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злочинів, вирізняє останню з-поміж інших правоохоронних органів. До ком-
петенції поліції можна віднести протидію у сфері економічної, майнової, ор-
ганізованої злочинності, а також злочинності у сфері життя і здоров’я люди-
ни і громадянина, а також честі і гідності особи. 
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Одним із завдань Національної поліції, відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про Національну поліцію», є надання поліцейських послуг у сфері 
протидії злочинності. Безумовно, що одним із пріоритетних напрямів проти-
дії злочинам є протидія незаконному обігу наркотичних засобів.  

Першою стадією незаконного обігу наркотиків рослинного походження 
(виробництва, перевезення, збуту, придбання тощо) і  головною передумо-
вою існування переважної його частини виступають незаконні посів чи ви-
рощування снодійного маку чи конопель.  

Цей вид суспільно небезпечної діяльності на сьогодні перетворився в 
один із домінуючих видів сільської злочинності, що характеризується високим 
рівнем латентності та значним впливом на наркотизацію суспільства [1, с. 1].  

Тому розробка дієвих заходів протидії такому негативному явищу, з 
урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, зокрема, є актуальним і 
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своєчасним завданням для органів Національної поліції України. 
В цьому контексті позитивним нововведенням є створення Відділу ае-

ророзвідки при Управлінні моніторингу та аналітичного забезпечення Депар-
таменту патрульної поліції. У своїй діяльності відповідний підрозділ буде 
використовувати безпілотні літальні апарати (безпілотники, дрони або квад-
рокоптери, як їх ще називають), тобто невеликі літальні апарати, керовані 
людиною із землі. 

Можливості моніторингу територій, що надають безпілотні літальні 
апарати, надзвичайно високі: професійні квадрокоптери можуть розвивати 
швидкість до 100 км/год, набирати висоту до 500 м, записувати 4K-
зображення і передавати його в HD-якості. Дальність польоту новітніх масо-
вих безпілотників досягає 5 кілометрів. Використання безпілотників для пат-
рулювання територій і пошуку людей – популярна світова практика. Вона 
розповсюдилась останнім часом разом із розвитком подібних апаратів. Квад-
рокоптер здатен швидко і ефективно облетіти територію, що спрощує вияв-
лення порушень правопорядку, економить сили співробітників поліції, а та-
кож кошти: кожен раз запускати вертоліт для патрулювання надзвичайно до-
рого. Так, поліцейським з німецького міста Дрездена вдалося за допомогою 
дронів дуже швидко запобігти масовим заворушенням після футбольного ма-
тчу. А прикордона служба Австралії успішно використовує безпілотники для 
контролю морських кордонів країни [2]. 

У країнах Європейського Союзу поліцейські постійно експерименту-
ють з безпілотниками: обладнують їх пристроями для розпилення сльозогін-
ного газу або влаштовують навчальну погоню за злочинцем у міських умо-
вах. Стосовно переслідування підозрюваних, то копи за кордоном дійшли ви-
сновків, що використання безпілотника набагато вигідніше вертольота. А 
якщо злочинець відстрілюється, то і допоможе зберегти життя поліцейсько-
му. Важливим є те, що дрон часто непомітний для правопорушника. Це дає 
можливість поліцейському патрулю оперативно затримати злочинця. Крім 
того, в деяких країнах дрони часто використовують для патрулювання пери-
метра охоронюваного важливого об'єкта [3]. 

У Національній поліції України з 2017 р. дрони почали, зокрема, вико-
ристовувати і з метою виявлення незаконних посівів маку та конопель. Для 
цього оперативні працівники залучали працівників відділу аеророзвідки Де-
партаменту патрульної поліції. 

Наприклад, на Одещині під вирощування конопель наркоаграрії вико-
ристали острів, що межує по лінії Дунаю з Румунією. Виявити замаскований 
нелегальний посів стало можливим лише за допомогою аеророзвідки [3]. А у 
Дніпропетровській області поліцейські з підрозділу з боротьби з наркозло-
чинністю за допомогою безпілотників знайшли 36 ділянок, засіяних коноп-
лями. Встановлено і затримано 37-річного громадянина, який організував цей 
процес [3]. 

Тому цей напрямок роботи по виявленню незаконних посівів маку чи 
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конопель є дуже перспективним і повинен розвиватись. Отже, очевидною є 
потреба у створенні відділів аеророзвідки при кожному обласному управлін-
ні патрульної поліції з їх відповідним оснащенням. 

Крім того, нормативна база щодо використання відповідними підрозді-
лами Національної поліції України квадрокопетрів також має бути приведена 
до належного правового забезпечення. 

Для цього, зокрема, доречним буде закріпити у ст. 40 Закону України 
«Про Національну поліцію» «Застосування технічних приладів та технічних 
засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і 
кінозйомки, відеозапису» можливість використання безпілотних літальних 
апаратів для здійснення фото- і кінозйомки, відеозапису. 

Також на сьогодні у Державній авіаційній службі України розробля-
ються Авіаційні правила України. До того часу, як ці правила буде розробле-
но, Державна авіаційна служба України оприлюднила Тимчасовий порядок 
використання повітряного простору України, який хоч і має рекомендацій-
ний характер, проте покладений в основу проекту Авіаційних правил.  

Дія цього Тимчасового порядку поширюється на юридичних і фізичних 
осіб незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, діяль-
ність яких пов’язана з організацією використання повітряного простору та 
використанням повітряного простору України, до моменту набрання чиннос-
ті відповідними Авіаційними правилами України [5]. Відповідно до вищевка-
заного, логічним буде передбачити, що норми Авіаційних правил розповсю-
джуватимуться і на відповідну службову діяльність органів Національної по-
ліції України. 

Відповідно до Тимчасового порядку, якщо ви плануєте запускати дрон, 
що разом із камерою чи спеціальним устаткуванням важить більше від двох 
кілограмів, – слід подати заявку на використання повітряного простору. А за 
потреби – ще і отримати відповідні дозволи від Повітряних сил Збройних 
Сил України, органів Державної прикордонної служби України, органів 
об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху Украї-
ни, органів обслуговування повітряного руху та управління повітряним ру-
хом тощо. Легшу техніку, до двох кілограмів, можна використовувати лише 
вдень. Зйомка мітингів, акцій (повітряний простір міста), регіональних та на-
ціональних доріг, центральних вулиць міста, залізниць, над і вздовж ліній 
електропередачі (якщо немає дозволу власника) – заборонена. Не вдасться 
зняти без узгодження промислові зони, електростанції, залізничні станції, 
морські порти, сховища пального, нафти, газу, інших небезпечних речовин. Є 
обмеження і щодо відстаней. Скажімо, виконувати польоти можна в межах 
прямої видимості, але не далі ніж 500 метрів від зовнішнього пілота. Макси-
мальна висота – не вище 50 метрів над рівнем земної (водної) поверхні. Не 
можна літати ближче за 30 метрів від людини, не ближче як 50 метрів від 
груп людей до 12 осіб. І не ближче 150 метрів від груп людей кількістю по-
над 12 осіб [6]. 
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Проте ці правила у такій редакції значно ускладнять використання дро-
нів для службових потреб як Національної поліції України, так і інших пра-
воохоронних органів. Наприклад, у суді може бути оскаржено законність 
отримання доказів за допомогою використання квадрокоптерів.  

Тому, на нашу думку, в Авіаційних правилах України слід передбачити 
окремий розділ щодо можливості використання безпілотних літальних апара-
тів підрозділами Національної поліції України та інших правоохоронних орга-
нів. В цьому розділі, зокрема, бажано розробити спрощену процедуру отри-
мання права на політ, а також розширити межі використання квадрокоптерів. 
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Побудова прозорої системи публічного управління, створення профе-
сійного інституту державної служби передбачає створення ефективної, про-
зорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуван-
ням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, яка здатна виробляти 


