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Починати вимірювання слід з одного з передніх крил, послідовно обхо-
дячи навколо машини. Кожну з деталей слід виміряти мінімум у чотирьох то-
чках, при цьому приділяючи особливу увагу вертикальним стійкам і даху. У 
тому випадку, якщо показання приладу в якомусь місці перевищують завод-
ську норму, необхідно збільшити кількість контрольних точок для того, щоб 
виявити площу пошкодження та його тяжкість, яка прямопропорційна шару 
нанесеної шпаклівки. 

Таким чином прилад дозволяє швидко визначити не тільки пофарбовані 
місця після аварії, але і їх розміри. Що, в свою чергу, точно підкаже, якою бу-
ла аварія або ремонт. І як результат вам буде легше вирішити, чи варто купу-
вати автомобіль після ремонту, особливо якщо це стосується стійок і важли-
вих частин кузова. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ  
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Відповідно до статті 40 закону України «Про Національну поліцію» «по-
ліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на фо-
рменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по 
зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку». 

З вимогами сучасності у розвинених країнах для співробітників патру-
льної поліції вже давно передбачено наявність портативних відеореєстрато-
рів. Ця деталь є невід’ємною частиною спорядження поліцейських на службі, 
що значно спрощує предмет суперечок у судах по адміністративних, і що 
більш важливо – по кримінальних справах. Зокрема такий відеоряд можна ви-
користовувати, як доказ на судових засіданнях. 

Перегляд знятого відеоряду дає можливість проаналізувати поведінку 
підозрюваної особи під час затримання, і зафіксувати деталі та нюанси, які 
міг не помітити поліцейський під час події. При цьому слід зазначити наступ-
ний недолік використання таких відеореєстраторів – перегляд відео може сут-
тєво знизити якість відео або нанести шкоду відеозапису, що робить немож-
ливим подальший перегляд, тому необхідно одразу скопіювати відео файл на 
резервний носій. 

Крім того, камера допомагає контролювати законність дії самого полі-
цейського, у тому числі провокацій, отримання хабарів, та правомірність дії 
поліцейського в рамках чинного законодавства України.  



Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності. Харків, 2017 

 215 © Лебіга А. М., 2017 

Таким чином, необхідно зазначити, що використання відеореєстраторів 
в діяльності патрульної поліції дозволяє суттєво підвищити ефективність дія-
льності відповідних підрозділів. Але при цьому, виникла потреба в створені 
нового або вдосконалення діючого законодавства. 

В поліції Сполучених Штатів Америки вже давно застосовують таку 
спецтехніку у діяльності патрульних, наприклад: 

– відеореєстратори в машині; 
– відеореєстратори нагрудні; 
– відеореєстратори за вухом; 
– відеореєстратори на окулярах. 
Слід зазначити, що поліцейський повинен попереджати письмово на 

самій камері або на форменому одязі та в усній формі про те, що ведеться від-
еозапис, ознайомивши затримуваного зі своїми правами. Працівникам поліції 
не варто забувати і про свої права і обов’язки, так як нерідкі випадки доган, 
звільнень і пред’явлення звинувачень самим поліцейським, засновані на зня-
тому відеоматеріалі. 

Отже, необхідно зазначити, що відеореєстратор повинен стати невід’єм-
ною частиною технічного обладнання працівників Національної поліції України.  
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ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАДАЧ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ 

Службово-бойові операції можуть проводить в будь-який час доби, при 
виконанні завдань (спеціальних операцій), які проводяться підрозділами спе-
ціального призначення, служби безпеки, військовими підрозділами, нерідко ці 
операції проводяться в умовах недостатньої освітленості (в приміщеннях де 
немає світла, в темну пору доби). Тому застосування більшості видів зброї в 
цих умовах істотно обмежуються (знижується видимість і дальність виявлення 


