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КІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ 
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУСучасні складні соціально-політичні умови в державі підвищують екстремальність у діяльності правоохоронних органів. Ця ситуація визначає вимогливість держави до професійності правоохоронців кінологічних служб, які беруть участь в охороні державного кордону, для пошуку і затримання людей на місцевості і в транспортних засобах; пошуку наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин стрілецької зброї та боєприпасів у пасажирських та вантажних транспортних засобах, різних вантажах і багажі пасажирів. Кінологічне забезпечення в підрозділах охорони державного кордону стосується затримання, конвоювання і охорони правопорушників, для підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму у пунктах пропуску через державний кордон.Ефективність кінологічного забезпечення захисту державного кордону, режим законності на кордоні зумовлює дотримання організаційно-правових вимог: по-перше, здійснення якісного© Іващенко І. В.,Гарна-Іванова І. О., 2018 117
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добору, навчання та виховання інспекторів-кінологів; по-друге, ефективне за метою, місцем та часом використання в службі інспекторів-кінологів із службовими собаками, з урахуванням службової майстерності кінологів, напряму й ступеня підготовки службових собак; третє, широке запровадження в практику найбільш ефективних методик підготовки, тактичних прийомів та способів використання в службі інспекторів-кінологів із службовими собаками; четверте, проведення сумісних навчань з кінологічними службами європейських держав з метою обміну досвідом і покращення взаємодії; п'яте, дотримання нормативних вимог щодо роботи собак, тобто чергувати з відпочинком, враховувати працездатність та складність умов використання собак, не використовувати у заборонених випадках; шосте, дотримання правил екіпіровки. Інспектори-кінологи, що здійснюють охорону державного кордону із закріпленими за ними службовими собаками, крім загальної екіпіровки, передбаченої для прикордонних нарядів, повинні додатково мати: спорядження для собак (нашийник, короткий та довгий повід, намордник), одорологічний прилад та шлейку із сигнальним ліхтариком (у разі ведення пошукових дій), ліхтарик (у разі використання собаки в умовах обмеженої видимості), ключі від дверей і люків (під час огляду пасажирських вагонів), налобник, панчохи для захисту лап та фляжку з водою для собаки (у разі використання собаки у спеку), імітатори (запахоносії) наркотичних та вибухових речовин (тільки для спеціальних собак).Важливість діяльності інспекторів-кінологів з розшуковими собаками у прикордонних нарядах підкреслюється несенням служби і поза пунктами пропуску тоді, коли необхідно: посилити службу нарядів на ділянках, де рельєф місцевості не дає змоги активно використовувати технічні засоби спостереження; збільшити можливість виявлення правопорушників, що переховуються в заростях, чагарнику, в лісі, очереті та складках місцевості; швидко виявити на охоронюваній ділянці правопорушників, запахові сліди, речі та інші ознаки їх перебування на місцевості; переслідувати у високому темпі правопорушників по їх запахових слідах; затримати правопорушників, коли інші можливості виявились малоефективними.Ми підтримуємо позицію науковців, що основне призначення кінологічної діяльності в системі захисту державного кордону полягає, насамперед, у тому, щоб сприяти співробітникам цих структур у підвищенні ефективності їх діяльності щодо
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запобігання, припинення, розкриття і розслідування злочинів шляхом використання при цьому спеціальних знань кінологів, а також умілого застосування ними службових собак як спеціального засобу.
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ЗАЛУЧЕННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК ПІДРОЗДІЛАМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В БОРОТЬБІ 

З ТЕРОРИЗМОМОстаннім часом зростає кількість вчинених терористичних злочинів, що не може не турбувати українське суспільство. Співпраця підрозділів поліції з кінологічними службами сприяє своєчасному розкриттю цих злочинів. Органи правопорядку відчувають все більшу потребу в службових собаках, завжди готових прийти на допомогу людині.У МВС професія кінолога дуже затребувана, тільки ніхто не хоче йти працювати з такими умовами і навантаженням, смішною заробітною платою. Часто можна спостерігати за тим, як відомчі кінологи годують і лікують службових собак за свій рахунок. В Україні кінологічних служб всього декілька. Найпотужніші розташовані в Києві та Харкові. Втім, навіть ці декілька загонів добре відомі за кордоном. На почесних грамотах та орденах далеко не виїдеш -  людям, які ризикують власним життям, потрібно платити гідні їх самовіддачі кошти. Тому було б непогано замінити модель фінансування, розподілу коштів в середині системи.Для захоплення і знищення противника використовуються спеціально треновані агресивні великі собаки, здатні вступити в сутичку з озброєним терористом, які не повинні реагувати на постріли та вибухи. Вони також діляться за своїми фізичними© Магда Л. А., 119Синовіцька Т. П., 2018


