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Анотація 
Метою навчальної дисципліни є формування знань, компетентостей щодо поняття, 
підстав, порядку застосування оперативно-розшукових заходів, виконання доручень 
органів досудового розслідування на проведення негласних слідчих(розшукових) дій, 
напрямів взаємодії оперативних та інших підрозділів у процесі виконання завдань ОРД, 
кримінального судочинства. 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

• Знати визначення оперативно-розшукової діяльності. Знати та розуміти принципи, 
функції та методи оперативно-розшукової діяльності, перелік та повноваження 
суб’єктів ОРД, особливості процесу реалізації результатів ОРД.  

• Знати та розуміти форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами; 
визначення та види оперативно-розшукових заходів; підстави та порядок їх 
проведення; основні напрями реалізації результатів оперативно-розшукової 
діяльності. 

• Вільно орієнтуватися у законодавстві, яке регулює оперативно-розшукову 
діяльність, та бачити перспективи його розвитку. Набуття навичок щодо 
використання результатів ОРД у кримінальній процесуальній діяльності. 

• Набуття навичок застосування практики Європейського суду з прав людини щодо 
міжнародних стандартів у галузі застосування спеціальних засобів розслідування. 

• Вміти виявляти та фіксувати фактичні дані, що можуть сприяти формуванню 
доказів у кримінальному провадженні та використовувати результати ОРД у 
процесі доказування. 
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Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

СВО 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 08 Право 
081 Право 

вибіркова 

Модулів - 1 Рік підготовки 



Змістових модулів – 1 

4-й 
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8 

Лекції 

30 год. 2 год. 

Практичні 

Загальна кількість годин 90 
 

бакалавр 
14 год. 2 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 
форми навчання – 4 

 
 

46 год. 86 год. 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю 

залік 

 
 

Зміст дисципліни за темами 
 

Тема 1. Сутність, правова основа та завдання оперативно-розшукової 
діяльності. 
Предмет, система та завдання курсу “Оперативно-розшукова діяльність”. Поняття та 
сутність оперативно-розшукової діяльності, її значення в боротьбі зі злочинністю. 
Оперативно-розшукове законодавство України. Нормативно-правові акти виконавчих 
органів влади та правоохоронних відомств. Міжнародно-правове регулювання 
співробітництва правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. Конституційні та 
загальноправові принципи оперативно-розшукової діяльності. Галузеві принципи 
оперативно-розшукової діяльності. Перелік завдань ОРД. Стратегічні і тактичні завдання 
ОРД. 
 
Тема 2. Принципи та гарантії законності під час здійснення оперативно-
розшукової діяльності. 
Поняття, сутність та система принципів оперативно-розшукової діяльності. Правове та 
науково-практичне визначення мети і завдань ОРД. Попередження злочинів. 
Припинення злочинів оперативними підрозділами. Розшук осіб оперативними 
підрозділами. Гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод громадян 
під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Гарантії законності при 
використанні інформації та результатів оперативно-розшукової діяльності. Порядок 
проведення оперативно-розшукових заходів, що суттєво обмежують конституційні права 
та свободи громадян. Відомчий контроль за ОРД. Права громадян та юридичних осіб з 
приводу обмеження їхніх прав і свобод. Порядок поновлення порушених прав і 
відшкодування матеріальних та моральних збитків. 
 
Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності.  
Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у системі МВС України. 
Характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України (кримінальна 
поліція), їх система, структура та компетенція. Законодавчі та відомчі акти, які 
визначають функції й обов’язки оперативних підрозділів. Підрозділи, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність у системі Служби безпеки України. Підрозділи, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність у системі прикордонної служби. 
Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність в управлінні державної 
охорони. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у системі органів 



податкової служби. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у 
системі органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Співвідношення 
термінів „суб’єкти оперативно-розшукової діяльності” та „сили оперативно-розшукової 
діяльності”. Співробітники оперативних підрозділів та особи, залучені до виконання 
завдань ОРД на конфіденційній основі, як складові поняття „сили ОРД”.  
 
Тема 4. Права і обов’язки підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність.  
Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. Оперативні підрозділи органів 
кримінальної поліції та їх компетенція. Характеристика прав та обов’язків працівників 
оперативних підрозділів.  
 
Тема 5 Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності. 
Система та тлумачення підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності. 
Припинення злочинів оперативними підрозділами. Розшук осіб оперативними 
підрозділами. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності. 
 
Тема 6. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.  
Вихідні положення оперативно-розшукової інформації. Оперативно-розшукова 
інформація як фактор усунення невизначеності. Різноманітність оперативно-розшукової 
інформації. Джерела оперативно-розшукової інформації. Вимоги, що висуваються до 
оперативно-розшукової інформації. Оптимальність, повнота, точність, лаконічність 
інформації. Логічність викладення інформації. Визначення достовірності інформації. 
Пізнавальне значення оперативно-розшукової інформації та її класифікація. 
Класифікація оперативно-розшукової інформації.  Сутність та значення інституту 
конфіденційного співробітництва. Правова основа конфіденційного співробітництва. 
Принципи конфіденційного співробітництва. Особи, які залучаються до участі в ОРД. 
Підстави і умови для залучення особи до участі в ОРД. Агент як основна особа, яка 
залучається до участі в ОРД. Права, обов’язки і відповідальність агента.  
 
Тема 7. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.  
Поняття, сутність, правова основа реалізації оперативно-розшукової інформації та 
використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Напрямки використання 
матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Поняття і види матеріалів оперативно-
розшукової діяльності. Організація використання матеріалів негласних слідчих 
(розшукових) дій та матеріалів ОРД у кримінальному процесі. Підготовка зібраної у 
процесі документування інформації до реалізації. Систематизація, вивчення і оцінка 
отриманих фактичних даних, складання плану їх реалізації. Аналіз інформації при 
підготовці матеріалів оперативно-розшукової справи до реалізації. Підготовка необхідних 
матеріалів для передачі слідчому. Складання єдиного погодженого плану слідчих дій і 
оперативно-розшукових заходів.  
 
Тема 8. Контроль і нагляд за дотриманням законності під час проведення 
оперативно-розшукової діяльності.  
Правові основи прокурорського нагляду за ОРД. Сутність прокурорського нагляду за 
законністю в ОРД. Предмет та межі прокурорського нагляд, його повноваження. Поняття 
та значення судового контролю. Об’єкт і предмет судового контролю. Процесуальний і 
матеріальний результат контролю. Зміст судового контролю.  
 
Тема 9. Оперативно-розшукові заходи.  
Оперативно-розшукові заходи. Поняття та сутність оперативно-розшукових заходів, їх 
співвідношення з негласними слідчими (розшуковими) діями. Система та класифікація 
оперативно-розшукових заходів. Підстави для проведення оперативно-розшукових 
заходів. Умови проведення оперативно-розшукових заходів. Оперативно-розшукові 
заходи, проведення яких не потребує отримання дозволу, як інструментарій попередньої 



перевірки отриманої оперативної інформації. Правова основа оперативно-розшукових 
заходів, проведення яких не потребує отримання дозволу: розвідувальне (оперативне) 
опитування, оперативний огляд, особистий пошук. Оперативно-розшукові заходи, 
проведення яких потребує отримання дозволу слідчого судді, прокурора, керівника 
оперативного підрозділу.  
 
Тема 10. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 
 Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом. 
Негласне співробітництво особи з оперативним підрозділом. Обмеження на залучення до 
співробітництва окремих категорій громадян. 
 
Тема 11. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів 
та осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. 
 Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів. 
Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних працівників. Спеціальні 
заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх близьких 
родичів. Правові підстави звільнення оперативного працівника від кримінальної 
відповідальності. Захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві. 

 
Види навчальних занять та навчальної діяльності 

 

 Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п С/І л п С/І 

Сутність, правова основа та 
завдання оперативно-розшукової 
діяльності. 

7 2 1 4 7    

Принципи та гарантії законності 
під час здійснення оперативно-
розшукової діяльності. 

7 2 1 4 7    

Суб’єкти оперативно-розшукової 
діяльності.  

7 2 1 4 7    

Права і обов’язки підрозділів, що 
здійснюють оперативно-
розшукову діяльність. 

7 2 1 4 7    

Підстави та строки проведення 
оперативно-розшукової 
діяльності. 

8 2 1 5 8    

Інформаційне забезпечення 
оперативно-розшукової 
діяльності.  

7 2 1 4 7    

Використання матеріалів 
оперативно-розшукової 
діяльності.  

9 4 1 4 9    

Контроль і нагляд за 
дотриманням законності під час 
проведення оперативно-
розшукової діяльності.  

10 4 2 4 10    

Оперативно-розшукові заходи. 8 2 2 4 8    

Сприяння здійсненню 
оперативно-розшукової 
діяльності. 

10 4 2 4 10    



Соціальний і правовий захист 
працівників оперативних 
підрозділів та осіб, які 
залучаються до виконання 
завдань оперативно-розшукової 
діяльності. 

10 4 1 5 10    

Разом  
90 30 14 46 90 6 6 78 

 

Теми та питання на практичні заняття 
Тема 1. Сутність, правова основа та завдання оперативно-розшукової діяльності. 
Оперативно-розшукове законодавство України. Нормативно-правові акти виконавчих 
органів влади та правоохоронних відомств. Міжнародно-правове регулювання 
співробітництва правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.  
 
Тема 2. Принципи та гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності. 
Гарантії законності при використанні інформації та результатів оперативно-розшукової 
діяльності. Відомчий контроль за ОРД. Права громадян та юридичних осіб з приводу 
обмеження їхніх прав і свобод. Порядок поновлення порушених прав і відшкодування 
матеріальних та моральних збитків. 
 
Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності.  
Співвідношення термінів „суб’єкти оперативно-розшукової діяльності” та „сили 
оперативно-розшукової діяльності”. Співробітники оперативних підрозділів та особи, 
залучені до виконання завдань ОРД на конфіденційній основі, як складові поняття „сили 
ОРД”. Характеристика оперативних підрозділів  
 
Тема 4. Права і обов’язки підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.  
 Оперативні підрозділи органів кримінальної поліції та їх компетенція. Права 
спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Застосування 
оперативними підрозділами засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та 
вогнепальної зброї. 
 
Тема 5 Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності. 
 Система та тлумачення підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності. 
Припинення злочинів оперативними підрозділами. Розшук осіб оперативними 
підрозділами. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності. 
 
Тема 6. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.  
 Оперативно-розшукова інформація як фактор усунення невизначеності. Різноманітність 
оперативно-розшукової інформації. Визначення достовірності інформації. Пізнавальне 
значення оперативно-розшукової інформації та її класифікація. Сутність та значення 
інституту конфіденційного співробітництва. Правова основа конфіденційного 
співробітництва. 
 
Тема 7. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.  
Поняття і види матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Організація використання 
матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів ОРД у кримінальному 
процесі. Підготовка зібраної у процесі документування інформації до реалізації. Аналіз 
інформації при підготовці матеріалів оперативно-розшукової справи до реалізації. 
Складання єдиного погодженого плану слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. 
 
Тема 8. Контроль і нагляд за дотриманням законності під час проведення оперативно-



розшукової діяльності.  
Правові основи прокурорського нагляду за ОРД. Сутність прокурорського нагляду за 
законністю в ОРД. Предмет та межі прокурорського нагляд,. Поняття та значення 
судового контролю. Об’єкт і предмет судового контролю. Процесуальний і матеріальний 
результат контролю. Зміст судового контролю.  
 
Тема 9. Оперативно-розшукові заходи.  
Оперативно-розшукові заходи. Поняття та сутність оперативно-розшукових заходів, їх 
співвідношення з негласними слідчими (розшуковими) діями. Система та класифікація 
оперативно-розшукових заходів. Підстави для проведення оперативно-розшукових 
заходів. Умови проведення оперативно-розшукових заходів. 
 
Тема 10. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 
Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом. Негласне 
співробітництво особи з оперативним підрозділом. Обмеження на залучення до 
співробітництва окремих категорій громадян. 
 
Тема 11. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які 
залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. 
 Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх 
близьких родичів. Правові підстави звільнення оперативного працівника від 
кримінальної відповідальності. Захист особи, яка залучається до виконання завдань 
оперативно-розшукової діяльності. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві. 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни 
оцінюється за рейтинговою системою. 

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час 
практичних занять.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або виконання 
тестів чи контрольних робіт, задач та інших завдань на практичних заняттях.  

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв'язання задачі) також 
підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. Студент повинен 
перездати незадовільну оцінку протягом двох тижнів і отримати позитивну оцінку, яка 
враховується під час визначення середнього балу поточної успішності. Не перескладена 
заборгованість тягне виставлення за іспит оцінки «0» FX.  

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по дисципліні є іспит, 
на якому результати їх навчальної роботи оцінюються за весь період вивчення 
дисципліни за 50 – бальною шкалою. Іспит проводиться в усній формі. 

За результатами вивчення дисципліни при складанні іспиту студент отримує 
підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене 
оцінок за поточну успішність і оцінки за іспит.  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 
заліків). 

• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 



 
Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

 
Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 
оцінка з 

диференційованого 
заліку 

 
Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  
 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 
61-70 D Задовільно  

Задовільно  
51-60 Е  Достатньо 
 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 
відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової 
практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до 
конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного 
курсу. 

 
81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але 

правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 
 
71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах 
вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав 
інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших 
джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох 
базових джерелах.  

 
61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із 
рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 
51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела 
інформації навчальної дисципліни. 

 
0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у 
виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною 
літературою з дисципліни. 
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8. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у  кримінальному  судочинстві: Закон 
України від 23 грудня 1993 року № 3782 - ХІІ. Верховна Рада України. 
9. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон 
України від 04 березня 1998 року № 160/98- ВР. Верховна Рада України. 
10. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 р. № 1777- ХІІ. Верховна 
Рада України. 
11. Про Збройні сили України: Закон України від 06.12. 1991 р. № 1934- ХІІ. Верховна Рада 
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3. Міністерство внутрішніх справ України: офіційний сайт. URL: https://mvs.gov.ua/ 
4. Державна прикордонна служба України: офіційний сайт. URL: https://dpsu.gov.ua/ 
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (Денна форма навчання) 

№ 

з/п Тема 
Загальний 

обсяг,  
годин 

Лекції,  
годин 

Практичні 

заняття,  
годин 

Лабораторні 

роботи, 
годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  
годин 

Індивідуальні 

завдання,  
годин  

(із обсягу 

СРС)  
Денна форма навчання 
1 Сутність, правова основа та завдання оперативно-

розшукової діяльності. 12 2 2 - 8 - 

2 Принципи та гарантії законності під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності. 12 2 2 - 8 - 

3 Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. 16 4 4 - 8 - 

4 Права і обов’язки підрозділів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність. 16 4 4 - 8 - 

5 Підстави та строки проведення оперативно-розшукової 
діяльності. 12 2 2 - 8 - 

6 Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності. 11 2 2 - 7 - 

7 Використання матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності.  16 4 4 - 8 - 

8 Контроль і нагляд за дотриманням законності під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності. 11 2 2 - 7 - 

9 Оперативно-розшукові заходи. 16 4 4 - 8 - 
10 Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 16 4 4 - 8 - 

11 
Соціальний і правовий захист працівників оперативних 

підрозділів та осіб, які залучаються до виконання завдань 

оперативно-розшукової діяльності. 
12 2 2 - 8 - 

Всього з навчальної дисципліни за 
денною формою навчання:  

150 32 32 - 86 - 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (Заочна форма навчання) 



№ 

з/п Тема 
Загальний 

обсяг,  
годин 

Лекції,  
годин 

Практичні 

заняття,  
годин 

Лабораторні 

роботи, 
годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  
годин 

Індивідуальні 

завдання,  
годин  

(із обсягу 

СРС)  
Денна форма навчання 
1 Сутність, правова основа та завдання оперативно-

розшукової діяльності. 13 1 1 - 11 - 

2 Принципи та гарантії законності під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності. 13 1 1 - 11 - 

3 Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. 13 1 1 - 11 - 

4 Права і обов’язки підрозділів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність. 16 2 2 - 12 - 

5 Підстави та строки проведення оперативно-розшукової 
діяльності. 15 1 2 - 12 - 

6 Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності. 13 1 1 - 11 - 

7 Використання матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності.  13 1 1 - 11 - 

8 Контроль і нагляд за дотриманням законності під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності. 13 1 1 - 11 - 
9 Оперативно-розшукові заходи. 15 1 2 - 12 - 

10 Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 13 1 1 - 11 - 

11 
Соціальний і правовий захист працівників оперативних 

підрозділів та осіб, які залучаються до виконання завдань 

оперативно-розшукової діяльності. 
13 1 1 - 11 - 

Всього з навчальної дисципліни за 
денною формою навчання:  

150 12 14 - 124 - 



Додаток 1  
 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетентно

сті / 

результати 

навчання 

Результат 

навчання 

за 

дисципліно

ю 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчаль

ної 

діяльнос

ті 

Методи, 

технології 

викладанн

я і 
навчання 

Засоби 

навчан

ня 

Методи 

та 

критерії 

оцінюван

ня  

 РН1. 
Л1, ПЗ1 
Л2, ПЗ2 
Л3, ПЗ3 

НД1 
НД2 
НД3 

МН1 
МН2 
МН4 

ЗН1 
ЗН2 

 

М1 
М2 
М5 

 

 РН2. 

Л4, ПЗ4 
Л5, ПЗ5 
Л6, ПЗ6 
Л7, ПЗ7 
Л9, ПЗ9 

Л10, ПЗ10 

НД1 
НД2 
НД3 
НД6 
НД7 

МН1 
МН2 
МН4 

ЗН1 
ЗН2 
ЗН3 

М1 
М2 
М3 
М5 

 РН3. 

Л4, ПЗ4 
Л5, ПЗ5 
Л6, ПЗ6 
Л7, ПЗ7 
Л8, ПЗ8 

Л10, ПЗ10 

НД1 
НД2 
НД3 
НД5 
НД7 

МН1 
МН2 
МН4 

ЗН1 
ЗН2 
ЗН3 

М1 
М2 
М3 

 РН4. 

Л5, ПЗ5 
Л7, ПЗ7 
Л8, ПЗ8 
Л9, ПЗ9 

Л10, ПЗ10 
Л11, ПЗ11 

НД1 
НД2 
НД3 
НД4 
НД6 

 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 

ЗН1 
ЗН2 
ЗН3 

М1 
М2 
М4 

 

 РН5. 

Л6, ПЗ6 
Л7, ПЗ7 
Л9, ПЗ9 

Л10, ПЗ10 

НД1 
НД2 
НД5 
НД7 

МН1 
МН2 
МН3 

МН4 

ЗН1 
ЗН2 
ЗН3 
ЗН4 

М1 
М2 
М4 
М6 

 
 
 


