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Шановні колеги!

Сьогодні вперше в історії нашої незалежної держави ми відзначаємо День Національної
поліції України.

Цього святкового дня хочу привітати людей, які присвятили своє життя небезпечній і
важкій роботі – підтримці правопорядку та спокою у державі.

Ви пов’язали своє життя з надзвичайно відповідальною, ризикованою, важкою та важли-
вою справою – служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і порядку, а також надання допомоги
тим, хто її потребує.

Виконання покладених на органи внутрішніх справ завдань може бути успішним тільки
за умови підтримки і розуміння з боку суспільства. Саме взаємодія поліції з нашими грома-
дянами є запорукою правопорядку, тому що довіра людей є найціннішим надбанням у професії
поліцейського.

Впевнений, що ваші ряди будуть все більше поповнюватися молодими, досвідченими і са-
мовідданими людьми, які вирішили присвятити своє життя справі справедливості, совісті
та честі.

IPMCU щиро вітає усіх, хто на шляху складної реформи робить відповідальну роботу у
сфері охорони правопорядку та від щирого серця бажає успіхів у щоденній професійній
діяльності, міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, мирного неба, благополуччя та
злагоди, вірності службовому обов’язку та успішної служби на благо Українського народу!

Хай у Ваших оселях завжди панує добробут і сімейний затишок.

З поваго
Перший віце-президент IPMCU                                                                         Дворський С.А.
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Міжнародну поліцейську автомо-
більну корпорацію (IPMC), як незалежну
громадську організацію, було створено
у 1930 році за ініціативи правоохоронців
Гамбурга (Німеччина), яких на той час
очолював пан Рихард Вебер. Головним
завданням організації стала необхід-
ність пропаганди використання в полі-
цейській службі автотранспорту.
Діяльність IPMC була спрямована на
розвиток обміну професійним досвідом,
гарантування безпеки дорожнього руху,
зростання іміджу поліції, поліпшення
стосунків між правоохоронцями і насе-
ленням, виховання поваги до дотри-
мання правопорядку і законності тощо.
Однією з форм пропаганди ефектив-
ності використання поліцейськими авто-
мототранспорту стали щорічні
автопробіги, які дістали назву «Зіркові
поліцейські автопробіги». 

2003 року до цієї організації офіційно
приєдналась і Україна. Дещо раніше іні-
ціативна група представників органів та
підрозділів української міліції провела в
Києві установчу конференцію, на якій і
було утворено Міжнародну поліцейську
автомобільну корпорацію України
(IPMCU). А 2003 року наші міліціонери
вперше взяли участь у Міжнародному ав-
топробігу, що проходив у австрійському
Інсбруку. Дебют української команди був
успішним – у загальнокомандному заліку
наші спортсмени посіли друге місце.
Саме в Інсбруку на Конгресі IPMCU було
прийнято в члени цієї організації.  З того
часу наші правоохоронці регулярно бе-
руть участь у подібних заходах, неодно-
разово здобуваючи перемоги або
займаючи призові місця. 

Цього року заходом опікувався  клуб
ІРА “Knight Riders” польського міста
Лодзь. На заході, програма якого  була
розрахована на 4 дні, прибуло кілька со-
тень учасників із 8-ми країн Європи. Ко-
манду клубів IPMCU з України очолив її
перший віце-президент Сергій Двор-
ський. Святкові заходи, приурочені від-
криттю і закриттю 69-го Зіркового
поліцейського пробігу, відбулися на  міс-
цевій «Атлас Арені». 

МІЖНАРОдНИй АвТОпРОбІг пОЛІЦЕйСьКИх - 2016 ЗАвЕРшЕНО!
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хАй ЖИвЕ АвТОпРОбІг - 2017!

Цього року у подібному заході вперше
взяли участь патрульні поліцейські з міст
Луцька і Ужгорода. Це було наслідком на-
лагодження контактів та співпраці керів-
ництва Міжнародної поліцейської
автомобільної корпорації України та Де-
партаментів патрульної поліції Волині та
Закарпаття.  

Традиційно під час відкриття 69-го по-
ліцейського пробігу Президент IPMC пан
Рейнхард Мозер вручив клубні та індивіду-
альні відзнаки за подолання великої від-
стані до місця змагань. Великим здобутком
першого дня змагань було те, що цього
року Кубок ім. Ріхарда  Вебера поїде до
Одеси (Україна, клуб PMC № 191). Наго-
роджені не приховували захоплення, отри-
мавши цей почесний приз. 

Упродовж змагань не обійшлося без сюр-
призів: неодноразово змагання з мотоциклет-
ного слалому і автомобільного спорту
доводилося припиняти через шквальний
вітер і проливний дощ. Проте серед україн-
ських спортсменів-поліцейських вдалося від-
значитися патрульному із Луцька Андрію
Раковцю. В результаті він був відзначений
кубком «Учасника Європейського чемпіонату
-2016 в категорії легкових машин». Також
серед представників українських клубів най-
вагоміших результатів досягли Мирослава
Яцола(Ужгород), Юрій Яковенко(Київ), Артур
Слободянюк(Ужгород), Андрій Дворський
(Київ) та Олена Чабан(Луцьк), які в клубному
заліку посіли достойне 8-е місце і були заохо-
чені пам’ятними сувенірами.

У ході насиченої програми учасники
мали можливість поспілкуватися і
зав’язати дружні стосунки під час нефор-
мальних зустрічей. У передостанній день
програми відбувся урочистий пробіг спів-
робітників поліції на мотоциклах і автомо-
білях вулицями  польського міста Лодзь.
Велика кількість людей на вулицях міста
вітали гостей, рух яких почався від «Атлас
Арени» і тривав до центру міста. Там на
гостей очікувала бургомістр пані Ханна
Ждановська, яка виступила з промовою та
палко привітала учасників 69-го поліцей-
ського пробігу. 

Під час закриття святкової програми
хвилюючим моментом для всіх присутніх
була передача прапора IPMC наступному
організатору (клуб ADAC) Поліцейського
пробігу-2017 із німецького міста Реген-
сбург. У цей момент усі взялися за руки і
дружньо заспівали гімн IPMC. Водночас
підготовку до Поліцейського пробігу 2018
року вже почали представники з Лачеса
(Італія), адже  мальовнича природа цієї
живописної місцевості сприятиме успіш-
ному проведенню спортивних змагань та
активному відпочинку.

Сергій Дворський
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Протягом останнього сторіччя щороку під прапором IPMC у різних містах Європи традиційно збираються працівники по-
ліції, дістаючись до місця призначення службовим або особистим автотранспортом.

Що ж об'єднує тисячі представників патрульної поліції Німеччини чи Нідерландів,судової поліції Бельгії чи Франції, вій-
ськової поліції Італії чи Іспанії, фінансової поліції Австрії чи Швейцарії, митників, прикордонників, зв'язківців, медиків, психо-
логів, криміналістів, господарників та представників багатьох інших професій, що представляють в органах поліції країн
Європи? А об'єднує усю цю строкату та різномовну спільноту палка любов до автомобілів та мотоциклів, за кермом  яких вони
проводять більшу частину не тільки службового часу, але й, напевно, усього життя.

Ще у 20-ті роки минулого сторіччя у офіцера німецької поліції Ріхарда Вебера з Гамбурга
виникла смілива ідея стосовно зміцнення контактів працівників поліції країн Європи через про-
ведення регулярних зустрічей на міжнародному рівні.

У той час Європа переживала часи автомобілізації. У Німеччині, Франції, Італії на великих
підприємствах щорічно вироблялася велика кількість автомобілів та мотоциклів, на які поступово
пересідала кінна та піша поліція. Автомобілі провідних європейських автовиробників: Даймлер-
Бенц,  Опель,  Хорьх,  Бугатті,  Фіат,  Сітроен заполонили автошляхи нового світу.Використання
автотранспорту значно збільшувало ефективність роботи поліції у профілактиці та розкритті
кримінальних злочинів, сприяло оздоровленню криміногенної ситуації у країнах Європи.

Але в політичному плані ті часи були непрості. Жахлива за кількістю жертв Перша світова
війна залишила глибокі рани у  серцях більшості європейців. Мільйони загиблих - таким був
кривавий ужинок найстрашнішої на той час в історії людства війни. Європа була розколота на-
впіл - на переможців і переможених. Цей підсумок війни був надбанням політиків. А пересічні
громадяни цих країн тяжко працювали над відновленням економіки, відбудовували мирне життя
у своїх містах та селах.

ІСТОРІя УТвОРЕННя МІЖНАРОдНОЇ 
пОЛІЦЕйСьКОЇ АвТОКОРпОРАЦІЇ (IPMC)
У цьому номері  ми започатковуємо нову сторінку, яка буде

присвячена розповідям про історію утворення  IPMC  та
проведення поліцейських авто пробігів. Перший автопро-
біг стартував 27 травня 1930 року у німецькому Гамбурзі.

Ріхард  
Вебер 
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Трохи історичних фактів, які має в своєму арсеналі
Правління IPMC. Йдеться про кишеньковий годинник Рі-
харда Вебера, який йому було подаровано у 1930 році. 

Цю історію розповів пан Рейнхард Дост із Ганновера
у своєму листі, який надіслав до Правління IPMC у чер-
вні 2016 року, у якому написав:

«Мій батько і Ріхард Вебер працювали разом під
час війни в апараті військової адміністрації в Берліні.
Обоє були родом з Гамбурга і туди ж повернулися після
закінчення війни, їх пов’язувала багаторічна дружба,
яка тривала після смерті самого Ріхарда Вебера з
його вдовою Марією Вебер. Я сам особисто познайо-
мився з Ріхардом Вебером під час різних гостьових від-
відувань, коли ще був хлопчаком. Так як у Ріхарда і
Марії Вебер не було дітей, то Марія призначила моїх
батьків спадкоємцями. В рамках перерозподілу до-
машнього майна згаданий годинник перейшов у влас-
ність моїх батьків. Я успадкував цей годинник від моїх
батьків».На годиннику, а мова йде про срібний кишень-
ковий годинник марки «Лонгінес», модель «Гран-прі»,
викарбуваний такий напис: «Організатору 1-го Полі-
цейського зіркового пробігу в Гамбурзі: 1.06.1930
року».

Це була перша згадка про 1-ий Поліцейський авто-
пробіг в Гамбурзі, що відбувся в червні 1930 року.

Андрій Дворський

За своїм характером Ріхард  Вебер був вкрай доброзичливою та миролюбною людиною яка не хотіла повторення жахів
Першої світової. Він вважав, що міжнародні зустрічі представників своєї професії - саме той шлях, коли люди через особисте
спілкування  стануть ближчими один до одного, досягнуть взаємо  розуміння, позбавляться будь-яких образливих та негативних
стереотипів стосовно один одного. Нині це б назвали "народною дипломатією", а, можливо, цей термін вже існував і в той час.

Принаймні Вебер зробив усе, що від нього особисто залежало, аби згуртувати, таких  як він, поліцейських Європи, навколо
ідей дружби, співпраці, порозуміння, обміну професійним досвідом тощо.

А  найкращим помічником у реалізації своїх задумів, Ріхард Вебер обрав автомобіль, за допомогою якого він, як і сотні
його однодумців, міг долати великі відстані між країнами.

1930 Рік
Цікавим є той факт що саме у Гамбурзі з 1920 року функціонувала "Спортивна асоціація поліцейських", а відділ ав-

тоспорту цієї асоціації як раз і очолював Ріхард Вебер.
Напередодні 10-річчя з дня заснування "Спортивної асоціації поліцейських" Гамбурга, коли її керівництво розробило

план проведення урочистих заходів з нагоди цієї дати, Вебер запропонував свою оригінальну ідею. Суть її полягала в
тому, щоб запросити поліцейських різних країн Європи, які несуть службу на автомобілях або мотоциклах, до Гамбурга
на святкування 10-ї річниці місцевої "Спортивної асоціації поліцейських". 

Ніхто не очікував, що на запрошення німецьких поліцейських відгукнеться понад 500 їхніх колег з інших країн, зок-
рема з Австрії, Польщі, Чехословаччини, Данії, Швеції, Норвегії, Італії, Швейцарії, Бельгії, Нідерландів, Франції та інших.

Саме стільки гостей прибуло 27 травня 1930 року на святкування.  Цього дня гості великою колоною проїхали ву-
лицями портового Гамбурга що було і є одним з найбільших міст Німеччини. Протягом наступних 4-х днів відбувались
різноманітні змагання з фігурного та швидкісного водіння, авто-мото слалому, мотоциклетного спорту тощо. При чому
ці змагання були подекуди імпровізовані ,а умови проведень  складали за кілька годин до їх початку.

Та найголовніше те, що тут панувала атмосфера дружби та взаєморозуміння. Поліцейські обмінювалися досвідом,
професійними навичками, практичними знаннями з експлуатації техніки.

Увечері, за келихом гарного пива або міцного шнапсу, розповідали один одному про своїх рідних та близьких, ді-
лились особистим, обмінювались адресами, запрошували один одного в гості.

І врешті-решт спільно вирішили зробити цей захід регулярним, і, віднині,  щорічно зустрічатися, заздалегідь узго-
дивши місце проведення наступного автопробігу. Таким містом для проведення цього заходу у 1931 році було визначено
місто Данциг (нині Гданськ).

1 червня 1930 року більш згуртованою урочистою колоною учасники цієї історичної зустрічі проїхали вулицями Гам-
бургу, що ознаменувало собою закриття першого міжнародного поліцейського автопробігу. І саме від цієї дати - 1.06.1930
року, веде свій історичний відлік Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація, першим президентом якої однос-
тайно було обрано Ріхарда Вебера.

Підготувала Наталія котик.

ІСТОРІя КИшЕНьКОвОгО гОдИННИКА 
РІхАРдА вЕбЕРА
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Організатором цього заходу було
громадсько-патріотичне об’єднання
«Побратими»(керівник- Георгій Да-
ценко), яке об’єднало афганців та чор-
нобильців з числа колишніх
військовослужбовців Національної
гвардії України.

Учасники автопробігу побували на
території Меморіального комплексу
«Героям Крут», де вшанували пам'ять
загиблих героїв покладанням квітів.

Наступною зупинкою було місто
Шостка, де ветерани Нацгвардії
спільно з представниками місцевої
влади відзначили День прапора, орга-
нізувавши урочисте підняття жовто-си-
нього стягу на центральній площі
міста.

Остання зупинка була зроблена у
місті козацької слави – Батурині.

На території Національного істо-
рично-культурного заповідника «Геть-
манська столиця» ветерани
Національної гвардії України вшану-
вали пам'ять кількох тисяч загиблих
захисників козацької столиці, по-
клавши вінок на братську могилу коза-
ків.

Андрій Мурин

МІСЦяМИ ІСТОРИЧНОЇ ТА бОйОвОЇ СЛАвИ
Напередодні Дня

Незалежності України
представники Міжнародної

поліцейської автокорпорації
взяли участь у історично-

патріотичній акції,
присвяченій Дню прапора

та 25-ій річниці
незалежності нашої

держави.
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СЛУЖИТИ ТА ЗАхИщАТИ! 
Ректорат Харківського національного університету внут-

рішніх справ, працівники та курсанти взяли участь в урочистих
заходах з нагоди першої річниці Національної поліції України.
На Майдані Свободи вишикувалися працівники Харківського
гарнізону поліції. Хвилиною мовчання та покладанням квітів
до пам’ятника правоохоронців, які загинули під час виконання
службових обов’язків,  вони вшанували пам'ять тих, хто по-
клав своє життя за єдність та незалежність України.

Зі словами вітання  до присутніх звернулися голова Хар-
ківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін, т.в.о. на-
чальника ГУНП в Харківській області генерал поліції третього
рангу Анатолій Дмитрієв, глава відділу з питань регіонального
співробітництва Консультативної місії ЄС в Україні Удо Мол-
лер.

Ігор Райнін зазначив, що Україна впевнено рухається шля-
хом євроінтеграції: «Наразі ми приводимо роботу правоохо-
ронців до європейських стандартів. Нова поліція, девіз якої –
«Служити та захищати», впевнено йде на зміну структурам,
які віджили своє та негативно оцінюються суспільством. Сьо-
годні в поліції служать нові люди, а головне, в них – нова ідео-
логія служіня суспільству».

Звертаючись до присутніх, Анатолій Дмитрієв зазначив,
що Харківська область – серед перших, де запроваджено при-
нципово нові форми і методи роботи поліції: «Нові підходи до-
зволили зробити роботу поліції більш відкритою. І громадяни
почали довіряти поліцейським, бачити в них помічників та за-
хисників».

Удо Моллер також відзначив результативне співробітниц-
тво КМЄС з Харківською областю у сфері реформування сис-
теми цивільної безпеки: «З кожним днем нашої співпраці ми
більш чітко розуміємо, які реформи необхідні такому особли-
вому регіону, як Харківська область, яка прилягає до росій-
ського кордону та зони АТО. Результатом цієї співпраці стало
відкриття представництва КМЄС у Харкові. Європейський
Союз гарантує вам підтримку реформ у правоохоронній сис-
темі, разом ми досягнемо успіхів».

Ректор університету Валерій Сокуренко підкреслив, що
Харківський національний університет внутрішніх справ не зу-
пиняється на досягнутому: «Навчальні програми побудовані
таким чином, щоб наблизити їх до реалій життя, велика кіль-
кість предметів викладається працівниками практичних під-
розділів. Майбутні поліцейські повинні володіти сучасними
професійними знаннями задля протидії злочинності. Це той
шлях, який ми обрали, і який дасть свої результати найближ-
чим часом».

Під час урочистостей відбулося вручення подяк працівни-
кам Харківського гарнізону поліції. Серед нагороджених –
представники університету.  Подяками від Міністерства внут-
рішніх справ за сумлінне ставлення до виконання службових
обов’язків, ініціативу та наполегливість нагороджені старший
викладач кафедри вогневої підготовки підполковник поліції
Максим Владимиров, фахівець факультету № 2 майор поліції
Сергій Величко, завідувач науково-дослідної лабораторії з
проблем протидії злочинності підполковник поліції Костянтин
Бугайчук.

Після нагородження розпочалися показові виступи спеці-
альних підрозділів ГУНП в Харківській області та виступи
творчих колективів Харківського національного університету
внутрішніх справ – оркестру, ансамблю барабанщиць. Також
курсанти університету привітали присутніх хореографічною
композицією «Україна».

Завершився захід проходженням урочистим маршем.
Майданом Свободи прокрокував зведений розрахунок праців-
ників територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області,
патрульні поліцейські міста Харкова, особовий склад Харків-
ського національного університету внутрішніх справ, кінологи
зі службовими собаками, велопатруль та кавалерійський
взвод Київського відділу поліції Головного управління Націо-
нальної поліції в Харківській області. Під час маршу також був
продемонстрований автотранспорт поліцейських та спецпід-
розділів.

Сергій Дворський
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Той сонячний липневий день став для молодих офіцерів радісним і незабутнім. Урочистості посвяти учорашніх курсантів
у захисники правопорядку та вручення їм дипломів про вищу правничу освіту відбувалися на центральному плацу заміського
навчально-тренувального відділу «Верещиця». Буяння розкішної зелені навколишніх дерев  доповнилось різнобарв’ям букетів
квітів у руках приїжджих з надзвичайної нагоди працівників і викладачів вишу, численних батьків і друзів іменинників свята.
Прибули на торжества і почесні гості з Києва – директор Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності
МВС України, кандидат юридичних наук, генерал поліції третього рангу Віктор Слівінський, народний депутат України Микола
Величкович, заступник директора  Департаменту організації діяльності підрозділів поліції особливого призначення МВС Ук-
раїни, перший командир добровольчого батальйону «Львів» майор поліції Ігор Вольський, а також керівники владних, правоо-
хоронних та інших силових структур Львівщини. Протягом кількох годин на плацу лунали маршеві мелодії, неодноразово
звучали стоголосе виконання курсантами Державного Гімну України, чіткі команди та філігранний барабанний дріб.

УЧОРАшНІ КУРСАНТИ СТАЛИ ОфІЦЕРАМИ пОЛІЦІЇ
У Львівському державному університеті внутрішніх

справ  відбувся перший випуск офіцерів поліції. 133 вихо-
ванці закладу, випускники факультетів з підготовки фахів-
ців для підрозділів слідства та підрозділів превентивної
діяльності поліції, одягнули нову поліцейську форму.
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Як завше, на килимових доріжках плацу
проходив урочистий ритуал посвячення ви-
пускників у захисники: шикування курсантів,
прибуття на святкову імпрезу керівників вишу
і почесних гостей, рапорт начальника відділу
організації служби підполковника поліції Ми-
хайла Кухти ректорові університету генералу
поліції Валерію Середі про готовність особо-
вого складу до посвяти в поліцейські і вру-
чення дипломів, виконання курсантами
Державного Гімну України.

Щоправда, до звичної урочистої техноло-
гії посвяти й вручення офіцерських дипломів,
було внесено цьогоріч суттєве доповнення.
Згідно з окремим наказом Міністерства, ви-
пускникам ВНЗ, які набули кваліфікації бака-
лавра і вище та отримали диплом з
відзнакою, присвоєно звання старшого лей-
тенанта поліції. Тож виконання цієї почесної
місії було доручено директорові Департа-
менту персоналу, організації освітньої та на-
укової діяльності МВС України Віктору
Слівінському та ректору вишу Валерію Се-
реді. Саме з їхніх рук отримали погони старшого лейтенанта поліції 16 випускників-відмінників – Роман Грига, Мар’яна Лесів,
Людмила Гринь, Юрій Суліковський, Тарас Скобельський, Вадим Романюк, Лілія Сташків, Уляна Дмитрук, Олеся Юхимчук,
Наталія Гураль та інші. Це саме ті курсанти-відмінники, які впродовж чотирьох років не лише відмінно вчилися й зразково слу-
жили, а й виявляли сумління у громадській роботі – були активістами курсантського самоврядування, іменними стипендіатами
академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, кращими у науковій роботі, художній самодіяльності
та спорті.

Відтак відбувається урочиста посвята та вручення 117 випускникам вишу дипломів лейтенанта поліції. Це почесне дору-
чення здійснюють народний депутат України Микола Величкович, перший проректор університету полковник поліції Роман
Благута, т.в.о. начальника ГУНП у Львівській області, полковник поліції Дмитро Загарія, заступник директора Департаменту
підрозділів поліції особливого призначення, перший командир батальйону «Львів», майор поліції Ігор Вольський, проректори
ЛьвДУВС полковники поліції Ольга Балинська та Мар’ян Гурковський.

У рамках урочистостей з нагоди випуску та посвячення курсантів, на території «Верещиці» пройшла також церемонія за-
кладення першого каменю під споруд-
ження майбутнього Меморіалу пам’яті
поліцейських, бійців батальйону па-
трульної поліції особливого призна-
чення «Львів», які загинули за Україну.
Вшанування пам’яті героїв – наш свя-
тий обов’язок, наша безмежна шана і
вдячність. У закладенні символічного
пам’ятного каменю взяли участь гене-
рал поліції Віктор Слівінський, народ-
ний депутат України Микола
Величкович, перший командир добро-
вольчого батальйону «Львів», Ігор
Вольський, Дмитро Загарія, інші по-
чесні гості та випускники-відмінники.
Молитву Божого благословення промо-
вили настоятелі храму Воздвиження
Чесного Хреста Господнього отець Во-
лодимир Кепич і храму Різдва Пресвя-
тої Богородиці села Верещиця отець
Іван Ревуцький. Біля фотографій загиб-
лих правоохоронців покладаються за-
палені лампадки й квіти. Звучить салют
з шести залпів.

Потім на плацу лунають щирі
привітання новоспечених офіцерів
поліції. Відкриває цю частину уро-
чистої імпрези ректор університету
Валерій Середа. Нагадавши, що
кращі викладачі та вихованці
ЛьвДУВС у числі перших стали зі
зброєю в руках на захист рідної ук-
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ПоРАДи ЛікАРя

У розпалі один із найнебезпечніших для алергіків період
– цвітіння рослин, які викликають поліноз. Селяни на нього
хворіють рідко, але мітко.

Алергія – хвороба цивілізації. Так люди розплачуються за
комфорт, для створення якого вони запускають все більше
шкідливих підприємств, більше використовують транспорту.
На забруднене довкілля організм, чий імунітет не справля-
ється з такою навалою, реагує алергічною реакцією – подраз-
ненням слизових оболонок, шкірними висипами. 

Звісно, більше від таких розладів потерпають жителі міст.
Але випадки алергії не рідкість і серед селян: біля села мо-
жуть бути розміщені шкідливі виробництва, може відбутися
збій імунної системи, хвороба може дістатися в спадок. У той
же час, у порівнянні з городянами, доступ до спеціалізованої
медичної допомоги в селян обмежений. Як не проґавити се-
рйозне захворювання, ми спитали в лікаря київського цен-
тру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів,
кандидата медичних наук Людмили Забродської. 

За словами Людмили Валеріївни, найбільше люди потер-
пають від такого різновиду алергії, як поліноз (від лат. polin –
пилок). Перший період його загострення – березень-квітень,
коли починають розквітати дерева: вільха, береза, ліщина,
граб. Другий діє з початку травня до початку серпня, коли по-
чинають розквітати степові трави: тонконіг, тимофіївка, кос-
триця, грястиця, пожитниця, жито. Третій, найагресивніший –
коли цвітуть полин, лобода, амброзія. Пилок саме цих рослин
може викликати найтяжчі прояви алергії, призводячи до брон-
хіальної астми. Цей період триває до вересня-жовтня, поки
температура на вулиці вища 10 градусів.

раїнської землі, очільник закладу закликав молодих
поліцейських гідно продовжувати героїчні традиції
рідного вишу, самовіддано стояти в обороні незалеж-
ності та цілісності української держави. Директор Де-
партаменту персоналу, освітньої та наукової
діяльності МВС Віктор Слівінський передав святкове
вітання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
курсантам ЛьвДУВС, а від себе додав: «Ви – перший
випуск фахівців для оновленої поліції, її майбутнє.
Після вас будуть наступні покоління, проте саме вам
випало своїм прикладом показувати, як гідно по-
трібно служити і захищати, чесно і самовіддано охо-
роняти безпеку і незалежність України». Теплі
напутні побажання іменинникам на початку їх само-
стійного професійного шляху висловили також на-
родний депутат України Микола Величкович,
заступник голови – керівник апарату Львівської ОДА
Маріанна Вільшинська, т.в.о. очільника ГУНП у Львів-
ській області Дмитро Загарія, інші почесні гості вузів-
ського торжества.

Обряд Господнього благословення здійснили священ-
нослужителі отець Володимир Кепич та отець Іван Ре-
вуцький.

За традицією, урочистості завершилися зворушли-
вим прощанням учорашніх курсантів, а відтак нинішніх
офіцерів поліції із Прапором рідного навчального за-
кладу. Останнім акордом торжества стало музичне
привітання – прем’єра пісні «Ода правоохоронцям»,
створеної самодіяльним творчим колективом – доцен-
том кафедри адміністративного права та адміністра-
тивного процесу підполковником поліції Юрієм
Кіцулом, курсанткою ІІ курсу капралом поліції Мари-
ною Іщук та старшим інспектором відділення соці-
ально-гуманітарної роботи Василем Яняком.
Натхненно прозвучали у виконанні курсантів Вікторії
Вольської та Ігоря Савули слова з пісні:

Гарантами звемось у нашій державі,
Її ми і сила, й знання.

Для нас зберегти її честь і кордони –
Найперша у світі мета!

Юрій Петрушко.
Фото Василя Покидька.
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– Десь років із десять тому люди потерпали від одного певного по-
дразника, наприклад, тільки пилку дерева або тільки амброзії, і ліку-
вати їх було легше, – говорить лікар. – Сьогодні все частіше
простежуються випадки комбінованої алергії. Тобто люди відразу реа-
гують на дерева, весняні трави, бур’яни тощо. У таких випадках склад-
ніше визначити час для лікування. А його потрібно розпочинати за три
місяці до цвітіння тих трав або дерев, які викликають алергію. 

– як проявляється поліноз? 
– З’являється нежить, часом захворювання вражає очі. Вони

червоніють, постійно сльозяться, виникає відчуття «піску в очах».
Буває, що поліноз вражає слизову оболонку бронхів, і тоді він про-
являється у вигляді бронхіальної астми. У такому випадку людині
стає важко дихати, особливо видихати, додаються кашель і хрипи
в грудях. Часом поліноз може проявлятися у вигляді запалення
шкіри – дерматиту. 

Ускладнюватися цей стан може перехресною харчовою алергією.
Це коли людина, хвора на поліноз, вживає харчі, в яких міститься той
самий білок, що й у рослинах-алергенах. Такі продукти треба знати й
на період загострення хвороби відмовитися від них. 

– як визначити такі продукти? 
– Цьому може зарадити тільки алерголог. Для прикладу скажу, що

білок, який входить до складу пилку берези або вільхи, також міститься
в горіхах, яблуках, грушах, персиках. Пилок жита містить однакові
білки із соєю, помідорами, арахісом. Алергія на амброзію може бути
перехресною з алергією на виноград, кавуни, дині, банани, огірки, се-
леру. 

– як відрізнити алергію від нежиттю внаслідок застуди? 
– Це складно. І якщо нежить довго не минає, звернутися до алер-

голога. 
– На початку нашої розмови ви сказали, що алергія не завжди

буває набутою, а й дається в спадок. 
– У залежності від різновиду частка спадкових алергій становить

25-50%. Але й пацієнти, і лікарі мало звертають увагу на це. На одній
із міжнародних конференцій я познайомилася з італійськими лікарями.
Так ось у них кожен житель зможе розповісти, як мінімум про шість по-
колінь роду. І це дуже допомагає в лікуванні.

– Наведіть приклади, коли навіть, на перший погляд, дріб-
ниці мають значення? 

– У мене була пацієнтка, яка на дні народження знайомої покуш-
тувала холодець на відварі селери. Жінка була обізнаною щодо алергії
на цей продукт, проте не знала, що його відвар міститься у страві.
Унаслідок у неї виник набряк Квінке, довелося викликати швидку. 

Або був ще випадок, коли жінка готувала суп із риби для кота. Її
онука, яка потерпає від алергії на рибу, перебувала в сусідній кімнаті,
і лише від самого аромату в дівчинки стався напад задухи. 

– Чи існує таке поняття, як профілактика алергії? 
– Так. Передусім потрібне позитивне налаштування і віра в те, що

будь-яку проблему можна подолати. За тривалого нежитю, свербіння
в носі, почервоніння очей, кашлі, набряках обличчя, важкості дихання,
висипах на шкірі треба звернутися до спеціалізованої лікарні, де про-
ведуть молекулярну діагностику, тобто перевірять реакцію на ті чи інші
речовини, і призначать курс лікування. Зазвичай він триває, як мінімум,
три роки.

Якщо немає можливості звернутися до лікаря, то на період цвітіння
варто виключити зі свого раціону мед, трав’яні збори, дотримуватися
режиму, носити сонцезахисні окуляри, приймати душ після контакту з
вулицею, оскільки пилок осідає на тілі та волоссі, не перебувати на ву-
лиці в спекотні періоди, коли найвища концентрація пилку в повітрі. 

Вживати антигістамінні препарати другого та третього покоління та
спреї для носу. І ще можна застосовувати старий перевірений спосіб
– промивання носу солоною водою. 

Вікторія ПАВЛЕНко,
Геннадій оНиЩЕНко

ЗвІдКИ в СЕРпНІ НЕЖИТь?

амброзія

лобода

полин

тимофіївка



Збірка художньо-документальних оповідей "Поїздка
під дулом пістолета" є продовженням книги Ігоря Го-
линського та Михайла Березовського "Слідами дикого
звіра". Як і в попередньому виданні, в ній розповіда-
ється про розкриття працівниками прикарпатської мі-
ліції найбільш резонансних злочинів за останні
п'ятдесят років.

Кожна розповідь насичена  живими образами, прав-
дивими прикладами і подіями, які мали місце в житті.
Правопорушникам і злочинцям вартові правопорядку
Прикарпаття протиставляють віру в справедливість,
суворе дотримання законів, надію на краще майбутнє,
котре вони наближають своїми справами, власною со-
вістю та честю. Це були і є не якісь абстрактні осо-
бистості, а конкретні люди з їх неповторними
складними долями, глибинним мисленням і підходами до
виконання службових обов'язків. Імена багатьох з них
золотими літерами викарбувані на меморіальних до-
шках, пам'ятниках, увічненні  у назвах вулиць.

У книзі є також немало розповідей про те, як пра-
цівникам міліції доводилось інколи діяти в неординарних
і екстремальних ситуаціях, простягати руку допомоги
тим, хто тоне у воді чи горить у вогні, хто заблукав у
лісі.

Читач знайде в книзі знайомі імена керівників об-
ласного управління, міських та районних відділів, служб

УМВС, рядових пра-
воохоронців, які
своєю невтомною
працею  примножу-
вали, а діючі нині
продовжують при-
множувати славні
традиції органів
внутрішніх справ
Івано-Франківщини.

Автори вислов-
люють щиру вдяч-
ність керівництву
обласної поліції  та
міськрайвідділів, ве-
теранам органів
внутрішніх справ
за сприяння у по-
шуку документаль-
них матеріалів та
виданні книги.                                                                                                                                              

Андрій Мурин.
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17 липня перестало битися
серце Юрія Петровича костоусова. 

Багаторічний голова Міжнарод-
ної Поліцейської Автомобільної
корпорації України, зробив великий
внесок в заснування, зміцнення і
функціонування цієї громадської
організації. 

керівництво IPMCU висловлює
щирі співчуття рідним і близьким
покійного і поділяє їх смуток, і
скорботу. 

Світла пам'ять про президента
Міжнародної Поліцейської Автомо-
більної корпорації України Юрія
Петровича костоусова назавжди
залишиться в наших серцях.

колектив IPMCU
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