
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



даними: одні призначені для тривалого переслідування на відкритій місцевості, інші -  для операцій в приміщеннях. Як правило, це собаки-кілери, готові вступити в сутичку з озброєним противником і знищити його.Терористи постійно мають справу зі зброєю і на завданнях у них немає можливості прийняти ванну. Ці фактори позначаються в специфічному запаху, який уловлює службова собака. Їй необхідно всього один раз відчути запах злочинця, щоб запам'ятати його назавжди. Службовим собакам обов'язково потрібна практика. Собака може і знаходити вибухівку, і знешкоджувати переодягненого інструктора на тренувальному полігоні, але без виїздів на реальні завдання він не стане справжнім поліцейським псом.Украй важливе правильне розставляння акцентів при підготовці кінолога до практичної роботи. Необхідно навчити фахівця розуміти і «читати» собаку. Зустрічі провідника і його собаки передує тривалий процес відбору і навчання обох учасників цієї нерозривної зв'язки. Після зустрічі кінолога з собакою, з якою йому належить служити вони стають одним цілим. Вони повинні, розуміти один одного буквально з одного погляду. Фахівець повинен знати і розуміти найдрібніші деталі поведінки свого собаки, щоб передбачати його наміри, бути знайомим з його мімікою, з різними рухами вух і хвоста. Розуміти, коли собака втомився або втратив слід. На кожну зміну в поведінці свого собаки повинен реагувати відповідним чином. З початку навчання провідник і його собака безперервно перебувають разом і так пліч-о-пліч проходять всю спільну службу: разом тренуються, беруть участь у навчаннях і бойових операціях, тому так важливо, щоб провідник та собака збігалися за своїми особистими якостями.Спираючись на вищесказане, робимо висновок, що незалежно від приналежності до відомства, системи і програми навчання і підготовки кінологічні служби в нашій країні потребують вдосконалення. Основне завдання службової собаки -  мінімізація втрат особового складу, нехай і ціною власного життя. Затребуваність собак в роботі правоохоронних органів в століття високих технологій викликає масу питань, ось тільки не у кінологів, які давно переконалися, що будь-яка техніка безсила перед природою.
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