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Транспортування ув’язнених. Обов’язки патрульних офіцерів не 
обмежуються територіально районом їх служби. Коли ув’язнені 
повинні давати свідчення в судовому процесі або потребують 
стаціонарного лікування, працівники поліції повинні супроводжувати 
їх і забезпечити їх надійну охорону.  

Головна мета поліції ‒ служити і захищати, а використання 
спеціально підготовлених офіцерів для різних видів патрулювання 
конкретних проблемних територій підвищує ефективність поліції в 
цілому.  
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КІННА ПОЛІЦІЯ В ІНДІЇ 

Поліцейські кінної поліції патрулюють визначений район на конях, 
слідкуючи за дотриманням законів і підтримуючи громадську безпеку.  

Найстарішим зафіксованим кінним поліцейським підрозділом є 
лондонський патруль, який було створено в 1758 році для патрулювання 
доріг навколо столиці і для патрулювання вулиць у столиці. Ідея кінної 
поліції швидко поширилася на інші великі міста Великобританії та 
Європи. Під час британського правління підрозділи кінної поліції 
з’явилися в Індії. Вони функціонують у ряді індійських штатів і 
сьогодні.  

Поліція цієї країни має понад 2000 коней і близько 2500 
поліцейських, які патрулюють верхи. Незважаючи на тотальну 
механізацію, кінна поліція є корисною для людей. Коні додають 
поліцейським зросту, що покращує видимість і дозволяє патрульним 
спостерігати за більшою територією, а людям бачити патрульних 
здалеку, це допомагає стримувати злочинність і швидко знаходити 
патрульного, коли виникає така потреба. Тому патрульні є звичним 
явищем на вулицях, як видима поліцейська присутність вдень і вночі. 
Кінна поліція діє дуже ефективно під час стримування натовпу. 
Вважається, що один патрульний кінної поліції вартий десятьох або 
навіть і більшої кількості звичайних патрульних в ситуаціях масових 
безпорядків. Деякі підрозділи кінної поліції можуть брати участь у 
пошуково-рятувальних операціях, а також переслідувати підозрілих 
осіб через здатність коней проходити там, де транспортні засоби не 
можуть проїхати.  
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До складу кінної поліції входять не тільки спеціально 
підготовлені поліцейські, але й добре треновані коні. Коні проходять 
навчальний курс, щоб засвоїти всі сигнальні жести, якими 
користуються поліцейські, а також адоптуватися до роботи в 
реальному середовищі. Коні мають уміти виконувати багато речей. Їх 
тренують стояти непорушно годинами і рухатись в натовпі за 
командою. Вони повинні навчитися не звертати увагу на гучний 
вуличний галас. Коней тренують рухатись поруч або один за одним, 
крокувати, бігти риссю або галопом, діяти у складі команди.  

Коні, відібрані для патрульної поліції, усувають перешкоди на 
шляху спілкування з громадою та посилюють особистий контакт 
поліцейських з людьми. Патрульні на конях магнітом притягують 
увагу населення. Як дітям так і дорослим подобається спостерігати за 
поліцейськими, що патрулюють верхи. Отже, кінна поліція не лише 
допомагає стримувати злочинність, але й покращує настрій у людей, 
викликаючи посмішки на їх обличчях. Порозуміння між громадянами 
та поліцією сприяє запобіганню вчинення пограбувань, крадіжок, 
безладу та іншого насильства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ У БОРОТЬБІ З КОНТРАБАНДОЮ 
В ЯПОНІЇ 

Боротьба з поширенням контрабанди була актуальною 
проблемою протягом останніх трьох десятиліть. 

Центральний поліцейський департамент Токіо оголосив на цьому 
тижні рішення про використання безпілотних літаків, оснащених 
сітками, для перехоплення дронів. 

До середини грудня 2018 року подібні безпілотники були 
отримані підрозділом столичного департаменту, який відповідає за 
охорону будівлі японського парламенту, імператорського палацу, 
офіційної резиденції прем’єр-міністра та інших важливих об’єктів у 
Токіо. Якщо раптом над територією важливого об’єкта з’явиться чий-
небудь дрон, великий поліцейський дрон з сіткою вилетить, щоб 
перехопити його. Цей захід допоможе унеможливити події, подібні до 
того, що сталися у квітні минулого року, коли на даху офісної будівлі 
прем’єр-міністра приземлився безпілотник з радіоактивними 
матеріалами. 




