руху порушника (противника) і створення
сприятливих умов для його затримання резервними групами варти в межах
забороненої зони або зони на підступах до життєво важливих центрів, будинків,
споруд.
По характеру впливу на порушника (противника) інженерні загородження
поділяються на мінно-вибухові і невибухові. Невибухові загородження, у свою
чергу, бувають постійними і переносними.
Мінно-вибухові загородження (МВЗ) встановлюються на ближніх
підступах і в заборонених зонах охоронюваних об’єктів для оборони їх у
воєнний час і призначені для нанесення втрат противнику.
Для прикриття об’єктів використовуються возимі комплекти
протипіхотних мін (ВКПМ-1, ВКПМ-2), протипіхотні міни різних типів,
прилади керованого вибуху й інші засоби, передбачені табелями озброєння
військових частин на воєнний час.
Розрахунки, схеми установки мін і комплектів керування мінними полями
завчасно розробляються штабами військових частин і включаються в плани
службово-бойового застосування військової частини (з’єднання) на воєнний
час.
Установка МВЗ і комплектів керування мінними полями здійснюється
силами військових частин по особливій вказівці.
Для виявлення противника МВЗ можуть доповнюватися сигнальними
мінами.
Невибухові загородження влаштовуються в заборонених зонах об’єктів,
на підступах до режимних будинків, споруд.
Постійні невибухові загородження проектуються і зводяться у виді
самостійного рубежу в заборонених зонах об’єктів. При цьому в якості
типового використовується загородження "Шипшина" різних модифікацій або
аналогічні конструкції, де за основу взяте огородження із сітки (типу "Рабиця",
КШОП, арматури) висотою 2,5-3,5 м у сполученні зі спіралями з колючого
дроту (стрічки), малопомітні перешкоди (МЗП), дротовими гірляндами.
В обмежених умовах рубіж невибухових загороджень допускається
сполучати з внутрішнім огородженням забороненої зони, висота якого в цьому
випадку збільшується до 2,5-3,5 м.
До постійних невибухових загороджень належать також дротові мережі
на високих і низьких колах, дротові огородження, загородження пакетів МЗП і
гірлянд із колючого дроту.
До переносного невибухового загородження належать дротові їжаки,
рогатки, спіралі із колючого дроту (стрічки), малопомітні перешкоди і дротові

гірлянди, установлені на уразливих ділянках або як доповнення до постійних
загороджень.
Конструкція невибухових загороджень повинна задовольняти
наступним вимогам:
 ускладнювати подолання порушником забороненої зони;
 обмежувати використання порушником підручних засобів (ножиць,
гострозубців, шестів, сходів тощо);
 бути ремонтопридатними;
 не перешкоджати нормальній роботі ЗО і несенню бойової служби
особовим складом варти.
Місця установки, типи і щільність невибухових загороджень
визначаються міжвідомчою комісією, завданням на проектування при
будівництві або реконструкції КІТЗО або внутрішньою комісією при
самостійному їхньому будівництві, виходячи з категорії об’єкта, способу його
охорони, характеру місцевості, наявності і стану доріг охорони. Невибухові
загородження встановлюються в забороненій зоні, як правило, після засобів
виявлення.
Для проходу (проїзду) і маневру резервних груп варти в забороненій зоні,
у невибухових загородженнях через 1000-1500 м облаштовуються хвіртки
(ворота), обладнані замикаючими пристроями (замками) і сигналізацією.
Конструкція хвірток і воріт повинна забезпечувати затримку порушника при
їхньому подоланні на час не менше, чим саме загородження.
Дротове огородження влаштовується з одного ряду колів (опор),
обплетених 7-12 нитками колючого дроту. Посилене дротове загородження
являє собою звичайне огородження висотою від 1,5 до 2 м, посилене з двох
сторін дротовими відтягненнями. Відтягнення кріпляться до малих колів, що
забиваються в проміжках між стовпами огородження на відстані 1,5 м від
нього. По відтягненнях розтягуються і прикріплюються в’язальним дротом по
три - чотири горизонтальні нитки з кожної сторони. Дротове загородження
може також підсилюватися козирками і дротовою мережею.
Дротова мережа на низьких колах улаштовується шириною 3 м. Коли
довжиною 70 см. забивають рядами в шаховому порядку на відстані 1,5 м один
від одного. Коли над поверхнею землі повинні підніматися на 15-20 см. Кожен
ряд колів і проміжки між рядами обплетені двома нитками колючого дроту.
Дріт прикріплюють скобами поверх колів (до торців). Спочатку протягують і
прибивають до колів першу нитку зі слабиною, потім другу, улаштовуючи
петлі.
Мережа з пакетів МЗП висотою 1,5 м складається з одного ряду стовпів
висотою 1,5 м над поверхнею землі, обплетених 5-7 нитками колючого дроту,
однією ниткою гладкого дроту діаметром 5-6 мм, натягнутої по верху стовпів, і
закріплених на ній пакетів МЗП, розгорнутих у виді намету.
Однобічне похиле загородження з пакетів МЗП складається з опор
(стовпів) висотою 3 м над поверхнею землі, установлених через 5 м, дроту
діаметром 5-6 мм, натягнутих по їхньому верху із похило встановленого пакета
МЗП. В якості опори для однобічного похилого загородження з пакетів МЗП
може використовуватися дротове або сітчасте внутрішнє огородження

заборонної зони, висота якого при цьому може бути збільшена за допомогою
металевих кронштейнів.
Дротова мережа в три ряди колів складається з трьох рядів забитих у
землю на глибину 55-60 см. дерев'яних колів, діаметром не менш 10 см.,
висотою над рівнем землі 1,2-1,5 м і обплетених колючим дротом або стрічкою.
Відстань між колами в кожному рядку - 3 м., між рядами - 1,5 м. Коли
забиваються в шаховому порядку.
Установлені коли обплітаються колючим дротом у наступному порядку:
o зовнішні ряди колів обплітаються трьома нитками дроту горизонтально і
двома по діагоналі;
o внутрішній ряд колів і проміжки між рядами обплітаються двома нитками
по діагоналі і горизонтально зверху.
Нижня нитка дроту протягується по колах на висоті 15-20 см. від землі,
відстань між наступними горизонтальними нитками - 48 см.
Рогатка складається з трьох хрестовин, скріплених подовженою
жердиною, обплетених по ребрах і навхрест колючим дротом. Хрестовини
зв'язуються з колів довжиною 1,5 м із загостреними кінцями. Довжина рогатки
становить 3 м. Рогатки можна робити з виступаючими колами. Щоб ускладнити
розтаскування рогаток їх скріплюють між собою дротом і прикріплюють до
землі за допомогою колів.
Рогатка тригранна перекидна призначена для обладнання заборонених
зон на об'єктах, що знаходяться в районах з великим сніжним покривом. Вона
складається з вертикальних стійок, що скріплюють бруси (жердини) і плетіння з
колючого дроту. Стійки до скріплюючих брусів (жердин) кріпляться за
допомогою хомутів, зроблених із гладкого дроту.
При відсутності снігу рогатка своїми опорами може прикріплюватися до
спеціально встановленого в ґрунті стовпчику висотою 15-20 см. У зимовий час
рогатка повинна прикріплюватися до однієї чи двох опор з таким розрахунком,
щоб була можливість піднімати її в міру збільшення товщини сніжного
покрову.
Дротові спіралі встановлюються на землі в два-три ряди по ширині й в
один-два яруси по висоті. При установці спіралі зв'язуються між собою дротом
і міцно прикріплюються за допомогою колів до землі. Дротові спіралі можуть
встановлюватися також по верху основного огородження і внутрішнього
огородження забороненої зони, як правило, в один ряд.
У розтягнутому виді пакет дротової спіралі являє собою циліндр
довжиною близько 10 м і діаметром 70-90 см. Вага пакета 20-25 кг.
Спіраль виготовляється за допомогою спеціального барабана,
встановленого на козлах, чи каркаса з дерев'яних колів. Спіралі з колючої
стрічки виготовляються за допомогою виробу "Самшит" і застосовуються
аналогічно дротовим.
Дротові гірлянди виготовляються як швидко встановлювані
загородження з гладкого чи колючого дроту. Загородження з дротових гірлянд
виготовляються розрахунком з 6-8 чоловік у виді об'ємної мережі розмірами
20х4х0,8 м, що складається з п'яти кільцевих гірлянд діаметром 0,8 м, з'єднаних
між собою скрутками з м'якого оцинкованого дроту. Крайні гірлянди мають по
дві - три нитки колючого дроту. До вузлів середньої гірлянди приєднана нитка з

гладкого дроту. Загородження кріпиться до землі анкерами з арматурної сталі
діаметром 8-14 мм, довжиною 40 см. із кроком 2,4 м.
Дротова мережа на рамі виготовляється з обрізків колючого дроту або
стрічки. Для цього в'яжеться рама розміром 4х3 м із брусів з поперечним
перерізом 5х8 см. натягнута проміжною стійкою і двома діагональними
розпірками. Після цього на рамі кріпляться спочатку подовжні і поперечні
нитки колючого дроту на відстані 0,5 м один від одного (підстава), а потім
діагональні нитки, що утворюють півкільця, проходячи через кути квадратів
підстави, утворених подовжніми і поперечними нитками дроту.
Рами, обплетені колючим дротом, застосовуються для посилення
наземної і надводної частин огородження, а також закриття лазів у ньому. Таке
огородження виготовляється зі шматків колючого дроту (стрічки), якими
обплітаються дерев’яні (металеві) рами. Для виготовлення рами застосовується
брусок 5х8 см. Розміри рами 3х2,2 м, із проміжною вертикальною стійкою
(стійка поділяє проліт навпіл). Усі вузли рами в’яжуться в шип для додання їм
твердості. На рамі кріпляться подовжні і горизонтальні нитки колючого дроту
на відстані 12-15 см. одна від іншої.
Рами прикріплюються до опор (висота їх 2,5 м, діаметр 14-16 см)
спеціальними хомутами або скрутками з гладкого дроту. По верху опор
натягаються дві нитки колючого дроту. До землі рами кріпляться скобами з
пруткової сталі діаметром 12- 14 мм.
Контрольно-слідова смуга
Контрольно-слідовою смугою (КСП) називається смуга місцевості,
поверхня якої в її природному стані або після спеціальної обробки забезпечує
фіксацію слідів і тривале їхнє збереження. Оскільки КСП демаскує систему
охорони, то її не рекомендується влаштовувати на об’єктах з суворим режимом
маскування.
До КСС пред’являються наступні вимоги:
o постійне забезпечення слідового режиму;
o безперервність проходження по всьому периметру об’єкта;
o достатня ширина, що виключає подолання її стрибком;
o відсутність на ній предметів, що полегшують її подолання без залишення
слідів;
o можливість застосування засобів механізації при її обробці по всій трасі
проходження.
Для забезпечення ефективності використання контрольно-слідової смуги
на ній встановлюється і суворо підтримується слідовий режим, що включає:
 заборону кому б то не було (у тому числі й особам охорони)
несанкціоновано знаходитися на КСП або переходити її;
 постійне підтримання КСП у робочому стані;
 безперервний контроль військовими нарядами за станом поверхні смуги з
метою виявлення слідів порушника;
 суворе дотримання порядку прибирання слідів спеціальними пристроями;
 обмежена кількість місць переходів КСП особами, що обслуговують
ІТЗО, і умовна позначка цих місць;

 дотримання суворого порядку допуску осіб для проведення робіт на КСП
і в районі її розташування;
 огляд КСП після проведення робіт на ній посадовими особами варти й
оцінку про стан у постовій відомості.
Контрольно-слідові смуги бувають штучні і природні. Ширина штучної
контрольно-слідової смуги встановлюється 6-8 м, у стиснутих умовах на
об’єктах, розташованих у межах міста, - не менше 4 м.
Ширина природних контрольно-слідових смуг може бути і більшою,
виходячи з розмірів заборонних зон і умов розташування об’єктів. Ділянки, де
неможливо обладнати КСС необхідної ширини, прикриваються інженерними
загородженнями.
У якості природної контрольно-слідової смуги використовуються:
- ґрунтова (піщаний або інший пухкий ґрунт);
- рослинна (рівномірний трав’яний покрив, як правило, газонна трава,
здатних залишати слід при проходженні через них);
- снігова (природний сніжний покрив).
Побудова природної контрольно-слідової смуги містить у собі
позначення її кордонів і попередню підготовку місцевості, на якій буде
розташовуватися КСС (очищення від сторонніх предметів, планування
місцевості забороненої зони, обладнання пристроїв для відводу дощових,
поталих, підгрунтових вод, посіву газонної трави і виконання інших робіт).
Позначення кордонів природної контрольно-слідової смуги на місцевості
здійснюється:
 ґрунтовими контрольними бороздами або установкою контрольних
ниток;
 рослинною установкою контрольних ниток;
 сніговою прокладкою контрольної лижні.
Штучна контрольно-слідова смуга може бути поораною або насипною.
Глибина оранки (висота насипки ґрунту) повинна бути не менше 15 см.
Поорана і насипна контрольно-слідова смуги приводяться в рихло-пухкий
стан боронуванням і нанесенням на їх поверхні малюнків за допомогою
профілю.
У місцях, де неможливо обладнати поорану або природну КСС (скельна
порода, топке болото, перезволожена місцевість з високим рівнем ґрунтових
вод, круті схили), улаштовуються додаткові невибухові інженерні
загородження на всю ширину забороненої зони. У місцях перетинання
забороненої зони з залізничними, шосейними і ґрунтовими дорогами
обладнуються насипні КСС.
Стежка наряду (дорога охорони)
Для пересування військових нарядів на транспортних засобах повинні
використовуватися, як правило, внутрішньооб'єктова дорожня мережа, а також
спеціальні дороги (дороги охорони), що можуть будуватися в забороненій зоні
або поза нею в залежності від ширини забороненої зони.
Дороги охорони повинні пролягати поза зоною дії засобів виявлення і
мати мінімальну кількість перетинань з існуючими на об'єктах автомобільними

і залізничними шляхами. Вони обладнуються дорожніми знаками (знаками
обмеження швидкості, покажчиками поворотів, підйомів, спусків тощо).
Дороги охорони, як правило, будуються для однобічного руху
автомобільного транспорту з шириною проїзної частини 3,0-3,5 м.
Для розвороту і роз'їзду з зустрічним транспортом на дорозі
влаштовуються, при необхідності, розширення на 2,5-3,0 м через кожні 5001000 м, у залежності від місцевих умов.
По видах покриття дороги охорони можуть бути:
o гравійні, щебеневі, жужільні з застосуванням в'язких матеріалів;
o асфальтобетонні і цементобетонні;
o залізобетонні збірні.
Стежка нарядів призначається для зручності пересування військових
нарядів. Вона будується уздовж контрольно-слідової смуги у випадку
відсутності дороги або охорони при віддаленні останньої від КСС більш ніж на
4 м. Стежка нарядів може бути ґрунтовою профільованою (непрофільованою), з
дерев'яним покриттям, асфальтованою, бетонною або залізобетонною. Ширина
стежки нарядів будь-якого виду повинна бути 0,75-1,0 м. стежка нарядів, крім
дерев'яних, на всьому протязі обладнується кюветами.
Ґрунтова профільована стежка нарядів обладнується на рівнинній
місцевості і косогорах.
Стежка нарядів з дерев'яним покриттям або щитів дощок влаштовується
на сирих і заболочених ділянках місцевості. Висота підйому настилу стежки
нарядів залежить від рівня паводкових вод.
Бетонна і залізобетонна стежки є найбільш облаштованими. Вони
облаштовуються, як правило, там, де конфігурація периметра забороненої зони
об'єкта в перспективі не буде піддаватися зміні, а рельєф місцевості не
ускладнює їхнього будівництва. Такі стежки можуть бути монолітними або
збиратися з залізобетонних плит.
Через водяні перешкоди і яри, які перетинаються стежкою нарядів,
улаштовуються перехідні містки з поручнями. Верхня площина настилу містка
по можливості повинна знаходитися па рівні поверхні стежки нарядів.
На крутих підйомах і спусках влаштовуються сходи із поручнями. Висота
сходинки повинна бути 20 см., ширина 25-30 см, довжина маршу східців більш
15 сходинок.
У зимовий час стежка нарядів, настили, пішохідні містки, сходи повинні
очищатися від снігу і льоду, а слизькі містки - посипатися піском або дрібним
шлаком.
Стежка фахівця ІТЗО влаштовується уздовж основного огородження
поруч з ним і призначена для пересування по ній військовослужбовців при
обслуговуванні лінійної частини засобів виявлення й інших ТЗО, розміщених
на основному огородженні. Вона може бути з покриттям або без нього,
шириною не менш 70 см.
Стежка інструктора службових собак прокладається в забороненій зоні на
місцевості, розчищеній від чагарнику, хмизу, високої рослинності й інших
предметів, що ускладнюють по ній рух, а через заболочені місця, струмки, ріки
і яри влаштовуються настили або перехідні містки.

Ширина смуги розчистки для стежки інструктора службових собак
повинна бути не менш 1 метра. Рух інших видів нарядів по цій стежці
забороняється.
Інженерне обладнання постів
До інженерного обладнання постів належать спостережні вишки, постові
гриби і будки, загородки у виді бар'єрів місць несення служби вартовими в
будинках і в режимних приміщеннях, попереджувальні, розмежувальні і
вказівні знаки, окопи-укриття, обмежувальні планки на гальмових площадках,
спеціально обладнані і загороджені місця для несення служби вартовими на
платформі (поручні, сходи), а також пристрої постів вартових собак.
Спостережні вишки можуть улаштовуватися для збільшення огляду і
кращого перегляду вартовими забороненої зони і підступів до об'єкта. Висота
вежі і місце її установки визначаються в залежності від рельєфу місцевості,
конфігурації забороненої зони й інших місцевих умов.
Вежі обладнуються засобами службового зв'язку і тривожно-викличної
сигналізації, а в окремих випадках переносними радіостанціями, дублюючими
пультами ТЗО охоронюваних ділянок, гучномовним зв'язком, технічними
засобами спостереження і управляючими прожекторами. Склад технічних
засобів для обладнання вишок визначається актом МВК або завданням на
проектування.
У районах, де взимку буває температура нижче -15°С, верхня будівля
вишки облаштовується склом, а в проміжках між дахом і бар'єром
встановлюється одне або два пересувні забрала. Пристрій пересувних забрал
повинний дозволяти вартовому при необхідності швидко відкривати їх для
поліпшення перегляду охоронюваної ділянки і застосування зброї. У районах,
де температура опускається нижче -30°С, вишки будуються утепленими.
Підлоги і стінки вишок робляться подвійними, а проміжки засипаються
теплоізоляційними матеріалами.
Спостережні вишки можуть бути дерев'яними, металевими або зі збірного
залізобетону.
Дерев'яна спостережлива вишка складається з будки, опор і сходів.
Дах вишки покривається листовим залізом. На даху встановлюється
блискавкоприймач зі сталевого прутка перетином 100 мм2 і довжиною не менш
270 мм для вишок висотою від 10 до 17 м. Як струмовідвід застосовується
сталевий дріт діаметром не менш 6 мм або сталева прямокутна смуга
перетином 48 мм2. Електроди заземлювачів виконують із пруткової, смугової
або кутової сталі перетином не менш 160 мм2, довжиною 2-3 м і розміщають на
віддаленні не менш 5 м від стежки нарядів (дороги охорони). З'єднання
блискавкоприймачів зі струмовідводами, а також заземлювачів між собою
виконуються зварюванням, при цьому довжина зварювального шва повинна
бути не менш подвійної ширини смуг, що зварюються, і не менш шести
діаметрів круглих провідників. На металевій спостережній вишці в будці
влаштовується дерев’яний настил, покритий діелектричним килимом.
Площадка вишки з усіх боків (крім входу) відгороджується бартером із
дощок.
Дерев’яні вишки, що мають висоту 7 м і більше, встановлюються на
фундамент, що загублюється до глибини промерзання ґрунту. Для підйому на

вишку і спуску з неї влаштовуються сходи з поручнями під кутом 45-60° до
рівня землі.
Металеві спостережні вишки можуть бути різної конструкції, як правило,
баштового типу, висотою 10-17 метрів. Вишка зводиться на залізобетонному
фундаменті. Для підйому на оглядову площадку й у будку обладнуються
сходові марші, розташовані у внутрішній частині несучої конструкції вишки. У
верхній частині вишки здійснюється болтове і зварне кріплення підстави будки
й оглядової площадки. Будка обладнується подвійними стінками з
теплоізоляційним матеріалом і заскленими вікнами з усіх боків для ведення
кругового огляду.
Для огляду місцевості в непогоду або при слабкій видимості, навколо
будки влаштовується оглядова площадка з поручнями, шириною 0,8-1,0 м.
Додатково вишка кріпиться 4 відтягненнями до анкерів.
Постові грибки призначаються для розміщення засобів службового
зв'язку і тривожно-викличної сигналізації, постового одягу і встановлюються в
забороненій зоні, як правило, у центрі ділянок постів на відстані не більш 1 м
від стежки нарядів.
Постові грибки виготовляються з дерева або металоконструкцій з
використанням дерев'яних і пластмасових деталей і фарбуються в зелений
колір.
Постові будки встановлюються на КПП або у забороненій зоні і
призначаються для розміщення в них засобів службового зв'язку, тривожновикличної сигналізації, кабін із пропусками водіїв транспортних засобів і осіб,
що супроводжують транспорт (вантаж), співробітників, рамок зі зразками
перепусток, підписів і зліпків печатки, постового одягу. Постові будки можуть
бути цегельними, дерев'яними і зі збірного залізобетону з використанням
металоконструкцій, склопластику, пресованих і дерев'яних деталей. У районах,
де температура опускається нижче -30°С, у постових будках передбачається
опалення (електрокалорифери, електроплити, парове опалення тощо).
Розміри і типи постових будок визначаються проектною організацією, а
на діючих об'єктах, при необхідності, режимними органами і командуванням
військових частин. Постові будки фарбуються в зелений колір.
Для попередження про заборону проходу в заборонену зону по лінії її
огороджень установлюються попереджувальні знаки з написом "Заборонена
зона. Прохід (проїзд) заборонений (закритий)", в окремих випадках може бути
попереджувальний знак з написом "Стороннім особам прохід заборонений".
Напис робиться українською мовою. Щити для попереджувальних знаків
виготовляються з листового металу або склопластику й фарбуються в білий
колір, написи на них виконуються чорною фарбою.
Попереджувальні знаки встановлюються по зовнішньому і внутрішньому
огородженні забороненої зони на відстані не більш 50 м один від одного з
використанням наявних опор або окремих стовпів огородження.
Попереджувальні знаки в обов'язковому порядку встановлюються на
викривленнях (кутах) забороненої зони, хвіртках і воротах у заборонені зони.
Для позначення кордонів ділянок постів у забороненій зоні
застосовуються розмежувальні знаки. Вони нумеруються і послідовно
встановлюються в забороненій зоні таким чином, щоб добре були видні

військовим нарядам і не проглядалися сторонніми особами з зовнішньої
сторони забороненої зони. Розмежувальні знаки виготовляються з листового
металу або склопластику і можуть встановлюватися на дерев'яних,
залізобетонних, металевих опорах або на спеціальних кронштейнах.
Розмежувальні знаки оформлюються білою і чорною фарбою.
Для позначення кордонів між вартами (заставами) встановлюються
розмежувальні знаки на окремо стоячій опорі або на опорі основного
огородження лицьовою стороною до охоронюваного об'єкта. Написи
виконуються чорною фарбою, вказівні стрілки - червоною.
Для позначення кордонів ділянок сигналізації в забороненій зоні
встановлюються вказівні знаки. Вони виготовляються з листового металу або
пластмаси у виді прямокутника, пофарбованого в білий колір, розділеного на
дві рівні частини й окантовані чорною смугою шириною 15 мм. У
прямокутниках чорною фарбою наносяться номери ділянок. Вказівні знаки
кріпляться, як правило, на міждільничній опорі лінійної частини засобів
виявлення, розміщуються на спеціальних стовпах або наносяться фарбою на
огородженні.
Пости вартових собак влаштовуються для створення необхідних умов для
застосовуваних в охороні об'єктів вартових собак. З цією метою в забороненій
зоні обладнуються блок-пости, пости вільного несення служби і пости глухої
прив'язі (на найбільш уразливих ділянках охорони).
Блокпост розміщується на очищеній від кущів, пеньків та інших
сторонніх предметів смузі місцевості шириною 6 м (при довжині ланцюга
2,5 м) і 7 м (при довжині ланцюга 3 м) і обладнується двома стовпами з
відтягненнями і натягнутим між ними тросом або дротом діаметром 6-8 мм.
Стовпи діаметром 22 см і довжиною 3,0-3,5 м закопуються в землю на глибину
1,0-1,5 м на відстані 20-80 м один від одного. Кріплення і натяг дроту (тросу)
між стовпами здійснюється за допомогою натяжних болтів. Дріт (трос)
підвішується на висоті не менш 1,5 м від землі, стріла її провису не повинна
бути більше 0,5 м.
На дроті (тросі) монтується спеціальний блок, до якого за допомогою
карабіна прикріплюється ланцюг довжиною 2,5-3,0 м. Щоб уникнути
скручування ланцюга в її верхньому кінці монтується серга.
Для запобігання ударів собаки об стовпи і закручування ланцюга навколо
стовпів на дроті (тросі) у 3 м від стовпів закріплюються затримки (обмежники).
Карабін і ланцюг повинні бути випробувані на розрив силою 150-200 кг.
Для укриття вартового собаки від дощу, снігу і вітру посередині блокпосту встановлюється тристопна будка, звернена відкритою стороною убік
охоронюваного об'єкта.
Пост глухої прив'язі обладнується на розчищеній (спланованій) круглій
площадці діаметром 7 м. На заболоченій і нерівній місцевості площадка
обладнується настилом з дощок. У центрі площадки встановлюється стовп
діаметром 20 см і висотою (від землі) 0,7-1,0 м. У торці стовпа встановлюється
вільно обертовий вертлюг для кріплення ланцюга. Довжина ланцюга 2,5-3,0 м.
При розташуванні посту глухої прив'язі в режимному будинку ланцюг
кріпиться до скоби або кільця, прикріпленим до дверної коробки або стіни. Для
укриття собаки від непогоди на посту встановлюється тристінна будка.

Окопи-укриття і сховища для особового складу варт (застави)
Для оборони об'єкта і захисту особового складу від засобів масового
ураження будуються сховища для варт (застави), а поблизу постів і вартових
приміщень зводяться окопи-укриття. Будівництво сховищ і окопів-укриттів
здійснюється силами підрядних організацій за рахунок об'єктів.
Окопи - укриття на 1-2 чоловік влаштовуються:
 по периметру об'єкта через 500-1000 м, відносно до рельєфу місцевості і
конфігурації периметра при організації служби способом оперативного
чергування і на ділянці кожного посту при організації служби способом
виставляння чатових на пости;
 біля КПП по пропуску людей, автомобільного і залізничного транспорту;
 біля охоронюваних режимних будинків (споруд) або групи будинків;
 біля вартового приміщення (застави).
На об'єктах, розташованих у місцях, що не мають достатньої ширини
забороненої зони, окопи-укриття в мирний час можуть не зводитися.
На всіх об'єктах складаються картки прив'язки відсутніх окопів-укриттів,
вогневих точок в охоронюваних будинках і розрахунки по їхньому обладнанню.
Картки і розрахунки зберігаються в штабі військової частини.
Окопи-укриття будуються з залізобетонних стандартних елементів,
монолітного залізобетону або металевих конструкцій.
Застосовані для окопів-укриттів залізобетонні і металеві конструкції
повинні розраховуватися на тиск у фронті ударної хвилі 1,5-2,0 кгс/см2 і мати
коефіцієнт ослаблення по іонізуючому випромінюванню не менш 100.
Окопи-укриття на місцевості з високим рівнем ґрунтових вод
влаштовуються напівзаглиблено або насипного типу з основою із
залізобетонних або металевих конструкцій.
Окопи-укриття обладнуються засобами зв'язку, кришками, що
защіпаються зсередини, сходами, площадками для ведення вогню і
спостереження, амбразурами зі шторками, що закриваються. Зверху можуть
бути встановлені бронековпаки (ковпаки, зварені з листової сталі) з
амбразурами, що закриваються.
Укриття для вартових від впливу радіоактивного опромінення і
сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) при аварійній ситуації на
охоронюваному об'єкті можуть зводитися в наземному виконанні.
Для захисту особового складу варти (застави) від зброї масового
ураження і сильнодіючих отруйних речовин зводиться сховище відповідного
класу в залежності від категорії захисту об'єкта і населеного пункту за планом
цивільної оборони.
Сховища можуть бути виконані з монолітного, збірного залізобетону,
металевих конструкцій типового виготовлення або спеціально розроблених
проектними організаціями конструкцій.
Для укриття особового складу варти (застави) можуть використовуватися
сховища, призначені для співробітників об'єкта, при цьому надані площі
відокремлюються
капітальними
або
збірно-розбірними
сітчастими
перегородками, а дублікати ключів від сховища зберігаються в опечатаному
адміністрацією об'єкта пеналі у начальника варти (застави).

Необхідні площі визначаються з розрахунку 0,5 м2 на особу, а також по
2 м2 на начальника варти (застави) і його помічників.
У сховищі повинен бути встановлений дублюючий комутатор зв'язку з
усіма постами, штабом військової частини, черговим об'єкту і режимного
органу об'єкта, антенно-фідерні введення для підключення радіостанцій, а в
окремих випадках дублюючий пульт керування ТЗО і відеоконтрольні пристрої
ПТУ.
Висновок
Навіть самі сучасні технічні засоби повною мірою ще не вирішують
проблеми підвищення надійності охорони об’єктів. Ці засоби потрібно вміло
застосовувати і грамотно експлуатувати.
Правильне застосування, вміла експлуатація і грамотне технічне
обслуговування технічних засобів охорони вимагають відповідної технічної
підготовки особового складу всіх категорій. Тому на сучасному етапі великого
значення набуває засвоєння фахівцями сучасних ІТЗО, підвищення рівня
інженерно-технічної підготовки.
Контрольні питання:
1. Що розуміють під інженерно-технічними засобами охорони?
2. Що називається комплексом інженерно-технічних засобів охорони?
3. Яким вимогам повинен відповідати комплекс інженерно-технічних засобів
охорони?
4. Що є задачами інженерно-технічного забезпечення?
5. Що належить до інженерних засобів охорони?
6. Для чого призначаються інженерно-технічні засоби охорони?
7. Що є основним принципом побудови комплексу інженерно-технічного
забезпечення?
8. Які задачі покладаються на військові частини при експлуатації ними
інженерно-технічних засобів охорони?
9. Які функції у адміністрації охоронюваного об’єкта щодо інженернотехнічного забезпечення охорони об’єкту?
10. Основні вимоги до огороджень.
11. Основні вимоги до інженерних загороджень.
12. Основні вимоги до невибухових загороджень.
13. Що розуміють під дротовим огородженням та контрольно–слідовою
смугою?
14. Які вимоги висувають до контрольно-слідової смуги?
15. Що таке слідовий режим?
16. Основні вимоги до стежки наряду.
17. Що належить до інженерного обладнання постів?
18. Основні вимоги до окопів-укриттів і сховища для особового складу варт
(застави).

