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НИНІШНІЙ СТАН
ЗАХИСТУ 
ІНТЕРЕСІВ 
ПОЛІЦЕЙСьКИХ – 
РЕАЛьНА
СУСПІЛьНА 
ЗАГРОЗА!

Верховна Рада україни 2 липня
2015 року ухвалила закон “Про

Національну поліцію”, а 7
листопада того самого року

він набув чинності.  Таким
чином, в україні було офіційно

створено Національну поліцію і
ліквідовано міліцію.

Це стало новою сторінкою в
історії країни. у той же час,

перед суспільством постала
низка нових проблем, адже

функціонування новоствореної
структури ще й досі потребує,

вирішення численних питань
нормативного регулювання

цього процесу.
Необхідно відзначити, що

невід’ємною частиною цього
процесу стала наша Профспілка.

і це ми уже вкотре довели на
ділі, розробивши не один

законопроект у тісній взаємодії
із рядом комітетів Верховної

Ради україни.
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Що ж нині відбувається у відомстві?
На фоні гучних звітів керівництва Міністерства про здо-

бутки реформованої структури та про створення у її складі
нових ланок, повсюди шириться розчарування у новій по-
ліції та залишення її лав тими, хто ще в 2015-му вірив, що
зміниться не тільки форма, а й уся система.

Так, їх очікування не виправдались. Закони не покра-
щилися. Поліцейський залишається не захищеним соці-
ально.

За офіційними повідомленнями Департаменту кадро-
вого забезпечення Нацполіції, протягом 2016 – 2017 років
з її рядів звільнилися 23,7 тис. осіб або 20,4%, спричи-
нивши на початок 2018 року некомплект штатного особо-
вого складу 15,9 тис. осіб, або 13,6%.

Почуття настороги й невпевненості у завтрашньому дні
наразі притаманне не лише тим, у кого за плечима деся-
тиліття бездоганної служби, а й тим, хто зовсім недавно
пов’язав свою долю із служінням народові на правоохорон-
ній ниві.

Це, перш за все, вказує на низьку ефективність кадро-
вої політики відомства, про небажання його високооплачу-
ваного керівництва перейматися службовими, соціальними
і морально-психологічними потребами персоналу, не гово-
рячи вже про індивідуальну турботу про кожного поліцей-
ського, яка має здійснюватись цілою армією штатних
кадровиків, до речі, щедро наділеними достойними зарпла-
тами.

Поспілкувавшись із діючими і звільненими поліцей-
ськими розумієш, що головною причиною прогресуючого
процесу звільнень, все ж таки, слід визнати їх маленьку за-
рплатню.

Судіть самі, – середнє грошове утримання поліцей-
ського є нижчим за середню зарплату працюючого укра-
їнця?!

Несправедливість стає очевидною, варто лише навести
загальновідому сумну статистику про загиблих і покаліче-
них на службі поліцейських та відвідати їх знедолені ро-
дини.

Такі негативні процеси найбільш помітні у м. Києві, де
середня зарплата значно вища ніж у середньому по дер-
жаві.  На початок року вакантними були 1,6 тис посад сто-
личних поліцейських, або 18,5% штатного складу,  що, як
ми бачимо, помітно перевищує відповідний загальнодер-
жавний показник.

Досить красномовною оцінкою стану реформування
Нацполіції було масове звільнення майже 1,3 тисяч па-
трульних поліцейських наприкінці 2017 року, що змусило

Профспілку ініціювати розгляд данної ситуації Верховною
Радою України, у результаті чого,  12 лютого 2018 року за-
реєстровано постанову № 8034.

Неабияк загострює ситуацію і те, що в останні роки за-
рплати окремих державних чиновників, судів, прокурорів,
працівників інших правоохоронних органів, персоналу про-
владних установ, народних обранців, тощо в рази, а не-
рідко в десятки і сотні разів, обігнали більш ніж скромне
утримання поліцейського.

Як же реагують на таку ситуацію керівники відомства?
Про це легко дізнатись, для прикладу, ознайомившись

із інтерв’ю очільника Нацполіції 09.08.2017 редактору
112.ua Тетяні Святенко, на запитання якої про зарплати по-
ліцейських Сергій Князєв проголосив (цитата): « … Яка
країна – така і зарплата. Якщо країна може дати стільки –
треба взяти, сказати спасибі. Не хочеш? Поклади посвід-
чення і до побачення. Оголошуємо конкурс на заміщення»

Вибачте, але я не можу мовчки «проковтнути» ці заяви
головного поліцейського і втриматися від запитання: – А
що, у працівників держпідприємств нафтогазової галузі, які
щомісяця отримують мільйони, інша країна?! А чи не в Ук-
раїні мешкають керівники МВС і Нацполіції,  зарплата яких
у десятки разів перевищує зарплату поліцейського? І чи не
саме цей фактор стримує керівників від належного піклу-
вання про підлеглих?

До речі, із декларації про доходи, поданій головою На-
цполиції Сергеієм Князєвим видно, що у 2017 році ним от-
римано 1,577 млн грн заробітної плати.

Згідно закону про держбюджет 2018 року, при нинішній
стрімко зростаючій інфляції, фонд оплати праці поліцей-
ських має зрости лише на 14%, у той час коли видатки на
адміністрацію Президента збільшено на 30%, а на Апарат
Верховної Ради на 40%.

Але,  не зважаючи ні на що, ризикуючи життям і здо-
ров’ям, працівники поліції з честю відстоюють обраний Ук-
раїною шлях до європейського майбутнього на передньому
краї боротьби із злочиннісю, гідно протистоять агресору,
захищаючи її цілісність із зброєю в руках.

При цьому, досить очевидним є і те, що складність зав-
дань, які нині стоять перед вітчизняними правоохоронцями
із виконання свого громадянського і професійного
обов’язку у рази перевищує відповідні навантаження на
їхніх європейських колег, праця яких винагороджується у
незрівнянно вищих розмірах.

Профспілка атестованих працівників органів внутрішніх
справ України, реалізуючи своє конституційне право та
принципову громадську позицію докладає чималих зусиль
для припинення суспільно-небезпечного процесу, спричи-
неного браком соціальних гарантій для працівників поліції.

Проблема соціальної незахищеності поліцейського ви-
кладена у численних вимогах Профспілки до Президента
України, вищих органів влади, проте, змін не відбулося, а
виснажлива служба, ризики, пов’язазані із загрозами
життю і здоров’ю, низькі зарплати, як і раніше, продовжу-
ють неабияк загострювати життєві проблеми сотень тисяч
поліцейських сімей, розхитувати їх психологічну стійкість,
спричиняти активний кадровий відтік із правоохоронного
відомства, багатотисячний некомплект його штатних
посад.

Ми переконані, що нинішній стан захисту життєво важ-
ливих інтересів українських поліцейських слід розглядати,
як реальну суспільну загрозу, адже їх соціальна захище-
ність є невід’ємною складовою соціальної безпеки суспіль-
ства та, відповідно, національної безпеки держави.

голова Профспілки
Олександр Козленко
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МОї ЩАСЛИВІ 
ТА СУМНІ 
ДОРОГИ Продовження. 

Початок  у №№ 5-12`2016
1-12`2017 та 1-4’2018.

Віктор гвоздецький

ВИТОКИ ТА РОЗВИТОК КОРУПЦІї В УКРАїНІ

Про те, що «в СРСР корупції нема» 

Пропоную Вашій увазі деякі моменти наукового дослід-
ження антикорупційного законодавства різних країн і порів-
няльного аналізу організації запобігання і протидії корупції в
Україні. Мені хочеться запропонувати читачеві своє бачення
витоків та розвитку корупції в незалежній Україні. І зробити це
з урахуванням мого практичного й наукового досвіду. Роблю
це не для того, щоб навантажувати читача науковою терміно-
логією, описувати процес наукових досліджень, їх аналіз
тощо. А передовсім, щоб показати за яких умов випало пра-
цювати нашому поколінню правоохоронців.

Щодо наукової термінології,  то намагатимуся макси-
мально уникати її. Говоритиму популярною мовою, лапідарно,
безжально скорочуючи все, що може видатися читачеві зай-
вим і «занудним». Тобто, сам «наступатиму на горло своєї
пісні». Кажу так, бо са́ме питання запобігання і протидії  ко-
рупції я широко досліджував у своїй докторській дисертації
(кого зацікавить тема, може докладніше дізнатися з доктор-
ської роботи, зберігається в Центральній науковій бібліотеці
НАНУ ім. В.Вернадського). 

Отже, коротко про витоки корупції. Але  почну я з при-
кладу, на перший погляд де-що дивного. Люди мого покоління,
та й трохи молодші, вочевидь пам’ятають телеміст: Радян-
ський Союз-США, де присутні в студіях Москви та Вашингтону
обговорювали проблеми, які цікавили людей на той час. Зок-
рема того разу мова йшла про секс. Жінка в московській студії
встала і емоційно заявила: «Сексу в Радянському Союзі
немає!». Ми, покоління, виховані радянською школою, розу-
міли, що́ саме вона мала на увазі, промовляючи такі слова. З
її поведінки було видно, має бути продовження, аргументу-
вання  сказаного. Та шум, сміх в обох студіях «вибив її з колії».
І ця насправді чиста душею жінка не змогла озвучити своє по-
яснення. Мовляв, в Радянському Союзі просто сексу не буває,
це завжди – наслідок справжнього кохання. Вона в це справді
вірила.

Але якщо «прославлена» на дві великі держави пані хоча
б намагалася пояснити причину своєї заяви, то щодо корупції
в Радянському Союзі ніхто навіть і не мав наміру  пояснювати
чи аргументувати щось широкому загалу (хоча влада знала,
що діється і хто задіяний в корупційному процесі. Володіли ін-
формацією і правоохоронні органи).   Людям «прищеплюва-
лася» потрібна думка, і всі знали, що корупції в СРСР немає.
Спрацьовував ідеологічний міф: «У нас цього немає, бо цього
не може бути!».

Зазначу, насправді існують  теорії, які заперечують істо-
ричний аспект корупції.  Вважаю, що вони (такі теорії) базу-
ються на ідеологічних засадах і оцінюють корупцію як явище,
притаманне лише окремим суспільно-економічним форма-
ціям. До них можна віднести, зокрема, радянську політичну і
юридичну доктрини. Скажімо, абсолютна більшість енцикло-
педій і словників радянської доби, які давали тлумачення тер-
міна „корупція”, підкреслювали, що корупція як явище
характерне і притаманне лише для буржуазної держави і сус-
пільства, де має місце експлуатація  людини людиною, де
державний апарат знаходиться у підпорядкуванні монополій,
де для цього закладені умови у самій економічній і політичній
системі капіталістичного суспільства. 

І хоча в Радянському Союзі, і в Україні як частині СРСР
зокрема, створені й функціонували спеціальні підрозділи мі-
ліції, головним завданням яких було боротьба з хабарництвом
і розкраданням народного добра, в офіційних документах ми
ще бачимо певне заперечення існування  таких явищ  в Країні
Рад. Так, у листі ЦК КПРС од 29 березня 1962 року „Про по-
силення боротьби з хабарництвом та розкраданням народ-
ного добра” прямо стверджувалося, що хабарництво
«...социальное явление, порожденное условиями  эксплуата-
торского общества». І далі наголошувалося, мовляв,  «Ок-
тябрьская революция ликвидировала коренные причины
взяточничества, а советский административо-управленческий
аппарат – это аппарат нового типа». 

Та час розставляв реальні крапки над «і».  І, наприклад, у
доповідній записці Відділу адміністративних органів ЦК КПРС
і Комітету партійного контролю при ЦК КПРС від 21 травня
1981року  „Об усилении борьбы со взяточничеством в 1975-
1980гг.” уже було чітко записано, що 1980 року виявлено
понад 6000 фактів хабарництва, що на 50% більше, ніж 1975-
го. В цій записці вже відкрито йшла мова про організовані
групи хабарників. Одна з них діяла в союзному міністерстві
рибного господарства, і очолював її заступник міністра. Нази-
валися факти корупційного зростання „преступного элемента”
з працівниками контролюючих, правоохоронних органів, ха-
барництва в судах і прокуратурі.

Йшлося про факти засудження міністрів і заступників мі-
ністрів у республіках, про інші союзні міністерства.  Перера-
ховуються основні склади злочинів: відпустка дефіцитної
продукції; виділення устаткування і матеріалів; коригування і
зниження планових завдань; призначення на відповідальні
посади; приховування шахрайств.  Як причини зазначаються:
серйозні недогляди в кадровій роботі; бюрократизм і тяганина
під час розгляду законних прохань громадян; погана робота
зі скаргами і листами громадян; грубі порушення державної,
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планової і фінансової дисципліни; лібералізм стосовно хабар-
ників (у тому числі – і у вироках судів); не враховування сус-
пільної думки. Повідомляється про покарання керівних
партійних  кадрів за попуск хабарництву. Пропонується при-
йняти постанову ЦК. 

Пізніше були справи: „бавовняна” – (Узбекистан), Міністер-
ство торгівлі, „Київавтоматторг”, ресторан „Столичний” (Ук-
раїна)  та інші.

Таким чином, є очевидним жорстка невідповідність між
слабким розумінням корупційних явищ, примітивним пояснен-
ням їхніх причин і неадекватних засобів боротьби з ними.

«Ніщо з нічого не виникає…»

Людям здавна властиве переконання у тому, що будь-яке
явище у своєму виникненні і подальшому існуванні зумовлене
якимось іншим фактором, що породжує і живить його. Добре
відомо, що ще в древньогрецькій філософії це досить поши-
рене переконання набрало форми своєрідної аксіоми: ніщо з
нічого не виникає і безслідно не зникає. 

Тому (і я про це вже зазначав) корупція також не безпри-
чинне явище. Утім цього ніхто й не заперечує. Інша річ, які
причини беруться до уваги, які критерії їх виокремлення.
Тобто, яка методологія підходу до аналізу виникнення корупції
і організованої злочинності. 

Зауважу, що згідно з ще так недавно панівною у нас мар-
ксистською ідеологією, корупція розглядалась як явище, по-
роджене капіталістичною системою, не властиве природі
соціалізму.

За умов деміфологізації суспільної свідомості і відсутності
реальної оцінки існуючого стану корупційних правопорушень
в країні та причин, що їх породжують, навіть у „Курсі радян-
ської кримінології” можна було віднайти таке методологічне
твердження: «...у соціалістичному суспільстві відсутні най-
більш загрозливі форми злочинності, що властиві попереднім
формаціям, на зразок гангстеризму, рекету; відсутнє зрощу-
вання злочинного світу з державним апаратом; відсутні цілі
верстви населення, які наживаються на злочинності і зацікав-
лені у ній; відсутні політики, які прагнуть прийти до влади зло-
чинним шляхом». Це стверджувалося тоді, коли слідчі
бригади Генеральної прокуратури колишнього СРСР вже пра-
цювали в Узбекистані, розплутуючи складний клубок «неіс-
нуючих у нас» зв’язків між злочинним світом і вищими
чиновниками державного апарату. Коли широкого суспільного
розголосу набули так звані „ростовські”, „краснодарські”, „ки-
ївські” та інші кримінальні справи. Тут спрацювали стереотипи
соціально-політичного, ідеологічного міфу, про який я вже зга-
дував: „У нас це не існує тому, що не може бути!”. І це значно
дезорієнтувало людей, спотворювало громадську думку.  На-
вівало солодкий сон байдужості, бездіяльності на правоохо-
ронні органи, які не поспішали «розплющувати»  очі

суспільству, незважаючи на те, що мали достатньо інформації
про реальний стан справ у злочинному світі. Одна із перших
зробила це (почала «розплющувати» очі суспільству) „Літера-
турна газета” у другій половині 1988 року. Вона  переконливо
показала у своїх публікаціях, що в СРСР існує корупція, а
також широко розгалужена, пов’язана своїми законами і
мафія-методом злочинність.

На початку 90-х років минулого століття з’явилося чимало
наукових праць з проблем корупції і організованої злочин-
ності, що видані в Росії, Вірменії. Назву деякі з них: Гдлян Т.,
Додолев Е. Мафия времен беззакония. Єреван.1991; Гдлян
Т., Ивановы. Кремлевское дело. М., 1994; Гуров А.  Красная
мафия. М., 1995; Подлесских Г.,Терешонок А. Воры в законе:
бросок к власти.М.,1995; Кудин А. Черная масть. США (про
злочинні групи в Києві), 1993; Константинов А. Преступный
мир в России. СПб., 1995; Константинов А. Бандитский Пе-
тербург. СПб.,1996; Модестов Н. Москва бандитская. М., 1996;
Грант А. Процесс Япончика. М., 1996; Рзаев Ф. Бандиты вре-
мен социализма 1917-1991.  Бандиты времен капитализма
1991-1995. М.

Названі, та інші дослідники, і передусім наукові співробіт-
ники Всесоюзного інституту з вивчення причин і розробки за-
ходів попередження злочинності та Всесоюзного
науково-дослідного інституту МВС СРСР поступово почали
доводити, що корупція не лише існує, але й завжди була в
першій країні соціалізму. Тобто її коріння слід шукати у вітчиз-
няній історії, починаючи з перших років радянської влади, не
вилучаючи з аналізу і дореволюційний період. Адже як ствер-
джує американський дослідник К.Стерлінг, таємні злочинні ор-
ганізації, побудовані на зразок сицилійської мафії, існували в
російському суспільстві ще з ХV століття.

Щоб виявити основні витоки виникнення корупції    в Ук-
раїні, обмежу свій вектор дослідження радянським періодом,
позаяк Україна була важливою складовою колишнього Радян-
ського Союзу, а отже, що було характерне для СРСР, те  - й
для України.

Три основні етапи корупції

Американські вчені (звертаюся до них, бо, як вже знаєте,
корупція не була об’єктом аналізу вітчизняних дослідників) ви-
діляють в організованій злочинності і корупції радянського
часу три основні етапи, що охоплюють увесь період існування
СРСР. Таким чином вони підтверджують думку, що коріння ро-
сійських, а отже, й українських, корупційних правопорушень
слід шукати не в окремих періодах історії радянської держави,
що пов’язані з певною  керівною державною особою, а в тій
цілісній державно-політичній системі, яка понад сімдесят років
існувала в СРСР.  Яка характеризувалася незаперечною мо-
нополією держави як власника, обмеженнями громадян у по-
літичній, економічній сферах. Системі, яка в 60-80-ті роки
минулого століття обумовила специфічно стійкий тип соціаль-
них відносин, що, відтак, і стали основою «радянського шляху
злочинності».    

Перший такий етап пов’язаний з існуванням організації
«злочинців у законі»  (20-50-ті роки ХІХ ст.) Їхню діяльність ви-
значають як корисливі правопорушення, що не досягли ще
рівня злочинних синдикатів, на озброєнні яких є мафія-метод.

Зауважу, що більшість російських дослідників (С.Дьяков,
А.Ємельянов, О.Осіпенко, В.Пахомов та ін.)  підтверджують
правильність висновків американських учених.  Тобто, на їхнє
переконання, початки радянської організованої злочинності і
корупційних правопорушень сягають періоду „воєнного кому-
нізму” (20-ті роки минулого століття). Це час, коли економіка,
чи не вперше, поділилася на офіційну і неофіційну (тобто ті-
ньову) внаслідок заборони ринкового руху, а суб’єкти ринко-
вих відносин були поставлені державою поза законом.
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Політикою голої заборони ринку держава спровокувала по-
дальший розвиток корупції, яка, безперечно, мала місце і в
дореволюційній Росії. Отже, незаконний бізнес як невід’ємний
атрибут сьогоднішнього аналізу корупції існував в Україні
впродовж усього періоду її перебування в складі СРСР. До
того ж, якщо за періоду «нової економічної політики», війни і
репресій масштаби тіньового бізнесу тяжіли у бік скорочення,
то за решти часу існувала стійка тенденція до його розши-
рення і розвитку. Найкращий доказ того – застій офіційної еко-
номіки.

Звісно, за різних часових інтервалів, різних суспільних об-
ставин «тіньовий» бізнес першого періоду мав дещо своє-
рідну стильову ознаку, яка забезпечувала йому виживання за,
здавалося б, несприятливих умовах. Скажімо, у перші місяці
радянської влади, роки громадянської війни домінуючим  (але
далеко не абсолютним) був стиль опору утискові, що здійсню-
вався владою. «Агенти ринку», зазвичай, були відкритими во-
рогами нової влади, використовували політичний бандитизм,
тероризм тощо, як форми вияву протиправної діяльності. А
це свідчило про її політичний аспект уже на перших порах іс-
нування.

З періодом стабілізації нової влади стала очевидною без-
результативність відвертої боротьби з державою. І щоб не
бути знищеним повністю «тіньовий» бізнес, відмовившись од
спроби змінити ситуацію, видозмінює свою тактику і стратегію
на користь пристосування до неї. Приміром, діяльність псев-
докооперативів ще в 20-30 роки є свідченням зміни реалізації
такої тактики. 

Зазначу, що досить поширеною була думка, ніби корупція
і організована злочинність у колишньому СРСР виникають
лише наприкінці 50-початку 60-х років минулого століття, коли
в країні відбулося становлення економічного механізму, орі-
єнтованого на нормальні закони ринку  (цього в 30-ті роки не
було). Основним аргументом щодо такого судження було
твердження, ніби автократія, тоталітарний режим не залиша-
ють місця для корупції.

Однак хіба сталінізм був лише системою політичного тиску
на тих, хто дотримувався інших поглядів? Постійні рознарядки
про направлення сотень тисяч «ворогів народу» на північ чи
схід для реалізації  «в історично короткий період» завдань
сталінських п’ятирічок свідчать протилежне. Тобто, це була
своєрідна економічна влада, яка добувала свої доходи у спот-
ворено політизованій формі. 

Скажімо, американський радянолог Моше Левін образно

писав, що вже під час першої сталінської п’ятирічки радянська
держава «з’їла» громадянське суспільство. «Вона, - цитую
вченого, - була унікальним процесом соціального перетво-
рення, здійсненого державою. Держава зробила набагато
більше, ніж «здійснення» перетворень: вона замінила собою
суспільство, стаючи єдиним ініціатором діяльності і контроле-
ром усіх важливих сфер життя». У процесі державного будів-
ництва «суспільна структура була, так би мовити, зовсім
засмоктана державним механізмом, була, немовби, повністю
асимільована ним». Створення командної економіки та залу-
чення сільського господарства до її складу примусовою су-
цільною колективізацією селянства, відвело економічному
чиннику другорядну, виключно залежну від політики, роль у
державі, де 90% економіки є власністю держави. Відтак еко-
номічні проблеми просто не можливо розв’язати без політич-
них рішень. 

Якщо ж взяти до уваги «якість» цих рішень у ґатунку Берії
чи Єжова і їм подібних, то можна погодитись із твердженнями
доктора юридичних наук В.Лунєєва, що в тоталітарних режи-
мах корупції і організованої злочинності ніколи не було і не
буде, оскільки сам тоталітарний режим  - мафія. 

Не слід залишати поза увагою і бюрократичну систему, в
якій зароджувалась і проростала корупція. З усуспільненням
засобів виробництва виник і гігантський бюрократичний апа-
рат для управління ним, організації чесної праці і справедли-
вого розподілу заробленого. 

Та досить швидко з’ясувалося, що не тільки не всі чесно
працюють, а й розподіл наявного продукту не відповідав кіль-
кості і якості праці. Тому боротьба з бюрократичними структу-
рами управління, що мала коротку і абстрактну назву –
боротьба з бюрократизмом,  була на першому етапі існування
нової держави серед її першочергових завдань. Проте, не тор-
каючися форм власності, вона не могла привести до змін бю-
рократичного стилю керівництва, який за таких обставин не
міг бути іншим. Власне тому боротьба, як і багато інших по-
дібних починань, була лише пропагандистським кроком.

За таких обставин колективні начала, що ґрунтувалися на
ентузіазмі народу, який повірив у реальність проголошених
ідеалів, почали замулюватися, а частина людей - відходити
від них у пошуках індивідуального вирішення спокусливих
життєвих проблем. Практика суспільного буття давала таким
людям тисячі шляхів легально чи напівлегально задовольняти
свої потреби. З окремих, ледь відчутних ланцюжків протип-
равних діянь, утворювалися довгі корумповані зв’язки, які пе-
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реплітались у хитромудрі тенета з притаманним їм самовід-
новленням. Втрата однієї ланки в тому чи тому ланцюзі не
впливала на його життєздатність у цілому, бо сусідні ланки до-
помагали регенерації, дбаючи про власне виживання.

Наголошу, що широкомасштабні корупційні правопору-
шення у нас почалися знизу, а не згори, як ми звикли думати.
Першими стали забувати про «засіки Батьківщини», «револю-
ційні справи» і більше думати про власне черево й власні ки-
шені ті, хто був «подалі від керівництва і ближче до кухні». А
саме: завідувачі магазинів, ресторанів, складів, баз, комірники
і так далі. Вони досить швидко переконалися,  що без корум-
пованих зв’язків їм складно буде мати надприбутки. Тому, аби
зміцнити свої посадові позиції, їм належало поділитися час-
тиною вкраденого з тим, у чиєму підпорядкуванні була ця по-
сада. Так починалася у наймасовішому варіанті своєрідна
«перекачка»  накрадених благ від «черева до голови» – від
бармена до директора ресторану, від директора ресторану до
директора тресту ресторанів і так аж до найвищих державних
чиновників.

Цей процес набув особливо великого масштабу і темпів
зростання за так званого другого етапу розвитку корупції. Його
(другий етап) американські експерти кваліфікують як перехід-
ний. Він охоплює 60-ті-кінець 80-х років, коли командно-адмі-
ністративна система досягла піку свого розвитку і водночас
почався її занепад. У ці роки корупція набуває витонченіших
форм. З’являються і перші злочинні синдикати, які в роки «за-
стою» вже значно помножуються.

Щодо радянських дослідників і практиків, то з їхніх виснов-
ків випливало зовсім протилежне. Тобто, вони стверджували:
в  СРСР відсутня корупція. Більше того, починаючи з 1960
року з нормативних документів  Міністерства внутрішніх справ
зникають навіть такі терміни, як «злочинні угруповання», «кри-
мінально-злочинні формування», «корупційні зв’язки»  та ін.

Послаблення боротьби з корупційними правопорушен-
нями, безкарність сприяли активному відтворенню корупції.

Окрім того, чисельним і якісним змінам у злочинному світі
допомагала й негативна економічна ситуація 60-70-х років. І,
як наслідок – зростання платоспроможного попиту, стійкий де-
фіцит на споживчі товари підвищеної якості, зокрема на буді-
вельні матеріали, легкові автомобілі, квартири, одяг, взуття
тощо.

Головним за таких обставин було отримання дефіцитного
товару, що значною мірою залежало від волі відповідних по-
садових осіб. Тому під контроль чиновників різних рівнів були
взяті посади, що розподіляли дефіцитні товари як визначальні
для тієї системи. Згодом наставала черга оплати послуг, а
частіше – диктат посадових осіб (чиновників), які причетні до
розподілу супердефіциту, вони мали можливість призначати
на посади. Таким чином, високопоставлені працівники сфери
управління, як корумпованої структури тіньової економіки, ста-
вали за своєю суттю «службовцями відділу кадрів» злочинних
структур. Вони призначали і затверджували на посади керів-
ників «Госпторгу», «Маслопрому», «Облпостачу» тощо.

Корупція особливо поширилася, коли почали давати хабар
«верхам» не як плату за конкретну операцію, а як постійну да-
нину за сприяння, за набуття своєрідного статусу «своєї лю-
дини».

З   розпадом  Союзу Радянських Соціалістичних Республік,
розвалилася й економічно-політична система,  яка існувала в
ньому, ознаменувавши третій, згідно з твердженнями та ви-
сновками американських учених, сучасний етап розвитку ко-
рупції.   

Стрімкі соціально-політичні зміни закономірно супровод-
жуються явищами анемії, яка, в свою чергу, завжди веде до
зростання корупції. На цьому етапі організована злочинність
втілюється у найбільш відомі сучасні форми. Великої ваги на-

буває синдикалізована (мафіозна) злочинність, що суттєво
розширює сферу корупції.

Простежується активне поєднання кримінальних інтересів
корупціонерів од економіки з так званими професійними  пра-
вопорушниками  (рекетирами, рейдерами, кілерами тощо),
їхня взаємодія на противагу недавній протидії. Вчорашні «ви-
магачі» своєї частки від прибутку починають надавати коруп-
ціонерам від економіки певні послуги: охорона майна,
особиста охорона, побутові послуги. А згодом і складніші: кра-
діжка необхідної сировини, залякування або фізичне зни-
щення конкурентів, розширення сфери реалізації не зовсім
легальної продукції. Водночас господарники злочинного ґа-
тунку, які в перспективі набудуть нового статусу «бізнесме-
нів»,  також  почнуть вводити до злочинного обігу засоби
криміналу: надають кредитну, а також іншу допомогу з вико-
ристанням своїх корумпованих зв’язків.

Представники вищих щаблів піраміди корупції не рідко ви-
користовують чистий кримінал, особливо їхні авторитети у
злочинному світі. Таке взаємопереплетіння інтересів двох,  ще
донедавна антагоністичних, сторін призвело до зростання ко-
румпованої і загальнокримінальної злочинності, що об’єк-
тивно вимагало (маю на увазі складність і масштаби
економічних операцій, необхідність певного суспільного ви-
знання,  імідж перед іноземними партнерами тощо)  інтелек-
туального глянцювання, своєрідної суспільної ретуші.
Віднайти необхідний інтелектуальний і адміністративний по-
тенціал за умов так званої «перебудови» М.Горбачова не було
особливою  проблемою – їх виявилося вдосталь. Корупціо-
нери, влившися до лав організованої злочинності, надали їй
зовнішнього полиску.  

Учасники організованих злочинних співтовариств з корум-
пованими зв’язками, утверджують новий тип асоціальної ді-
яльності, якій притаманні безкарність, антисоціальна
надсуспільна психологія, професіоналізм і, що    архіважливо,
- новий принцип відповідальності. На зміну перманентній від-
повідальності, де кожен із учасників спільної злочинної діяль-
ності ніс сукупну відповідальність, утверджується принцип
дискретності відповідальності, що визначається мірою запо-
діяного кожним учасником. Тобто,   одні члени злочинного
співтовариства реалізують ланки, пов’язані з конкретним зло-
чином, - безпосередні виконавці, інші ж, відповідно до ієрархії,
забезпечують ланки, що мають стосунки з незлочинними еле-
ментами,   тобто з організаторами або спонсорами. За таких
умов розрив будь-якого елемента злочинного ланцюга (затри-
мання виконавців злочину тощо)  ускладнює притягнення до
відповідальності корупціонера.  Відтак найвищі ешелони ко-
румпованої  організованої злочинної структури майже зали-
шалися за межею дії існуючої тоді юридичної
відповідальності. І власне тому мали можливість тривалий
час зберігати організаторські функції у злочинному світі.

Останнім кроком боротьби радянської влади з корупцією
була прийнята в липні 1991 р., постанова Секретаріату ЦК
КПРС «Про необхідність посилення боротьби зі злочинністю
в сфері економіки». Але, хоч як дивно, ні про хабарництво, ні
про корупцію в цьому документі не було ні слова.

Тобто, історія боротьби радянської влади з корупцією за-
кінчилася разом із самою владою, не увінчавшись успіхом.

Цей короткий історичний екскурс у витоки сучасної коруп-
ції в Україні засвідчує, що вона породжена взаємодією, ком-
плексом явищ, що лежать в чотирьох сферах життя
колишнього суспільства (складовою частиною якого була Ук-
раїна): економічній, соціальній, політичній і духовній. Маю на
увазі: вона – наслідок тієї суспільної системи, де простежува-
лось абсолютне злиття держави, політики, ідеології, індивіда
в єдину тотальну владну цілісність

далі буде

СТОРіНКА ВЕТЕРАНА
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Зростання законотворчого про-
цесу в Україні, необхідність право-
вого забезпечення ефективної
реалізації запровадження реформ та
активізація боротьби із злочинністю,
точної відповідності прийнятих зако-
нів, Конституції, виключення із зако-
нодавства замін, які викликають різне
поняття та тлумачення, протистоять
законам та підзаконним актам, спри-
чинило необхідність активізації на-
укових розробок у певних галузях
законодавства, зокрема прокурор-
ського нагляду.       

Правильне визначення понять не-
обхідне для того, щоб виключити як
необґрунтоване розширення, так і не-
виправдане звуження їх змісту, що
має важливе значення. Дуже важли-
вим є дотримання понятійно-терміно-
логічної визначеності. Це означає, що
терміни та поняття у нових актах не
повинні відрізнятися від тих, що вжи-
ваються в Конституції і законах Ук-
раїни, нормативно-правових актах,
які регу люють відповідну сферу ді-
яльності і знаходяться к системному
зв’язку. 

Слід мати на увазі, що істотним
для будь-якого поняття є його зна-
чення, котре розкриває зміст. Тому
необхідно знати етимологію і сутність
кожного терміна. Якщо дотримува-
тися правил лінгвістики, то будь-яке
слово має власний зміст. Порушення
цього правила призводить до ототож-
нення кількох понять (слів) та різного
їх тлумачення [1].

Помилки, яких припускаються при
підготовці проектів законів, наказів
Генерального прокурора України та
інших нормативно-правових актів,
методичних рекомендацій тощо, зво-
дяться до порушення вимог того чи
іншого закону логіки: закону тотож-
ності, закону суперечності, закону ви-
ключення третього і закону
достатньої підстави.  

З метою підвищення ефективності
роботи у цьому напрямі необхідно
домагатися термінологічної точності,
чіткості, простоти та стислості [2].

Удосконалення правової терміно-
логії та вирішення її проблем немож-
ливе  без глибокої розробки
юридичних понять, їх аналізу і точ-
ного визначення. 

Метою цього дослідження є роз-
криття теоретичних та практичних
проблем об’єкта прокурорського на-
гляду. 

Проблема об’єкта прокурорського
нагляду  , який за своєю суттю є
складним поняттям, одна з недостат-
ньо досліджених у прокурорсько-пра-
вовій науці.

Вчені України, РФ та інших країн
СНД та Балтії досі не дали однознач-
ного визначення об’єкта прокурор-
ського нагляду.

Одні науковці свідомо не дослід-
жують цю складну категорію. Другі
стверджують, що предмет і об’єкт у
науці й практиці прокурорського на-
гляду — поняття тотожні. Треті до-
слідники під об’єктом цього нагляду

розуміють органи та посадових осіб,
за виконанням законів яких наглядає
прокурор. Четверті вчені зробили ви-
сновок,  що об’єктами прокурорського
нагляду є державні органи, підприєм-
ства, організації, установи. Крім того,
деякі досвідчені працівники органів
прокуратури України в усній формі
пояснили, що цим об’єктом є історія
діяльності прокуратури.  

Розглянувши ці групи висновків
вчених, переходимо до їх конкретних
тезисів. Так, навіть відомий вчений
В.І. Басков, запропонував відказа-
тися від такого поняття [3 23, с.117].

А.А. Чувільов зробив висновок:
«Об’єкт прокурорського нагляду – на-
укова категорія, не отримавши до сіх
пор однозначного визначення. Під
об’єктом прокурорського нагляду слід
врозумити державні органи, уста-
нови, організації, органи місцевого
самоврядування, а також їх діяль-
ність, пов’язані з виконанням зако-
нів» [4]. 

Басков В. І. до кола об’єктів про-
курорського нагляду включив дотри-
мання законів громадянами. Більше
того, разом із президентом та урядом
РФ з об’єктів прокурорського нагляду
дослідник виключив уряди республік
у складі РФ [5]. П.І. Каркач вважає,
що об’єктом прокурорського нагляду
є «підприємства, організації, уста-
нови та інші юридичні особи, в яких
проводяться прокурорські перевірки
додержання і застосування законів»
[6].

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАчЕННЯ ОБ’єКТУ 
ПРОКУРОРСьКОГО НАГЛЯДУ
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У зв’язку з цим В.Г. Даєв обґрунто-
вано зробив висновок, що питання
щодо об’єкта та предмета нагляду є
доволі заплутаними у термінології
прокурорського нагляду [7].

Тому правильне вирішення пи-
тання про об’єкт прокурорського на-
гляду має важливе теоретичне  і
практичне значення. 

Саме об’єкт дозволяє визначити
соціальну сутність прокурорського
нагляду, сприяє правильному визна-
ченню сфери та межі прокурорського
нагляду на стадії підготовці та в ході
прокурорської перевірки, а також від-
межуванню його від суміжних галузей
права.  

Щоб знайти правильний підхід до
дослідження проблеми об’єкта проку-
рорського нагляду і дати однозначний
зміст подальшого викладу, необхідно
насамперед дослідити його етимоло-
гію та смислове навантаження, мето-
дологічному підходу до яких, на
жаль, в юридичній літературі не при-
ділено належної системної уваги.

Слово «об’єкт» походить від ла-
тинського objectus—предмет. Матері-
альний предмет пізнання і
практичного впливу з боку людини
(суб’єкта). Об’єкт права — явище, на
яке спрямовуються дії права [8].
Об’єкт (пізньо-лат. objectum — пред-
мет, від лат. — кидаю вперед, протис-
тавляю), що протистоїть суб’єкту в
його предметно-практичній і пізна-
вальній діяльності. У змістовному
плані об’єкт — ім’я предмета або
особи, на яку спрямована дія, вира-
жена дієсловом. Об’єкт права, як про
речі (предмети), стосовно яких вини-
кають суспільні відносини, регульо-
вані тією або іншою галуззю права
[9]. В іншому словнику це слово про-
понують розуміти так. «1.Те, що існує
поза нами і незалежно від нашої сві-
домості, зовнішній світ, матеріальна
дійсність. 2. Явище, предмет, на який
спрямована яка-небудь діяльність»
[10].

Об’єкт правовідносин (англ.object
of legal relatons) — матеріальні, ду-
ховні та інші соціальні блага, які слу-
гують задоволенню інтересів та
потребам громадян та організацій і
стосовно яких суб’єкти права вступа-
ють у правовідносини й здійснюють
свої права і обов’язки.

У теорії права слушно розглянуто
об’єкт як «ті явища (предмети) світу,
що нас оточує, на котрі спрямовані
юридичні права й обов’язки» [11].  

У зв’язку з цим обґрунтовано
стверджується: «об’єкт – це не про-
сто будь-який предмет природи, що
включений у сферу діяльності лю-
дини. Він сам по собі як об’єктивна

реальність існує незалежно від свідо-
мості людини, а стає об’єктом, всту-
паючи у взаємодію із суб’єктом» [12]. 

Ця обставина дає підстави зро-
бити такий висновок. В процесі цієї
взаємодії  походять не тільки індиві-
дуалізація об’єкта пізнання прокурор-
ського нагляду, а и встановлення
його предмета, оскільки існує взає-
мозв’язок та певна взаємозалежність.      

П.В. Копнін обґрунтовано ствер-
джує, що «розуміння категорій
суб’єкта та об’єкта слугує вихідним
пунктом розуміння процесу пізнання»
[13].

Якщо об’єктом для норм права є
вольова поведінка людей узагалі, як
учасників суспільних відносин уста-
новленого виду, то конкретні правові
відносини регламентують фактичне
поводження конкретних суб’єктів. По-
ведінка суб’єктів правовідносин є за-
вжди в цьому сенсі його об’єкт. У
зв’язку з цим об’єктом правовідносин
є фактична поведінка його учасників
[14, 15, 16].

Аналізуючи об’єкт прокурорських
наглядових правовідносин, В.Д. Ло-
мовський дійшов висновку, що їх
об’єкт не є щось стосовно юридич-
ного змісту правовідносин, а тому він
є елементом його структури [17].

В.В. Зезюлін стверджує, що до-
сліджуване поняття повинне вклю-
чати діяльність установленого
законом кола громадян, пов’язану з
виконанням ними законів та правових
актів [18]. Існує думка, що об’єктом
судового контролю за законністю та
обґрунтованістю арешту є проце-
суальне рішення-постанова, санкціо-
нована прокурором, про арешт
підозрюваного або обвинуваченого
[19].

М.В. Руденко вважає, що поняття
об’єкта як виду державної діяльності
з нагляду за точним та однаковим ви-
конанням законів, повинне виража-
тися в діяльності нагляду, тобто на
що спрямовано, що піддається ана-
лізу та оцінці [20].

Слід вказати, що в літературі,
юридичній науці і на практиці не існує
єдиної думки і точного підходу щодо
відмежування об’єкта та предмета,
зокрема у сфері прокурорського на-
гляду, оскільки ці поняття змішу-
ються: «Предмет, об’єкт. Те або той,
на що або на кого спрямована та або
інша діяльність, думка, тощо» [21].

У відповідних державах діють за-
кони «Про прокуратуру», які не міс-
тять поняття «об’єкт». Так, у Законі
України «Про прокуратуру», Феде-
ральному законі «Про прокуратуру
Російської Федерації» та країн СНД
немає статті, яка передбачала б зміст

про об’єкт, оскільки, на наш погляд,
законодавець передбачив і охопив це
поняттям «предмет», і може бути тер-
міном «завдання» прокурорського на-
гляду. 

До того ж, звертаю увагу, що не
можна погодитись з висновками тих
вчених, які вважають, що  об’єкт та
предмет прокурорського нагляду є то-
тожними. 

Тому слід погодитися з аргументо-
ваним переконанням В.Я. Чеканова,
який стверджує, що між поняттями
«предмет» та «об’єкт» нагляду існує
найтісніший зв’язок. Але разом з тим,
кожне з них має самостійний зміст і
характерну їм структуру, їх варто
чітко розмежовувати [22].

Кримінальний Кодекс України має
об’єкт, до якого належать охороню-
вані кримінальним законом суспільні
відносини, котрим злочином вчинено
шкоду. Без об’єкта злочину – немає
його складу. 

У кожної науці, у тому числі юри-
дичній, є свій об’єкт та предмет до-
слідження. Об’єкт науки – це ті
явища, які вона вивчає. Предмет
науки – це те, що зацікавлює дану
науку в конкретному об’єкті. 

У методології наукових дослід-
жень розрізняють поняття «об’єкт» та
«предмет» пізнання. Об’єктом піз-
нання прийнято називати те, на що
спрямована пізнавальна діяльність
дослідника, а предметом пізнання –
досліджувані з певною метою власти-
вості, ставлення до об’єкта. 

Так, Л.А. Пономаренко обґрунто-
вано вважає, що об’єкт дослідження
—

це та частина матеріального світу,
процес або явище, що породжує про-
блемну ситуацію, обрану для ви-
вчення. Предмет дослідження — це
розглянута сторона об’єкта дослід-
ження, який знаходиться в певних
межах. Об’єкт та предмет дослід-
ження як категорія наукового процесу
співвідносяться як загальне і час-
ткове. В об’єкті виділяється та його
частина, що є предметом дослід-
ження [23].

Таким чином, можна зробити ви-
сновок, що предмет нагляду — це
складові об’єкта нагляду.

Предмет прокурорського нагляду
співвідноситься з об’єктом як частина
з цілим, і зовнішніми межами пер-
шого щодо до другого стають межі
нагляду. Необхідно мати на увазі, що
предмет прокурорського нагляду по-
рівняно з об’єктом є більш динаміч-
ною правовою категорією. Зміни
суспільно-економічних та політичних
відносин закономірно спричинять
зміни меж предмета прокурорського
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нагляду.
Відповідні статті Закону України

«Про прокуратуру» передбачають
предмет прокурорського нагляду.
Але, якщо слідувати вимогам законів
логіки та методології наукових до-
сліджень, то повинен бути об’єкт, ос-
кільки предмет - це його частина. 

При цьому слід мати на увазі, що
кожна галузь або напрям прокурор-
ського нагляду мають специфічний
предмет, тобто додержання і пра-
вильне застосування законів і підза-
конних актів у певній сфері
суспільно-державних відносин.

Безперечно, об’єктом прокурор-
ського нагляду є не будь-які суспільні
відносини, а лише ті, які поставлені
під охорону та захист закону, на під-
ставі функцій та повноважень, перед-
бачених Конституцією та Законом
України «Про прокуратуру».    

Цей об’єкт повинен відповідати
таким вимогам: Бути не дуже вузьким
і не широким; виконуватися за однією
основою, яка має бути  не довільним
поняттям, а стосуватися суті поділу
цілого; виключати несумісність по-
нять. 

Не можна погодитись з виснов-
ком, що об’єктом прокурорського на-
гляду є «державні органи, установи,
організації, органи місцевого само-
врядування, а також їх діяльність,

пов’язані з виконанням законів». 
Конституція України істотно обме-

жила функціональні повноваження,
які здійснювали органи прокуратури
відповідно до статті 5 Закону України
«Про прокуратуру». Так, з компетен-
ції прокуратури було виключено на-
гляд за додержанням законів усіма
органами, підприємствами, устано-
вами, організаціями, посадовими
особами та громадянами (тобто за-
гальний нагляд), а також розсліду-
вань діянь, які містять ознаки злочину
[24].

Тепер Закон України «Про проку-
ратуру» не передбачає цю функцію
нагляду. Раніше автором розгляда-
лися проблема об’єкта прокурор-
ського нагляду [25].

Тому не може бути об’єктом
прокурорського нагляду, наприклад, 

Міністерство лісового господар-
ства, оскільки у його діяльності не ці-
кавить проведення рубок з метою
поліпшення якісного складу лісів та
лісорозведення. До того ж прокура-
тура не повинна та не має на це
права. 

У Законі України «Про проку-
ратуру» не встановлено, що є метою
прокурорського нагляду, але  в ньому
(ст. 4) вказано про завдання. Так,
одним із завдань прокурорського на-

гляду є утвердження  верховенство
закону, зміцнення правопорядку та
захист від неправомірних посягань.

У Федеральному закону «Про про-
куратуру Російської Федерації» пе-
редбачена функція нагляду за
дотриманням Конституції РФ та вико-
нанням законності, що є видом її ді-
яльності, яка спрямована на рішення
цих завдань, а за своєю суттю харак-
теризується як визначення об’єкта
ведення. 

Тому можна зробити висновок, що
законність необхідно розглядати як
об’єкт прокурорського нагляду. 

На підставі викладеного вище
пропоную, що об’єктом прокурор-
ського нагляду є сфера визначених
законом суспільних відношень, спря-
мованих на забезпечення верховен-
ства закону, єдності и зміцнення
законності, захисту прав і свобод лю-
дини, інтересів суспільства та дер-
жави.  

Таким чином, після багатьох років
пошуків та дискусій, цей варіант по-
няття об’єкта прокурорського на-
гляду, може бути стабільним та
обґрунтованим.

Більш того, в новому Законі Ук-
раїни «Про прокуратуру», необхідно
передбачити відповідну статтю, при-
свячену об’єкту прокурорського на-
гляду. 

ПРОБЛЕМА
травень-червень`2018
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СПіВПРАЦя
травень-червень`2018

ГО "Міжнародний центр за свободу і
права людини" зареєстрований Міністер-
ством Юстиції України
(№10731020000036840), який утворений
групою правозахисників, юристів, журналіс-
тів і активістів громадянського суспільства за
підтримки Міжнародної комісії з прав людини
Європи і Близького Сходу.

У своїй діяльності центр керується за-
гальною декларацією прав людини (прийня-
тою резолюцією №217 (|||) Генеральної
Асамблеї ООН від 10.11.1948г.), Конститу-
ціюєю України, а саме :

-сприяння дотримання громадянських та
політичних прав і свобод людини ;

-аналізу законодавства і його приведен-
ням до міжнародних стандартів .

В громадськiй приймальнi проводиться
прийом громадян, які звертаються із клопо-
таннями, щодо порушень їхніх прав і сво-
боди.

Ведеться iнформаційно-аналітичний
аналіз щодо дотримання прав і свобод лю-
дини, а також поширення інформації про
вказані факти в українських та зарубіжних
ЗМI, в Інтернеті. Співробітники МЦСПЛ
здійснюють електронну розсилку моніто-
рингу, ситуація фіксується на веб-сайтi
МЦСПЛ.

Центр тісно взаємодіє з органами вико-
навчої влади, активно працює з молоддю,
впроваджує соціально-реабілітаційну про-
граму для військовослужбовців запасу, до-
помагає незахищеним верствам населення,
інвалідам, біженцям.

До МЦСПЛ звернулися понад 1500 осiб
щодо неправомiрних дій посадових осiб ,
грубого порушення прав людини та ін.

По всiм зверненням, громадянам була
надана безкоштовна консультацiя , направ-

про гО «Міжнародний центр за свободу та
права людини» ("International Center for
Freedom and Human Rights") знає вже

значна частина наших співвітчизників,
адже саме співробітники організації

вчасно прийшли їм на допомогу і змогли
вирішити складні та спірні питання, які на
перший погляд не мали жодних шансів на

вирішення.

ДОПОМОГТИ В СКРУТНУ ХВИЛИНУ

МАМЕДОВ Я.Г. ПРЕЗИДЕНТ МIЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ 
ЗА СВОБОДУ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ, Маршал

штаб-офіс центру
інд. 03037, 

м Київ, проспект Валерія
лобановського 

буд. 4-б, офіс 165-166

ленi запити у відповідні інстанції, в разi по-
треби. Спiвробiтники центру спiльно с журна-
лiстами проводили перевiрки, брали участь в
рiзних судових засiданнях , що мало вплив на
прийняття справедливого рiшення.

Яскравим прикладом можуть служити такi
справи :

До МЦСПЛ звернувся житель Б.Днiстров-
ського району , голова фермерського госпо-
дарства, зi скаргою на бездiяльнiсть
правоохоронних органiв щодо припинення
шахрайських дiй компанiй "А" та "Транс-Л"
відносного його фермерського господарств, в
результатi яких фермерське господарство за-
знало збиткiв на суму 1.8 млн.грн. По даному
факту були проведенi превiрки правозахисни-
ками i журналiстами, в наслідок яких збитки
були вiдшкодованi.

До МЦСПЛ звернулася жителька м.Одеси
з заявою про вiдновлення законних прав її чо-
ловiка гр. «Т» , який, за надуманими мотива-
цiями, в результатi протизаконних дiй
прокуратури, був затриманий та помiщений в
слiдчий iзолятор м. Одеси. Нами була прове-

дена відповідна перевірка, результати якої
доведено до засобiв масової інформації,
також МЦСПЛ взяла участь в засiданнi апе-
ляцiйного суду м.Одеси. В результатi взаєм-
них дiй всіх стуктур, незаконне рiшення
Суворовського суду було скасовано, i грома-
дянина "Т" звільнено з під варти iз зали суду 

Яскравим прикладом позитивного вирі-
шення питання  щодо звернення iноземного
громадянина iз Чехії, стосовно шахрайських
дії щодо нього, а саме, група осiб спричинила
йому збиткiв на суму 750 тис.дол.США. За ре-
зультатами копіткої роботи членів нашої орга-
нізації - кошти були поверненi власнику.

За клопотанням Держводрибінспекції,
правозахисники спiльно с журналiстами про-
водили рейди по контролю за організацією
вилову риби, порушення фiксувалися за до-
помогою вiдеозйомки.

Правозахисниками систематично прово-
дяться перевiрки в дитячих будинках та бу-
динках iнвалiдiв, з метою недопущення
порушень прав та свобод незахищених
верств населення.
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БЕЗПЕКА
травень-червень`2018

Для розвитку будь-якого економічного прогресу, згідно
висновків системного аналізу фахових наукових джерел з фі-
лософії та економіки, необхідно мати «високодферинційова-
ний політичний простір» з механізмами багатопартійності,
опозиції, парламентської боротьби, ідейних платформ і течій,
що чутливо працюють з використанням основ інформаційних
технологій. Тобто, необхідний чутливий світ розвиненого
ринку з його біржовою системою, маркетингом, сучасними
формами конкуренції, ринкової та фінансової культури. Також,
згідно результатів світового досвіду, потрібна високомодифі-
кована, чутливо функціонуюча система інтелектуальної еліти,
відбору талантів, наукових шкіл, творчих течій та спілок, без
чого соціальний інтелект не може бути дійовим. Все це робить
актуальною задачу формування особливого напрямку соціо-
логічних досліджень, яке називається соціологією чутливих
структур. Тобто, на сучасному етапі розвитку суспільства, най-
важливішою складовою підвищення ефективності економіки
становиться моніторинг(інформаційна діяльність, конкурентна
розвідка). Зазначене підтверджується наступним.

Згідно висновків системного аналізу відкритих спеціалі-
зованих інформаційних джерел встановлено, що відомий фа-
хівець з інформаційної діяльності, що працював в
інформаційних службах    США в роки Другої світової війни у
1946 році у книзі « Майбутнє американської секретної
служби» стверджував, що участь вчених і використання су-
часних методів дослідження призвело до того, що кількість ві-
домостей, що отримується розвідкою, виросло у порівнянні з
довоєнним періодом у понад тисячу разів. 

Зазначене, згідно системного аналізу  спеціалізованих
інформаційних джерел, є основою для висновку про те, що
сучасна розвідка, зокрема інформаційна діяльність в межах
системного аналізу відкритих інформаційних джерел, повинна
спочатку вивчити і порівняти мільйони фактів і вже на цій ос-

нові намалювати загальну картину, що розкриває положення
в країні потенційного опонента.  При цьому, згідно висновків
системного аналізу відкритих спеціалізованих інформаційних
джерел встановлено, що більшу частину необхідних для цього
матеріалів, писав він тоді, можна було вилучити з газет, жур-
налів, наукових і технічних оглядів та інших загально доступ-
них видань. 

Підтвердженням зазначеного, згідно висновків сис-
темного аналізу відкритих спеціалізованих інформаційних
джерел, є наступне -  в США , по словах генерального інспек-
тора, у подальшому професора політології Браунського уні-
верситету, що написав книгу «Істинне ЦРУ»встановлено, що
вивчення відкритих джерел організоване так, щоб «не пропус-
тити нічого з доступних і потенційно корисних відомостей».  

Загальновідомо, що на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства інформаційні ресурси (ІР) держави є її на ціональним на-
дбанням. [1c.11)

Під інформаційними ресурсами розуміються бази та банки
даних, усі види архивів, системи депозитаріїв державних ІР,
біблиотеки, музейні зібрання тощо.; система масовоі інфор-
мації;[1с .5]

При цьому необхідно відмітити що:
• інформація є особливим ресурсом державного управ-

ління; 
• інформація є об’єктом державного управління; 
• інформація є результатом діяльності органів влади;
• Інформація є засобом керуючого впливу на соціальний

процес.[2.]
Тобто інформація є інструментом адміністративного права

і тому правовою
категорією. 
Згідно визначення, моніторинг (англ. Monitoring) – це по-

стійний контроль за будь-яким процесом з метою виявити, чи

МОНІТОРИНГ-
ІНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ
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відповідає він бажаному результату або початковим прогно-
зам, а також спостереження за довкіллям, оцінка і прогноз
його стану у зв’язку з господарською діяльністю людини [3,c.
652]. 

Також моніторинг (англ. Monitoring) – це збір інформації,
відомостей в засобах масової комунікації, ведення радіопе-
рехоплення, спостереження, оцінка і прогнозування стану ото-
чуючого середовища у зв’язку з господарською діяльністю
людини, систематичне співставлення дійсного стану справ
фірми або організації з тим, що планується.  [4, c. 231]

Таким чином, моніторинг – це інструмент створення інфор-
маційного ресурсу.

Згідно визначення, контроль – це організаційно-правовий
спосіб забезпечення законності й дисципліни, що характери-
зується спостерженням і перевіркою правомірності діяльності
об’єкта контролю та фактичної відповідності тих чи інших дій
вимогам чинного законодавства з можливістю втручатися у
оперативно-господарську та виробничу діяльність для усу-
нення виявлених недоліків. [5, с.195-196.]

Зазначене свідчить про те, що моніторинг є правовою ка-
тегорією і в свою чергу є джерелом і інструментом правового
регулювання  інформаційної діяльності в АПК України. .

У зв’язку з тим, що моніторинг, як явище, виник не дуже
давно, близько 60-70 років тому, він має джерела, які необ-
хідно дослідити.  

На сучасному етапі розвитку суспільства неможливо лише
з допомогою старих, тра диційних методів шпигунства розга-
дати таку дуже  складну загадку, наприклад, як військово-еко-
номічний потенціал іншої держави,— а це і є однією з
головних задач інформаційних служб. Тому набуває ваги ін-
формаційна діяльність державних інформаційних служб та
комерційних установ в межах інформаційного, адміністратив-
ного та кримінального права. 

При цьому необхідно відмітити, що дослівне переведення
терміну « ЦРУ США» – СІА-  (централ інтеленджес  едженсі)
центральна інформаційна агенція 

Термін «інтеленджес» переводиться з англійської як «ін-
формаційна діяльність», розвідка.

В зв’язку з тим, що моніторинг є правовою категорією, він
проводиться легально, законно, відкрито, тому він є аналогом
інформаційної діяльності.

Згідно визначення інформаційна діяльність  в підприєм-
ництві - це могутній інструмент дослідження ринку, конкурен-
тного середовища, що активно розвивається, і виникла на
стику економіки, юриспруденції та спеціальних видів інфор-
маційної діяльності. Її призначення - збір та аналіз інформації
про конкурентів (моніторинг), захист інформації клієнта (за-
хист результатів інформаційної діяльності), а також прове-
дення спеціальних досліджень (наприклад, захист іміджу
підприємства та його керівника, протидія «чорному» піару,
тощо ). [6, с. 17-19].    

Таким чином моніторинг є найважливішою складовою ін-
формаційної діяльності. 

Також необхідно відмітити, що розвідка сьогодні – це, пе-
редусім, сучасний могутній науково-дослідний апарат, який
спирається не стільки на таємні агентурні засоби проведення
розвідувальної інформаційної роботи, скільки на сучасні мож-
ливості збирання, вивчення та систематизації відкритої інфор-
мації.

У добре технічно оснащених державних інформаційних
службах високо розвинених країн працює значна кількість на-
уковців. Вони систематизують, аналізують та оцінюють вели-
чезні масиви інформації, створюючи на  основі аналітичних
даних  тематичні інформаційні фонди, які, в подальшому, мо-
жуть використовуватись при розробці будь-яких прогнозів, до-
кументів, аналітичних робіт. [7.c.223-233]

Необхідність створення інформаційних ресурсів як на -

ціонального надбання держави доводиться наступним. Вихо-
дячи з ролі науки і техніки в сучасних умовах,  Академія наук
США у 50-х роках обгрунтувала виключну важливість науково-
технічної розвідки (інформаційної діяльності). В одній з допо-
відей Академії наук США уряду доповідалося  про те, що
найважливіші наукові ідеї та відкриття, де б вони не з’явля-
лися, «повинні негайно становитися невід’ємною частиною
американської наукової думки…ми неповинні бути захоплені
зненацька в унаслідок того, що ми не узнали, не визнали, або
недооцінили ту чи іншу ідею чи наукове відкриття».  Ці ж
думки більш відверто виклав американський оглядач Сілк у
книзі «Наукова революція», «На протязі багатьох років  - пише
він - нам прийдеться покладатися на системи інформації та
розвідки у справі передбачення несподіваних відкриттів опо-
нента у методах використання техніки і технічних засобів. Ця
конкуренція в галузі техніки перетворює лабораторії та до-
слідні полігони у найважливіший театр дії розвідок» [7.c.223-
233]

Таким чином, на сучасному етапі розвитку суспільства –
найважливіший напрямок роздувальної діяльності це моніто-
рингові дослідження, що необхідний для отримання потрібної
інформації, як є інструментом адміністративного права і тому
правовою категорією. 

При цьому, необхідно відмітити наступне - згідно ст. 3 «За-
кону України  про інформацію» дія цього закону поширюється
на інформаційні відносини, які у виникають у всіх сферах
життя і діяльності суспільства і держави при одержанні. Вико-
ристанні, поширенні та зберіганні інформації.

Тобто в інформаційну сферу входить і інформаційна діяль-
ність людини.

Також, згідно ст.12. «Закону України про інформацію» ін-
формаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на за-
доволення інформаційних потреб, юридичних осіб і держави.

З метою задоволення цих потреб органи  державної влади
та органи місцевого і регіонального самоврядування створю-
ють інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки
даних.

База - сукупність матеріальних ресурсів, необхідних для
розвитку чого- небудь. [8, с.77.] 

Тобто, органи державної влади повинні  створювати ін-
формаційні служби з моніторингу  в АПК України у диплома-
тичних та розвідувальних службах України на підпрємствах.

Розвідка. Організація , що збирає відомості про еконмічне
і політичне становище інших держав та про стан їхніх зброй-
них сил.  [9, с.22.] 

Основними напрямами інформаційної діяльності є: полі-
тичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, на-
уково-технічний, міжнародний, тощо. Ст.13 Закону України про
інформацію. 

Тобто в межах використання інформації з відкритих дже-
рел інформації функції розвідки і інформаційної діяльності од-
накові. 

В зв’язку з тим, що інформаційно-аналітична робота з від-
критими джерелами інформації державних інформаційних ус-
танов проводилась на протязі багатьох віків необхідно
використовувати цей досвід у моніторингу, зокрема у моніто-
рингу в АПК України. Підтвердження цього висновку є на-
ступне.

Більша частина інфор мації 1-го вітділу абверу фашист-
ської Німеччини, яким керував пол ковник Ганс Пікенброк, ба-
зувалася «на вмінні читати між рядків радянських друкованих
видань, на опитуванні мандрівників, що поверталися з ман-
дрів та на інших методах кабінетної розвідки». Так же действо -
вала и японская разведка. [7.c.223-233]

Досвідчені аналітики, яким генералом   У.Донованом була
запрпонована робота в Управленні Стратегичних Служб США
— це ті «100 профессорів», про яких повідомлять всі публіка-
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ції інформаційних відомств США, присвячені історії розвідки
(державної інформаційної служби) США. Наприклад, Д. Чем-
берлен повідомляє, що спочатку Управленні Стратегичних
Служб США - це центральна розвідувальна служба періоду
другої мирової війни — складалося, головним чином, з так
званих «100 професорів» — немолодих спеціалістів, які ство-
рили кістяк відділу по збиранню і аналізу інформації. «Цей від-
діл,— пише він,— довів, що бібліотеки та мікрофільмовані
німецькі журнали можуть дати більше необхідних відомостей,
ніж цілий взвод Мата Харі». [7.c.223-233]

Фахівців з розвідки (інформаційної діяльності) в розвине-
них зарубіжних державах готують до використання методів от-
римання інформації з відкритих джерел інформації у
відповідних навчальних закладах, при чому зазначені методи
використовувались в розвідці на протязі багатьох віків. [6, с.
17-19].    Ще Бонапарт Наполеон вимагав газет з країн Європи,
що планувалися для захоплення, абвер направляв своїх аген-
тів у різні країни перед Другою світовою війною у якості жур-
налістів, з наступним системним аналізом їх звітів.  [10.c.308]  

У Національній школі управління Франції  проводяться за-
няття з моніторингу, як з правової категорії з використаннм
спеціальних досліджень. Так, слоган «Знайдіть дешевше, і ми
компенсуємо різницю» слугує не для залучення клієнтів, а є
способом виявлення недобросовісних конкурентів – учасників
трастових угод (коли декілька фірм домовляються про ціну на
товар і ніхто з групи, під загрозою штрафа не може продавати
його дешеше). Ринок великий, за кожним продавцем не всте-
жиш, і компанії проводять моніторинг цін з допомогою покуців,
без відома останніх (негласний законний моніторинг). Семінар
«Управління кризою» - його ведуть зразу 27 полковників різ-
них спецслужб: пожежної, жандармерії, розвідки, збройних
сил. [ 11, с. 79-89.]. 

У католічному коледжі в Ері (штат Пенсільванія) в 1995
році сформований вищій учбовий заклад з підготовки фахівців
інформаційної діяльності з її правовим регулюванням.

З моменту створення цього ВУЗу тут були підготовлені
аналітичні розробки для 51 відомства (Білий дом, ЦРУ, ФБР,
компанії «Нортроп-Грумман», «Кока-кола», «Проктор енд
Гембл» тощо ) [12, с32-38]     

Радник Об’єднаної комісії конгресу США по атомній енергії
професор Принстонского університета О. Моргенштерн
писав, що “для проведення інформаційної діяльності з вико-
ристанням відкритих джерел інформації, доводиться значною
мірою удаватися до допомоги науки і притягати велике число
фахівців, добре знайомих з різними галузями знань, що воло-
діють мовами і ознайомленими про наукові дослідженяя в іно-
земних державах”. [7.c.223-233]

Роль використання досвіду державних інформаційних
служб в моніторингу в АПК України  підтверджується наступ-
ним висловом колишнього директора ЦРУ США Ричарда Хел-
мса «Вищі досягнення не є результатом «по секрету»
переказаної таємної інформації, здійснюється з терплячого
постійного вивчення друкованих джерел». [13, с 28-30]

Інформаційна діяльність на основі аналізу відкритих дже-
рел дозволяє «закривати» інформаційні бреші випадку не-
здатності інших видів інформаційної діяльності виконати
поставлену задачу. [12, с32-38].

Зазначене свідчить про значну ефективність інформацій-
ної діяльності в отриманні інформації з відкритих джерел у
створенні на ціонального надбання держави – інформаційного
ресурсу держави.

В бізнес-розвідці беруть участь і органи державної влади
Японії. Державні інститути Японії заохочують обнародування
даних досліджень і сумісні науково-технічні розробки конку-
руючих фірм Японії. Японський уряд заохочує фірми до ви-
вчення зарубіжного досвіду (надаючи різного роду знижки на

послуги, необхідні бізнес - мандрівникам). Міністерство між-
народної торгівлі і промисловості Японії і інші пов’язані з ним
урядові агенства вивчають практичні прийоми, що використо-
вуються компаніями, узагальнюють і поширюють одержаний
досвід. Більш того,  міністерство міжнародної торгівлі і про-
мисловості Японії (ММТП) - ініціатор створення галузевих кон-
сорциумів для роботи на певних стратегічно важливих ринках,
які грають важливу роль в освоєнні компаніями зразкової
практики. [ 14, с. 274.]               

Тобто, в наявності використання моніторингу в якості ін-
струменту правового регулювання створення інформаційного
ресурсу держави.

Роль моніторингу як інструменту правового регулювання
у створенні інформаційного ресурсу підтверджується тим, що
приватні корпорації і держслужби у пошуках тих чи інших
об’єктів, що є джерелами розвитку технічного прогресу,  без-
перевно обробляють безмежні бази даних.[15, c.38 ] 

У США витрати на економічну розвідку складають майже
40 % бюджету спецслужб. Директор ЦРУ особисто керує ро-
ботою з розширення нетрадиційної агентури, а акценти роб-
ляться на вербування бізнесменів і м енеджерів середнього
рівня, яких навчатимуть забезпеченню конспірапції «дистан-
ційним способом» і впроваджуватимуть у транснаціональні
компанії. А у вищіх навчальних закладах США вже більше 30
років вченим, аспірантам  і студентам викладається понад 100
курсів з різних питань розвідки (інформаційної діяльності).
[16,c. 5-7.]         

Професійно зовнішньою розвідкою займається невелика
кількість співробітників в залежності від масштабу країни – від
декілька сотень до кількох десятків тисяч. В Китаї ймовірно
більше – «собівартість» професії там сама низька у світі, а
кількість населення дозволяє рекрутувати для цього безмірно
багато людей. Епізодично на зовнішню розвідку працюють по
суті справи, всі співробітники посольств, торгівельних та інших
представництв. Висококваліфіковану допомогу у зовнішній
розвідці надають вчені та фінансісти, що співробітничають з
міжнародними науково-дослідницькими центрами та здійсню-
ють участь у міжнародних конференціях. [17, с. 268.] 

Тобто китайські співробітники посольств, торгівельних та
інших представництв, вчені та фінансисти, що співробітнича-
ють з міжнародними науково-дослідницькими центрами та
здійснюють участь у міжнародних конференціях займаються
моніторингом – легальною інформаційною діяльністю в межах
правового регулювання, тому, що співпрацюють з зарубіж-
ними партнерами в офіційних установах і при цьому створю-
ють на ціональне надбання – інформаційний ресурс держави
і завдяки моніторингу діють в межах правового регулювання,
тобто використовують моніторинг як інструмент правового ре-
гулювання при створенні інформаційного ресурсу держави.  

У 1978 році японська фірма «Асахарі» звернулась до Мі-
ністерства зовнішньої торгівлі СРСР з проханням здати їй на
два роки в оренду ланку приберіжної зони у районі селища
Озерновський на Камчатці. Свій неамір фірма мотивувала по-
требою зробити базу відпочинку для екіпажів риболовних
судів. Був заключений контракт між СРСР і Японією, але під
наглядом прикордонних військ СРСР.

З зазначеної ланки фірма   «Асахарі» почала вивозити
прибержний чорний пісок. Свої дії фірма пояснювала прове-
денням підготовчого циклу будівництва коттеджів. При цьому
простежувався вивіз зазначеного піску в великих об’ємах. 

Цю обставину МЗС Японії пояснило, що пісок скидається
у море.  

Згідно вказівки голови КДБ Ю.В. Андропова для відсте-
ження маршрутів переміщення японських судів з піском була
підключена космічна розвідка. 

У процесі інформаційної діяльності було встановлено, що пісок
в Японії накопичується у спеціальних водозахищених ангарах. 
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Згідно розпорядження Ю.В. Андропова була проведене хі-
міко-біологічне дослідження (комплексна хіміко-біологічна
експертиза) зазначеного чорного піску у процесі якого вста-
новлено, що ций пісок є попелом вулканічного походження,
який у своєму складі мав скандій, іттрій, лантаном тощо. 

Дані хімічні елементи використовуються в електроніці, ла-
зерній та оптичній техніці. (18., с.8  ) 

У даному випадку правовідносини між суб’єктом і об’єктом
інформаційного права представляють собою правовідносини
у процесі прведення космічної розвідки, як ведеться на такій
відстані, на якій територіальні межі будь-якої країни не регу-
лються міжнародним правом, а також у процесі проведення
комплексної хіміко-біологічного дослідження, законність про-
ведення якої є запорукою її об’єктивності.

Найбільш грунтовні і об’єктивні хіміко-біологічні дослід-
ження проводяться в межах судових експертиз, тобто зазна-
чене дослідження може бути класифіковане як комплексна
хіміко-біологічна експертиза.

Таким чином, зазначене є обгрунтуванням поняття” су-
дова експертиза – інструментом правового регулювання мо-
ніторингу в АПК України ”

Після проведення зазначенного спеціального дослід-
ження у 1979р після розірвання в односторонньому по-
рядку договіру про оренду МЗТ СРСР МЗС направило
японський стороні ноту протесту. Із КДБ СРСР у ЦК КПРС
була передана доповідна записка, в якій зокрема відміча-
лося: «Японская радиолектронная промышленность ок-
репла исключительно благодаря черному песку, обманным
путем вывозимому с юго-восточного побережья Камчат-
ского полуострова…. Вызывает беспокойство тот факт, что
до сих пор на одно министерство не заинтересовалось ос-
воением того богатства, которое буквально лежит под но-
гами» (18., с.8 )

Зазначене є підтвердженням того, що дослідження у пра-
вовому регулюванні моніторингу в АПК України з використан-
ням методик судових  експертиз в якості інструменту
правового регулювання моніторингу в АПК України необхідні
для підвищення ефективності його діяльності.

Зазначений приклад інформаційної діяльності свідчить
про можливість в рамках легальної (законної) інформаційної
діяльності процесуальними методами (методами судових екс-
пертиз)отримати секретну інформацію.   

При проведенні системного аналізу зазначеної події вста-
новлено, що фірма   «Асахарі» не порушила норм ні однієї
статті УК РСФРР. Це є висновком про необхідність прове-
дення моніторингу законодавства країни по якій проводиться
моніторинг АПК України. Це в свою чергу є необхідним еле-
ментом  моніторингу як інструменту правового регулювання
створення інформаційного ресурсу.  

Таким чином в запропонованій статті на основі системного
аналізу прикладів використання моніторингу при створенні ін-
формаційного ресурсу обґрунтовано і доведено висновок про те,
що моніторинг є інструментом правового регулювання створення
національного надбання держави- її правового ресурсу.

Вадим Большаков
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Починаючи розмову про саморегулювання, слід
зазначити, що для багатьох країн світу це є давньою та
сталою практику регулювання господарських відносин,
на які держава або не має впливу взагалі, або такий
вплив є несуттєвим. Для такого сегменту ринку як про-
дукція, роботи та послуги протипожежного призначення,
як складової будівельного ринку в Україні, саморегулю-
вання набуло актуальності останніх сім років. Учасники
цього ринку, це перш за все виконавці  та замовники,
дійшли висновку, що запровадження таких елементів
регулювання на ринку як: встановлення стандартів, у
тому числі професійних, запровадження системи кон-
тролю та запровадження відповідальності, покриття
збитків у разі їх настання, це є необхідною умовою роз-
витку ринку. Тому всеукраїнська громадська організація
«Український союз пожежної та техногенної безпеки»
(далі – УСПТБ) цілком підтримує запровадження на за-
конодавчому рівні інституту саморегулювання в Україні.

На сьогодні Уряд України за підтримки громадськості
продовжив той шлях, який ще понад 14 років тому роз-
починали ініціативні групи від бізнесу та народні депу-
тати. Так, 10 травня цього року розпорядженням
Кабінету Міністрів України затверджено Концепцію ре-
формування інституту саморегулювання в Україні (далі
– Концепція реформування) [1], що є підставою для за-
кріплення на рівні законодавства основних принципів
існування саморегулювання. Але про це дещо нижче.

На сьогодні в Україні на окремих сегментах
ринку діють та застосовуються, так звані, механізми са-
морегулювання, але чи це є достатнім та ефективним
це залишається питанням для дискусій. І такі дискусії
на сьогодні активно тривають. Так само, як і точаться
гострі дискусії стосовно того, чи вірним є застосування
до таких механізмів регулювання господарської діяль-
ності терміну «саморегулювання», чи доречнішим є тер-
мін «самоврядування»? Тому, що б далі предметно ести
розмову, за доцільне є визначитись, який термін має

більш точне тлумачення тих процесів, до яких його за-
стосовують для регулювання господарської діяльності.

Що ми маємо? Згідно із Концепцією реформу-
вання, основною проблемою, на вирішення якої її спря-
мовано, є «створення системної і цілісної правової
основи, що забезпечить ефективне функціонування са-
морегулівних організацій, є однією із пріоритетних ре-
форм у сфері розвитку підприємництва в Україні».
Аналізуючи це, видно, що держава має на меті запро-
вадити саморегулювання задля розвитку підприємниц-
тва, тобто сприяти розвитку суб’єктів господарювання.
І Уряд вважає за необхідне, що саморегулювання має
здійснюватися організаціями. Тобто, згадуючи зазна-
чене вище, ми бачимо, що дискусії точаться недарма,
так як у переважної більшості тих, хто зацікавлений у
цих процесах, відсутнє єдине розуміння того, що ж воно
є саморегулювання чи самоврядування. УСПТБ для
себе відповідь на це питання знайшло у визначеннях,
які надають науковці.

Так, «самоврядування – це автономне функціо-
нування будь-якої організаційної структури (підсис-
теми), уповноважене на прийняття нею рішень з
внутрішніх проблем, включення виконавців у процеси
вироблення рішень; колективне управління як участь
усіх членів організації, населення в роботі відповідного
органу управління. До принципів самоврядування нале-
жать: повний демократизм, гласність, відповідальність
за рішення, що приймаються, та виконання їх. Розріз-
няють місцеве самоврядування, студентське самовря-
дування, учнівське самоврядування, робітниче
самоврядування, адвокатське, суддівське самовряду-
вання тощо» [2, 3].

«Саморегулювання (я, сер., спец.) – регулю-
вання, що здійснюється в організмі внутрішніми силами,
без стороннього втручання, впливу [4]. Саморегулю-
вання – форма управління економічними процесами
(ведення господарства), за якої досягається ситуація
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пропорційної збалансованості сукупних економічних по-
казників – результатів діяльності, що дають змогу ста-
більно автоматично підтримувати бажаний ефективний
режим функціонування системи (організації, підприєм-
ства) в цілому, одержувати стабільні прибутки» [5]. 

Це енциклопедичні визначення, але варто
пам’ятати, що ще існує практика застосування цих ме-
ханізмів за кордоном. Для нас став цікавим досвід Ні-
меччини, Британії, Франції. 

Таким чином, коли УСПТБ визначалось, яким
терміном слід користуватися та за якими принципами
можливо в Україні розвивати ринок продукції, робіт та
послуг протипожежного призначення, то висновок був
очевидним. Саме тому для себе ми визначились,  що
варто застосовувати термінологію саморегулювання,
відповідно, виходити з того, що це не є суто вузьким
(професійним) регулюванням.

Якщо говорити про суть, наповнення того, чим
є саморегулювання, то це, перш за все, полягає у його
принципах та механізмах, які застосовують суб’єкти гос-
подарювання для одного або декількох сегментів ринку.

На сьогодні в Україні діє 24 організації [1], які
офіційно визнані саморегулівними, у п’яти видах діяль-
ності. Загалом, в Україні утворення саморегулівних ор-
ганізацій (далі – СРО) допускається у 15 видах
діяльності, а нормативну базу для цього утворюють 39
нормативно-правових актів різної юридичної сфери [6].
Але проблема полягає у тому, що для повноцінного іс-
нування СРО в Україні за необхідне є те, що у законо-
давстві має бути така можливість, тобто, галузеве
законодавство має містити норми, виконання яких
надає право  утворення СРО. Ця особливість є суттє-
вою відмінністю існування СРО у країнах Європи, де це
стало набуттям норм звичаєвого права, сталою практи-
кою, які діє протягом десятиліть, а подекуди й близько
ста років. Саме попит серед суб’єктів господарювання
на таку форму регулювання має стати стимулом для ут-
ворення СРО, а не дозвіл держави. 

Саме тому, для УСПТБ стало позитивом, що
держава готова визнати на рівні загального акту зако-
нодавства, що СРО – це є право тих організацій, які го-
тові до такої  форми регулювання підприємницьких
відносин.

Тепер трішки про те, що ж таки має  встановлю-
вати закон про СРО. Безумовно і, перш за все, покли-
кання Закону – це визначити саме поняття
саморегулювання. Єдина термінологія дасть можли-
вість сформувати загальнодержавні підходи для актив-
ного розвитку саморегулювання і, одночасно, це буде
захистом від тих помилок, які проходили держави, де
успішно діють СРО. По-друге – задля того, що б СРО
розвивалось, мають бути чітко визначені принципи та

умови, за яких організація набуває статусу СРО. Чому
це є важливим для нашої держави? Тому що одного ба-
жання організації, яка об’єднує суб’єктів господарю-
вання, є замало для того, щоб бути ефективною у
саморегулюванні, адже без відмови держави (держав-
них органів) від функцій, які для них є набуттям і на-
дбанням радянської епохи, цей процес не набуде
широкого поширення. Наприклад, здійснення ліцензу-
вання у тих сферах, які не є природними монополіями.
Адже СРО можуть самостійно визначати умови та під-
стави, яким мають відповідати учасники ринку, де діє
СРО, задля того, що б мати певні переваги і можливість
належно конкурувати, у тому числі й розраховувати на
покриття збитків, які можуть бути завданими третім осо-
бам від його діяльності. Тобто, тут важливого значення
набуває роль держави у визнанні СРО, підтвердження
її статусу. По-третє – загальним законом мають визна-
чатись не лише права та обов’язки СРО, але й функції.
Чому це стає важливим? Лише тому, що загальні під-
ходи дадуть можливості реалізувати їх у галузевому за-
конодавстві із розширенням, але не звужуючи.
По-четверте – загальний закон має визначити відпові-
дальність СРО та її членів як пряму (перед спожива-
чами товарів, робіт та послуг), так і перед третіми
особами, яким можливе завдання шкоди. Лише коли
учасники СРО будуть знати, що їх відповідальність по-
криваються не лише ними безпосередньо, але й за ра-
хунок коштів страхових організацій або так званого
компенсаційного фонду. І останнє, що має встановлю-
ватись на рівні закону – це підстави позбавлення ста-
тусу СРО. За необхідне є передбачити, що будуть ті
СРО, які бажатимуть недобросовісно або задля власної
вигоди набути такого статусу і не виконувати усіх фун-
кцій, наслідком чого стане втрата статусу СРО .

Ще хочеться звернути увагу читача на той факт,
що саме функцією СРО є встановлення стандартів,
норм та правил поведінки на ринку учасників СРО. Пра-
вила (кодекси) поведінки мають розроблятися і бути
нормою, так само як і правила контролю за якістю, адже
це є запорука успіху і гарантія покриття збитків, які мо-
жуть бути завдані. Так само як і написання стандартів –
це не функцією, яка властива державі, адже, хто краще
за самих суб’єктів господарювання маже знати, які но-
вації, для чого і як часто з’являються, щоб ефективно
їх відображати та нормувати і стандартизувати. 

Підсумовуючи, можливо говорити про те, що СРО
буде корисним не лише для держави, яка стане нести
менші витрати на регулювання тих процесів, які для неї
не є властивими, але й для споживача товарів, робіт та
послуг, який гарантовано матиме кращу якість. Саме
тому УСПТБ проявляє активну участь та зацікавленість
у розвитку СРО.

Борис ПЛАТКЕВИЧ,
Президент ВгО "український союз 
пожежної та техногенної безпеки"
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Коли в далекому 1993-му двадцятип’ятирічний Олег  Єпішин задумав створити підприємство з виробництва
та монтажу систем пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, то мабуть і не сподівався, що колись
настане той час, коли він святкуватиме свій ювілей разом з ювілеєм підприємства. Бо в ті часи розвалювалися і
банкрутіли потужні монстри промисловості, не знаходячи ринків збуту своєї продукції у нових пострадянських
реаліях. Але він вірив в успіх своєї справи і віддавав підприємству усі свої сили. З такими ж критеріями формував
і його колектив.

З того часу минуло 25 років. Енергійний
та працелюбний юнак, який продовжив
справу батька, став досвідченим керівником,
а підприємство завоювало авторитет і добру
славу серед замовників його продукції та по-
слуг. Сьогодні «Деос реліз» орієнтовано на
проектування, інсталяцію та технічне обслу-
говування комплексних систем безпеки. В
його активі - 230 успішних проектів і 68 клі-
єнтів, серед яких концерн «Галнафтогаз»,
завод «Світоч NESTLE», компанія «Снєжка-
Україна», міжнародний аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького, бізнес-центр Le-
genda Class та багато інших.

Коли Олега Єпішина запитали в чому сек-
рет успіху його підприємства він відповів:
«Тільки повна самовіддача і безмежна віра
у справу, якій ти готовий присвятити усе
життя, можуть забезпечити її успіх».

Цій справі присвятив усе життя батько
ювіляра Єпішин Віктор Васильович, який
тривалий час очолював Львівське спеціалі-
зоване монтажно-налагоджувальне управ-
ління по системам управління,
протипожежної автоматики та охоронно-по-
жежної сигналізації. 25 років із своїх 50, при-
святив цій справі його син – Єпішин Олег
Вікторович.

Костянтин Лева

ООллеегг  ЄЄппіішшиинн::
«Тільки повна 
самовіддача і безмежна
віра у справу, 
якій ти готовий 
присвятити усе життя,
можуть забезпечити 
її успіх»
у липні 2018-го на підприємстві «дЕОС-Реліз» подвійне свято – підпри-
ємству виповнюється 25 років, а його засновнику Олегу Єпішину - 50! 
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Напередодні дня скорботи і пам’яті  загиблих у війні (22.06)  у Київській філії «Ін-
форм-ресурси МВС України» вийшла книга ветерана органів внутрішніх справ колиш-
нього заступника начальника управління Міністерства, поета і журналіста, полковника
Федора Семченка «Заради миру і життя», присвячена Другій світовій і Великій Вітчиз-
няній Війні.

Під час служби в органах внутрішніх справ Федір Семенович часто друкувався у
газетах і журналах, виступав в учбових закладах зі своїми лірико-патріотичними вір-
шами і статтями, які з задоволенням сприймали його і створили йому імідж таланови-
того і обдарованого митця.

Нова повість автора – це четверта книга, яка видана ним за останні десять років і
засвідчила, що він повний сил, енергії і відомий не тільки, як поет, але й і як таланови-
тий прозаїк.

В цій книжці-повісті докладно висвітлені всі головні оборонні і наступальні військові
операції Червоної армії від Бреста до Сталінграда і Берліна, показаний перевід економіки СРСР на військові рейки, приведена
цікава статистика випуску танків, літаків та іншої військової техніки воюючими державами, викладені біографії та надруковані
фотографії багатьох відомих полководців, таких як      О.М. Василевський, М.Ф. Ватутин, А.А. Гречко, А.І. Еременко, Г.К. Жуков,
М.П. Кирпонос, І.М. Кожелюб, І.С. Конев, К.С. Москаленко, П.С. Рибалко та багатьох героїв війни і різних військових подій. На-
ведена інформації про людські жертви під час війни.

22 червня 2018 року відбувся виїзд ветеранів  Центрального апарату МВС, Академії внутрішніх справ України та Асоціації
ветеранів МВС до Центрального музею-заповіднику історії битви за Київ в село Нові Петрівці. В музеї був переглянутий фільм,
присвячений цій події, проведена екскурсія по залах музею та презентація книги автора.

В обговоренні книги взяли участь професори і доктори наук А.С. Чайковський, В.Ф. Шевченко, заслужені журналісти І.І.
Барсукова, В.В. Криворотько та ветерани ОВС Київського гарнізону. Учасники зустрічі схвально поставились до виходу цієї
книги і побажали автору доброго здоров’я та нових творчих успіхів.   Насамкінець учасники зборів виконали декілька пісень
періоду війни.

Перший заступник  міністра 
внутрішніх справ України в 1992-1996 рр.,  
генерал-лейтенант міліції, доктор, 
професор, академік Академії наук  України      О.М. іщенко

Голова  ветеранської  організації 
Академії внутрішніх справ України 
полковник   міліції                                    Ю.г. Кобринський

«ЗАРАДИ МИРУ І жИТТЯ»

Колектив редакції спочатку планував надруку-
вати уривок з повісті, але невдовзі ми зрозуміли,

що ЄдИНЕ розривати не можна, а відтак вирі-
шили запропонувати читачам найцікавіші істо-
ричні світлини та найщиросердніші поезії, які

також увійшли до нової книги автора.
Отож...
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БІЙЦЯМ СОРОК ПЕРШОГО...

Не мало нас залишилось лежати
У ті жахливі вересневі дні,
Коли в смертельній за життя борні
Ми кидались під танки і гармати.

Ревли «дракони» в небі над бійцями,
«Пантери» й «тигри» підсобляли їм,
За кожну чверть землі і кожний дім
Ми бились і відходили з боями.

Вогнем палали села і міста,
Навкруг стояли ніч і духота,
Змішались люди, небо і дороги...

А ми знали: Волю неможливо вбить,
Що сонце й зорі будуть нам світить,
Ми вперто йшли у бій — до Перемоги!

ПРОВОДЫ

Отца я помню еле-еле.
Да разве только я один.
В ботинках, шапке и шинели
Тогда на фронт он уходил.
Стояли мы семьёй у дома,
Детей полдюжины и мать,
А он спокойно и знакомо,
К нам подходил, чтобы обнять.
Ждала земля дождя и снега,
Желтели листья, точно воск…
Приехал дед и на телеге
Отца на станцию увез.
Стреляли вверх, куда-то целясь, —
Обычай был у нас такой,
Чтобы отец живым и целым
Пришёл с победою домой.
Рыдала мать, темнее пашни,
До поздней ночи у окна…
Такой вошла в деревню нашу
Большая страшная война.

ВЕТЕРАНАМ

Ми всі навчались в незвичайній школі
З гіркою назвою — Війна.
Нам і сьогодні не забуть тієї долі,
Яка бринить у серці, мов струна.
Коли я бачу інвалідів хворих
І в бойових відзнаках піджаки,
То в хорі слів про щастя і про горе
Я чую лиш одне — фронтовики.
Я бачу, як біліють і сивіють
Їх голови, неначе всі в снігу,
Гримлять дороги, ночі плом'яніють,
Згинає тіло холодом в дугу.
Але ми йдем. У нас велика доля, —
Саме життя довірено всім нам.
Ми мужньо вчились в незвичайній школі
З гіркою назвою — Війна!



ТОБІ, МІЙ КИЄВЕ

Весь небосхил, немов намисто,
Блищать гірлянди й ліхтарі,
О, Київ мій, чудове місто,
Казкове місто на Дніпрі.

Стрункі каштани і тополі
Шумлять серед зелених злив,
Багато знав ти лиха й болю,
Та все здолав і пережив.

Не раз тебе хотіли знищить
Численні вороги твої,
А ти ставав із попелища
І підіймався із руїн...

Давно розвіяло вітрами
Тих ворогів і їх часи,
А ти стоїш поміж містами
У сяйві слави і краси.

Знялись будівлі понад кручі
В залізі, мармурі і склі,
Спокійно, тихо і співуче
Тече Славутич по землі.

Гуляють пари молодії,
Творці нових прикмет і рис,
Живи й цвіти, наш древній Київ,
Окраса всіх епох і міст! 

ПАМ’яТЬ
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ЛИСТИ ВІЙНИ

Я не забуду днів розлуки,
Твоїх розмов, твоїх очей.
Візьму конверт, мов щастя, в руки,
Тебе згадаю і дітей.
На подвір'ї в нас весняний спів,
Жить мені чеканнями листів.
Я, люблю тебе, Надіє,
Знов ідуть жорстокії бої.
Ти пиши, Любов моя і Мрія,
Як живеш і що там у сім'ї.
Певний я, — закінчиться війна —
Щастя знов повернеться до нас.
Кажуть, гоять навіть рани,
Ті листи, що від коханих.
На душі тепліше і світліш,
Ти пиши, пиши мені скоріш.
Я прошу, любов моя, пиши,
Знов пиши від серця і душі.

На 81-му році пішов із життя
Юрій Владиславович Петрушко.

Протягом двадцяти років ви-
ходу в світ нашого часопису важко
знайти номер, де був би відсутній
матеріал нашого постійного ав-
тора, вірного друга журналу –
Юрія Петрушка.

І всі матеріали про Львівський
державний університет внутріш-
ніх справ України, здобутки його
керівництва та викладацького
складу життя, навчання та побут
курсантів, науково - практичні кон-
ференції, міжнародну діяльність
вишу тощо.

Багато відомих нині україн-
ських журналів з вдячністю згаду-
ють кандидата історичних наук,
доцента Ю.Петрушка, як Учи-
теля, який успішно поєднував на-
укову на викладацьку діяльність на
факультеті журналістики Львів-
ського державного університету
ім. І.Франка та активно співпрацю-
вав з обласними друкованими ви-
даннями.

Усі, кого щаслива доля звела з
Юрієм Петрушком, назавжди
пам’ятатимуть його доброзичли-
вим, інтелігентним, спокійним, ви-
важеним, готовим завжди прийти
на допомогу підростаючому поко-
лінню правоохоронців.

Колектив редакції висловлює
щире співчуття рідним та близь-
ким покійного.

Вічна йому пам'ять. 

ПАМ’яТі НАшОгО дРугА
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- Анатолію, розкажіть, будь ласка, з чого розпочався
для Вас театральний Київ?

- Справжнім киянином може вважати себе лише мій син
Богдан. А я народився в селі Немирівці, що на Хмельниччині.
Проте з 16-ти років уже мешкав у Києві, тоді ж уперше поба-
чив столичну сцену, взявши недорогий квиток до театру імені
Івана Франка. Тож, театральна столиця України розпочалась
для мене з юнацького захоплення, коли закохався в диво-
вижне мистецтво лицедійство. Ця захопленість не минає й
досі. А тієї пори перше, що я зробив, це прийшов до Палацу
піонерів імені Миколи Островського, де містилась драматична
студія. Саме там я опанував ази театрального мистецтва. До
речі, в цій драмстудії свого часу займався відомий актор Сер-
гій Маковецький. Після неї за плечима в мене вже були певні
навички та музична школа. Тож з першого разу вступив до Ки-
ївського театрального інституту імені Карпенка-Карого, де на-
вчався у майстерні народної артистки України Валентини
Зимної.

- А як Ви потрапили до театру імені івана Франка?
- Тут мені пощастило. На один із показів дипломної вис-

тави, де я грав головну роль, запросили художнього керівника
театру Сергія Данченка та директора Володимира Гнатенка.
Саме вони добирали молодих акторів, і мене також запримі-
тили. У «франківців» я дебютував у ролі кума в «Конотопській

відьмі». Роль вивчив за ніч
і дуже хвилювався, але ви-
йшло, казали, непогано.
До речі, попри чималий ак-
торський досвід, і зараз іду
на сцену, наче на поба-
чення й завжди хвилююсь.

- То вже три десяти-
ліття Ви актор театру
Франка?

- Так, із перервами на
службу в армії й чотири

роки роботи в німецькому театрі Мюнхена. Спеціально за для
цього вивчив німецьку й брав участь у кількох театральних
проектах. Робота була дуже цікавою, гарний був і колектив. А
зараз весь час я працюю в Національному академічному дра-
матичному театрі імені Франка – найкращому культурно-про-
світницькому закладі, який дуже люблю. Тут згуртувався
колектив надзвичайно талановитих людей.

- А яке Ваше амплуа?
- У перші роки я на сто відсотків відповідав ролі комедій-

ного актора. Цьому сприяла моя гра в таких спектаклях, як
«Мартин Боруля», «Пігмаліон», «Ревізор», «Кохання у стилі
бароко» і, звичайно ж, «За двома зайцями».

ІІДДУУ  ННАА  ССЦЦЕЕННУУ,,   ННААччЕЕ  ННАА  ППООББААччЕЕННННЯЯ
Наш гість – знаний актор, телеведучий і співак, Народний артист

україни Анатолій гнатюк. ім’я якого укорінилось на сцені Національного
академічного театру імені івана Франка, а потім стрімко увірвалось з

піснею у кінематограф, а згодом закріпилось на телебаченні у ролі
ведучого популярної передачі «Лото забава». 



Нині своє амплуа я б назвав так – співаючий актор. Ан-
дріано Челентано, Андрій Миронов, Михайло Боярський – ось
мої кумири. Мої вокальні дані розвивались з часом. Я дуже
вдячний моєму педагогові з вокалу Олександру Михайлову,
який стверджував: «Толю, ти обов’язково заспіваєш на про-
фесійній сцені». І його слова стали пророчими аж через 11
років. 1996-го я заспівав у виставі «За двома зайцями», де
грав роль Голохвастова. Багато пісень виконав у спектаклі
«Пігмаліон» (за п’єсою Бернарда Шоу).

- То, може, у Вашій пісенності є певна спадковість,
бо Ваш старший брат – народний артист україни Ми-
кола гнатюк – митець світового рівня?

- Справді, не обійшлось без впливу Миколи, відомого спі-
вака, можна сказати, пісенної «зірки» України. Брат завжди
був для мене взірцем як на сцені, так і в житті. У вже згада-
ному 1996 році я вперше потрапив на естраду. Тоді в Націо-
нальному палаці «Україна» ми вийшли на сцену разом,
заспівавши знамениту нині пісню «Ой, смереко». Це був для
мене своєрідний поштовх. Тепер, коли в моїй долі перепле-
лись естрада і театр, вважаю: одне доповнюється іншим, на
театральні ролі мене надихає пісня. Адже для того, щоб пе-

ревтілитися в інший образ, відчути себе в новій мистецькій
площині, я вирішив співати. Це дає колосальне задоволення
і, сподіваюсь, тішить також моїх слухачів.

- То невже жодного разу ніде не відрекомендовува-
лися братом Миколи гнатюка?

- Ні. І спасибі Миколі, кажу це абсолютно щиро, що він «не
тягнув мене за вуха», не допомагав у професії. Це дало мені
можливість усього домогтися самому. Самотужки отримав
звання заслуженого артиста, нині народного…

- Анатолію, а Ви азартна людина?
- Я азартний, але не надто. Взагалі поза сценою я дуже

спокійний, урівноважений. У житті не люблю бути артистом –
говорити пафосно чи надмірно веселити публіку за столом.
Проте гарну пісню або дотепний анекдот завжди маю при собі.
Мої батьки навчили мене бути простим і ніколи «не дерти до-
гори кирпи».

- Окрім театру, естради та телебачення у Вашому
творчому житті є ще і кінематограф, так?

- Кожен артист мріє реалізуватися максимально. На жаль,
зараз українське кіно переживає важкі часи, але сподіваюсь,
що це тимчасово. Брав участь у роботі над низкою серіалів:
«Єфросинія», «Брат на брата», «Дев’ять життів Нестора
Махна» тощо. Зіграв головну роль у художньому фільмі режи-
сера Олександра Денисенка «Троянський спас».

А дебютував в кіно в телесеріалі «Сьогодні і завжди» по-
становленому на кіностудії ім. Олександра Довженка. До речі,
в цій стрічці розповідається про нелегку роботу нашої міліції.
Глядачі вже мали змогу ознайомитись з цим фільмом, і я діс-
тав чимало схвальних відгуків за роль капітана Малюти.

- Мало кому відомо, що – Ви чорнобилець другої ка-
тегорії. Розкажіть, будь ласка, як Вас торкнувся Чорно-
биль?

- 30 років тому, після закінчення Київського театрального
інституту імені Карпенка-Карого я пішов до лав Радянської
Армії. Служив у Київському військовому окрузі, де співав у
хорі. А наступного року, тільки-но вибухнув Чорнобиль, 9
травня наш ансамбль повним складом вже виступав у зоні
ЧАЕС. Ми давали концерти для вахтовиків. А в червні за оди-
надцять днів ми здійснили своєрідні гастролі, об’їхавши всю
30-кілометрову зону. Я був і ведучим, і співаком. Тоді ми ще
мало розуміли, а швидше не хотіли усвідомлювати, якої
шкоди нам завдав «мирний атом»!

- А як склалося ваше подружнє життя? 
- Слава Богу, майже 30 років разом. У нас дуже гарна ро-

дина, маємо сина.

- Наостанок, Ваші побажання читачам журналу.
- Усім зичу насамперед міцного здоров’я. Бо коли ти здо-

ровий – у тебе гарний настрій, коли в тебе щось болить – на-
стрій не такий, і робота не в радість, і не так тебе вражає
навколишній світ. А ще бажаю, щоб ситуація в нашій рідній Ук-
раїні якнайшвидше змінилася на краще!

- дякуємо за розмову

Спілкувалися георгій Зубковський
та геннадій Онищенко
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ІСТОРІЯ УТВОРЕННЯ МІжНАРОДНОї 
ПОЛІЦЕЙСьКОї АВТОКОРПОРАЦІї (IPMC)

1956 рік -Париж
Французька столиця зустріла Міжнародний зірко-

вий автопробіг з 26 по 29 червня 1956 року. Наші
французькі товариші провели декілька випробувань
перед найголовнішим заходом. Зокрема, це було
3000 кілометрове ралі, крос на схили гори Ліон, тес-
тування швидкості на трасі для автоперегонів Mon-
thelery.

Автопробіг пройшов майже через усю Францію, що
дозволило учасникам ближче познайомитися з краї-
ною та її жителями. У пам'яті залишився прекрасний
вечір з шампанським в паризькому палаці муніци-
пальних органів влади "Готелі Де Віль". Вино в кра-
щих традиціях «лилося рікою».

А от політичне становище у Франції ледь не змі-
нило хід всієї історії. Уряд Франції в 1956 році запро-
понував Великобританії створити союз двох держав і

обговорити можливість вступу в британську Спів-
дружність, та цього не відбулося. Попри це, у Франції
підписали Люксембурзький договір, за яким Саарські
землі (що біля кордонів Франції та Люксембургу) по-
вертались до володінь Федеративної республіки Ні-
меччини. Також на тлі серйозного кризи французької
колоніальної системи пройшли чергові Парламентські
вибори

Тоді ж, у Європі ситуація набула дещо іншого ха-
рактеру. Країни Східної Європи відчували загрозу те-
риторіальної цілісності з боку більш могутніх сусідів,
таких як СРСР. А от  Радянський Союз намагався роз-
ширити та зміцнити кордони, які він побудував, ке-
руючись гострим досвідом Другої світової війни та
холодної війни, яка слідувала після.

дарина Ткачук
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