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арсен аваков: 
на перШому етапі впровадження 

ФотовідеоФіксаЦіЇ дорожнЬоГо руху 
будутЬ встановлені 400 камер

Відповідний законопроект, погоджений Кабінетом Міністрів та підтриманий Комітетом
Верховної Ради,  буде направлений на голосування до Парламенту. 

«Якщо за нього проголосують, то з 1 січня вво-
дяться зміни Правил дорожнього руху, і ми змо-
жемо почати впроваджувати фотовідеофіксацію.
Цей процес плавно піде – і протягом 1,5 років ава-
рійність і травматизм на дорогах має знизиться на
30 %», – переконаний Арсен Аваков.

Він додав, що у цьому процесі дуже важлива
дисциплінованість усіх учасників дорожнього руху,
тоді й ситуація на дорогах буде як у розвинених
європейських країнах.

Як повідомив глава МВС, першим етапом впро-
вадження фотовідеофіксації буде встановлення
близько 400 камер, а загалом по країні мають бути

встановлені близько 4 тисяч камер. Здійснювати-
меться цей процес не за рахунок бюджетних про-
грам. 

«Найімовірніше це будуть спеціальні програми
державно-приватного партнерств, а також пар-
тнерства з муніципалітетами. Ми запросимо рад-
ників з Європейського банку реконструкції та
розвитку чи іншого крупного міжнародного автори-
тетного банку, щоб обрати оптимальний варіант рі-
шення, тому що воно витратне, пов’язане з
багатьма ризиками», – повідомив Арсен Аваков.

Департамент комунікації МВС України
Фото Андія Новицького
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нова поліЦейсЬка академія розпочне 
навчання курсантів вже навесні

«Сьогодні ми перевірили процес підготовки будівництва
Академії патрульної поліції. Цей заклад буде навчати
близько 500  молодих поліцейських кожного року, щоб вони
вже підготовленими виходили на службу. Перших курсантів
ми побачимо вже навесні. Це буде підвищувати якість на-
дання сервісних послуг», - сказав Арсен Аваков.

За словами міністра, патрульна поліція – це основа
будь-якої поліцейської роботи і людина, яка хоче стати пра-
воохоронцем  - повинна пройти роботу в  поліції.

У ході інспекції міністр відвідав навчальне стрільбище,
тренажерну залу, ознайомився з процесом підготовки пра-
цівників підрозділу тактичного реагування.

«Це особливий підрозділ, який почав працювати лише
цього року. Це поліцейські, які швидко реагують на критичні
ситуації до приїзду КОРД. Це є новацією, яку ми запропо-
нували цього року», - сказав Арсен Аваков.

Департамент комунікації МВС України

Заявив міністр внутрішніх справ під час інспектування матеріально-
технічного оснащення Департаменту патрульної поліції і Академії

патрульної поліції.
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26 жовтня 2017 року відбулося відкриття Томашів-
ського мостового переходу через р. Сіверський Донець
у Луганській області на автомобільній дорозі держав-
ного значення Т1302 КПП “Танюшівка” − Старобільськ
– Бахмут. Над відновленням мосту, який з’єднав два
міста – Новодружеськ та Рубіжне, якісно попрацювали
мостобудівники Державної спеціальної служби транс-
порту.

Залізобетонний міст був побудований у 1986 р.
Повна довжина – 108,9 м. Ширина проїзної частини 10
м. Усі прольотні будови в поперечному напрямку скла-
даються з розрізних плитних балок довжиною 12,0 м.

Три роки тому під час бойових дій, сепаратисти пі-
дірвали міст. Від вибуху було зруйновано дві про-
льотні будови повністю і одну частково. Місцеві
шляхобудівельники з метою тимчасового поновлення
автомобільного руху, уклали залізобетонні вироби у
зруйновану частину та засипали їх ґрунтом, тим самим
зменшивши русло річки. Внаслідок цього отвір мосту
для пропуску води було зменшено. Під час повеней
вода з кригою йшли поверх проїзної частини споруди,
й надалі її руйнуючи. Визріла нагальна потреба капі-
тального відновлення мостового переходу.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Лу-
ганській області, попередньо вигравши тендер, 26
об’єднаний загін Держспецтрансслужби у червні при-
ступив до реконструкції. А понтонери 194 понтонно-
мостового загону, для відновлення тимчасового
автомобільного руху, навели поруч понтонний міст. Він

КАпІТАльНиЙ РЕМОНТ МОСТУ чЕРЕЗ Р. СІВЕРСьКиЙ ДОНЕЦь
НА АВТОМОбІльНІЙ ДОРОЗІ ДІляНКи Т-13-02
Кпп «ТАНюшІВКА»-СТАРОбІльСьК-бАхМУТ,

КМ 130+818, У лУгАНСьКІЙ ОблАСТІ

Коротка характеристика 
Залізобетонний міст через р. Сіверський Донець біля м. Новод-

ружеськ на автомобільній дорозі державного значення Т-13-02 на
ділянці КПП «Танюшівка» − Старобільськ – Артемівськ з’єднує Ру-
біжне та Лісічанск.  Побудований у 1986 р. по схемі 9×12,0 м.,
опори палеві, прогони плитні залізобетонні, повна довжина мосту
– 108,9 м.

У травні 2014 року бойовики зруйнували частину мосту:
- надводна частина опори № 9 зруйнована повністю, залиши-

лися тільки крайні палі з обох боків;
- опора № 8 та №10 – в результаті вибуху зруйновані повністю; 
- прогонові будови 8-9 і 9-10 зруйновані повністю;
- прогонова будова 7-8 пошкоджена частково.
У вересні 2014 року міст був відновлено, як тимчасовий, си-

лами МЦШР ДСНС України (м. Ромни, Сумська обл.) з  забороною
на рух транспорту вагою понад 5 тонн.

Під час відновлення було повністю засипано прогони 8-9 і 9-
10. За опорою № 8 для утримання насипу підходів були влашто-
вані збірні стінки із старих будівельних залізобетонних конструкцій,
а перед нею – конструкція із укладених одна на одну збірних мос-
тових балок. Після чого в прогони 8-9 і 9-10   було укладено мо-
нолітний бетон до рівня нижньої грані балок прогону 7-8.  

Капітальний ремонт мосту виконував 19 окремий мостовий
загін м. Дніпро 26 об’єднаного загону (ТГ №31)

Дозвіл на виконання робіт отримано в червні 2017 року.
Згідно з проектними рішеннями під час капітального ремонту

мосту передбачалося виконати:
-  демонтаж проїзної частини по всій довжині мосту, плит про-

гонової будови 7-8;
- відновлення пошкоджених від вибуху залізобетонних кон-

струкцій проміжних опор №№ 8 і 9;
-  відновлення пошкоджених від вибуху залізобетонних кон-

струкцій стояна № 10;
-  встановлення монолітних залізобетонних ригелів на опорах

№№ 8, і 9 та стояні №10;
-  відновлення металевої «сорочки» на опорах №8, 9
-  встановлення нових опорних частин типу РОЧ на опорах

№№8, 9 і 10;
-  встановлення нових прогонових будов 7-8, 8-9, 9-10;
- влаштування залізобетонної монолітної плити проїзної час-

тини з тротуарами, перильним та бар’єрним огородженням;
-  влаштування нових деформаційних швів типу MAURER D80;
-  ремонт з.б. прогонових будов та опор з використанням  но-

вітніх матеріалів;
-  відновлення отвору мосту та влаштування укріплення відко-

сів стоянів;
-  влаштування перехідної плити на підході до мосту на опорі

№10;
- укладання асфальтобетонного покриття відповідно до вимог

нормативних документів;
-  перевлаштування автодорожніх підходів в межах сполучення

нового покриття мосту з існуючим покриттям автомобільної дороги
Кошторисна проектна вартість капітального ремонту мосту -

16,9 млн.грн.  

міст через сіверсЬкий   
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забезпечив пересування майже п’ятистам транспортним за-
собам за добу в обох напрямках

Розпочали з демонтажу зруйнованих опор мосту - це була
найскладніша частина робіт. Нарощування паль проводилось
нижче рівня води. Саме біля них у воді виявили міну ТМ62М,
від якої тягнувся обірваний дріт, та поруч були розкидані тро-
тилові шашки. Ця, майже десяти кілограмова «консерва», на-
чинена вибуховою речовиною, могла завдати непоправного
лиха. Лише набутий досвід та професійні дії особового складу
стали на заваді цього. Роботи тривали за графіком майже

п’ять місяців. Кошторисна вартість складала – 16.9 млн.грн.
Вартість у відповідності до проведеного тендеру –
12.5 млн.грн. Заощадити більше чотирьох млн.грн державних
коштів вдалося шляхом використання власних сил та засобів,
автодорожньої техніки та використання будматеріалів, що
були у наявності. Зокрема, Луганський автодор допоміг залі-
зобетонними балками під перекриття прольотної будови.

За матеріалами прес-служби 
Міністерства інфраструктури України

26 жовтня  Секретар РНБО Олександр Турчинов разом із заступником Міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком,
народним депутатом України Максимом Бурбаком, головою Луганської облдержадміністрації – керівником обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом, головою Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенантом
Миколою Мальковим взяв участь у відкритті Томашівського мосту через р. Сіверський Донець у Луганській області.  

Міст знаходиться на автомобільній дорозі державного значення Т1302 КПП “Танюшівка” – Старобільськ – Бахмут
та з’єднує міста Лисичанськ і Рубіжне. Над відновленням мосту працювали мостобудівники Державної спеціальної служби
транспорту   Міністерства інфраструктури.

Під час урочистостей Юрій Лавренюк, зокрема,  зазначив, що Міністерство інфраструктури оголосило 2017 рік  роком
відновлення мостів:  «Цьогоріч в Україні буде відновлено близько 80 мостів, при цьому відновлення мостів на Сході України
є особливо важливим. Відкриття Томашівського мосту приклад злагодженої роботи - Держспецтрансслужба швидко від-
новила зруйнований сепаратистами міст, роботи тривали лише п’ять місяців».

Юрій Лавренюк також наголосив, що Держспецтрансслужба з 2014 року активно бере участь у відновленні зруйно-
ваної інфраструктури Сходу України: «На черзі закінчення капітального ремонту мосту поблизу с. Троїцьке, який знахо-
диться біля лінії фронту та має значне військове і суспільне значення. Також в планах на наступний рік відновлення
шляхопроводу поблизу міста Попасна. Відбудова такої інфраструктури - це подія не тільки для жителів села, а й для
всієї області і України». 

    донеЦЬ відновлено
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курсанти навс 
присяГнули на вірністЬ 
украЇнсЬкому народові

понад 800 юнаків і дівчат, на
Солом’янській площі столиці,
присягнули на вірність
українському народові. Відтепер
вони по праву можуть
називатися курсантами
Національної академії
внутрішніх справ.
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На урочисті заходи з нагоди складання Присяги пра-
цівника поліції першокурсниками та вручення посвідчень
ліцеїста вихованцям юридичного ліцею імені Ярослава
Кондратьєва прибули численні поважні гості, батьки, рідні
та друзі винуватців свята. Серед почесних гостей – за-
ступник Глави Адміністрації Президента України Валерій
Кондратюк, перший заступник міністра внутрішніх справ
України Сергій Яровий, голова Національної поліції Ук-
раїни Сергій Князєв, члени колегії МВС, керівники галузе-
вих служб, Голова офісу Ради Європи в Україні Мортен
Енберг, представники посольств та Консультативної Місії
Європейського Союзу в Україні, народні депутати України,
ветерани правоохоронних органів, науково-педагогічний
склад НАВС та ін.

Виступаючи перед присутніми, Сергій Яровий наголо-
сив: «Одна з головних складових ефективної роботи –
якісна підготовка кадрів. І це завдання покладено на вищі
навчальні заклади міністерства. Саме їх випускники є ос-
новним джерелом комплектування посад офіцерського
складу. Сучасного поліцейського виокремлює не лише
нова форма і атрибути. Головне – це зміст, усвідомлення
відповідальності за свою роботу перед людьми та краї-
ною.

Національна академія має славетну історію,  її ректор,
науково-педагогічний склад забезпечують авторитет за-
кладу не лише в Україні. Навчатись у ній – висока честь».

Привітав нове поповнення й ректор академії Володи-
мир Чернєй: «Саме нинішнє поповнення поліції є безпо-
середніми учасниками системного реформування МВС і
зміцнення національної юридичної освіти. На цій площі,
яка є меморіалом мужності, вперше шикуються наші лі-
цеїсти. Для них це, свого роду, репетиція до прийому При-
сяги вже через два роки.

Важливо нагадати, що наші випускники служать у кож-
ному підрозділі МВС та Національної поліції. Відмінністю

є їх затребуваність і перспективи працювати в різних сфе-
рах юридичної практики і науки.  

Вітаю вибір нової генерації правоохоронців і бажаю,
щоб слова Присяги стали найголовнішою заповіддю на всі
роки служби. У добру путь і хай вам щастить!». 

Сценарієм цієї знаменної події була передбачена
низка заходів. Присутні, а переважна їх більшість – це
батьки та рідні першокурсників і ліцеїстів, пересічні гро-
мадяни, спостерігали за надзвичайно зворушливим ри-
туалом складання Присяги, а також врученням посвідчень
наймолодшим вихованцям НАВС – ліцеїстам, які вперше
брали участь у цій церемонії.

Долучилися до урочистої миті також майбутні поліцей-
ські – учні з міст Мар’їнки і Красногорівки, сіл Гранітного і
Чермалика, що перебувають у зоні бойових дій Донеч-
чини. Всі вони – юні патріоти – представники громадської
організації «Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських», яка
заснована два роки тому за ініціативою генералів поліції
Сергія Князєва та В’ячеслава Аброськіна. Символічно, що
за час свого існування понад 40 її учасників вступили до
вищих навчальних закладів МВС, аби стати поліцей-
ськими.

Після завершення офіційної частини на всіх чекала
розважальна програма: виступ ансамблю барабанщиць
НАВС, гра духового оркестру, вокальні номери вихованців
академії тощо. В облаштованому містечку майстрів на-
родних ремесел, бажаючі отримали майстер-класи з ло-
зоплетіння, петриківського розпису, гончарства,
ковальства, виготовлення ляльки-мотанки та багато ін-
шого.

Приємним завершенням урочистих заходів стало від-
криття сучасного центру логістики, де створені всі на-
лежні умови для забезпечення якісного харчового
забезпечення перемінного та постійного складу НАВС.

Оксана чміленко, відділення комунікації НАВС
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Ректор Харківського націо-
нального університету внутріш-
ніх справ генерал поліці ї
третього рангу Валерій Соку-
ренко привітав вихованців Ліцею
«Правоохоронець» з важливою
подією в  житті  – складанням
Присяги ліцеїста. Цього року 88
юнаків виявили бажання стати в
майбутньому правоохоронцями.
Ректор університету поздоровив
хлопців,  побажав їм наснаги та
наполегливості  у навчанні ,  до-
тримуватися дисципліни і  набу-
вати таких особливостей, як
відповідальність,  витримка, муж-
ність,  чесність,  порядність.  Ці
риси, помножені на знання, до-
поможуть юнакам побудувати ус-
пішну кар’єру та впевнено
крокувати по життю.

Завершились урочистості
святковим концертом, в якому
взяли участь курсанти Харків-
ського національного універси-
тету внутрішніх справ,
Національної академії  Націо-
нальної гварді ї  України, вихо-
ванці  Ліцею «Правоохоронець».

юрій Святишенко

ректор університету 
привітав вихованЦів 

ліЦею «правоохоронеЦЬ» 
зі складанням присяГи



ІНТЕРВ`ю
листопад-грудень`2017

9

- Віталіє Володимировичу, наразі
ви командир полку “Київ”, то ж які
завдання ви ставите перед своїм
полком?

- Взагалі, до полку “Київ” влилися ба-
тальйони: “Київ-1”, “Київ-2”, “Золоті во-
рота”, “Січ” та “Свята Марія”. Кожен із
цих підрозділів, до входження до полку,
виконували свої окремі задачі в зоні АТО
і відповідно мають свою історію та бойо-
вий шлях.

Формат добровольчих підрозділів, до
яких відноситься і полк “Київ” - це абсо-
лютна універсальність та багатозадач-
ність у всіх напрямках по всій Україні. Це
може бути від охорони судів і до затри-
мання правопорушників, робота на
блокпостах, контрдиверсійна діяльність
в зоні АТО. Якщо говорити саме про
зону АТО, у нас є “бойове розпоряд-
ження”, в якому викладаються наші без-
посередні завдання.

- які відбулися зміни у полку,
після того, як ви його очолили?

- Спочатку велика проблема була в
тому, що всі підрозділи подібного фор-
мату, такі як добровольчі батальйони і
роти, були створені з чистого аркуша. Ні
у кого не було ніяких прикладів та лекал
для наслідування. Ну й специфіка під-
розділів була трохи інша. Люди, які
прийшли в 2014 році зі зброєю у руках
захищати батьківщину, практично всі
були зневірені у своїх колегах з правоо-
хоронних органів.

Напевно знаково для нас було при-
значення головою Національної поліції
чоловіка, який захищав український пра-
пор в Горлівці й був до кінця вірний при-
сязі. Саме такі люди, як Андрій
Євгенович Крищенко були й лишаються
взірцем офіцерської честі.

Як такої армії в 2014 році Україна не
мала. І в той час та й зараз ми залишає-
мося одним з найбільш мотивованих
підрозділів. У всіх було бажання, але
зовсім не було часу вчитися. До початку
2016 року, у силу того, що кількість зав-
дань не зменшувалася, а зростала, у
підрозділів завжди бракувало часу для
нормального формування, навчання та
злагодження. Такою самою була й про-
блема формування підрозділу “на
справі”, а не просто на папері. І скільки
б я не спілкувався зі своїми колегами-
побратимами з інших підрозділів, про-
блема всюди одна й та ж.

Якщо брати формат інших підрозді-
лів - їх “вилизували” і готували роками.
У них є школи інструкторів, своя база й
історія підрозділу. Є певна передача ес-
тафети: старші товариші по службі
здатні навчити новоприбулих. У нашому
ж форматі всього цього не було. Я не
буду оцінювати в силу яких обставин.
Але на момент мого приходу до полку -
у нього навіть не було своєї бази, а бійці
були розкидані по всьому місту й околи-
цям. Зараз же полк має своє постійне
місце дислокації: ми спільними силами
відновлюємо його та робимо там ре-
монт. Мені приємно, що ми з керівниц-
твом бачимо цю проблему однаково та

спільними зусиллями вирішуємо її. У
підрозділів повинна бути й буде своя на-
вчально-тренувальна база, так би мо-
вити, свій дах над головою.

Ми використовуємо кожну можли-
вість провести тренування та навчання,
розуміючи, що свої навики повинні вдос-
коналювати постійно. Насправді, зараз
ми набагато більше почали звертати
увагу на роботу в форматі поліцейських:
вивчати закони, проводити різні психо-
логічні тренінги. На жаль, ніхто не зупи-
няє поїзд та не говорить: “Все, хлопці!
Ви більше на службу не виходьте, зай-
майтеся виключно підготовкою та на-
вчанням”. Проте бійці полку все
розуміють, присвячують вивченню цієї
справи багато часу, щоб надалі краще
виконувати поставлені завдання.

- чи вистачає бійців у полку?

- На жаль, людей у   нас завжди не-
достатньо. Але ми постійно готуємо
нових бійців. Адже завдання у нас уні-
версальні. Ми більше, ніж патрульна по-
ліція у силу додатку “особливого
призначення”, але менше ніж ЗСУ. Ми
все ж таки поліцейські. Тому дуже багато
хлопців, які з 2014 року вносили свій
вклад у нашу спільну перемогу, перехо-
дять до ЗСУ, щоб розвивати і реалізову-
вати себе надалі. Інші ж - виходять з
підрозділу, розуміючи, що напруга 2014
року спала й можна зайнятися сім’єю та
повернутися до цивільного життя.

Але якщо вже ми взяли зброю в
руки, аби захищати Батьківщину, саме

“абсолютно в усіх
населених пунктах

на сході люди 
просто втомилися

від війни”
Віталій Володимирович Сатаренко - командир полку патрульної служби поліції особливого
призначення “Київ” головного управління Національної поліції в місті Києві. Спочатку був

першим командиром першого добровольчого батальйону Київ-1, потім брав участь 
у створенні полку “Миротворець”. 2 серпня 2014 року — за особисту мужність і героїзм,

виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі під час участі у бойових діях у зоні АТО, відзначений — 

нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.



не владу, не районну адміністрацію, а
Україну, то звичайно ми займаємося
тим, заради чого ми прийшли. Ми
йдемо виконувати свій обов’язок до пе-
ремоги.

- У підрозділі безпосередньо слу-
жать жінки. чи є певне відокрем-
лення задач для жінок?

- Відпочатку, поняття гендерної не-
рівності у підрозділі відсутнє. Окремо,
полегшене завдання для жінок ніхто не
ставить. У нас дві жінки-інструктора: ін-
структор з рукопашного бою, яка про-
вела більше 100 затримань та
інструктор з тактики, яка дасть фору
будь-якому іншому тактику-інструктору.
Крім того, у нас є наша дівчинка з позив-
ним «Ластівка», яка тільки протягом
2017 року провела 8 місяців в Авдіївці.
Через її руки пройшло близько 300 по-
ранених бійців та цивільне населення
Авдіївки.

Тож наші дівчата можуть все!

- На скільки допомагають во-
лонтери?

- Хоча ми й повністю фінансуємося
за рахунок держави, з 2014 року волон-
тери нам допомагали і на щастя про-
довжують допомагати. Ми розуміємо
ситуацію в країні. І хоча ми її не обго-
ворюємо - ми сприймаємо її як кон-
станту. На сьогодні, у нашого
підрозділу, як і у будь-якого іншого є ве-
личезна кількість невирішених про-
блем. І безумовно ми вдячні
волонтерам за будь-яку допомогу.

- За весь період вашого перебу-
вання в зоні АТО, як ви допомагали
місцевим жителям?

- Спочатку, з 2014 року в тому ж
Слов’янську та в Авдіївці, весь особо-
вий склад полку незалежно від того,
хто в якому підрозділі був раніше, мак-
симально надають допомогу мирному
населенню. Починаючи від лікарень,
дитячих будинків, багатодітних сімей та
сімей-інвалідів, закінчуючи тим, що на-
весні-влітку цього року ми допомагали
облаштувати парк в Авдіївці. Наша до-
помога не обмежується передачею
банки тушонки або підгузків. Наша до-
помога всебічна.

Коли в лютому-березні цього року
Авдіївка жила за страшних морозів: без
світла, без електрики, без води і без
зв’язку, ми організували в Києві в роз-
ташуванні полку пункт збору гуманітар-
ної допомоги. Для нас всіх було дуже
показово, що буквально через 30 хви-
лин люди почали приносити. І саме пе-
реселенка з Донецької області, яку я

знаю особисто, першою принесла допо-
могу для жителів Донеччини.

Від початку нашого перебування в
АТО в 2014 році по сьогоднішній день
одним з важливих для нас напрямків є
допомога місцевим, які в силу обставин
постраждали від війни та російської аг-
ресії. Ми чудово розуміємо, що цивільні
стали заручниками війни.

І відповідно все, що ми назбирали
цієї зими, було для людей. Ми допомо-
гали родині-інвалідів: дідусь без ноги,
якому два роки тому прилетіла міна з
тимчасово окупованої території і дуже
маленька та тендітна бабуся, яка за ним
доглядала. Ми приїжджали до них, до-
помагали продуктами, вугіллям, робили
все, що могли. Їм було запропоновано
виїхати з Авдіївки на деякий час, та вони

відмовилися, хоча умови були дуже жах-
ливими. Для мене це показник жителів
Донеччини.

- як налаштовані люди на Дон-
басі?

- Ті люди з Донеччини, з якими ми
спілкувалися, всі по-різному оцінюють
колір прапора під яким живуть. Величез-
ний вплив мають ЗМІ. Наразі, на тих же
звільнених територіях і в тій же Авдіївці
транслюються тільки російські канали.
Тому, чого ще можна очікувати від
людей. Але абсолютно у всіх населених
пунктах на Сході люди просто втоми-
лися від війни. Вони просто живі люди.
Їм головне, щоб війна зупинилася і вони
повернулися до нормального життя.
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- яка зараз ситуація в АТО?

- Останній раз я там був місяць тому.
Для людей в Києві зона АТО - це зона
АТО. Для людей на Донеччині - це вели-
чезна різниця між життям у тій же Авді-
ївці та в Краматорську. І хоча
Краматорськ - це теж зона АТО, від міста
до передової 80 км, а в Авдіївці 1,5-2 км.

Говорити про те, як зараз в зоні АТО
- дуже важко. Якщо це перемир’я - то це
одна ситуація, якщо це обстріли - це
зовсім інша ситуація. Що характеризує
зону АТО - так це здатність до блиска-
вичної зміни становища буквально за
кілька хвилин.

Візьмемо банальну ситуацію, на-
приклад в тій же Авдіївці: весна, вечір,
на позицію виїжджає “сепарський” танк і
починає стріляти по мирних домівках.
Ось так за 15 хвилин спокійна ситуація
перетворюється на п’ять або більше за-
гиблих мирних мешканців і кілька розби-
тих пострілами з танків квартир.
Ситуація там нестабільна завжди.

- які тенденції закінчення АТО?

- Не знаю коли все це закінчиться.
Ми самі виховали в собі та дали розви-
нутися подіям 2014 року, шляхом дер-
жавної політики та шляхом входження
іноземної пропаганди на територію своєї
країни. До тих пір, поки ми будемо до-
пускати російські телеканали на звільне-
них територіях, поки ми будемо
допускати можливість розповідати про
певні братські дружні відносини з Ро-
сією, у нас буде неадекватне сприй-
няття України мирним населенням. Всі

ми чудово розуміємо, що після закриття
кордону, війна на Донбасі закінчиться
протягом кількох тижнів.

- Нещодавно українці святкували
День захисника України. Що для вас
означає це свято?

- У 2014 році Україна нарешті зрозу-
міла, що у нас є свої Збройні сили і свят-
кування їх дня в день Покрови, в день
українського козацтва це дуже симво-

лічно і правильно. Те, що ми за весь пе-
ріод незалежності України мали двох мі-
ністрів оборони - громадян Росії, які
цілком планово та свідомо зруйнували
оборонну здатність нашої держави, при-
звело до того, що до агресії 2014 року з
боку Росії ми були зовсім не готові. Як
приклад, одна з організованих бригад,
яка вже кілька років з честю виконують
свій обов’язок, на початку 2014 року на-
лічувала менше 100 осіб.

Але те, що Збройні сили до осені
2014 року піднялися в рейтингу з яки-
хось 150-х, і почали входити в 20-ку кра-
щих у світі, це звичайно показник. Те, що
зараз ситуація у Збройних силах на по-
рядок краще, ніж вона була в 2014 році
– це на мою думку заслуга не паркетних
генералів, які 50 років тому навчалися в
одній академії разом з такими же гене-
ралами російських генштабів. Це за-
слуга тих хлопців, які один на один
виходять з СПГ (станковий протитанко-
вий гранатомет) проти танка. Які в 26
років командують ротою, стоючи на пе-
редовій. Вони розуміють свою відпові-
дальність. Вони ведуть війну якої
навчалися лише в теорії. Ці хлопці -
майбутнє нашої армії, вони гідні мати
своє свято та пам’ятати, хто вони є.

Тож, якщо у нас є своя армія, да-
вайте мати своє свято. Наше козацтво
має тисячолітню історію. І вже ні в якій
мірі вона не прив’язується до радянської
історії. Наразі ми знаходимося в той пе-
ріод часу, коли пишемо новітню історію
своєї армії та держави.

-  Дякую за інтерв’ ю.
Дарина Ткачук

“У нашій
роботі 
головне -

це розуміння
того, що ми

робимо 
відповідні

речі 
правильно,

головне – це
людяність”.
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реФорма служби зезп 
мвс украЇни

Приймав я Головне управління
Служби ЗЕЗП МВС України від досвід-
ченого оперативника, мудрого керів-
ника, позитивної людини полковника
міліції Желєзова Є.О. 

Вже з перших кроків на новій по-
саді я зрозумів, що Служба потребує
серйозного реформування. Зважаючи
на ситуацію в країні (маю на увазі, що
це був час поширення корупції в Ук-
раїні, поглиблення криміналізації еко-
номіки) це ставало, як на мене,
нагальною потребою. Необхідно було
міняти кадрову політику Служби, під-
вищити  її статус, покласти на неї  зав-
дання виявляти корупцію і протидіяти
їй. Тож почав активно і цілеспрямо-
вано займатися цією проблемою.

Коротко про реалії на момент мого
приходу в центральний апарат МВС. В
Головному управлінні нараховувалося
особового складу двадцять три особи.
І по Україні колишніх працівників
Служби БХСС  було п’ять тисяч осіб.
Для п’ятидесятидвох мільйонної
країни (тоді Україна мала 52 млн.  на-
селення), я вважав, це занадто мало.
Підготовка офіційних документів, до-
повідних записок, проектів норматив-
них актів, професійні переговори  - уся
ця робота проводилася паралельно зі
щоденним виконанням службових
обов’язків. Хтось критикував мене за
таку діяльність, хтось дивувався, як
вони казали, неймовірній  активності й
навіть ревнував, а хтось відверто
жалів. Мовляв, навіщо ти погодився на
цю посаду, адже соціалістичної влас-
ності, по суті, вже нема, скоро й
служба така не потрібна буде взагалі,
залишишся без роботи. Я ж і тоді
казав, і зараз стверджую: економіка
країни завжди, незалежно від того, чи
це приватний сектор, колективна, ко-
мунальна, кооперативна чи державна
власність, повною мірою має бути за-

хищена державою від злочинних дій,
правопорушень. Упевнений, що не по-
милявся. Двадцять чотири роки пра-
цює вже Служба і, переконаний,
працюватиме далі. 

Та поки що, на початку своєї праці
в апараті Міністерства внутрішніх
справ України, я був тут відносно
новою людиною, мало кого знав. Але
знову зустрівся з Олександром Михай-
ловичем Іщенком – начальником
Штабу МВС України (згодом - першим
заступником міністра внутрішніх справ
України). Використовуючи його вели-
кий досвід управлінця, допомогу і ро-
зуміння Міністра внутрішніх справ
України Андрія Володимировича Ва-
силишина, нам удалося в досить ко-
роткий термін завершити
реформування Служби захисту еконо-
міки від злочинних посягань, перетво-
рити її в Державну службу боротьби з
економічною злочинністю МВС Ук-
раїни. Ми зуміли зміцнити кадровий
потенціал (з часом у Главку стало пра-
цювати сто осіб, по Україні – десять
тисяч), надати новий, більш високий
статус Службі. Вона стала потужним
органом захисту економічних інтересів
молодої, незалежної  держави Ук-
раїна. 

Щодо кількості особового складу.
Ми тоді займалися і протидією право-
порушень у сфері оподаткування. По-
даткової міліції не було. Діяла
Податкова інспекція. Вона собі й пра-
цювала як інспекція. А виявляти зло-
чини у сфері оподаткування – це було
покладено на нашу Службу. І лише
після реформування, десь року 1994-
го виділяється з нашої Служби час-
тинка і створюється Податкова міліція.
Спочатку її назвали Податковою полі-
цією. Та потім все-таки вирішили по-
вернутися до терміну «міліція». Але
незабаром  Податкова міліція стає під-
розділом новоствореної Державної
фіскальної служби України. І в її
складі продовжує оперативно-розшу-

кову діяльність, зокрема і у сфері ви-
явлення та протидії корупції.  Втім си-
туація з Податковою міліцією
склалася неоднозначна. В своїй ро-
боті вона керувалася законом України
«Про міліцію». З реформуванням мілі-
ції в поліцію цей нормативний акт
втрачає силу, а в новому законі «Про
Національну поліцію України» діяль-
ність Податкової міліції не регламен-
тується.  Виходить, що вона сьогодні
працює в позанормативному полі.
Тобто, вона ніби є і її ніби немає.

Загалом, на моє переконання, нині
доцільно було б об’єднати Податкову
міліцію Державної фіскальної служби,
Державну службу боротьби з еконо-
мічною злочинністю і Службу «К» СБУ
в єдине ціле і створити, скажімо, Дер-
жавну фінансову поліцію. Це вже єв-
ропейський рівень. Зауважу, що в
червні 2014-го під час проведення в
Адміністрації Президента України
«круглого столу» на тему «Стратегія:
корупції – стоп!» я озвучив свої пропо-
зиції з приводу активізації протидії ко-
рупції. Зокрема – і щодо створення
єдиного  органу захисту економічної
безпеки   Держави. 

-Необхідність такого кроку розумі-
ють чимало фахівців, - зазначив тоді
я. - Але проблема в тому, що на сьо-
годні ні СБУ не готова віддати Службу
«К», ні Державна фіскальна служба не
бажає залишатися без свого підроз-
ділу – Податкової міліції, ні Міністер-
ство внутрішніх справ, вочевидь, без
протидії не зможе «відірвати від себе»
Державну службу боротьби з еконо-
мічною злочинністю. Та попри це, за-
ради інтересу держави є сенс
розглядати питання про створення
такої єдиної служби в Україні. 

Але навіть через певний відрізок
часу, у січні 2017 року,  міністр внут-
рішніх справ Арсен Аваков послідовно
виступав проти створення фінансової
поліції. «Ніякої фінансової поліції  до-
пускати не можна», - писав він на

моЇ Щасливі 
та сумні 
дороГи продовження. 

початок  у №№ 5-12`2016
та 1-10`2017.

Віктор гвоздецький
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своєму сайті. На його думку, потрібно
створити сучасну Службу фінансових
розслідувань, а не новий варіант по-
страдянського відділу боротьби з роз-
краданням соціалістичної власності
(БХСС). Ще раніше народний депутат
Тетяна Острикова відзначила, що
через  помилку у змінах до Податко-
вого кодексу України Податкова мілі-
ція з першого січня 2017-го де-юре
ліквідована. Хоча де-факто її повнова-
ження не передані новому органу.

Міністр фінансів  Олександр Дани-
люк відреагував на це, зазначивши,
що Податкову міліцію слід ліквідувати,
а натомість створити аналітичну Фі-
нансову поліцію. І заявив, що «най-
ближчими днями Мінфін внесе на
розгляд уряду законопроект про ство-
рення Фінансової поліції, на який
чекає бізнес і про який також йдеться
у меморандумі з МВФ». За його сло-
вами, погодження зацікавленими сто-
ронами відповідного законопроекту
затягнулося.

На жаль, і в серпні, і у вересні, і в
жовтні, і в листопаді 2017-го «віз і досі
там», залишався на  тому ж місці.

1 грудня 2017 року Президент Ук-
раїни та Прем’єр-міністр України зус-
трілися з представниками трьох
бізнес-асоціацій. Зустріч відбулась в
готелі «Інтерконтиненталь» і тривала
близько чотирьох годин.  Порошенко
П.О. і Гройсман В.Б. окреслили, які ре-
форми вони хочуть реалізувати най-
ближчим часом. 

Президент України розставив як
економічні, так і політичні реформа-
торські акценти. Він наголосив, що
ринку землі не буде ще як мінімум рік,
а в реформі податкової міліції Прези-
дент робить ставку на Ніну Южаніну -
Голову парламентського комітету з пи-
тань податкової політики.    Глава Дер-
жави повідомив, що Міністр фінансів
України цією проблемою більше не
займається.

Президент України наголосив:
“Зараз ми шліфуємо інший законопро-
ект – про бюро фінансової безпеки. Не
будуть більше стояти в черзі пред-
ставники шести правоохоронних орга-
нів для того щоб перевірити бізнес.
Бюро відлучить від впливу на еконо-
міку та на бізнес і Генеральну проку-
ратуру, і Нацполіцію, і НАБУ, і МВС, і
СБУ. Нема там що їм робити. Ніяких
маски-шоу, ніяких виїздів не по-
трібно. Бюро має стати не спецназом,
не “прослушкою”, не штурмовиками, а
має стати інтелектуальним центром,
робота якого базуватиметься на вико-
ристанні сучасних ризик-орієнтованих
методів кримінального аналізу. Бо
саме це виявляє реальні та потенційні
правопорушення в економічній сфері.

Бізнес побоюється народження мон-
строподібної мегаструктури з надзви-
чайними можливостями впливу.
Підстав для цих хвилювань абсо-
лютно немає. Відповідні запобіжники
передбачені”, - сказав президент І
додав: «Ніна Петрівна Южаніна пре-
зентує президентську концепцію но-
вого органу. Я налаштований подати
його в парламент в найближчі кілька
днів. Може, тижнів».

Про новий орган поки відомо неба-
гато. Точно можна сказати, що у нього
буде інша назва -  Національне бюро
фінансової безпеки (НБФБ).

За словами Ніни Южаніної, осно-
вою НБФБ буде аналітично-інформа-
ційний блок, який, займатиметься:
«Викриттям злочинних схем, та при-
четних до них осіб на підставі обробки
великих масивів інформації з викорис-
танням уніфікованих програмних про-
дуктів кримінального аналізу, що не
потребують великої кількості люд-
ських ресурсів».

Як повідомила Ніна Южаніна:
«Переговори із силовим блоком три-
вають, але “туго”. Позиція Міністра
внутрішніх справ Арсена Авакова не-
змінна, він наполягає: «Або забирайте
усе, або нічого. Вибірковий підхід до
перерозподілу підслідності він не під-
тримує».

Однак повернемося у рік 1992-й,
який завершується.  Наша команда
продовжує реформу Служби ЗЕЗП.
Завдання було дуже і дуже не про-
стим. Та ми змогли напрацювати необ-
хідні проекти документів, узгодити їх в
інших міністерствах, перевірити відпо-
відність їх до чинного законодавства.
І п’ятого липня 1993 року Постановою
Кабінету Міністрів України № 510 була
утворена якісно нова служба захисту
економічних інтересів держави   й за-
тверджене «Положення про  Дер-
жавну службу боротьби з економічною
злочинністю». До слова скажу, що ця
дата (5 липня 1993 р.) стала офіцій-
ним днем народження ДСБЕЗ. 

Відповідно до Положення, голов-
ними завданнями Державної служби
боротьби з економічною злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України
є:  своєчасне припинення злочинів у
галузі економіки та запобігання їм;
аналіз прогнозування криміногенних
процесів в економіці та своєчасне ін-
формування про них органів виконав-
чої влади;  виявлення та припинення
фактів порушення прав інтелектуаль-
ної власності;  виявлення причин і
умов, які сприяють вчиненню правопо-
рушень у галузі економіки, та вжиття
заходів до їх усунення.

І, що дуже важливо, на Державну
службу боротьби з економічною зло-
чинністю покладено завдання  «...ви-
являти факти корупції... та запобігати
їм».  

моя служба у 
державній службі без 

Вибачте за тавтологію у заголовку.
Але я насправді служив, як говорять у
нас, правдою і вірою в рядах ДСБЕЗ і,
очолюючи її три роки, разом з коман-
дою боронив економіку  нашої країни
від злочинних зазіхань, од корупції.  Й
без зайвої скромності зауважу, що у
нас це виходило досить непогано. У
своїй протидії економічним злочинам,
корупції ми намагалися аналізувати
дії, методи, характер  «діяльності»
представників злочинного світу мину-
лих років і, грунтуючися на тому, вра-
ховуючи ритм сучасного життя,
передбачувати активні кроки корупціо-
нерів, правопорушників, з якими дово-
дилося стикатися нашій Службі .

Загалом я переконаний, що гли-
боке дослідження минулого допоможе
сьогоднішнім і майбутнім правоохо-
ронцям  вдосконалити сучасну діяль-
ність Національної поліції України і її
невід’ємної складової –   Служби за-
хисту економіки (після реформування
міліції в поліцію саме так називається
тепер Державна служба БЕЗ. Однак
зауважу, що попередня назва широ-
ким загалом сприймалася набагато
позитивніше. Вона була переконлива
і вагома, що в новій назві вочевидь
втрачено).

Безумовно, вивчення досвіду попе-
редників, прикладів їхньої  професій-
ної майстерності, а також помилок,
допоможе  поліції у службі на благо ук-
раїнського народу.  

Щодо мого досвіду в якісно новій
після реформування ДСБЕЗ. Скажу
відверто – працювати було цікаво і як
оперативнику, і як науковцю, і як керів-
нику надзвичайно серйозної Держав-
ної служби.  Служби, яка хоч і
відзначає свій день народження, почи-
наючи з 1993-го, п’ятого липня, але ко-
рінням своїм сягає в набагато глибшу
історичну епоху. Ми з вами вже гово-
рили про те, що Державна служба бо-
ротьби з економічною злочинністю є
правонаступницею Служби боротьби
з розкраданням соціалістичної влас-
ності і спекуляцією (БХСС). Але поча-
лося усе ще століття тому. Як це
було?

Нагадаю, що функції міліції, сто-
річчя створення якої виповнюється 10
листопада 2017 року, із забезпечення
захисту власності держави, постійно
удосконалювалися.   І власне почат-
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ком виникнення спеціальних підрозді-
лів, які  захищали державну  влас-
ність, стало створення у березні 1920
року у складі Головного управління мі-
ліції Народного Комісаріату внутрішніх
справ  відділу промислової міліції.

З часом, враховуючи масштабність
і складність завдань, що стояли перед
цими підрозділами, і, зокрема, щодо
необхідності захисту державної влас-
ності, виникла потреба у створенні
спеціального підрозділу по охороні
всіх галузей народного господарства.

І тому 16 березня 1937 року Нака-
зом НКВС  Союзу РСР № 00118 в
складі міліції були сформовані відділи
боротьби з розкраданням соціалістич-
ної власності і спекуляцією (ОБХСС).
Така служба існувала у структурі мілі-
ції України до 1991 року і, на думку не
лише колишніх її працівників, працю-
вала досить ефективно.

Що було далі? Другого вересня
1991-го Наказом МВС України № 378
підрозділи боротьби з розкраданням
соціалістичної власності і спекуляцією
були реорганізовані і утворені підроз-
діли захисту економіки від злочинних
посягань (ЗЕЗП). А в МВС України ут-
ворене Головне управління захисту
економіки від злочинних посягань (ГУ-
ЗЕЗП). І, як ви вже знаєте, з моїм при-
ходом в апарат міністерства як
керівника цього Головного управління
Служба ЗЕЗП було успішно реформо-
вано в Державну службу боротьби з
економічною злочинністю. Вже перші
кроки її показали, що рішення про ре-

формування було  насправді правиль-
ним і позитивним.

Тому з особливою вдячністю мені
хочеться назвати імена  колег, які
брали активну участь у підготовці не-
обхідних документів реформування
Служби захисту економіки від злочин-
них посягань та удосконалення норма-
тивної бази щодо запобігання і
протидії корупції в Україні. Це праців-
ники Головного управління ЗЕЗП, Го-
ловного штабу та інших служб МВС
України. Вони працювали фахово, ви-
важено, з урахуванням перспективи.
Деякі прізвища вам уже знайомі.
Отже щира подяка Олександру
Іщенку, Олександру Харламову, Зіно-
вію Скауляку, Ярославу Кондратьєву,
Олександру Бевзу, Віктору Королю,
Володимиру Гарлицькому, Віктору Па-
насенку, Віктору Білоусу, Леоніду Жи-
тинському, Володимиру Бабенку,
Сергію Пугачову та багатьом іншим
фахівцям. 

Як ми працювали? Зазначу, що
після здобуття Україною незалежності
гостро стало питання напрацювання
нормативної бази щодо запобігання і
протидії корупційним та іншим право-
порушенням. А також взаємодії зі спо-
рідненими службами зарубіжних
країн. За радянських часів цей процес
був унормований. Але документи
Союзу Радянських Соціалістичних
Республік уже в Україні не діяли. А
тим часом злочинні елементи колиш-
ніх союзних республік, зокрема Біло-

русі, Росії і України, сказати б, співпра-
цювали, їхня діяльність перепліта-
лася, вони могли легко мігрувати до
своїх зарубіжних «партнерів». Рефор-
муючи свою Службу, ми водночас
розв’язували і проблему налагод-
ження взаємодії колишніх республік у
виявленні, запобіганні та протидії еко-
номічним злочинам.

Тому з метою об’єднання зусиль
Служб, які протидіяли корупції і зло-
чинності в сфері економіки Білорусі,
Росії і України, ми ініціювали прове-
дення міждержавних  переговорів. Ро-
боча група МВС України у складі
начальника Головного управління
ЗЕЗП  В. Гвоздецького і начальника
правового управління Головного
штабу В. Бабенка такі переговори про-
вела 29 квітня 1993 року у столиці Бі-
лорусі Мінську. Втім насправді
переговори відбулися не в самому
Мінську, а в Біловезькій пущі. В тому
знаменитому будинку, де восьмого
грудня 1991-го була укладена Біло-
везька угода. Тоді представники трьох
країн: голова Верховної Ради Білорусі
С.Шушкевич, президент Росії Б.Єль-
цин, президент України Л.Кравчук
після складних переговорів підписали
цю угоду, яка проголошувала припи-
нення існування СРСР і створення
Співдружності Незалежних Держав. 

Ця доленосна не тільки для країн-
учасників переговорів, а й для усіх ко-
лишніх радянських республік
історична подія, яка відбувалася ще
не так давно у стінах будівлі, де пра-
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цювали ми, надавала особливого на-
строю нам – учасникам переговорів 29
квітня. Кожен з нас, мов оголеним не-
рвом, відчував, наскільки серйозну
проблему  розглядаємо, якої особли-
вої ваги документ «народжуємо». Ми
порозумілися, і того ж дня був підпи-
саний Протокол «О принципах и фор-
мах содружества Служб,
осуществляющих борьбу с преступле-
ниями в сфере экономики Министер-
ства внутренних дел Белоруссии,
России и Украины». Міжнародний до-
кумент підписали: від Республіки Біло-
русь – начальник управління по
боротьбі з економічною злочинністю
МВС Республіки Білорусь полковник
міліції В.Н. Шафаренко, від Російської
Федерації – начальник Головного уп-
равління з економічних злочинів  МВС
Російської Федерації генерал-майор
міліції В.Ф. Салтаганов, від України –
начальник Головного управління за-
хисту економіки від злочинних пося-
гань МВС України генерал-майор
міліції В.Д. Гвоздецький.  Ми – пред-
ставники трьох незалежних країн –
були свідомі того, який надзвичайно
важливий міждержавний  документ
підписали.

Скажу до слова, що навесні 2017-
го В.Шафаренко надіслав мені свою
книжку, де він описує момент перего-
ворів і підписання Протоколу про спів-
працю. 

Мине трохи більше двох місяців і
п’ятого липня народиться якісно нова
Державна служба боротьби з еконо-
мічною злочинністю МВС України.
Вона ефективно  нарощувала свої зу-
силля щодо протидії корупції і злочин-
ності в сфері економіки, про що
свідчать статистичні дані. Аби не об-
тяжувати вас цифрами, назву лише
кілька:

1994 рік -  зареєстровано 57 500
злочинів у сфері економіки, що на
13,5% більше, порівняно з попереднім
роком;

1995 рік -    виявлено 57 800 таких
злочинів;

1996 рік - зареєстровано    62 042
злочини у сфері економіки. 

Зазначу, в перші роки незалежності
нашої держави кримінальні структури
прагнули закріпитися в економіці і по-
літиці. Поглиблювався процес жор-
сткої конкуренції у намаганні
встановити контроль над економічно
прибутковими сферами і територіями.
Злочинність все більше консолідува-
лася, активізувався її вплив на дер-
жавний апарат. Її проникнення в
структури влади й управління суттєво
знижувало ефективність державного

контролю за проходженням і рухом ка-
піталів та фінансових ресурсів. З цих
причин зростала злочинність у кре-
дитно-фінансовій системі, банківській
сфері, у зовнішньо-економічній діяль-
ності, а також у діяльності, пов’язаній
з фальшуванням грошей та цінних па-
перів, шахрайство з фінансовими ре-
сурсами, ухилення від сплати
податків.

Один з прикладів, з чим стикалася
наша Служба у своїй діяльності.
Гадаю, ця розповідь сприйматиметься
легко і водночас перед вами відкри-
ється одна із сторінок історії нашої
держави і української міліції зокрема.
Отже в січні 1992 року були запровад-
жені національні українські гроші  - ку-
поно-карбованці. Нагадаю економічну
ситуацію на той період. Росія встано-
вила плату за виділені грошові знаки
у десять відсотків од загальної суми.
Економіка, виробничі стосунки «зади-
халися» без національних грошей Їх
введення було необхідним заходом.
Але вже у червні, тобто через півроку
після виходу національних грошей, Ук-
раїну накрила хвиля фальшивих гро-
шових знаків. Спочатку - в
Закарпатській області, потім у Меліто-
полі Запорізької  і через декілька днів
– у Криму, згодом – у Харкові та інших
містах. Міністерство внутрішніх справ
України вжило ряд заходів, спрямова-
них на вилучення із обігу та встанов-
лення джерел походження фальшивих
грошей. Про збут фальшивих купоно-
карбованців поінформували цен-
тральні органи влади. За кожним
фактом появи фальшивих купонів
слідчі органи внутрішніх справ пору-
шили кримінальні справи. На території
України ввели операцію «Темп».

Уся організаційна робота проводи-
лася під керівництвом першого за-
ступника Міністра внутрішніх справ
України генерал-лейтенанта міліції
Корнійчука Володимира Михайловича.
У Головному управлінні ЗЕЗП МВС Ук-
раїни була створена оперативна
група, яку очолив мій заступник по-
лковник міліції Леонід Житинський.
До неї входили  полковник міліції
Олександр Сас, підполковники міліції
Анатолій Зіменков та Олег Назаренко.
На цих оперативних працівників ліг ос-
новний тягар розкриття того особливо
небезпечного злочину. Подібні опера-
тивні групи були створені і в УВС об-
ластей, на території яких виявлені
фальшивки. Досвід розкриття таких
злочинів був напрацьований ще в ра-
дянські часи. Тоді у разі виявлення
фальшивих грошей органи внутрішніх
справ мали доповісти керівництву Мі-
ністерства внутрішніх справ Союзу
РСР не пізніше, як за дві години з мо-

менту виявлення такого факту, з де-
тальним описом обставин.

Розкриттю цих небезпечних злочи-
нів сприяли професіоналізм оператив-
них працівників, а головне – довіра
населення до міліції. Все почалося з
Харкова. Начальником Управління
внутрішніх справ області на той час
був генерал-майор міліції Олександр
Маркович Бандурка. Під час прове-
дення операції  «Темп» тут були за-
тримані дві особи, які обмінювали
велику кількість купоно-карбованців
на рублі. В автомашині у них виявили
ще 1000 купюр номіналом 100  карбо-
ванців (на  суму 100 тисяч карбован-
ців). Вилучені купюри виявилися
фальшивими, що було підставою для
порушення кримінальної справи і про-
ведення обшуків за місцем прожи-
вання затриманих. Під час обшуку  ще
вилучено фальшивок на 189 тисяч
карбованців. Окрім того під час об-
шуку в квартирі одного із затриманих
перебував гість. Він виявився грома-
дянином Республіки Білорусь, мешка-
нець міста Мінська, який і доставив до
Харкова фальшиві гроші. 

До Мінська терміново була направ-
лена оперативна група на чолі з по-
лковником міліції Леонідом
Житинським. Спільно  з працівниками
Управління по боротьбі з економічною
злочинністю МВС Республіки Білорусь
група вилучила у підозрюваних ще чи-
малу суму фальшивок  - понад 550
тисяч карбованців. Окрім того затри-
мала там мешканця міста Феодосії
тоді ще Кримської області, який зі
своїми спільниками виявився перевіз-
ником фальшивок із Польщі. Таким
чином ми вийшли на центр виготов-
лення фальшивих українських гро-
шей,  що працював на території
Польщі. 

До Польщі відряджена слідчо-опе-
ративна група МВС України у складі
старшого слідчого з особливо важли-
вих справ Михайла Бикова, оператив-
них працівників Головного управління
ЗЕЗП Леоніда Житинського, Григорія
Лясковського та співробітника УВС
Львівської області Олега Кузя, який
досконало володів польською мовою. 

Завдячуючи співпраці з по-
льськими колегами група вже через
два дні проводила обшук у мешканця
Тересполя (Польща). Господар під час
обшуку спробував спалити частину
фальшивих купонів. Він навіть розпа-
лив піч і кинув у вогонь підроблені
гроші. Але працівники слідчої групи
МВС Польщі не дозволили йому зни-
щити речові докази. У чоловіка вилу-
чили дванадцять мільйонів
фальшивих купоно-карбованців, з
яких дев’ять мільйонів із обгорілими
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краями витягли з печі. Близько двад-
цяти семи мільйонів вилучили в дру-
карні в місті Лодзі. Група працювала
оперативно і успішно.

Чітка робота, обмін слідчою та опе-
ративною інформацією, взаєморозу-
міння і підтримка наших польських і
білоруських колег дали змогу викрити
злочинну діяльність міжнародної
групи фальшивомонетників, не допус-
тити в обіг України сотні мільйонів
фальшивок. 

Ще один епізод запропоную вашій
увазі, я б його назвав майже екзотич-
ним. 

Але спочатку нагадаю вам деякі іс-
торичні моменти. Вочевидь  ви
пам’ятаєте, що в період, коли я керу-
вав Державною службою боротьби з
економічними злочинами, 1994-го
року в Кримській автономії склалася
надзвичайна ситуація. Тоді, у  виборах
до Верховної Ради АР Крим та вибо-
рах  президента АР Крим, перемогу
одержали сепаратистські проросійські
сили, які прагнули якнайшвидше при-
єднатися до Росії. І фактично все ро-
били для того, щоб здійснити свої
антиукраїнські плани. Тут, в Криму, на-
віть час ввели московський, акцен-
туючи тим самим, що бажають жити за
російськими правилами.

Міністром внутрішніх справ АР
Крим був  призначений відставний ар-
мійський генерал, громадянин Росії
Кузнєцов.  Він вводив «свої» порядки.
Навесні 1994-го міністерство внутріш-
ніх справ Криму, за повної підтримки
президента Мєшкова, вийшло з підпо-
рядкування МВС України. Ситуація
була надзвичайна. До Криму термі-
ново направляється  бригада МВС Ук-
раїни на чолі з першим заступником
міністра.  Я також в бригаді. Наше зав-
дання – повернути на сторону України
особовий склад Кримської міліції. Ми
працювали на півострові понад три мі-
сяці. Об’їздили увесь Крим. Зробили
немало. Без жодного вистрілу, без за-
тримань, без серйозних інцидентів,
лише дипломатично-оперативним
шляхом, ми зуміли  повернути підпо-

рядкування кримської міліції  Києву,
утворити Головне управління Мініс-
терства внутрішніх справ України в
Криму. 

Докладно про виконання цього на-
дважливого завдання я вже розпові-
дав. Але в цьому контексті нагадаю
читачам виступ керівника Народного
руху України, тоді народного депутата
Верховної Ради, політика, який мис-
лив стратегічно, - В’ячеслава Чорно-
вола з приводу Криму у сесійному залі
парламенту на початку 1993-го. Я
дуже добре пам’ятаю цей виступ.  Він
дещо емоційно, але чітко і логічно пе-
редбачив усі проблеми, які виникнуть
через надання Криму автономії. Гово-
рив В’ячеслав Чорновіл російською
мовою (що було незвично для тих, хто
його слухав), аби почули його слова
жителі Криму. Окресливши очевидні
проблеми, він вніс пропозиції, як ви-
правляти  ситуацію з Кримом.

Виконуючи з бригадою 1994-го
оперативне завдання, я згадував цю
знамениту промову В. Чорновола.
Процитую уривки з неї:

«Неужели вы, крымчане, не ви-
дите, что Крым сегодня стал самым
консервативным уголком Украины, по-
длинным заповедником партократии,
зоной бюрократического беспредела.
Багрову (тоді – голова Верховної Ради
АРК), Грачу и их соратникам нет дела
до интересов не только крымских
татар, украинцев, но и русских. Им хо-
чется удержаться на плаву.

Назовите мне политические реше-
ния, способствующие решению крым-
скотатарского вопроса, или
сделавшие что-нибудь для местного
самоуправления. Назовите мне эконо-
мические решения, облегчившие по-
ложение трудящихся. Не было таких
решений…  Неужели кто-то всерьез
верит, что Крыму помогут щедрые
миллиарды соседа, который сам тер-
пит экономическое бедствие и не в
состоянии разобраться со своими же
многочисленными автономиями?

…Где же выход? В признании Вер-
ховной Радой Украины неконституци-
онности акта Верховного Совета

Крыма от 5 мая (про оголошення са-
мостійності). В отмене сверху и в бой-
коте снизу референдума, который в
современных условиях Крыма объек-
тивного результата не дает, ибо по-
просту будет фальсифицирован. В
признании крымскотатарского Мед-
жлиса как полномочного органа крым-
скотатарского народа вплоть до
прямых выборов крымского двухпа-
латного органа власти.

В лишении нами же данного Крым-
скому облсовету статуса Верховного
Совета Крыма …» 

Ви пам’ятаєте, що у 1994 році
Києву вдалося, зокрема і  з участю
нашої  оперативної бригади заспо-
коїти сепаратистські настрої в Криму,
Мєшков утік до Москви, посада «пре-
зидента Крима» була скасована, Кон-
ституція АРК - також. Але анексія
Криму Російською Федерацією 1914-го
показала, що Україна зробила надзви-
чайно мало кроків для того, щоб збе-
регти Крим як частину України.

А тепер скажу про обіцяний епізод
майже екзотичного характеру. Це було
в Криму саме 1994-го, під час вико-
нання нашою бригадою завдання на-
дзвичайної ваги.

…Того літнього дня я був в Судаку.
Мені вдалося зустрітися з керівниками
місцевого відділу Державної служби бо-
ротьби з економічною злочинністю, з
особовим складом. Розмова була успіш-
ною. І маючи вільну хвилинку, я вийшов
на скелястий берег помилуватися кра-
сою моря. Коли повертався, то непода-
лік побачив людей, які копали ями.
Підійшов, мене здивувало, що ями дуже
глибокі. Привітався і запитую:

-Хлопці, а для чого ви копаєте ці
ями?

-Берізки саджатимемо, - чую у від-
повідь.

-Тоді навіщо такі глибокі ями для
простих берізок? – дивуюся.

- У тому-то й річ, що не прості.
Вони з Донецька.  Єфім Звягільський
такий подарунок зробив Борису Дави-
довичу.
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Для читача коротенька довідка.
Борис Давидович – це Борис Дейч, на
той час фактичний господар Судака.
Вони давні друзі з Юхимом Звягіль-
ським. За можливості Юхим Леонідо-
вич приїжджав у Крим побачитися з
другом і водночас відчути дивовижний
простір відкритого моря, сидячи на па-
лубі свого корабля.

-Але ж на такому грунті берези мо-
жуть не прижитися, - висловлюю сум-
нів.

-Справді, в Криму берези погано
ростуть. Але ж Єфім разом з саджан-
цями і землю привіз донецьку, - сказав
один із копачів. А потім весело посміх-
нувся і продовжив, - Часть донєцкой
зємлі пєрєдал Криму.

-Любить Єфім Леонідич природу…
але донецьку, - підхопив інший. – Ось
і тут радуватимуть його око рідні бе-
рези. Тож ями тому і  глибокі, бо заси-
патимуться  донецькою землею, щоб
берези не просто легко прийнялися, а
й росли довго на «своєму» грунті.

Ось така цікава, майже екзотична
історія. З того часу мені не випало по-
бувати в Судаку. Тому не знаю, чи при-
жилися ті берізки, чи виросли.

А тим часом Державна служба бо-
ротьби з економічною злочинністю
працює на повну силу. Результати ва-
гомі. Про успіхи «говорять» цифри. Я
особисто, команда, ми всі жили робо-
тою. Встигли зробити чимало. Скажу

відверто, без  перебільшення, кожен з
команди насправді відповідав чесно-
там трьох «П»: порядність, патріо-
тизм, професійність. Усім нам було
визначено долею працювати в дуже
непростій економічній і політичній об-
становці в державі, яка нещодавно
здобула незалежність. 

Я з великою повагою і вдячністю за
спільну працю говорю про своїх колег,
перших заступників, заступників на-
чальника, працівників Головного уп-
равління МВС України, управлінь,
відділів Державної служби боротьби з
економічною злочинністю в областях,
містах Києві,  Севастополі і на транс-
порті. Насамперед звертаюся до: ге-
нерал-полковника міліції Харламова
Олександра Володимировича - Пер-
шого заступника начальника Голов-
ного Управління БЕЗ, якому у червні
1995 року я передав керівництво Го-
ловним Управлінням Державної
служби боротьби з економічною зло-
чинністю МВС України, у послідую-
чому – заступника Міністра внутрішніх
справ України;

генерал-полковника міліції Чер-
ниха Сергія Петровича -  заступника
начальника Головного управління
БЕЗ, свого часу Першого заступника
Міністра внутрішніх справ України;

генерал-майора міліції Білоуса Вік-
тора Тарасовича - Першого заступ-
ника начальника Головного
управління БЕЗ, сьогодні доктора

юридичних наук, професора;
генерал-майора міліції Гарлиць-

кого Володимира Станіславовича - за-
ступника начальника Головного
Управління БЕЗ;

полковника міліції Панасенка Вік-
тора Миколайовича -заступника на-
чальника Головного Управління БЕЗ;

полковника міліції Житинського
Леоніда Степановича - заступника на-
чальника Головного Управління БЕЗ;

полковника міліції Пугачова Сергія
Євгеновича -  заступника начальника
Головного Управління БЕЗ;

до начальників управлінь, відділів,
оперативних працівників   того часу і
сердечно дякую їм за плідну спільну
працю. 

Робота в Головному управлінні
ДСБЕЗ - це були, вочевидь, одні з кра-
щих років мого професійного станов-
лення. Відповідальність велика, але й
рівень державницький.  Ми відчували,
що насправді фахово, вміло проти-
діємо злочинам в сфері економіки, ко-
рупції.  І саме в цей, успішний для
Державної служби, час запрошує
мене на розмову міністр внутрішніх
справ генерал Володимир Радченко.

-Вікторе Демидовичу, - каже він, -
ми з вами торкнулися чогось недозво-
леного, настільки недоторканого, що
тобі треба піти з Головного управ-
ління…

Я знав у чому річ. Це був 1995 рік.
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В оперативній роботі я, сказати б, мав
сміливість зазіхнути на «святая-свя-
тих» Дніпропетровський «Півден-
маш». І хоча коротко про цей епізод
уже згадувалося на сторінках спога-
дів, але спробую докладніше пояс-
нити, як і що було насправді.

Маленька ремарка щодо ситуації
в країні. В перші роки незалежності
нашої держави гостро стало питання
впорядкування збирання і переробки
відходів і лому дорогоцінних металів.
За радянських часів цей процес був
унормований. Але в Україні норма-
тивні документи Радянського Союзу
(Постанови Ради Міністрів СРСР, По-
ложення, Інструкції тощо) вже не
діяли, а українських ще не було. 

І власне за таких умов, ми з коман-
дою здобули інформацію про те, що
«Південмаш»,  підприємство, яке не
має  лабораторії для визначення кіль-
кості дорогоцінних металів, що міс-
титься у промислових відходах, не
має необхідного обладнання для пе-
реробки таких відходів, уклало з під-
приємствами України понад 500
договорів на отримання від них про-
мислових відходів, які  мають у своєму
складі   дорогоцінні метали. Я осо-
бисто  побував на цьому підприємстві.
Перевіряв інформацію. Дізналися ми
також, що на складах «Південмашу»
вже зібрано 325,3 тонни таких промис-
лових відходів (містять золото, срібло,
платину, паладій тощо). Усю партію го-
тували до вивезення за кордон.

Подальше відпрацювання вказа-
них матеріалів  із  залученням можли-
востей Інтерполу, підтвердило нашу
версію. Ми встановили, що одній із ко-
мерційних закордонних фірм ще ра-

ніше поставили промислових відходів
і лому загальною лігатурною масою
62432,9 кг, що містили  золота –
132,099 кг; срібла – 1288,65; паладію
- 12,311кг і металів платинової групи
1,505 кг (за паспортними даними під-
приємств-здавальників).

Після переробки лому та  відходів
за кордоном в Україну було повернуто
очищених дорогоцінних металів наба-
гато менше за зазначений вміст. А
саме: золота – 50,045 кг, або на 62,1%
менше, срібла – 827,847 кг, або на
35,7% менше, платини – 4,019 кг, або
на 65,5% менше, паладію – 8,488 кг,
або на 31,0% менше. А метали плати-
нової групи масою 1,505 кг були вза-
галі залишені фірмі-переробнику.

Завдяки вжитим Державною служ-
бою боротьби з економічною злочин-
ністю МВС України спільно з
Інтерполом заходам закордонна
фірма, на яку відправляли з України
лом і відходи з вмістом дорогоцінних
металів, перестала існувати. В Україні
було прийнято спеціальну Постанову
Кабінету Міністрів  «Про вдоскона-
лення обліку та використання відходів
і лому дорогоцінних металів і дорого-
цінного каміння». Нею передбачено
низку заходів щодо збереження доро-
гоцінних металів і коштовного каміння,
забезпечення обліку та раціонального
використання їх відходів і лому. 

Щодо «Південмашу» оперативні
напрацювання залишилася нереалізо-
ваними. А мені, як сказав  міністр
внутрішніх справ України В. Радченко,
«треба піти…». Володимир Іванович
настійно пропонував очолити Інститут
МВС України по підготовці кадрів   для
Служби по боротьбі з організованою

злочинністю, Державної служби бо-
ротьби з економічною злочинністю та
інших служб МВС України.      Але
перед інститутом була ще одна пропо-
зиція – начальник УВС Південно-За-
хідної  залізниці. Володимир Іванович
Радченко возив мене до Президента
України і представляв   як майбутнього
керівника цього управління. Прези-
дент прийняв, провів бесіду, навіть
привітав. Це була п’ятниця. Але
пройшло трохи часу … і всі забули, що
я був у Глави держави. Власне вже
після цього Володимир Іванович за-
пропонував мені ректорство. 

Звісно, я вагався. Адже за три роки
праці начальником Головного управ-
ління Держслужби БЕЗ у реформу-
вання Служби, в її розвиток, в її
повсякденну роботу вкладені не тільки
професійні, оперативні знання і до-
свід, організаторські здібності, педаго-
гічно-психологічні навики, а насправді
– й серце, й душа. Недаремно наша
служба відзначалася як одна з най-
кращих. Робота її завжди характеризу-
валася як ефективна. І власне на
такому позитивному етапі діяльності
нашої Служби мені «треба піти»…

Утім  в пропозиції міністра була й
інша сторона «медалі». Мене завжди
приваблювала освітянська, наукова
робота. На той час я працював над
кандидатською дисертацією, в якій
спробував подати філософське ос-
мислення проблем організованої зло-
чинності та корупції (захистив її
1997-го). Опублікував немало науко-
вих досліджень. Тому, провагавшись,
урешті-решт дав згоду.

(Далі буде)
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Справа у тому, що День радянської мі-
ліції – професійне свято працівників міліції
СРСР у 1962–1990 рр. – відзначалося що-
річно саме 10 листопада, у день при-
йняття у 1917 році постанови НКВС
РСФРР “Про організацію міліції”. Свято
було встановлено Указом Президії Вер-
ховної Ради СРСР “Про встановлення що-
річного свята “Дня радянської міліції” від
26 вересня 1962 р. з метою підвищення
ролі та авторитету міліції. Вперше на дер-
жавному рівні воно відзначалося у 1962
році й було приурочено до 45-річчя утво-
рення радянської міліції.

Напередодні свята в Києві у Жовтне-
вому палаці культури відбулося урочисте
засідання співробітників міліції. З допо-
віддю на зібранні виступив тодішній мі-
ністр охорони громадського порядку
І.Х. Головченко. Урочисті заходи були про-
ведені в усіх містах та районах республіки.
Встановлення такого свята саме на дер-
жавному рівні мало дуже велике значення
для підняття авторитету міліції та престиж-
ності служби в ОВС серед населення.

Особливі урочистості з нагоди Дня ра-
дянської міліції відбулися у 1967 р., що
були приурочені до 50-річчя створення мі-
ліції. В ознаменування цієї дати Указом
Президії Верховної Ради СРСР від 20 лис-
топада 1967 р. була заснована ювілейна
медаль “50 років радянської міліції”. Якщо
подібні ювілейні медалі до річниць Зброй-
них Сил вже давно існували, то до річниці
створення міліції це була перша медаль.
Також, 3-мільйонним накладом була випу-
щена поштова марка “50-річчя радянської
міліції” із зображенням працівника міліції. 

Встановлення щорічного свята “День
радянської міліції” у 1962 р. надало по-
штовх науковцям до проведення дослід-
жень з історії міліції. В Україні щодо
питання дослідження загальної історії ук-
раїнської міліції за радянської доби безпе-
речно, найвагомішим здобутком стало
видання у 1965 році колективної праці “Из
истории милиции Советской Украины”.
Книга була підготовлена за рішенням ко-
легії МОГП УРСР. Авторський колектив,
який очолив професор П.П. Михайленко,

склали науковці – співробітники Київської
вищої школи МОГП УРСР. Ця книга стала
першою спробою такого масштабного до-
слідження у даній галузі. Була проведена
величезна дослідницька робота. При під-
готовці книги були використані матеріали
п’яти фондів Центрального державного
архіву Жовтневої революції та соціалістич-
ного будівництва УРСР (зараз – Централь-
ний державний архів вищих органів влади
та управління України), обласних архівів
республіки, архівні документи МОГП
УРСР.

З розпадом СРСР у 1991 р. в Україні
це свято було відмінено. 

Після проголошення незалежності Ук-
раїни День міліції – професійне свято пра-

цівників української міліції – було встанов-
лено Указом Президента України від 17
листопада 1992 р. Відзначалося воно що-
річно 20 грудня – у день прийняття Вер-
ховною Радою України Закону “Про
міліцію” у 1990 р. У цей день проводилися
урочисті та інші заходи, присвячені міліції
України. 

15 березня 2007 року, враховуючи
значний внесок пенсіонерів і ветеранів
ОВС у справу боротьби зі злочинністю,
зміцнення правопорядку, а також численні
звернення ветеранських організацій, окре-
мих ветеранів, Міністерством внутрішніх
справ України було видано наказ, яким
10 листопада було встановлено Днем
вшанування пенсіонерів та ветеранів ор-
ганів внутрішніх справ України. Свято
швидко завоювало прихильність ветера-
нів та пенсіонерів міліції.

Минулого року було видано Наказ Мі-
ністра внутрішніх справ України від 20
грудня 2016 року № 1325 «Про встанов-
лення Дня вшанування пенсіонерів та ве-
теранів системи Міністерства внутрішніх
справ України та Національної поліції Ук-
раїни». Святковим днем було визначено
20 грудня – колишній День міліції України,
а дія попереднього наказу від 15 березня
2007 року – відмінена. 

І це також зрозуміло. В умовах ве-
дення проти нашої країни гібридної війни,
проведення необхідного процесу декому-
нізації, відміна колишніх радянських свят-
кових дат є закономірною. Але для
багатьох ветеранів колишньої міліції саме
10 листопада залишило у душі найліпші
спогади.

У цьому ж році, вшановуючи ветеранів
системи МВС та Національної поліції, в Ук-
раїні вперше буде відзначено нове свято,
яке безперечно стане традиційним та
одним з найулюбленіших не тільки серед
пенсіонерів, а й серед діючих працівників
поліції та членів їх сімей, а також сприя-
тиме посиленню соціального захисту ве-
теранів та вихованню молодого покоління
правоохоронців.

Володимир Довбня

чому ветерани міліЦіЇ ШануютЬ дату – «10 листопада»?
хоча 10 листопада у теперішньому календарі

відсутні будь-які свята, для ветеранів і пенсіо-
нерів міліції зі значним досвідом роботи ця дата
вшановується як свято. Для старшого поко-
ління питання – чому ветерани міліції вшанову-
ють саме 10 листопада, є цілком зрозумілим.
Для молодшого покоління правоохоронців слід
докладніше пояснити, чому саме цей день ціну-
ється ветеранами.
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Мені в житті поталанило – батько, на відміну від багатьох моїх однок-
ласників, повернувся з фронту без жодної подряпини, а на грудях був знак “Гвар-
дія”, медаль “За відвагу” і орден “Червоної Зірки”. І тільки нещодавно я дізнався,
що орденом його нагородили за подвиг, який він здійснив 7 квітня 1945 року – в
свій 35-й день народження під Кенігзбергом.

Батько про це ніколи не розповідав, а ми діти не розпитували. Часто
задаю собі питання, коли саме в мене з’явилося почуття гордості за батьківське
покоління? Мабуть тоді, коли усвідомив, що серед учнів класу, які дійшли до 10-
го класу (а їх з першого по десятий пройшло 110 чол.), а лише у двох батьки по-
вернулися з фронту, в тому числі і мій батько. Тому я часто, особливо в останній
час, говорю, що я щаслива людина, хоч дитинство було непростим, але з бать-
ком і його побратимами. А бути за святковими столами фронтовиків, де вони
не дуже охоче розповідали про війну (багато з них не любили цю тему), але
обов’язково звучали пісні “Три танкіста”, “Пісня фронтового шофера”, “Зем-
лянка”, “Смуглянка” та ін. То була велика школа виховання патріотизму у дітей
війни. Згадується неврожайний 1946-й і його наслідки, карточна система і від-
міна плати за ордени. А в 50-ті роки швидко зникли з вулиць Києва  інваліди на
самокатних візках... Набагато пізніше стало відомо, що їх відправляли в так
звані “будинки відпочинку”, щоб вулиці мали “пристойний вигляд”… Скільки їм,
фронтовикам, прийшлося пережити, але вони не втрачали бадьорості духу, віри
і надії на краще.

Де б я не вчився (технікум легкої промисловості, юрфак університету)
і не працював, а потім служба в органах внутрішніх справ, я завжди обіймав ді-
лянку, пов’язану з роботою ветеранів. Така моя щаслива доля. Часто згадуються
зустрічі з легендарними ветеранами: двічі героями СРСР Федоровим О.Ф. і
Слюсаренком З.К., героями СРСР снайпером Зайцевим В.Г. і Клоковим В.І.;
майорами “Віхрем” і “Зоричем”, командиром роти морської піхоти Євдокією За-
валій та іншими.

Особливо тісними стосунками з ветеранами стали понад двадцять
п’ять років тому в Національній академії внутрішніх справ.

В 1995 році, завдяки підтримки ректора Кондратьєва Я.Ю., проректорів
Шакуна В.І. і Гіди О.Ф. була створена ветеранська організація, яку 13 років очо-
лював  академік П.П. Михайленко, а незмінним секретарем і генератором бага-
тьох ідей був О.С. Гордецький. Створений ним “Довідник” – “Пам’ятаємо
ветеранів Великої Вітчизняної війни” і сьогодні нам “допомогає” в нашій роботі.

А серед ветеранів-фронтовиків, а їх в 1995 році було понад 100 чол.,
особистості неординарні, люди легенди: Володимир Назаров – учасник Параду
Перемоги в 1945 і маршу ветеранів в 1995 році; Володимир Чугунов – учасник
визволення Криму та Севастополя, тричі був поранений, за мужність і героїзм
під час війни нагороджений шістьма орденами. Він 23 роки очолював факультет

Довідка про автора

Кобринський Юрій Гавриїлович наро-
дився 15 листопада 1942 року в м. Києві.
Закінчив Київський технікум легкої про-
мисловості та юридичний факультет
Київського державного університету ім.
Т.Г. Шевченка. Закінчив аспірантуру Ін-
ституту держави і права НАН України
імені В.М. Корецького. Науковий доро-
бок становить понад 50 робіт з про-
блеми профілактики злочинності та
участі в ній громадських організацій.

Працював в комсомольських та пар-
тійних органах міста Києва. Очолював
політвідділ Четвертого управління
МВС України. З 1991 року – в Київській
вищій школі МВС (нині Національна ака-
демія внутрішніх справ) на посаді за-
ступника начальника відділу –
начальника відділення виховної та соці-
ально-психологічної роботи відділу по
роботі з особовим складом. Полковник
міліції (1985 р.).

З 1998 року на пенсії. З 1998 по 2003
роки працював помічником ректора по
роботі з персоналом – начальником від-
ділу кадрової роботи Академії муніци-
пального управління.

З 2003 по 2012 роки – заступник де-
кана юридичного факультету НАВС.

В 1995 році брав участь у створенні
ветеранської організації вишу.

В 2003 році – заступник голови, з
2009 р. – голова Ради ветеранів.

Член Союзу юристів України. За-
ступник голови Київської міської органі-
зації Союзу юристів України, Голова
Солом’янської районної організації СЮУ.

поспіШайте робити добро
(присвячується діяльності ветеранської організації

Національної академії внутрішніх справ) 
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заочного навчання; Ангеліна Сачкова – радист окремого полку
зв’язку, воїни якого першими оповістили  світ про Перемогу
над Німеччиною; Тамара Воробєйкова – в роки Другої світової
війни підпільниця Дніпродзержинська (зараз Кам’янське),
в’язень концентраційних таборів “Освенцим” і “Берген-Баль-
зен”, свідок на Київському процесі над фашистами у 1946
році. Стала кандидатом юридичних наук, доцентом, полков-
ником внутрішньої служби, біля 20 років викладала в КВШ і
була незмінним членом Ради ветеранів.

Про ветеранів – учасників війни в 1995 році створено
фільм “Фронтовики, надіньте ордени”, який і зараз використо-
вується у патріотичному вихованні і нагадує, що увага до ве-
теранів повинна стати для держави пріоритетом.

Важливим напрямком роботи ветеранської організа-
ції є участь у виховному процесі академії. І головними серед
цих чинників є національно-патріотичне і професійне вихо-
вання майбутніх правоохоронців. 

Організація національно-патріотичного виховання бу-
дується з огляду положень Указу Президента України “Про
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та мо-
лоді на 2016-2020 роки”. І в цьому Рада ветеранів постійно ви-
шуковує і застосовує нові  та ефективні форми роботи.

Цікаво відзначаються річниці визволення м. Києва та
України від фашистських загарбників, а до річниці Великої Пе-
ремоги у Другій світовій війні вже присвячується цілий ком-
плекс заходів, що включає в себе видання спогадів  ветеранів
війни, а нещодавно Рада ветеранів видала два випуски дітей
війни – “Говорять діти воєнного лихоліття”, презентація яких
відбулася в усіх навчальних підрозділах академії.

До 70-річчя Великої Перемоги над нацизмом в Єв-
ропі ветеранська організація започаткувала серію поетичних
рядків “Рубіж пам’яті” ( до речі –ці строки із вірша професора

ветерана МВС Кухаренка В.Д.) і випустила 12 збірок віршів
поетів-ветеранів. А ще випустили збірку пісень (“Пісні, що на-
близили Велику Перемогу”), які були дорогі серцю нашим
батькам-ветеранам війни та нам – їх синам, дітям війни. 

Вже традиційними (вісім років поспіль) стали зустрічі
курсантів, студентів, ліцеїстів з ветеранами та дітьми війни на
колишньому Лютізькому плацдармі з відвідуванням Націо-
нального музею-заповіднику “Битва за Київ у 1943 році”, а
також їх участь у читацьких конференціях за спогадами вете-
ранів та дітей війни, їх поетичних творах. Цікаво і дуже важ-
ливо, що майбутні правоохоронці під час читацьких
конференцій висловлюють не тільки свої враження від прочи-
таного, а й розповідають про участь у війні 1941-1945 років
своїх дідів та прадідів. Це важливо ще й тому, що патріотизм
починається саме з сім’ї, її історії та традицій.

Так, цікаво, що курсант навчально-наукового інсти-
туту № 3 Григорій Величко на читацькій конференції розпові-
дав про участь у війні свого діда по лінії матері, а у вересні
того ж 2016 року, коли відзначалося 75-річчя оборони Києва
в 1941 році, виступаючи на мітингу він розповів про участь у
війні свого діда по батьківській лінії, який був співробітником
органів внутрішніх справ.

Слід зазначити, що нещодавно ми поновили втра-
чену раніше традицію – відзначати 22 червня, як День вша-
нування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Відвідуємо
лінії оборони м. Києва в 1941 році,  вшановуємо пам'ять воїнів
227-го полку НКВС у селищі Калинівка Броварського району,
які обороняли Київ у вересні 1941 року. З розповіді генерал-
лейтенанта Борисенка Володимира Андрійовича (одного з
перших командувачів Національної гвардії незалежної Ук-
раїни) майбутні правоохоронці дізналися про трагічну долю
цього полку. 
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На зустрічах з ветеранами та дітьми війни молоде по-
коління майбутніх правоохоронців має можливість не тільки
доторкнутися до правди історії, але й до життєвого та профе-
сійного їх досвіду. Зараз завершується формування комісій
Ради ветеранів щодо професійного виховання майбутніх по-
ліцейських. Так, комісію із слідчої роботи вже очолив полков-
ник міліції у відставці Віталій Петрович Діденко, який має не
тільки багаторічний досвід педагогічної роботи, а й досвід ро-
боти в районній та Генеральній прокуратурах, в слідчому уп-
равлінні МВС України; комісією з економічних злочинів –
генерал-майор міліції у відставці, доктор юридичних наук про-
фесор Гвоздецький Віктор Демидович, який в 90-ті роки ми-
нулого століття очолював Департамент МВС з цих питань.
Комісію по боротьбі з організованою злочинністю очолює один
з організаторів цієї роботи в Києві, відомий сищик полковник
міліції Кур Валерій Степанович. Комісію з експертної роботи
очолив полковник міліції у відставці Садченко Олександр
Олексійович . 

В колективі за ініціативи Ради ветеранів постійно про-
водяться зустрічі з відомими українськими поетами: Володи-
миром Олефіренком, нашим ветераном, лауреатом конкурсу
військово-патріотичної пісні; лауреатом премії імені Тараса
Шевченка Петром Перебійносом; Світланою Йовенко і Світ-
ланою Макаревською; Олександром Хмільовським, що в ці-
лому сприяє виховному процесу майбутніх випускників
академії.

В навчальних підрозділах академії, а особливо в
юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва постійно вис-
тупає відомий український поет-пісняр, ветеран МВС України
Федір Семченко. Провідна тема його поезії – любов до Бать-
ківщини, до рідної землі і простих трудівників. Громадянські
мотиви тісно пов’язані з ліричними. Його ім’я понад 40 років
не сходить зі сторінок газет і журналів.

За його ініціативи в ветеранській організації створена
поетична студія “Рубіж пам’яті”. Співголовами обрані автор
ідеї і заступник голови ради ветеранів Анатолій Довбня. Сту-
дія об’єднала всіх ветеранів-поетів. До неї увійшли:  Іван Бі-
рюков, Олексій Стародуб, Руслана Жовтоногова, Олександр
Маноха, Петро Прибутько, Віктор Кривуша, Людмила Снітко,
Володимир Олефіренко,Володимир Кухаренко, Віктор Си-
ньов, Василь Сокур, Світлана Войналович, Василь Дідик та
ін.

Крім згаданих вже поетичних збірок “Рубіж пам’яті”,
присвячених ювілею Великої Перемоги, сьогодні поети-вете-
рани націлені на антивоєнну тематику. Вірш Володимира Ку-
харенка “Анафема війні” був надрукований в журналах
“Дивосвіт” (редактор Микола Величко), “Економіка. Фінанси.
Право” (шеф-редактор Володимир Головач), газетах “Бере-
гово” (Закарпатська обл.), “Версія.Факти” (Івано-Франківська
обл.),“Газеті по-українські”.

А в газеті “Ветеран столиці” постійно друкуються
вірші Олексія Стародуба – голови профспілкової організації і
заступника голови Ради ветеранів. До речі його вірші також
були надруковані в названих журналах “Дивосвіт” і    “Еконо-
міка. Фінанси. Право”.

В роботі по вихованню майбутніх правоохоронців важливе
місце займає спорт. За ініціативи та безпосередній участі ве-
теранів в академії стали традиційними турніри з футболу на
приз легендарного футболіста Стефана Решка; з волейболу
– на приз доктора юридичних наук, професора Ростислава
Калюжного; турнір з самбо на приз заслуженого майстра
спорту і заслуженого тренера України Марселя Хасанова.

Нещодавно спільно з іншими ВНЗ проведено “круг-
лий стіл” щодо активізації волонтерського руху. В ньому взяли
участь студенти Національного університету імені Тараса
Шевченка, Університету права, фінансів та міжнародної тор-
гівлі, Національного педагогічного університету імені Михайла
Драгоманова, Університету економіки і права “Крок”. Учасники
цього заходу відвідали Музей МВС України і саме це відвіду-
вання сприяло розкриттю можливостей цього відомчого
музею у патріотичному вихованні молоді, що дуже важливо,
коли на Сході йде війна. Тому Рада ветеранів разом із колек-
тивом цього музею зацікавлені, щоб якомога більше молоді
відвідували цей музей.

Вже минуло декілька років, а пам'ять зберігає випа-
док, де волонтерська діяльність була своєчасна і продовжила
життя ветерану. А сталося наступне, легендарний ветеран
війни і академії Ангеліна Сачкова жила одна (син в Харкові не
поспішав забирати її до себе) і у неї в останні роки з’явився
страх, що вона помре одна в квартирі… І одного разу впро-
довж декількох годин телефон її не відповідав. Дізналися, що
в лікарняні установи вона не поступала. Ми направили по
місцю її проживання закріпленого за нею волонтера Володи-
мира Круліковського, певним чином проінструктувавши його.
Коли відчинили квартиру то виявилося що у Сачкової А.Г.
стався інсульт. В госпіталі їй надали необхідну медичну допо-
могу.

Рішенням ректорату ветерани – Другої світової війни
їх вдови, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, тяжкох-
ворі-інваліди закріпленні за навчальними підрозділами для
надання їм шефської допомоги.

Періодично цей список переглядається. Наказом рек-
тора № 677 від 15 травня 2017 року за навчальними підрозді-
лами на сьогоднішній день закріплено 43 ветерани згаданої
категорії.

Ми глибоко переконані, що спілкування ветеранів з
побратимами волонтерами, курсантами, студентами та ліце-
їстами, які відвідують тяжкохворих, продовжує їм життя. Не-
щодавно ми встановили постійний день для планового
відвідування ветеранів.  

Серед кращих волонтерів-працівників і ветеранів
хочу назвати: Т.Є. Серветник, С.М. Кутєпову, Е.В. Маковецьку,
С.Б. Головатюк, Г.І. Лозову, В.Н. Руденка, А.Г. Зюнькіна, Є.В.
Білозьорова, а серед курсантів і студентів – це Соломія Мар-
данович, Філіп Шкеред, Володимир Круліковський, Юрій Дмит-
ренко, Мирослав Дурдинець та інші. 

Слід зазначити, що Рада ветеранів вишукує всі мож-
ливості, щоб допомогти ветеранам. Так, за поданням Ради ве-
теранів Українська секція Міжнародної поліцейської Асоціації
виділила одному ветерану інвалідцький візок. Так, Україн-
ський Благодійний фонд “Милосердя” (голова правління В.І.
Грищенко, директор І.П. Красюк) і Міжнародний фонд акаде-
міка П.П. Михайленка (голова В.П. Михайленко) підтримали
в скрутну хвилину деяких наших ветеранів, за що ми вдячні
цим громадським організаціям. 

В Раді ветеранів для роботи безпосередньо з вете-
ранами за напрямками створені секції. Перш за все це – сек-
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ція організаційної та кадрової роботи і інформаційного забез-
печення. Очолює її заступник голоаи Ради ветеранів з органі-
заційної роботи Петро Коваль, який слідкує та постійно
обновляє стенд “Інформація для ветеранів”.

Прес-групу очолює заступник голови Ради ветеранів
Анатолій Довбня. Група організовує висвітлення діяльності ве-
теранської організації в засобах масової інформації.

Секцію культурно-масової роботи очолює Ольга Ма-
шевська. Було організовано відвідування вистав Київського
театру оперети на пільгових умовах “Сорочинський ярмарок”,
“Весела вдова”. Члени організації періодично відвідують клуб
“Ветеран” Будинку вчителя. Запам’ятався виступ Народно-
аматорського колективу “Калинові дзвони” (керівник Микола
Куценко), який виконував пісні не тільки на слова Вадима Кри-
щенка, Григоргія Заброди, Олександра Демеденка, але й ві-
домого українського поета-пісняра, нашого ветерана доцента
Володимира Олефіренка. У нас в гостях двічі були актори кі-
нофільму легендарного режисера і актора Леоніда Бикова “В
бій йдуть одні “старики”, а нещодавно ми побували на їх твор-
чому заході “Старики – 40 лет спустя”.

Організовано три зустрічі ветеранів  з художником-
пейзажистом  Олександром Андреєвим. 

Цікаво, що в академії постійно організовуються вис-
тавки творчості ветеранів, так були організовані виставки кар-
тин професора Миколи Володька, ветерана війни Олексія
Підлубного; фотовиставки робіт Олексія Стародуба та Миколи
Зубаня, виставка шевронів правоохоронних органів світу
Олександра Галагана. Ветерани академії взяли активну
участь в читацькій конференції по книзі Максима Брежнєва
“Министр Щелоков”.

Секцію спортивної роботи очолює полковник міліції,
доцент, доктор філософії, неодноразовий чемпіон ФСТ “Ди-
намо” з волейболу та першості апарату МВС України з на-
стільного тенісу  Віктор Кривуша. За його ініціативи вже 10
років серед ветеранів проводиться турнір з настільного тенісу,
присвячений пам’яті видатного педагога Антона Макаренка.
Кращими тенісистами з ветеранів в продовж всього періоду є
полковники міліції у відставці Віктор Кривуша, Дмитро Ніко-
ленко, Сергій Фаренюк. А нещодавно вперше були проведені
змагання серед ветеранів з кульової стрільби – переможцем
став підполковник міліції у відставці Володимир Васьков.

Особливу увагу ми приділяємо поздоровленню вете-
ранів з днем народження і в першу чергу – ювілярів. Згаду-
ється, як в далекому 1997 році до мене звернувся один із
ветеранів, як він сам висловився ”з делікатним питанням”. Він
сказав (дослівно) “Ви попросили мне написати спогад про
мого колишнього начальника – я виконав Ваше доручення, а
тепер я прошу Вас – мені незабаром буде 70 років. Онуки за-
питують “Як тебе, діду, пам’ятають в установі, де  ти  пропра-
цював  понад  30 років?”  Ну, що  я йому міг відповісти? На
60-річчя навіть вітальної листівки не було”. Прошу Вас – не
забути мене – це потрібно не мені, а онукам”.

Згадується також приклад із життєдіяльності вете-
ранської організації кафедри іноземних мов (голова Віра Іва-
нівна Микитенко), ветерани якої розшукали майже всіх, хто
працював 20-30 років тому і приділяють їм увагу. В на-
вчальному закладі багато років працювала професор Кузне-
цова Валентина Олександрівна, яка викладала німецьку мову,
а зараз живе в Російській Федерації. І як їй було радісно отри-
мати привітання з ювілеєм від кафедри і ветеранської органі-
зації академії! При цьому вона зазначила, що це було
приємно відчути, що її не забувають не тільки їй, а і  її близь-
ким і рідним.

Тому, щоб не залишити поза увагою нікого, заздале-
гідь на наступний рік складається календар ювілейних дат ве-
теранів, а це 300-350 ювілярів. І постійно ведеться підготовка
щодо реалізації цих заходів. Вирішуємо, як добитися, щоб юві-

лейний день був святом для ветерана, його сім’ї, колег, друзів.
Ювілей – це не тільки підведення підсумків на певному від-
різку часу, а й плани на майбутнє.

Так, 90-річчя Почесного голови Ради ветеранів Баб-
кіна Володимира Дмитровича – ветерана Другої світової
війни, доктора юридичних наук, професора, академіка Укра-
їнської політологічної академії було проведено в два етапи: 1)
разом з Інститутом держави і права НАН імені В.М. Корець-
кого, де він ще працює; 2) на загальноакадемічному рівні
НАВС, де він майже 18 років очолював навчальний процес в
КВШ-НАВС.

75-річний ювілей ветерана Довбні Анатолія Васильо-
вича – одного з найкращих поетів академії – вилився в твор-
чий поетичний вечір для ветеранів, курсантів, студентів,
ліцеїстів. Родзинкою творчого вечора було те, що ювіляра
привітали учні школи № 11 м. Києва, яку Анатолій Васильович
закінчив у 1955 році. Знаково, що він не пориває зв’язки з рід-
ною школою і постійно присвячує їй, колективу школи свої
вірші. Також творчим вечором відмітив свій ювілей ветеран-
поет, ветеран-спортсмен полковник Кривуша Віктор Іванович,
якого вітали його друзі – народний артист України Анатолій
Хостікоєв і академік Віктор Синьов.

. 70-річний ювілей полковника міліції у відставці, кан-
дидата історичних наук, доцента Сокура Василя Васильовича,
батька трьох синів – полковників міліції – був відзначений пре-
зентацією його книги “Твій, мій, наш Шевченко”. Цікавим було
те, що в актовій залі також були не тільки майбутні правохо-
ронці, але й народні депутати, а головне – на урочистостях
були присутні вчені-шевченкознавці, які високо оцінили труд
нашого ветерана, актуальність його праці.

Відзначення 80-річного ювілею патріарха академії,
першого заступника голови Ради старійшин і Ради ветеранів,
Почесного ветерана міста-героя Києва і України Володимира
Дмитровича Кухаренка, як і А.В. Довбню вітали учні середньої
школи № 17 м. Києва, яку він закінчив у 1951 році.

27 вересня 2017 р. Рада ветеранів з ректоратом, Вче-
ною радою, всім колективом академії вітали голову Наглядо-
вої ради НАВС генерала внутрішньої служби України Василя
Васильовича Дурдинця, який приділяє постійну увагу ветеран-
ській організації. 

Цікавою і, як вже відмічалось в пресі, єдиною тради-
цією в країні, є відзначення раз в п’ять років, починаючи з 50-
річчя, ювілеїв доктора юридичних наук, професора
Калюжного Ростислава Андрійовича – майстра спорту з во-
лейболу, чемпіона Спартакіади народів СРСР, чемпіона Єв-
ропи і Світу серед ветеранів. А відзначається ювілей
матчевою зустріччю з волейболу між командами курсантів і
студентів і командою ювіляра, яка складається із зірок укра-
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їнського волейболу на чолі з чемпіоном Олімпійських Ігор в
Мехіко Івановим Володимиром Тимофійовичем.

Вже ввійшло в практику діяльності ветеранської ор-
ганізації поздоровлення ювілярів ветеранів-правознавців
через газету “Юридичний вісник України” від імені ректорату,
Вченої ради, Ради ветеранів та виконкому Київської міської
організації Союзу юристів України. Інколи ветеранів поздоров-
ляємо через газету “Факти”.

Важливим стимулом для активної участі ветеранів у
роботі організації є їх заохочення. З огляду на відомі причини
ми виробили систему морального заохочення, а – це Подяка,
Грамота та Почесна Грамота Ради ветеранів. 

За поданням Ради ветеранів і керівництва підрозділів
на ім’я керівництва НАВС ветерани нагороджуються пам’ят-
ними ювілейними знаками академії; Грамотами та Почесними
грамотами Солом’янської районної організації ветеранів, Ки-
ївської міської організації та Організації ветеранів України.

Серед ветеранів академії 11 Почесних ветеранів Ук-
раїни і 18 Почесних ветерани міста-героя Києва і 5 одночасно
є номінантами в двох номінаціях – це Анатолій Васильович
Довбня, Олексій Юхимович Стародуб, Володимир Дмитрович
Кухаренко, Володимир Михайлович Корнійчук, Володимир
Дмитрович Бабкін, Василь Іванович Шакун.

Серед ветеранів академії багато членів Союзу юрис-
тів України. Тому ми вносимо пропозиції Союзу юристів Ук-
раїни і її Київської організації про заохочення
ветеранів-правників.  

За останні п’ять років нагороджені орденом Союзу
юристів України “За заслуги” – Сергій Петрович Зеленков-
ський, Олександр Федорович Штанько, Віктор Дмитрович Су-
щенко, знаком “Видатний юрист України” Михайло
Васильович Костицький, Олександр Деонисович Тихомиров,
Віктор Дмитрович Сущенко. 

Відзнакою Почесний і Дійсний член Союзу юристів
України нагороджені: Володимир Гіжевський, Олександр Га-
лаган, Володимир Кухаренко, Олексій Стародуб, Віктор Су-
щенко та Володимир Михайленко.

Серед нагороджених ветеранів є номінанти Почесної
Грамоти Верховної Ради України з нагоди 30-річчя Чорно-
бильської трагедії (Блінда І.М., Колб О.Г., Гончар М.Б., Добаш
Л.П.), а також Гудзенко А.В. і Заяць В.С. нагороджені відзна-
кою Української Асоціації “Чорнобиль” органів і військ МВС
“Пам'ять Чорнобиля” за мужність, героїзм та самопожертву,
виявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС.

Багато ветеранів нагороджено Асоціацією ветеранів
МВС України: 18 –медаллю “За заслуги”; 12 – “Патріот Ук-
раїни”, 5 – “За безпеку народу”, 2 – “25 років незалежності Ук-
раїни”.

Вищою нагородою НАВС – ювілейним пам’ятним зна-
ком “95 років НАВС” – нагороджено 95 ветеранів.

Новою формою заохочення до Дня вшанування ве-
теранів є нагороди наших ветеранів ветеранськими організа-
ціями центрального апарату МВС України (голова
генерал-лейтенант міліції Красюк Іван Прокопович) і столич-
ного Управління (генерал-майор міліції Куліков Анатолій Ми-
хайлович), де раніше працювали наші ветерани. А в цьому
році ми плануємо відмітити нашими грамотами випускників
КВШ-НАВС, які беруть активну участь у ветеранському русі
обласних організацій. 

Цікавою формою заохочення ветеранів-ювілярів є друку-
вання про них матеріалів в газеті “Іменем Закону”. До речі, на
превеликий жаль, ця газета припинила своє існування. 

Почесними Грамотами Союзу юристів  України і її Київської
міської організації нагороджено за останній час біля 50 чол.,
а Почесною Грамотою Ради ветеранів НАВС тільки в цьому
році понад 200 чол.

В останній час, ми стали частіше вручати ветеранам, як
заохочення книги. Так ветерани отримали книги Василя Васи-
льовича Дурдинця; доктора історичних наук, професора Ана-
толія Степановича Чайковського (“Айсберг”); Олександра
Піджаренка (“Криминальный сыск Киева ”); Олени і Якова
Дрозд (“Старший советник зоны “Центр” – про службу гене-
рала Володимира Михайловича Корнійчука), Юрія Колоцея
(“Слава і трагедії героїв СРСР”).   Вже стало традицією, що
кожного року Рада ветеранів до Дня академії (11 червня) вно-
сить пропозицію керівництву про занесення на Дошку Пошани
академії фотографію одного ветерана, який особливо себе
проявив у ветеранському русі, а взагалі на Дошці Пошани ака-
демії кожного року четверта частина – це ветерани. Це свід-
чить про те, що ветерани академії беруть активну участь у
суспільному житті та займають достойне місце в колективі.

Ветерани, особливо ветерани Другої світової війни і На-
ціональної академії, постійно запрошуються майже на всі за-
гальноакадемічні заходи. Запам’яталася фраза професора
Володька Миколи Васильовича, голови Ради старійшин ака-
демії після одного із заходів “Мене пам’ятають, зі мною віта-
ються. Так хочеться жити!”. А нещодавно, при відвідуванні
його в госпіталі, він сказав: “До 97 залишилося всього три мі-
сяці, а там лише три роки до 100”. Своїм оптимізмом і чудовим
юмором він підтримує багатьох ветеранів. Цьому сприяють і
його чудові картини, які він створив це в молодості і якими пи-
шаються наші колеги на їх демонстрації в академії.

Сьогодні, коли вже майже чотири роки ведеться нео-
голошена війна нашим північним сусідом державою-шовініс-
том, ветеранська організація працює в нових умовах.
Ветерани академії матеріально підтримують батальйон спец-
призначення “Миротворець”, працюючі ветерани брали участь
у  зборі коштів на придбання тепловізора та іншого військо-
вого обладнання, ветерани-чорнобильці зібрали 7,5 тисяч гри-
вень для потреб батальйону. Ветерани-викладачі постійно
роз’яснюють курсантам і студентам важливість їх участі у до-
норському і волонтерському русі. Зібрана і передана цен-
тральному госпіталю, де лікуються учасники АТО, бібліотечка
художньої літератури. Зараз ведеться робота по збору худож-
ньої літератури для військового госпіталю № 408 і госпіталю
прикордонників, бібліотеці юридичного ліцею імені Ярослава
Кондратьєва.

Нещодавно в структурі ветеранської організації ство-
рено об’єднання учасників АТО (16 чоловік), яке очолив по-
лковник поліції Олександр Доценко, завідувач кафедри
управління та роботи з персоналом.

Робота ветеранської організації академії постійно ви-
світлюється на сторінках журналу “Дивосвіт” (головний редак-
тор ветеран МВС, доцент, заслужений працівник культури
України Микола Величко), газетах “Ветеран України”, “Київ-
ський вісник”, “Команда”, “Ветеран спорту України”, “Ветеран
столиці”, а також на сайті НАВС (розділ Рада ветеранів) та
сайті Асоціації ветеранів МВС України.

А до Дня вшанування вже стало традиційним – орга-
нізація спецвипуску цієї газети.

У вузівській газеті “Наша академія” постійно  публіку-
ються матеріали із життя ветеранської організації, відкриті
різні рубрики.

З 2012 року проводиться конкурс “Наше ретро-фото”.
Переможцями ставали Олександр Якимов, Ольга Машевська,
Олексій Стародуб, Володимир  Довбня, а в цьому році Іван
Хотінь, який представив фотографію 1975 року – “Відзначення
в КВШ МВС 30 річчя Перемоги над фашизмом”. На цій фотог-
рафії зображено 63 ветерани війни. На фотографії, яку пред-
ставив Володимир Женунтій в 1968 році начальник КВШ
генерал Дегтярьов І.Л. приймає гостей з інших вузів системи
МВС країни. Це цікаво ще й тому, що в грудні цього року гене-
ралу виповнилося б 105 років.
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На превеликий жаль, сьогодні в строю лише 8 вете-
ранів Другої світової війни і до них прирівняних, з них лише
троє фронтовиків-окопників – це академік Володимир Бабкін,
професор Микола Володько і Ігор Гаврош, а також 18 учасни-
ків трудового фронту під час війни.

Стало традицією вшановування пам’яті ветеранів, які
пішли від нас у вічність, висловлення співчуття рідним і близь-
ким. Тільки за останні три роки пішли у вічність 53 ветерани.
За допомогою ректорату проводжаємо наших побратимів в
останню путь з додержанням всіх військових ритуалів і  по-
честей і людських традицій.

Багато сімей висловлюють ректорату і раді ветеранів по-
дяку за їх підтримку в самі тяжкі хвилини життя. (текст листа
друзів Москалюка і вдови Василя Жарого).

Пам’яттю про ветеранів є проведення в академії та її
структурних підрозділах наукових конференцій, семінарів,
круглих столів, присвячених видатним науковцям, педагогам
– колишнім працівникам.

Так кафедра теорії держави і права (завідувач А.М. За-
вальний, голова ветеранського осередку – Чурпіта В.В.) по-
стійно проводить конференції, присвячені пам’яті академіка
Копейчикова В.В. – одного з співавторів Конституції України
1996 року, а в день його народження (17 листопада) члени ка-
федри і ветерани відвідують місце його поховання. На першу
річницю його світлої пам’яті в академії було проведено турнір
з волейболу (В.В, Копейчиков у молодості був прихильником
цього виду спорту і грав за збірну м. Харкова).

Ветерани кафедри кримінального процесу (голова вете-
ранського осередку Письменний Д.П.) пам’ятають та бере-
жуть пам'ять про доктора юридичних наук, професора
Анатолія Яковича Дубинського. Проводять конференції при-
свячені його пам’яті, видають його твори. Впродовж багатьох
років проводився турнір з волейболу серед силових структур
м. Києва. Цю традицію ми плануємо поновити. 

Кафедра цивільно-правових дисциплін провела засідання,
присвячене 85-річчю її колишнього багаторічного очільника
кафедри, ветерана Другої світової війни І.А. Дмитренка.

Вечори-пам’яті були присвячені видатним особистостям
навчального закладу, його колишнім очільникам. Так, був про-
ведений вечір пам’яті, присвячений 100 річчю від Дня народ-
ження генерала Дегтярьова Івана Леонтійовича (начальника
КВШ МВС СРСР з 1967 по 1980 рік), а також вечір пам’яті, при-
свячений 90-річчю від Дня народження генерала Захарова Ві-
талія Федоровича (начальника КВШ з 1980 по 1983 рік).
Враховуючи, що генерали Дегтярьов І.Л. і Захаров В.Ф. в свій
час очолювали столичне управління внутрішніх справ, вечори
їх пам’яті були проведені разом із ветеранською організацією
столичного Управління, виконкомом Київської міської органі-
зації Союзу юристів України.

85-річчю очільника КВШ з 1983 по 1992 рік генерала Снє-
жинського В.М. була присвячена зустріч керівництва академії
з його сім’єю, а в день його світлої пам’яті (11 вересня)
обов’язково відвідується місце його поховання. 

Заслуговує на увагу відзначення в академії 100-річчя від
дня народження патріарха української юриспруденції і нашого
навчального закладу, доктора юридичних наук, професора,
академіка НАПрН Петра Петровича Михайленка, який 13
років очолював нашу ветеранську організацію.

За ініціативи Ради ветеранів на Берковецькому кладовищі
з додержанням військових почестей відбулося відкриття
пам’ятника академіку, а 2014 рік в житті ветеранської органі-
зації було оголошено роком Петра Петровича Михайленка. В
усіх навчальних підрозділах Радою ветеранів, разом із сту-
дентським самоврядуванням були проведені вечори пам’яті
за участі колег і учнів Петра Петровича, а також його сина до-
цента Володимира Петровича.

Кафедра кримінального права, де Петро Петрович працю-

вав професором багато років, провела традиційну міжвузів-
ську конференцію.

Науково-практичні конференції, присвячені ювілею П.П.
Михайленка за участю ветеранів проведені в Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка, де раніше
також працював академік. (організатор Петро Біленчук), а
також у Ворзельській бібліотеці Київської області, з якою у юві-
ляра були багаторічні тісні дружні стосунки (організатор Юрій
Ситніков).

В центральному корпусі НАВС на кафедрі кримінального
права урочисто відкрита аудиторія імені академіка, відкривав
її його соратник, однодумець і товариш професор Микола Ва-
сильович Володько і син ювіляра Володимир Петрович Ми-
хайленко.

По науковій спадщині П.П. Михайленка під керівництвом
професора В.С. Калиновського була захищена кандидатська
дисертація.

Створено фільм про життя, наукову та громадську діяль-
ність  П.П. Михайленка “Бути на Землі людиною” та видана
книга про нього “Запомните меня таким…”

2 вересня 2014 року, в день народження Петра Петровича
Михайленка, особовий склад академії, в тому числі курсанти,
студенти, ліцеїсти відвідали місце поховання академіка.

Святкування 100-річного ювілею завершилося урочистим
засіданням ректорату, Вченої ради, Ради ветеранів та Ради
Київської міської організації Союзу юристів України, в якому
взяли участь і виступили генерал внутрішньої служби України
Василь Васильович Дурдинець, під началом  якого разом з
ректоратом проходила підготовка ювілейних заходів: академік
НАН України Юрій Сергійович Шемшученко, директор Інсти-
туту держави і права НАН ім. В.М. Корецького; Олександр
Дмитрович Крупчан, доктор юридичних наук, професор, ака-
демік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва імені Ф.Г. Бурчака Націо-
нальної академії правових наук України.

Від імені правління Міжнародного Фонду академіка П.П.
Михайленка його  син, голова Фонду вручив групі ветеранів,
колег і учнів Петра Петровича ювілейні пам’ятні медалі “100
річчя академіка П.П. Михайленка”.

В моєму житті стався випадок, який, безумовно, буде зі
мною до кінця моїх днів і з якого я зробив висновок: треба ро-
бити добро людям і особливо в наш непростий час треба по-
спішати це робити.

А сталося ось що. В академії працював викладач, Анато-
лій Єськов чудова людина, майстер спорту, чорнобилець,
батько трьох дітей, а ще він був артистом-ілюзіоністом, тяжко
захворів, лікування в Німеччині не допомогло і він повернувся
до Київської лікарні, де йому було винесено вирок. Знає це
зусиллями ректора Кондратьєва Я.Ю. і проректора Гіди О.Ф.
йому було присвоєно чергове звання – “підполковник міліції”.
І я з першим тоді проректором генералом Сущенком В.Д. за
дорученням керівництва провідали його і вручили погони.

Анатолій був розчулений. Півтори години він розповідав
про своє життя, про тих, хто робив йому добро і про тих, хто
несправедливо до нього відносився. Через тиждень підпол-
ковника міліції Єськова Анатолія Івановича не стало. А на по-
минальному обіді ті, чию образу покійний носив в душі до
самої смерті, говорили про нього добрі слова і про те, що
втратили добру людину і професіонала. Ось і так буває в
житті.

Ректорат підтримав пропозицію Ради ветеранів – троє
дітей Анатолія Івановича спочатку закінчили Ставищанську
середню школу-інтернат № 2 Київської області, де створено
юридичний клас і над яким багато років в той час здійснювала
шефство академія. Після закінчення школи всі діти нашого ве-
терана і його вдова закінчили наш навчальний заклад і стали
юристами.
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Рада ветеранів, її Президія домагається, щоб і в первин-
них осередках стало правилом – робити добро постійно і
вчасно.

Тому в минулому році День вшанування ветеранів (10 лис-
топада) ми запропонували ректорату провести по підрозділах,
але обов’язково провідати всіх тяжкохворих у лікувальних за-
кладах та за місцем їх проживання, що було і зроблено. І ува-
гою було охоплено втричі більше ветеранів, ніж коли
проводився  тільки загальний збір – оркестр, концерт, оп-
лески…

І сьогодні ми вирішуємо, як відзначити День вшанування
пенсіонерів і ветеранів, який згідно з наказом МВС № 1325 від
20 грудня 2016 року буде проводитися щорічно 20 грудня і
буде спільним з Національною поліцією.

Незалежно від того,  що 10 листопада з 1962 року було
державним святом, а з 2007 року відомчим – День вшану-
вання пенсіонерів і ветеранів,  завжди буде днем людського і
професійного спілкування ветеранів–правоохоронців.

А ще хотілося, щоб був не один День вшанування (а мож-
ливо один день на тиждень), а вшанування було постійним, а
20 грудня урочисто підводити підсумки цієї роботи.

І згадується вислів одного з проректорів на слова вдяч-
ності за те, що він оперативно вирішив питання з нагородою
для ветерана Другої світової війни і академії Гавроша Ігоря
Сільвестровича на його 90 річчя (а живе він в Полтаві і його
колишні учні і колеги вирішили без підготовки подолати 200
км) він відповів. “Ми повинні розуміти, що і ми скоро будемо
ветеранами”. Хотілося, щоб цей вислів став афоризмом для
керівників всіх рангів.

З дня створення Асоціації ветеранів МВС України (7 жов-
тня 2003 року) ветеранська організація академії входить до її
складу, користується її повсякденною підтримкою і бере ак-
тивну участь у огляді-конкурсі Асоціації.

За підсумками роботи в 2015 році ветеранська організація
Академії посіла ІІІ-е місце серед обласних організацій, а зна-
чить – достойне місце серед навчальних закладів МВС. “За
добре поставлену організаторську та практичну роботу щодо
соціального захисту ветеранів та пенсіонерів, активну участь
у патріотичному вихованні молоді”, а V-а звітно-виборна кон-
ференція Асоціації прийняла рішення узагальнити досвід ро-
боти ветеранської організації НАВС по
національно-патріотичному вихованню майбутніх правоохо-
ронців, що нещодавно було і зроблено.

І в цих позитивних результатах ветеранської організації є
повсякденна увага до проблем ветеранів ректорату і особисто
генерала поліції другого рангу Чернєя Володимира Васильо-
вича, проректорів, членів Наглядової Ради  академії і її голови
генерала внутрішньої служби України Дурдинця Василя Ва-
сильовича, постійна увага з боку Асоціації ветеранів МВС,
штаб якої 14 років очолює генерал-лейтенант Корнійчук Во-
лодимир Михайлович, Організації ветеранів України (голова

Віктор Вікторович Шмаков), Київської міської (голова Микола
Єгорович Мартинов) та Солом’янської районної Організації
ветеранів (голова Борис Дмитрович Парафєйніков).

А також те, що голова Ради ветеранської організації вхо-
дить до складу Вченої ради академії, його заступник з соці-
альних питань Стародуб О.Ю. – до Вченої ради та ректорату,
а Почесним головою Ради ветеранів є доктор юридичних наук,
професор, академік Української політичної академії Володи-
мир Дмитрович Бабкін сприяє позитивній діяльності організа-
ції.

Стимулом для покращення ветеранської діяльності без-
умовно є вивчення позитивного досвіду колег. Багато цікавого
ми почерпнули із зустрічі з активом ветеранської організації
органів внутрішніх справ Закарпатської області (голова Ради
ветеранів полковник міліції Отовчиць В.М.) і Береговського
відділу поліції (голова підполковник внутрішньої служби Паук
І.В.), Чернігівської області (голова Ради ветеранів полковник
міліції Скнар П.С.), м. Києва (голова Ради ветеранів генерал-
майор міліції Куліков А.М.), Департаменту МВС України Дер-
жавна служби охорони.

Ми вдячні колегам за цікаві форми роботи. 
Робота ветеранської організації проводиться в тісній спів-

праці з усіма підрозділами і громадськими організаціями ака-
демії, особливо з відділом соціально-гуманітарної роботи
(керівник С.В. Войналович), відділенням комунікації (Л.І. Зе-
ленко), господарськими підрозділами ( О.П. Гордєєв), оркес-
тром (А.Л. Роллє), відділом служби (Є.С. Дурнов),
автогосподарством (О.І. Мінченко).

Тісна співпраця з профспілковим комітетом (О.Ю. Старо-
дуб) дозволяє не тільки спільно вітати ювілярів Почесною гра-
мотою, але і організовувати цікаві подорожі по історичних
місцях України. Тільки за останні три роки ми разом з проф-
спілковим активом відвідали Тростянець, Переяслав-Хмель-
ницький, Корсунь-Шевченківський, Чернігів, Білу Церкву,
Батурин і попереду ще багато планів.

Давня співпраця із Українською секцією Міжнародної по-
ліцейської Асоціації (голова Капітанський А.І.) сьогодні наці-
лена на спільну роботу по професійному вихованню
майбутніх поліцейських.

Проте в роботі ветеранської організації академії ще  є ре-
зерви і, особливо, у впливі на виховання майбутніх правоохо-
ронців, у правовому і соціальному захисті ветеранів, а їх у нас
біля 1700 осіб і щоб дійти до кожного з них ми постійно удос-
коналюємо структуру організації, щоб у кожному підрозділі
було створено ветеранський осередок і щоб кожен ветеран
знайшов у ньому своє місце.

юрій Кобринський,
голова Ради ветеранів Національної 

академії внутрішніх
справ, член президії Асоціації 

ветеранів МВС України     
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Довгань Мефодій Євменович народився 7 квітня
1918 року  у селі Кобиляки Звенигородського району, що
на Черкащині. Батька не пам’ятає, а мати померла   від
голоду 85 років тому. Після смерті матері юнак потра-
пив до колгоспного інтернату для дітей, батьків яких
забрав Голодомор. 

Трудову діяльність Мефодій Довгань розпочав 1936
року різноробочим на шахті “Амур”, що в Макіївці До-
нецької області. На початку 1937 року переїхав на Во-
рошиловградщину (на копальню “Карбоніт”), де вступив
до гірськопромислового училища. 

У вересні 1938 року його було призвано до лав Радян-
ської армії і направлено до 70-го полку військ НКВС з охо-
рони залізничних споруджень м. Куйбишевка-Східна
Хабаровського краю. Спочатку Мефодій Довгань був
курсантом полкової школи, а згодом (після закінчення
курсів політруків) став політруком гарнізону на станції
Тинда. У жовтня 1938 року був при- значений політруком
гарнізону 67 полку 9-ої дивізії НКВС, який розташову-
вався в Ковелі (Волинська область). Там прослужив до
квітня 1941 року і був звільнений у запас за  скороченням
штатів. 

З квітня по червень 1941 року працював заступником
директора залізничної школи ФЗН, що у селищі Кваси-
лов-Чеський Рівненської області. Обіймаючи цю посаду,
Мефодій Євменович разом з учнями школи зустрів перші
нальоти німецької  авіації 22 червня 1941 року, відбудо-
вуючи залізничну станцію Рівне. А в липні 1941 року Ме-

фодія Довганя було призвано до лав  Радянської армії і направлено до 59-го запасного стрілецького полку, що знаходився
в Полтавській області, на посаду помічника командира взводу. Його полк у складі 13-ої запасної стрілецької бригади пішки
дістався хутора Михайлівського Сталінградської області, а потім по залізничній колії перебазувався до Оренбурзької об-
ласті та розмістився спочатку в райцентрі Сакмара, а згодом  у Павловських таборах.

Закінчивши у травні 1942 року курси молодших лейтенантів, Мефодій Довгань продовжував службу на посаді командира
стрілецького взводу 59-го полку. А після закінчення у серпні 1943 року курсів “Постріл” Південно-Уральського військового
округу в Уфі був направлений у розпорядження Воронезького фронту і призначений командиром роти 983 стрілецького
полку 253-ї стрілецької дивізії. 

Під час наступу Радянської армії у жовтні року біля села Ходорів (південніше Києва) Мефодія Євменовича було поранено
і відправлено на лікування в 330 медсанбат 253-ої дивізії. Після одужання у складі 983 стрілецького полку Довгань брав
участь у боях з визволення України та Білорусі від німецько-фашистських загарбників. У серпні року під час переправи
через річку Вісла біля Сандомира (Польща) Мефодія Довганя було знову поранено. Протягом декількох місяців він лікувався
у військовому шпиталі 1-го Українського фронту. Після одужання перебував у резерві офіцерського складу 3-ї гвардійської
армії. Звістку про Перемогу Мефодій Довгань зустрів уночі під час маршу з Австрії до Чехословаччини. По закінченні війни
проходив службу на посадах командирів у військових частинах Центральної групи військ на території Австрії. Був звільне-
ний у запас у березні 1947 року.

Влітку 1947 року був прийнятий на службу в органи внутрішніх справ України, де пропрацював 30 років у центральному
апараті міністерства на різних посадах начальницького складу. 

На пенсію був звільнений через хворобу з посади начальника відділу Управління кадрів МВС України. За участь у бойових
діях під час Великої Вітчизняної війни та сумлінне ставлення до служби під час роботи в ОВС був відзначений урядовими
нагородами: двома орденами Червоної Зірки, орденом Вітчизняної війни І ступеня, двома орденами Богдана Хмельницького,
орденом Данила Галицького, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзнаками МВС та багатьма медалями
СРСР та України, багатьма відомчими відзнаками МВС

Перебуваючи на заслуженому відпочинку, Мефодій Євменович брав активну участь у роботі ветеранської організації
МВС: понад 20 років очолював організацію ветеранів Депар таменту роботи з персоналом, водночас протягом 14 років
(до жовтня 2007 року) був відповідальним секретарем Ради ветеранів центрального апарату МВС. Звільнений з посади
за станом здоров’я.

Працівники Міністерства внутрішніх справ,  Департаменту персоналу, організації наукової та освітньої діяльності
МВС, Асоціація ветеранів МВС та Рада ветеранів МВС, висловлюють співчуття  рідним та близьким. 

Вічна йому пам’ять.

27

21 жовтня  на 100-му році
життя перестало битися серце

Мефодія Євменовича Довганя. 
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8-ий Міжнародний зоряний автопробіг відбу-
вався з 18 по 19 липня 1953 року у третьому за
величиною місті Швейцарії - Базелі. Місто, що
розташовано на півночі, де збігаються кордони
Німеччини, Франції та Швейцарії - з обох боків
омиває велична річка Рейн. Капітан поліції Ба-
зеля Рамзейер підготував для прибулих полі-
цейських з Австрії, Німеччини, Італії, Голландії
та спортсменам поліції федеральної землі
Саарланд (Німеччина) незабутні дні, повні прек-
расних вражень про місцеві пам’ятки. Символ
Базеля - Мюнстерський собор, ворота Шпален-
тор та середньовічний домініканський монастир
Клайнес-Клінгель ветерани згадують ще й сьо-
годні.

А тим часом, Європа була розділена “заліз-
ною завісою” Холодної війни. І хоча Європей-
ські країни вже більш-менш оговталися від
наслідків Другої світової і будували кожна нове
життя окремо, недавня трагедія жваво нагаду-
вала про себе руїнами і пустирями, які зникнуть
ще дуже не скоро. Та попри програш у війні та
явні людські й економічні втрати, саме еконо-
мічна міць і добробут Німеччини відродилися
на очах у всієї Європи.

Дарина Ткачук

історія утворення міжнародноЇ 
поліЦейсЬкоЇ автокорпораЦіЇ (IPMC)

1953 рік

Традиційними є зустрічі
10 листопада у Києві кур-
сантів Львівської середньої
спеціальної школи міліції
МВС СРСР випусків 70-80
рр. Колишні курсанти зібра-
лися і цього річ. І, хоча,
дехто з запрошених не зміг
з’явитися, випускникам це
не завадило згадати старі
часи, курйозні випадки, од-
нокурсників, улюблені дис-
ципліни та колишніх
викладачів.

На сьогодні більшість з
випускників вже досвідчені
ветерани карного розшуку.
Вони все ще повні енергії і
готові працювати на ко-
ристь країни та передавати
досвід молодшим товари-
шам.

Дарина Ткачук.

зустріч випускників
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- Взагалі, з самого початку організацію створили з вели-
кою задачею - залучати інвесторів і допомагати людям з по-
требами. І коли я почав працювати, нам вдалося зустрітися
з донором Беєй Кляйтерс-Альберс з Голландії. Ми пояснили
їй чим ми займаємося і які у нас програми. З цього почалося
наше співробітництво.

Наразі, в Україну на рік вона відправляє автомобіль 90
кубів гуманітарної допомоги, тобто близько 18-20 вантажів,
а це 200 тон товару. Звичний асортимент - це одяг, взуття,
іграшки, постільна білизна, меблі та меблі медичного спря-
мування, в тому числі ходунки, інвалідні коляски, милиці,
ліжка, матраци, а також підгузки.

У невеликій кількості отримуємо й електронні товари, які
найчастіше віддаємо в організації, що допомагають людям
з інвалідністю. Інколи навіть до нас приходять пральні ма-
шини. Нещодавно багатодітній родині з 8 дітьми віддали
одну з таких. Більш того, роздали кожній дитинці по парті.

Окрім Беї, з Голландії вантажі надсилає українська діас-
пора. Коли вони попросили звіт куди все ж таки віддаємо
їхні товари, ми підрахували близько 160 організацій. Після
цього, вони ще з більшим ентузіазмом почали відправляти
вантажі в Україну.

- З ким співпрацюєте, окрім голландії?

- Спостерігаючи за нашою роботою, підключилися до-
нори зі Швеції. Вони приїхали до діток з організації “Цереб-
рал” і потім запропонували свою допомогу Україні.

Наступною була Канада. Ми познайомилися з донором
із Канади 2 або 3 роки тому. Він приїжджав, придивлявся
кому і що ми віддаємо, з ким працюємо. А потім теж почав
передавати вантажі в організації в Дніпропетровській об-
ласті.

Донор із США, з яким ми співпрацюємо, в Іванкові (Київ-
ська область) побудував дитячий будинок для дітей з інва-
лідністю. Туди дітки і з Америки, і зі всієї України
приїжджають.

Нещодавно і донори з Франції почули про нас, а кілька
днів тому приїхали та подивииися чим ми займаємося.

Наразі представники з Голландії приїжджають 4 рази на
рік, зі Швеції - двічі на рік.

- як організована ваша співпраця з іноземними “до-
норами”?

- Зазвичай, вони передають гуманітарну допомогу в Ук-
раїну вантажівками. Міністерство Соціальної політики ви-
знають наші вантажі гуманітарними, ми їх отримуємо,
розмитнюємо і намагаємося за один-два тижні роздати їх у
різні організації.

Інколи, до нас приїжджають представники СБУ з пере-
вірками. Постійно, при розмитненні, кожен вантаж узгоджу-
ється з ними, а особливо продукти харчування і нові товари.
До нас багато нового не приходить, зазвичай одна-дві ко-
робки.

Коли нам привезли 120 тонн продуктів, приїхала ціла
бригада з СБУ і перевірила, чи все в нормі. Тоді ж завітали
представники Посольства США, спостерігаючи, як хлопці з
Національної гвардії отримують  розмитнений товар. Тобто
працюємо прозоро, публічно, із залученням представників
громадськості та ЗМІ.

- яким українським організаціям допомагаєте?

- У нас є організація, з якою ми працюємо протягом 5-ти
років і цілеспрямовано їй допомагаємо. Це Міська громад-
ська організація допомоги і сприяння дітям-інвалідам з ди-
тинства “Церебрал” у Києві. Також співпрацюємо з
Районним товариством допомоги та сприяння інвалідам з
порушенням опорно-рухового апарату Святошинського
району міста Києва. Щомісяця або раз на півтора місяця ми
виділяємо їм вантажі близько 2-х тон.

“Українська ліга благодійників” - організація, яка
займається отриманням гуманітарної допомоги від

зарубіжних країн, як наприклад голландія, швеція, СшА.
була створена у 2006 році торгово-промисловою палатою

України, хоча потім, з 2006 по 2010 рік не функціонувала. 
З 2010 року організацію очолиє Іванов Микола борисович,

який зміг залучити нових інвесторів та змінити
механізм роботи ліги.

ліГа блаГодіЇ
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У нас дуже плідна робота з ними. Ми часто приїжджаємо
в ці організації, а напередодні Дня інваліда намагаємося
привітати кожного члена особисто. Вони нас знають і чека-
ють. А місцеві керівники цих організацій особисто знайомі з
кожним членом, бувають у них вдома, знають яка там об-
становка й чого вони потребують.

Також, вже близько 2-х років ми працюємо з організацією
“Спілка багатодітних сімей м. Ладижина” (Вінницька об-
ласть). Поступово й Ладижин, і ряд інтернатів почали роз-
ширюватися і брати у нас більше вантажів для інших
організацій. Був випадок, ми допомагали їм збирати про-
дукти харчування, теплий одяг та передавали знайомими
хлопцям в зону АТО.

В основному ми працюємо з багатодітними сім’ями та
людьми з інвалідністю. За останній час до нас підключилися
територіальні центри соціального обслуговування Свято-
шинського району Києва і Конотопа (Сумська область), а
також соціальні центри обслуговування пенсіонерів та вете-
ранів. Працюємо також з лікарнями, як наприклад “Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”. А в цьому
році розпочали співпрацю з такими медичними закладами,
як “Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.
О. Шалімова” та “Центр дитячої кардіохірургії”. В основному
ми поставляємо їм лабораторне обладнання і меблі.

Так само допомагаємо ветеранам Державної фіскальної
служби; поставляли спецпідрозділу податкової міліції “Фан-
том” у зону АТО продукти харчування.

Всі організації постійно звітують перед нами про вико-
нану роботу, і це дуже приємно.

- як ви визначаєте, з якими організаціями співпра-
цювати? Адже бажаючих, напевно, дуже багато.

- До нас приходить багато заявок. І хоча ми намагаємося
працювати лише з організаціями, які знаємо або про які
чули, якщо є можливість, надаємо мінімальну допомогу й
організаціям, які звернулися до нас вперше. Тому, коли ми
дійсно бачимо роботу цих організацій, їх звітність, то про-
довжуємо з ними співпрацювати. В першу чергу ми просимо
від будь-яких організацій довідку про неприбутковість та пе-
реглядаємо їх документи для подальшої співпраці.

До нас звертаються й окремі фізичні особи. Ми просимо

їх писати заяви, оформляти всі довідки, і обов’язково на-
даємо допомогу. У нас дуже багато таких ситуацій.

- які благодійні акції проводили за останній час?

- Нещодавно ми брали участь у відкритті реабілітацій-
ного центру на базі неврологічного відділення в Київській
обласній лікарні. Чехія в рамках проекту “Medevac” надала
фінансову допомогу для закупівлі обладнання, а наша ор-
ганізація подарувала меблі. На відкритті центра були при-
сутні заступник міністра охорони здоров’я та навіть
представники ООН і НАТО.

Також у нас була дуже велика програма у Кіровоград-
ській області - “Шкільна парта”, в рамках якої ми працювали
з обласною адміністрацією. Практично 3 тисячі парт були
спрямовані до шкіл по всій області. У навчальний центр у
Десні ми поставили шкільні меблі та купили 12 металоплас-
тикових вікон. Раніше там діти взагалі на ящиках сиділи. Ми
привезли донора, показали ситуацію і попросили допомогти.
Так і відбувається наша допомога.

- А які акції запам’яталися найбільше?

- За останній рік запам’яталась ситуація, коли ми їздили
до Запорізького інтернату для хлопчиків із синдромом
Дауна. Зазвичай в таких місцях все дуже сумно та похмуро.
Але ми туди поїхали звідти з дуже гарним настроєм, вся де-
легація була з посмішками. В тому інтернаті дуже позитивні
дітки, які були раді нашому приїзду, обіймалися та посміха-
лися.

Особливо запам’ятався хлопчик, який може дізнатися
день твого народження за днем тижня, коли день народ-
ження святкував у 2017 році.

Ще була цікава ситуація із переселенцями з Донеччини,
які попросили теплі речі та не хотіли  брати занадто багато,
адже комусь могло не вистачити.

А ще, одного разу до нас звернулася наречена. Разом з
майбутнім чоловіком вони попросили у гостей замість живих
квітів, на весілля подарувати іграшки. Ці іграшки, а також цу-
керки молодята зібрали та відвезли до дитячого будинку у
Кагарлику.

- як допомагає благодійним організаціям держава?

Наразі у Київській міській раді існує цільова програма со-
ціальної допомоги «Турбота. Назустріч киянам», яка забез-
печує засобами гігієни дітей з інвалідністю.

До того ж, протягом 2-х або 3-х років наша організація
входила в Громадську раду при Міністерстві Соціальної по-
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літики. Були присутні там, щоб вчасно підняти певне пи-
тання.

У будь-якому разі, сьогодні ми допомагаємо нашій дер-
жаві. В певній мірі, благодійні фонди та організації доволь-
няють деякі потреби населення.

- яке найбільше грошове пожертвування отриму-
вала “Українська ліга благодійників”?

- Справа в тому, що великі грошові пожертвування, які
надають організації або приватні особи, в районі 5-10 тисяч
гривень. Найбільше пожертвування надійшло до нас у роз-
мірі 25 тисяч гривень.

Але з грошовими пожертвами ми намагаємося не пра-
цювати, гроші у нас йдуть виключно на оплату вантажівок з
Європи в Україну.

- як зрозуміти, які організації дійсно займаються
благодійністю, а які більшу частину грошей кладуть
собі в кишеню?

- У кожної організації є розрахункові рахунки й звітність
куди йдуть кошти. Щось вкрасти - нереально. Це якщо є ор-
ганізації, які відкриті під певними комерційними або фінан-
совими структурами, у них може і виходить проводити якісь
махінації. У нас же все йде не фінансово. І якщо до нас
звертаються за фінансовою допомогою, ми відразу відмов-
ляємо.

- чи існує певне суперництво між організаціями та
фондами, які займаються благодійністю?

- Суперництва, як такого, - немає. Чим більше допома-
гають людям, тим краще. У наш час допомоги не вистачає.

Раніше інваліди приходили на отримання своєї частини ван-
тажу і перебирали кому що потрібно. Зараз забирають геть
усе Нині люди дуже потерпають.

- Скільки волонтерів у вашій організації?

- Як таких, волонтерів у нас немає. Волонтерами висту-
пають хлопці з Київського коледжу архітектури та дизайну.
Вони нам постійно допомагають. Молодь збирається, і коли
приходить фура - безкоштовно її розвантажують, беруть
участь на видачі і збирають меблі, які ми отримуємо у ро-
зібраному стані. Іноді директор або заступник директора
також включаються. Згодом, молодь починає усвідомлено і
серйозно до цього ставитися. І нашим зарубіжним партне-
рам приємно бачити, що і керівники і хлопці в цій справі.

- Тобто, молодь також допомагає?

- Я вважаю, що після революції Гідності народ зовсім по-
іншому усвідомлює чужий біль. До нас в організацію стали
часто приїжджати молоді люди. Ми з ними в дитячий буди-
нок “Малятко” в Новоград-Волинський їздили. Хлопці на
своїй машині поїхали, купили діткам цукерки і печива. До
того ж привезли 2 ліжечка та нову праску. Директор  такого
навіть не очікував, але дуже гаряче нам дякував за опера-
тивність.

І куди б ми не їздили, у нас в Україні дуже дбайливі ке-
рівники і обслуговуючий персонал. Дітки з інвалідністю
дбайливо доглянуті, а директора мамою називають. Гол-
ландські представники з якими ми їздили такими організа-
ціями були здивовані тим, що в Україні стільки турботи,
уваги і доброти.

Дарина Ткачук



Тема правозахисників
завжди була та буде акту-
альна у нашому суспіль-
стві, адже кожна епоха
вимагає свого героя, який
буде служити народу. Але ж
як знайти справжнього пра-
возахисника, який потрібен
нашому суспільству? Адже
голос не завжди може бути
почутим. Це не залишило
без уваги уповноваженого
представника Міжнарод-
ного комітету захисту прав
людини.

Шабан Мазен Аднан
створив незалежну право-
захисну групу, яка самовід-
дано захищає права
людини і відстоює законні
інтереси громадян за між-
народними стандартами.
Вони також протистоять ін-
тересам впливових людей,
державних чиновників, які
вчинюють протизаконні дії.

Громадяни, які в остан-
ній надії зверталися до цієї
організації, домоглися, щоб
всі питання і звернення
були розглянуті. 

Керівництво цієї громад-
ської організації зверта-
ється до всіх небайдужих
громадян з пропозицією
щодо об`єднання зусиль у
боротьбі за права та сво-
боди людей, незалежно від
громадянства, релігійних
вірувань та політичних упо-
добань.

ирина Дармороз

за свободу
та права
людини

Шановні, дорогі колеги!

Від щирого серця вітаю Вас з наступаючим
Новим роком!

Журналісти – особливі люди. Завжди намага-
ються бути попереду, щоб першими висвітлити

новини цікавих, гарячих тем.

Дозвольте побажати кожному з Вас здоров`я,
впевненості в собі, творчого натхнення  та ко-

хання в усіх його прекрасних проявах.

Також особливо хочу привітати  і подякувати
всьому особовому складу поліції України за са-
мовіддану працю і вірність присязі. Найщиріші

вітання тим, хто зустріне новорічну ніч на
службі, буде забезпечувати порядок та спокій
громадян в ці святкові дні. Бажаю всім, щоб

2018 рік став для поліції України роком профе-
сійних успіхів.

Щастя Вам та Вашим родинам!

Зі святом, друзі! 
член редколегії Михайло Дехтяр.

32

СПІВПРАЦЯ
листопад-грудень`2017





PRESS INTERNATIONAL POLICE MOTOR CORPORATION OF UKRAINE 
ПРЕСА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСКОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ УКРАЇНИ

Науково-популярне, довідкове, інформаційне видання.
Зареєстроване Міністерством юстиції України серія Кв № 21632-11532Р  від  02.11.2015р.

Засновник: Громадська організація “Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація України” 
(код ЄДРПОУ 38824127) 

Шеф-редактор: Сергій Дворський
Редакційна колегія:  Андрій Дворський, Віктор Криворотько, Сергій Малярчук

“МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ”
Щомісячний інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал
Зареєстроване Міністерством інформації України 11 лютого 1997 р. Серія КВ № 2406

Наукове фахове видання України (Постанова президії ВАК України від 10 листопада 1999 р №3-05/11)
Головний редактор: Віктор  Криворотько

Передплатний індекс 40809
Наклад 1000 примірників

головний офіс:  Україна, 04112, м. Київ, вул. Академіка Грекова, 12
тел./Факс: +380-44-503-07-55

http://ipmcu.org.ua  info@ipmcu.org.ua  
http://police-press.info  info@police-press.info  

Ми на Фейсбуці https://www.facebook.com/police.press.info  
Ми на G+  https://plus.google.com/+ПолицейскаяПресса


