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дослідженнях Б.І. Бараненка, А.А. Венедіктова, В.Л. Грохольського, 
О.Ф. Долженкова, В.П. Захарова, І.П. Козаченка, Г.В. Кириченко, 
О.М. Мельник, О.О. Михайлецького, Д.Й. Никифорчука, Д.О. Ноздріна, 
С.Д. Рєзнікова, М.В. Стащака, М.О. Сергатого, Р.В. Тарасенка, В.В. Шендрика).

Разом з цим, фахівцями у сфері оперативно-розшукової діяльності  пи-
тання протидії збуту наркотиків досліджувалось й на рівні наукових статей 
та тез доповідей, зокрема в роботах: О.В. Брандиса, С.А. Буткевича, 
А.А. Венедіктова, О.О. Добровольської, В.М. Горпинченка, В.В. Горбатенка, 
В.П. Губка, А.В. Іщенка, К.П. Перепелиці, А.П. Кіцула, О.М.Клюйка, 
І.В. Назаренка, Д.Й. Никифорчука, Л.В. Новікова та ін. Однак, аналізуючи 
положення вказаних робіт слід зазначити, що питання протидії наркотикам 
досліджується лише фрагментарно. 

Принагідно відзначимо, що питання протидії наркотикам також знайш-
ло своє відображення в рамках науково-методичних рекомендацій (напри-
клад, в роботі авторського колективу (К.Л. Бугайчук, О.О., Савченко, 
Н.О. Прібиткова) на тему: «Особливості досудового розслідування незакон-
ного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пере-
силання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 
в умовах нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового 
законодавства). 

Отже, аналіз емпіричного матеріалу дозволяє констатувати, що в Укра-
їні сьогодні досить гостро стоїть питання оперативно-розшукової протидії 
збуту та придбаванню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх ана-
логів, зокрема розповсюдженому сьогодні «безконтактному» збуту та прид-
баванню, у зв’язку з чим виникає потреба удосконалення вказаного напряму 
роботи, зокрема і в теоретичному плані. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ОКРЕМИМ ФОРМАМ ЗБУТУ  
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 
Відповідно до ст. 49 Конституції України кожен має право на охорону 

здоров'я, що забезпечується державним фінансуванням відповідних соціаль-
но-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм [1].  

Із розвитком технологій та соціальних мереж в Україні спостерігаються 
нові тенденції в наркозлочинності. З’являються нові наркотичні речовини, а 
також способи їх розповсюдження. Найбільш розповсюдженим способом 
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збуту наркотичних засобів є так званий «безконтактний» спосіб.  
«Безконтактний» спосіб являє собою рекламу і пропонування свого то-

вару через Інтернет, оплату за нього отримують криптовалютою або через 
цифрові платіжні платформи, після чого повідомляють покупцеві, де він мо-
же забрати наркотичний засіб. Тобто контакт між людьми відсутній [2]. 

Відповідно, суб’єктам протидії надзвичайно складно виявляти та доку-
ментувати такі способи розповсюдження наркотичних речовин, адже техно-
логічний розвиток стимулює наркозлочинність пристосовуватися до умов су-
часного життя та ефективно використовувати у незаконній діяльності досяг-
нення в області технологій [2]. 

Також, практика свідчить про те, що адміністрування Інтернет-
ресурсів, якими збуваються наркотичні засоби, здійснюється з територій ін-
ших країн. Наприклад, коли виявляються Інтернет-ресурси, якими здійсню-
ється збут наркотичних засобів по всій країні або регіоні, необхідно їх блоку-
вати. Проте в Україні це питання законодавчо не врегульовано.  

Існує судова практика в Україні щодо безконтактного збуту наркотич-
них засобів. Так, у жовтні 2017 року у м. Харкові засуджено декількох осіб за 
вчинення кримінального правопорушення (безконтактний збут наркотичних 
засобів, вчинений групою осіб), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Так, 
у невстановлений час ОСОБА_6 та ОСОБА_7, перебуваючи на території міс-
та Харкова, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили незаконне 
придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної 
психотропної речовини PVP. Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, слідуючи зазда-
легідь досягнутим домовленостям, розфасували придбану речовину та пере-
дали її ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 для здійснення збуту. 

В свою чергу, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, слідую-
чи вказівкам ОСОБА_8 і ОСОБА_3, здійснювали закладення особливо небе-
зпечної психотропної речовини PVP у визначених останніми місцях на вули-
цях міста Харкова. 

Крім того, про наявність особливо небезпечної психотропної речовини 
та для виконання своїх ролей у її збуті, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомили 
ОСОБА_8 і ОСОБА_3, якими здійснюється адміністрування облікових запи-
сів «Формула успеха», "Призрак прошлого» у програмі для спілкування 
«Skype», та облікового запису «Формула успеха» у програмі «telegram». 

Після цього, 10.08.2016 в період з 12 год. 00 хв., продовжуючи реалізо-
вувати злочинний намір, ОСОБА_8 і ОСОБА_3, діючи за попередньою змо-
вою із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСО-
БА_12, використовуючи програму для спілкування «telegram», обліковий за-
пис «Формула успеха», надали необхідну інформацію ОСОБА_14, а саме 
вказали номер картки «ПриватБанку» із НОМЕР_1, куди необхідно зарахува-
ти грошові кошти для придбання останнім речовини, яка містить PVP. 

Далі, ОСОБА_14, на виконання вказівок вище перелічених осіб, близь-
ко 12 години 10.08.2016 через термінал «ПриватБанк» здійснив зарахування 
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грошових коштів на картку із НОМЕР_1, про що повідомив через програму 
«telegram» ОСОБА_8 і ОСОБА_3 

Після зарахування ОСОБА_14 грошових коштів на вищевказану картку 
"ПриватБанку", ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, за поперед-
ньою змовою із іншими вказаними особами, слідуючи розробленому плану, 
здійснили зберігання, перевезення та закладення особливо небезпечної пси-
хотропної речовини у конкретно визначене місце за адресою: АДРЕСА_3, 
про що повідомили ОСОБА_8 і ОСОБА_3 

Після здійснення закладення, з метою безконтактного збуту, ОСОБА_8, 
ОСОБА_3, через програму «telegram», обліковий запис «Формула успеха», 
було надано ОСОБА_14 інформацію про місце та спосіб закладення речови-
ни, що містить PVP, а саме фотографією безпосереднього місця закладення за 
адресою: АДРЕСА_3. 

У той же день, 10.08.2016, біля 13 год. 25 хв. ОСОБА_14 прибув за ад-
ресою: АДРЕСА_3, де, використовуючи вказівки, отримані через програму 
«telegram» від ОСОБА_8, ОСОБА_3, які діяли за попередньою змовою із 
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, та 
використовували обліковий запис «Формула успеха», придбав пакет із поро-
шкоподібною речовиною, яку добровільно видав співробітникам правоохо-
ронних органів [3]. 

Отже,  можемо зробити висновок, що на теперішній час в Україні з ро-
звитком технологій та поширенням соціальних мереж різного типу існує тен-
денція розповсюдження, так званого, «безконтактного» збуту наркотичних 
засобів. Проте, питання моніторингу та блокування таких Інтернет-ресурсів 
від загального огляду залишається відкритим. 

___________________________ 
1.Конституція України від 28 червня 1996 року № 255/96-ВР // Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр – ст. 49. 

2. Інтерв’ю України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://rozmova.wordpress.com/2017/11/24/andrij-kikhtenko-2  

3. Ухвала Київського районного суд м. Харкова від 06.10.2017 № 640/7625/17-к 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://verdictum.ligazakon.net/document/61852006

 


