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«А нАм іще рости, рости, рости»

моЇ щАсЛиВі тА сУмні ДороГи

мАтриця зрАДи 
Або розДУми про ВАжЛиВе: 
нАриси тА есеЇ

першА спрАВА

нА КиЇВсЬКомУ АВтоДромі «ЧАЙКА» 
ВіДбУВся КУбоК УКрАЇни
з шосеЙно-КіЛЬцеВиХ мотопереГоніВ 
зА УЧАстЮ поЛіціЇ оХорони

ноВини поЛіціЇ оХорони КиЄВА

ПРЕСА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСКОЇ 

АВТОМОБІЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ УКРАЇНИ
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Міжнародний автопробіг поліцейських - 2016
завершено!

Історія утворення Міжнародної поліцейської
автокорпорації (IPMC)

Історія кишенькового годинника Ріхарда Вебера

Місцями історичної та бойової слави

Служити та захищати! 

Учорашні курсанти стали офіцерами поліції

Звідки в серпні нежить?

Щойно з друку
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В урочистостях взяли участь президент України петро поро-
шенко, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, очільник на-
ціональної поліції України Хатія Деканоідзе, очільники галузевих
служб мВс України, ветерани та інші почесні гості.

Глава держави привітав усіх присутніх з цим знаменним днем та
побажав і надалі залишатися унікальним навчальним закладом, який
готує поліцейських нової генерації. зокрема, петро порошенко за-
значив: «тут гартувалися і гартуються справжні професіонали опе-
ративної роботи і слідства, експерти-криміналісти, практичні
психологи. я впевнений, що молоді офіцери, збагачені героїчною
спадщиною і досвідом багатьох поколінь, сумлінно і самовіддано пра-
цюватимуть у нових правоохоронних органах».

під час промови президент запропонував вшанувати пам’ять тих,
хто поліг за нашу країну хвилиною мовчання. потому він вручив орден
«за мужність» ііі ступеня вдові загиблого капітана поліції олександра
ільницького, який був удостоєний посмертно за особисту мужність і ви-
сокий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, самовіддане служіння нашому народові.

«А НАМ ІщЕ РОСТИ, РОСТИ, РОСТИ»

В Національній академії внутрішніх
справ відбулися святкові заходи з нагоди
95-річчя з дня її заснування.
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почесних звань та відзнак
були удостоєні нинішні кращі
працівники навчального закладу.
заслужену нагороду – звання ге-
нерала поліції третього рангу, у
порядку переатестації, отримав
ректор національної академії
Володимир Чернєй.

нікого не залишила байду-
жим пісня «А нам іще рости,
рости, рости» у виконанні най-
молодших вихованців навчаль-
ного закладу – ліцеїстів
юридичного ліцею імені ярос-
лава Кондратьєва. Логічним за-
вершенням якої став подарунок
президенту – давній оберіг.

Кульмінацією офіційної час-
тини був виступ ансамблю бара-
банщиць нАВс. творчий
колектив брав участь у багатьох
державних заходах. У його
складі курсанти академії – май-
бутні слідчі, криміналісти, пра-
цівники кримінальної поліції та
превентивної служби. сьогодні,
з нагоди святкування 95-ї річниці
навчального закладу, дівчата
вперше крокували у костюмах,
стилізованих під національне
вбрання з елементами петриків-
ського розпису.

після проходження урочис-
тим маршем парадного розра-
хунку президент України
поспілкувався з особовим скла-
дом підрозділів КорД, «мирот-
ворець», випускниками академії
– учасниками антитерористич-
ної операції, співробітниками
спеціального миротворчого цен-
тру, які брали участь у міжнарод-
них поліцейських місіях у різних
країнах світу, та переглянув те-
матичні виставки (навчальні та
наукові видання, патенти, авто-
рські свідоцтва), ознайомився із
сучасною криміналістичною тех-
нікою й іншими спеціальними за-
собами, що використовуються у
навчальному процесі.

Численні привітання на ад-
ресу навчального закладу на-
дійшли від Кабінету міністрів
України, Верховної ради України,
Конституційного суду України, ві-
домчих установ та організацій,
міжнародних партнерів тощо.
ними ж були відзначені науково-
педагогічні працівники за значний
внесок у примноження вітчизня-
них здобутків.

потому на всіх чекав кон-
церт за участю творчих колекти-
вів академії та відомих
українських співаків.

Прес-служба НАВСУ.
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МОЇ щАСЛИВІ ТА СУМНІ ДОРОГИ
ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
Зустріч однокласників

був 2007 рік. на той час я вже
прожив певний відрізок часу, дечому
навчився, досяг деяких успіхів по
службовій лінії, і в житті. мав се-
рйозні випробування, вистояв. по-фі-
лософськи сприймав як негаразди,
так і позитиви. Час од часу думками
повертався у свою школу, свій клас. і
цікаво було дізнатись,  як же скла-
лися долі моїх однокласників. Куди
завели їх життєві дороги, чим займа-
ються, який обрали фах, яку зміну
виховали?  Хотілося  побачити всіх,
поговорити, розпитати. тому і вирі-
шив ініціювати зустріч однокласників
– випускників 1958 року малочерняв-
ської семирічної школи ружинського
району житомирської області. 

не відкладаючи, зателефонував
нашому незмінному старості Вадику
Ковальчуку (насправді він Володи-
мир, але рідні, близькі і друзі назива-
ють його Вадіком. саме Вадіком, а не

Вадиком, вкладаючи в цю грама-
тичну неточність своє тепле став-
лення до нього. був старостою від
першого класу по сьомий-випускний).
Він підтримав ініціативу. поговорили
з Лідою онищук - найкращим органі-
затором нашого класу. і цього разу
вона потвердила це «почесне
звання»: розшукала адреси  однок-
ласників, номери телефонів, поспіл-
кувалася, пояснила, що, де і коли
відбуватиметься. ідея прийшлася до
душі усім. щоправда дехто пропону-
вав  зустрітися наступного  – 2008
року. мовляв, буде ювілей, випов-
ниться пів століття після закінчення
школи. однак інтуїція мені підказу-
вала, що не варто відкладати зустріч.
тож активно почали готуватися до
нашого свята. як з’ясувалося піз-
ніше,  це було правильне рішення. 

***
остання субота червня 2007-го.

рідне село мала Чернявка. ми – ви-

пускники 1958-го -  зібралися в школі.
Через сорок дев’ять років нас знову
покликав до класу шкільний дзвоник.
і хоча це був не той клас, з якого ми
пішли у доросле життя, -  в селі
давно побудована нова школа,
світла, простора, з кабінетами фі-
зики, хімії, з актовим залом, необхід-
ними вигодами, - кожен знайшов
«свою» парту.  Двері відчинилися і ми
дружно встали, зустрічаючи нашого
директора школи петра олексійо-
вича Ляшука.  Він вже був досить по-
важного віку, але ще енергійний,
бадьорий, в очах виблискували мо-
лоді іскорки. разом з ним увійшли ни-
нішній директор школи микола
миколайович бондар  і вчителька,
дружина директора  - Лариса Анато-
ліївна бондар. 

Хвилюючий момент – перекличка.
Ліда онищук називає прізвища:

-Ковальчук Володимир (Вадік).
-Є! приїхав на зустріч одноклас-

ників з Києва зі своєю групою під-
тримки.

В минулому числі
нашого журналу ми
почали друкувати глави
із книги спогадів
генерала міліції,
доктора юридичних
наук, професора, члена
редакційної колегії
«Міліції України» Віктора
ГВОЗДЕЦЬКОГО. Назва
книги, як ви пам’ятаєте,
красномовна та
інтригуюча – «МОЇ
ЩАСЛИВІ ТА СУМНІ
ДОРОГИ».  Прочитавши
її, виникає гарне бажання
дізнатися, які ж вони ці
дороги у автора.
Нагадаємо, що Віктор
Демидович ще працює
над спогадами. І ви,
шановні друзі, є
першими читачами глав,
які виходять просто з-
під пера. Редакція дякує
автору за ексклюзивне
право друкувати їх.
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-Гвоздецький Віктор.
-Є! зі мною приїхали дочка, зять і

онука. Чекають на нас в актовому
залі.

-турченюк Володимир.
-Є! приїхав з Києва і теж не один.
-ткачук ростислав.
-Є! приїхав зі своєю дружиною,

нашою однокласницею Лідою они-
щук, тепер Лідією ткачук.

-онищук Лідія, - Ліда широко по-
сміхається, промінчики-смішинки
розбігаються від куточків очей до
кожного, хто зараз уважно дивиться
на неї. Вона знає, що всі одноклас-
ники пам’ятають, коли вони – Ліда і
ростик – почали симпатизувати
один одному. насправді це сталося
з першим дзвоником у першому
класі. просто вони цього тоді ще не
знали.

-Є! приїхала зі своїм чоловіком,
нашим однокласником ростиславом
ткачуком. проживаємо  в Києві.

-осипчук микола.
-Є! проживаю в малій Чернявці.

Група підтримки – моя сім’я. – на цих
словах  усі ми дружно повернули го-
лови до парти осипчука: від мовчаз-
ного Колі не чекали багатослів’я.
Утім не тільки слова, щось незбаг-
ненне, магнетичне спонукало нас так
уважно, так прихильно споглядати
миколу. мені здалося, що не тільки я,
а й усі присутні в класі відчули в його
голосі, постаті добру силу і життєву
надійність.

-шклярський броніслав.
-Є! приїхав з Феодосії, з Криму,

де служу на флоті. зі мною дружина.
Вона, як і я, родом з нашої малої
Чернявки.

-шклярська розалія (рузя).
-Є! приїхала з нікополя Дніпро-

петровської області. Група підтримки
чекає в актовому залі. я щаслива,
що ми знову разом.

-Лисюк Василь іванович, - Ліда
називає Василя по-батькові, бо в на-
шому класі навчався ще один Василь
Лисюк, тільки Федорович.

-Є! приїхав з Вінниці. зі мною …
Далі Ліда прочитала прізвища

наших однокласників, які не змогли
приїхати на зустріч,  і тих, кого нам
не вдалося розшукати. я назву кож-
ного, можливо, колись їм до рук по-
трапить ця книга і вони подумки
полинуть у наші шкільні роки, згада-
ють нелегкі, але такі незабутні й, хоч
як парадоксально це звучить, щас-
ливі повоєнні роки - роки нашого ди-
тинства.  отже, наші однокласники
бондарчук рая, Франчук Галя, До-
бровольський станіслав, Лисюк Ва-
силь Федорович  (ходили до нашої
школи з радгоспу «першотравне-

ний»)  на зустрічі не були.  не було з
нами й Абрамової насті, салюк тані,
струнгівської станіслави, швець
Леоніди, романюк Ганни. Долі біль-
шості з них ми поки що не знаємо. 

Вшанували хвилиною мовчання
тих однокласників, які у різні часи
пішли у Вічність: боровик михайло,
романюк микола, малов Костя. 

сум і радість переплелися того
дня. ми сумували, що не всіх однок-
ласників можемо бачити тут, у рідній
школі, не всіх своїх учителів.  раділи
від того, що маємо щастя бачити і
слухати нашого директора петра
олексійовича. Його незабутній вис-
туп зворушив, дивував нюансами, по-
вертав нас у далекі часи дитинства.
ми з захопленням відзначали, що він
пам’ятає кожного з нас.  звертається
по імені: Вадику, Вікторе, Лідо, Ва-
силю, миколо, борю (броніславе),
розаліє…    розповідає про кожного
речі, які навіть ми давно загубили в
своїй пам’яті.  слухаємо і знову від-
чуваємо себе семикласниками. саме
тими, яких він, наш директор, про-
воджав зі шкільного порогу у доросле
життя. сьогодні,  майже через пів
століття, він дає кожному з нас «уч-
нівську» і «дорослу» характеристики.
Дивуємося: як він добре знає нас! 

я вслухаюся в музику слів дирек-
тора і під цей дивовижний акомпане-
мент у моїй уяві «пропливають»
картинки зі шкільного життя, потім
змінюються кадрами з дорослого пе-
ріоду. згадую з вдячністю, як петро
олексійович ще в школі давав нам
зрозуміти, що вірить у наше велике
майбутнє, вірить, що ми –  кожен з
його учнів – станемо гарними фахів-
цями у різних сферах. Адже кожен
має неабияке бажання вчитися і
особливий хист до сприйняття пев-
них наук. пригадалися слова дирек-
тора, коли я перед нашим святом
прийшов до нього додому розповісти
про цей захід і запросити на зустріч
випускників.

-Вітю, - сказав він мені, - ти гене-
рал, вчений, професор. я дуже
радий, що ти зміг, відстояв свою
мрію, як кажуть, не зійшов з дистан-
ції. незважаючи на те, що дехто на-
віть не припускав  думки про
можливість твого зоряного шляху:
мовляв, Вітя  Гвоздецький з бідної
сім’ї, де одна мати виховує чотирьох
дітей, куди йому і т.д. - я завжди вірив
і знав, що ти здобудеш свої висоти. В
тобі малому я побачив величезне
прагнення вчитися і сильну волю, аби
йти дорогою знань. 

-Дякую за такі добрі слова, - від-

повів я щиро. – Ваша віра в мене (а
я  відчував це ще з першого класу),
допомагала мені у важкі хвилини і в
гарні часи.

Далі картинки в моїй уяві зміню-
ються на кадри з міліцейського
життя. «бачу» 1979 рік. я, молодий
капітан, призначений начальником
Дарницького районного відділу внут-
рішніх справ міста Києва. прийшов
на зміну надзвичайно досвідченому
професіоналу, людині-легенді, тоді
підполковнику міліції івану Васильо-
вичу мартинову. бути керівником
райвідділу після фахівця такого ви-
сокого рівня, після такої «глиби» - це
величезна відповідальність і, мабуть,
сміливість. не можна було опускати
напрацьовану планку, лише підні-
мати, іншого шляху немає. загалом,
райвідділу це вдалося.

інший кадр. рік 1995-й. я началь-
ник Головного управління Державної
служби боротьби з економічною зло-
чинністю мВс України. запрошує
мене  міністр внутрішніх справ Воло-
димир іванович радченко. «Вікторе,
- каже з тривогою. – ми з тобою тор-
кнулися чогось недоторканого. на
певний час тобі потрібно «зник-
нути»… я знав у чому річ: адже по-
сягнув на, сказати б, святая-святих –
Дніпропетровський «південмаш».
прослідкував шлях відправки на пе-
реробку відходів металу від розбору
виробів військового призначення, що
містять дорогоцінний метал, зокрема
золото. з’ясувалося, переробляють
відходи, тобто вилучають з них зо-
лото, не в Дніпрі, не в Києві, а чомусь
аж в Австрії. після Австрії дорога по-
вела до офшорних зон. і те, що ці
факти були виявлені, комусь стра-
шенно не сподобалося. тому я мусів
«зникнути»  (зауважу: ці оперативні
матеріали досі не реалізовані).  мі-
ністр Володимир радченко запропо-
нував очолити тільки-но створений
інститут підготовки кадрів для Дер-
жавної служби боротьби з економіч-
ною злочинністю і організованою
злочинністю (Київський інститут мВс
України). Дещо вагався. Але служба
є служба. і я, на той час вже генерал,
очолюю інститут.

Кадр наступний повертає у рік1985-
й. стосується він періоду, коли  мініс-
тром внутрішніх справ  срср  був
колишній «кадебіст»  Федорчук Віталій
Васильович. пізніше цей період колегія
мВс срср скромно оцінить  як (цитую
мовою оригіналу) «…период перегибов
и ошибок в работе с кадрами». Керів-
ництво мВс союзу особливу  увагу
приділяло  службі бХсс і щонайперше
України. пильнувало, щоб не дай
боже, у працівників служби не з’яви-
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лися  «хозяйственные обростания».
перевірки з москви в кожній області.
Вже були арешти, постраждало чи-
мало невинних людей. реальну за-
грозу арешту пережив і я - тоді
начальник Управління брсВ (бХсс)
УВс Київського міськвиконкому. незва-
жаючи на те, що я лежав у госпіталі з
тяжким запаленням легенів, праців-
ники мВс срср у грудні 1985-го під на-
думаним приводом дотримання вимог
таємності діловодства, фактично зро-
били обшук в моєму робочому кабінеті.
зокрема відкрили і сейф. там «вия-
вили» холодну зброю – мисливський
ніж (завчасно кимось підкладений).
Аби уникнути мого можливого затри-
мання і можливого арешту начальник
УВс міста Києва тоді генерал-майор
міліції  Андрій Володимирович Васили-

шин звільняє мене з посади началь-
ника  Управління бХсс. і, власне,
таким чином зберігає офіцера міліції
Гвоздецького для подальшої роботи в
органах внутрішніх справ. бо вже 26
січня 1986 року в пресі було опубліко-
ване повідомлення про звільнення Фе-
дорчука В.В.  період «перегибів»
завершувався.

я не дозволяв труднощам взяти
верх наді мною, гартував свою волю
і в цьому неабияку роль відіграла
віра в мене, малого, директора
школи, його віра в мої можливості.

після переклички, вже в актовому
залі рузя шклярська нагадала мені
епізод із шкільного життя. ми були,
мабуть, у шостому класі. писали твір
на тему «Ким я хочу бути в майбут-
ньому». потім роботу кожного обго-
ворювали на уроці. я написав, що
мрію стати льотчиком. тоді чимало
підлітків – дітей війни -  прагнули ос-
воювати військові професії. та най-
більше приваблювало небо.
розповіді, оповідання, пісні про геро-
їчних радянських льотчиків,  які без-
страшно воювали з ворогом, ніколи
не здавалися загарбникам, підсилю-

вали таке бажання. і кожен хлопчик
вже бачив, як він іде селом у однос-
трої льотчика з блакитними пого-
нами, всі дівчата не спускають з
нього очей, а малюки здіймають ку-
ряву, забігаючи наперед, чи намага-
ються йти в ногу з «самим
льотчиком». отже, я також хотів
стати льотчиком.

Коли почали обговорювати мій
твір, вчитель кинув  непедагогічну
фразу: «Гвоздецький, льотчиком ти
не станеш, льотчик – це висота, ти
туди не доберешся. А ось бути
«льодчиком», рубати лід для холо-
дильників – це для тебе реально» (у
ті часи в селах взимку заготовляли
лід, який влітку використовували як
холодильник у  пунктах прийому мо-
лока. Людей, які заготовляли лід, у
народі  називали льодчиками).
пам’ятаю свою реакцію на такі нео-
бачні слова вчителя. обличчя спа-
лахнуло, кожен мускул напружився,
наїжачився, я готовий був діяти, ро-
бити реальні кроки назустріч мрії,
спростовувати іронічний прогноз вчи-
теля. і хоча я промовчав, але мій ви-
гляд,  постава, вираз очей
красномовно говорили: в цього хлоп-
чини достатньо сил, він зможе «до-
братися до тої висоти».  цей випадок
також  був неабияким стимулом до
навчання.  я хотів переконати, і на-
самперед себе, що діти з бідних, ба-
гатодітних сімей мають право і
можуть будувати своє майбутнє.  і
був приємно здивований, що цей епі-
зод шкільного життя запам’ятався не
тільки мені.

так сталося, що в армії я три роки
служив у льотній частині. Й носив
блакитні, як саме небо, погони. Льот-
чиком не був, але ми готували спе-
ціалістів радіолокаційного
обладнання літаків, радіолокаційного
бомбоприцілу. навчалися на фронто-
вих бомбардувальниках іЛ-28 і тУ-
16. свої блакитні погони, які так
подобаються дівчатам, носив чесно і
з гордістю. після армії змінив погони
військові на міліцейські.

«зупиняю» ретро-кадри і знову я
в класі.  петро Ляшук дякує нам за
те, що ми, перші із усіх випускників,
організували таку зустріч, за нашу
ініціативу і пам’ять.

-сьогодні і ви, і я, - провадив він
далі, - стали на сорок дев’ять років
молодшими. Ви – семикласники, я
ваш директор школи. радію, що маю
можливість  вітати вас, розмовляти,
горджуся вами.

свято продовжувалося в акто-
вому залі. тут зібралися учні школи,

вчителі, представники сільської ради,
запрошені гості. ми, випускники
1958-го: моряк, інженер, офіцер мілі-
ції, вчений,  розповідаємо нинішнім
школярам про свій життєвий шлях.
про те, як ішли до своєї професії, як
здобували її, що встигли зробити. ба-
чимо  в залі світлі обличчя дітей, які
з захопленням слухають своїх земля-
ків, колишніх учнів їхньої школи, а
нині таких поважних людей, і відчу-
ваємо особливу відповідальність за
сказане слово. ми були чесні в роз-
повідях. Діти це відчували й відкри-
вали  свої серця. В залі панувала
доброзичлива аура. було легко
«сіяти добре, розумне». нам хоті-
лося, щоб кожен з дітей розумів: не
має значення з маленького села ти
родом, чи з великого міста, з бідної
родини, чи заможної - ти можеш
стати тим, ким мрієш. Для цього по-
трібні велике бажання,  прагнення
вчитися, сила волі. мені здається, ми
тоді відчули справжню спадкоємність
поколінь.  Упевнений, що ця зустріч
залишиться в пам’яті дітвори. і, на-
певно, приклад  односельців допо-
може їм бути наполегливими,
сміливими, чесними на шляху до
професійних висот.

школярі зробили нам, випускни-
кам такого далекого для них 1958
року, дивовижний подарунок – прек-
расний концерт. пісні, танці, вірші…
Учні вражали своїм артистичним хис-
том, душевним виконанням. ми були
захоплені і щиро вдячні.

заключним акордом зустрічі став
святковий, прекрасний у своєму різ-
нобарв’ї, казковий феєрверк. 

***
це було незабутнє свято. і ми, випус-

кники, сердечно дякуємо нинішньому
педагогічному колективу малочерняв-
ської школи, директору школи миколі
миколайовичу бондарю, голові сільради
олександру зифридовичу опалін-
ському, секретарю сільради світлані Ві-
таліївні Гурко за гостинний прийом і за
створення необхідних умов для зустрічі
випускників 1958-го.  

зауважу, що на цьому читач не
прощається з моїми однокласниками
і вчителями. ми зустрінемося з ними
в інших главах цієї книги.  Адже вони
– однокласники і вчителі – одна з
найцінніших сторінок історії мого
життя.  і мені хочеться сказати їм (і
про них) добрі слова, висловити при-
хильність і повагу. раніше я цього
зробити не встиг. 

отже до нових, сподіваюся, за-
хопливих зустрічей.

Далі буде



Коли ісуса у Гафсиманському саду схопили, і вели на
катування, всі Його  учні, змішавшись із натовпом, супро-
вод¬жували процесію. що відчували вони в ті хвилини,
про що думали? напевне, були розгублені і боялися. і
виступити відверто на захист Учителя, тим викривши
себе, не вистачало у них хоробрості; і поступитися, не
йти за ним, хоча б на віддаленні - не в силі їхній, бо до-
кори сумління душу б згризли. припускаю, було ще й
третє: сказати потім можна було - ми йшли за ним до ос-
таннього, ми все зробили, що змогли. Але що ми могли,
адже римських воїнів було так багато… був у натовпі й
іуда.

«іуда помітив неподалік Фому, що обережно просу-
вався з натовпом, і щось швидко зметикувавши, спробу-
вав до нього підійти. побачивши зрадника, Фома
злякався, і хотів схова¬тись, та у вузенькій брудній ву-
личці, поміж двох стін, іуда наздогнав його. Фома, про-
стягнувши поперед себе обидві руки, урочисто промовив:

-Відійди від мене, сатана! 
іскаріот нетерпляче махнув рукою: 
-який ти дурень, Фома, я думав, що ти розумніший за

інших. сатана! сатана! Адже це треба ще довести…
опустивши руки, Фома здивовано запитав: - Але  хіба

це не ти зрадив  учителя? я сам бачив, як ти привів вої-
нів, і вказав їм на ісуса. якщо це не  зрада, то що ж тоді
є зрадою?»

Вже від першого натиску іуди Фома знітився. і най-
пер¬ше, про що я подумав  - що точність, з якою автор
вихоплює цей сюжет, вражає! Адже як легко Фома вгамо-
вує свій вселенський гнів, як легко піддається на облуд-
ливі вмовляння іуди і свого внутрішнього голосу, який
шепоче: «тихо, тихо, не загострюй…» Але піс¬ля трива-
лих розмірковувань доходжу висновку, що з плином часу
нічого в людях не змінюється, що так було завжди, і так,
напевне, буде. бо лише трапиться людині стати свідком
зла, лише постане питання - втрутитися чи не помітити
проблему, чи перекласти рішення на іншого - у більшості
своїй людина спробує нічого не помітити. сховається за
спи¬нами, ухилиться, відтермінує час, а потім й зовсім
викреслить із пам’яті. заплющить очі і затулить вуха. на-
віть коли йтиметься про образу, яку без помсти позабути
важко - не стане мститися, роками оббиватиме пороги
суду. якщо ж ніхто ганьби не бачив, крім супротивника,
про якого можна сказати, що він бреше - людина швидше
змовчить, і образу проковтне. знайшовши виправдання
вчинку. потім… А час, його величність час, лікує - то є
правда!

психологічно - тут момент на зламі. те, що Фома
на¬звав іуду зрадником - того як вдарило! Але не це, на
мою думку, було головним, що могло іуду ви-вести із рів-
новаги. так, іуда ще не усвідомлює усього, що сталося.
Він ще не знає, чого йому очікувати, і не лише від решти
учнів ісуса - тут він переконаний, що стосунки з апосто-
лами якось владнає, обов’язково потім владнає.
на¬справді іуду спантеличило інше, і саме на це я хочу
звер¬нути увагу. До останнього часу іуда був свідком ба-
гатьох зцілень і чудес, які на його очах творив ісус, і уві-
рував у всеперемагаючу силу Учителя. тому,

вибудовуючи власну
лінію поведінки, навіть
замисливши помсту,
іуда підсвідомо був пе-
реконаний, що ні до
чого страшного це при-
звести не зможе, нічого
такого, чого б не можна
було виправити, ні з
ісусом, ні з ним самим
трапитись не може.
Адже усе у волі божій, а ісус - Його Єдинородний син! і
ось - цього не сталося!? Чомусь - не сталося!? ісуса
схоплено, його катують! іуда спантеличений…

так, спантеличений... можливо, й переляканий, бо
від¬чуває, що сталося щось невиправне, незвичайне і
надзвичайне. Чого він, найрозумніший і найдостойніший
із обраних, таки не врахував. так, можна лише здогаду-
ватись, які дум¬ки вирували в голові іуди, але з того, що
він каже Фомі: «послухай, вас тут багато. потрібно, щоб
ви всі зібрались разом, і голосно вимагали: віддайте
ісуса, він наший. Вам не відмовлять, не посміють. Вони
самі зрозуміють...», - можна таки припустити, що каже
дійсно це з переляку, бо він теж усього лише людина. і
якби міг, то все б вернув назад. шукає виходу, і виправ-
дань, і втіхи, адже не знає, що вирок всім вже є, і вороття
- немає…

Водночас, не можна виключити й такого, що дуальна
сутність багатопланового іуди продовжує плести свою
па¬вутину. Аби в подальшому мати змогу виправдатись,
пере¬клавши провину на інших, або хоча б розділивши її
поміж усіма. якщо це так, то першим в це павутиння по-
трапляє саме Фома:

«- що ти! що ти,- рішуче відмахнувся він руками,-
невже ти не бачив, стільки тут озброєних солдат і служи-
телів храму. і, до того ж, суду ще не було, і ми не повинні
за¬важати суду. Хіба він не зрозуміє, що ісус не винний,
і не накаже негайно звільнити його?»

«…ми не повинні заважати суду», - каже Фома.
слова, мовлені понад дві тисячі років тому, але неначе й
не пройшло тих двох тисяч років, неначе учора. і та від-
мовка - це хіба не зрада, відлуння якої чути й донині?

« ти теж так думаєш? - засмучено запитує іуда. -Але
якщо це  правда? то що ж тоді? Хто правий? Хто обманув
іуду?»

напевне не варто пояснювати, що такі слова просто
так не промовляються. отже, іуда дійсно вважає себе
обма¬нутим. і має на це вагомі підстави. і коли запитує -
«хто обманув іуду?», то бачить перед собою і первосвя-
щеника Анну, і прокуратора понтія пілата, і учнів Христа,
одним з яких і сам був. напевне, ставить під сумнів і щи-
рість умовлянь Учителя щодо необхідності виконання
своєї місії… іуда в розпачі: він, врешті, зрозумів, що всі,
хто міг ним скористатися - вже скориста¬лися, і він не
знає, що йому робити? А він уже зробив! і щось вже змі-
нювати - пізно…

Виставу закінчено! Гасне світло. Виходжу із зали з
таким відчуттям, що став свідком перегляду фраг¬ментів
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історії свого народу. звитяги і зради, злети і падіння. і
все, що ми вважали правдою - не зовсім правда. і не
тільки героями ми є, хоча про це варто говорити. і не
лише геніїв, козаків і гетьманів в родоводі маємо, а тече
в нас кров і Каїна, і Авеля, і сифа, і іуди! і тих, хто на Гол-
гофі розпинав Христа. то хто ж ми є? і чи народи інші
кращі?

* * *
Христа не стало! що роблять учні? я не досліджував,

які дже¬рела використовує Леонід Андрєєв, коли пише
свого «іуду іскаріота», але далі він розповідає наступне:

«Учні ісуса сиділи в похмурому мовчанні, і
прислуха¬лись до того, що відбувається ззовні будинку.
ще існувала небезпека, що помста ворогів ісуса не обме-
житься ним од¬ним, і всі очікували вторгнення охорони і
нових страт…»

Чи думали вони про іуду? Чи очікували від нього
по¬дальших підступних дій? напевне що так. Адже саме
із ним пов’язували всі біди останньої доби. і якою ж не-
сподіванкою для них було те, що іуда прийшов сам.

«Гучно грюкнувши дверима, увійшов іуда. Всі переля-
кано схопилися, і спочатку навіть не зрозуміли, хто це, а
коли розгледіли ненависне обличчя і руду бугрувату го-
лову, то зчинили галас. петро ж здійняв обидві руки і за-
кричав: 

-Йди звідси! зрадник! Геть, інакше я уб’ю тебе! Але
вгледівшись уважніше в обличчя і очі зрадника, всі при-
нишкли, злякано шепочучи:

-облиште! облиште його! В нього вселився сатана.
До¬чекавшись тиші, іуда голосно вигукнув:

-радійте, очі іуди з Каріоту! Холодних вбивць ви
ба¬чили зараз - і ось вже боягузливі зрадники перед
вами! Де ісус? я вас запитую: де ісус?»

ця сцена - справжній апогей іуди. Час, на який він
довго так очікував: відтепер ісус належить не їм, не ко-
мусь іншому, а лише йому, і згадувати імена іуди й ісуса
у віках будуть разом. здебільшого разом. як мріяв про це
іуда, як довго він прагнув цього. так, не очікував, що ви-
знання на¬стане після смерті учителя, буде скроплене
кров’ю його. Але вороття немає… 

було щось владне в хрипкому голосі іскаріота, і по-
кірно відповів Фома:

-ти ж сам знаєш, іудо, що учителя нашого вчора
вве¬чері розіп’яли.

-як же ви дозволили це? Де ж була ваша любов?
ти, улюблений учню, ти - каменю, де були ви, коли на де-
реві розпинали вашого друга?

-що ж могли ми вдіяти, подумай сам? - розвів ру¬ками
Фома.

-ти ще про це запитуєш, Фома? так, так! -
схи¬лив голову на бік іуда із Каріоту, і раптом гнівно
наки¬нувся на них: - Хто любить, той не питає, що ро-
бити! Він йде і робить все. Він плаче, він кусається, він
ду¬шить ворога і кістки ламає у нього! Хто любить! Коли
твій син потопає, невже ти йдеш до міста і запитуєш пе-
рехожих: «що мені робити? мій син потопає!» - а не ки-
даєшся сам у воду і не тонеш разом із сином. Хто
любить!

петро похмуро відповів на збуджену промову іуди:
-я оголив меча, але він сам сказав - не треба.
-не треба? і ти послухався? - засміявся іскаріот.

-петре, петре, хіба можна його слухати! Хіба розу-
міє він щось в людях, в боротьбі!

-Хто не підкорявся йому, той потрапляв в геєну
вог¬ненну.

-Чому ж ти не пішов? Чому ж ти не пішов, петре?

Геєна вогненна — що таке геєна? ну і нехай би ти пішов
- навіщо тобі душа, якщо ти не смієш кинути її в вогонь,
коли забажаєш!

-мовчи! - крикнув іоан, підіймаючись.- Він сам хотів
цієї жертви. і жертва його прекрасна!

-Хіба є прекрасна жертва, про що ти кажеш, улюбле-
ний учню? Де жертва, там і кат, і зрадники там! жертва -
це страждання для одного і ганьба для всіх. зрадники,
зрадни¬ки, що зробили ви із землею?»

ці слова іоана, що «…він сам хотів цієї жертви…»,
осо¬бливо мають привернути нашу увагу. Логіка подій
підказує, що такі слова дійсно могли бути сказані. А якщо
були, то, вочевидь, не все було саме так, як про це гово-
риться в пи¬семних джерелах, особливо церковних, або
як ми звикли про це чути. зрада - це підступна дія близь-
кої людини, коли її від цієї людини не очікуєш. А якщо
ісус «…сам хотів цієї жертви…», то що це є? і якщо усі
апостоли про це знали, то що не так зробив іуда? А може
й дійсно щось зробив не так, про що ми й досі не знаємо?
Чи, можливо, Всевишній передбачив подію так, що інфор-
мація, адресована іуді, була недоступна решті обраних,
і навпаки, про що знали апостоли, того не знав іуда? Від-
повіді ми не маємо, але мо¬жемо уявляти, неначе й самі
перебуваємо у вирі тих подій…

тим часом суперечка між іудою і рештою апостолів
про¬довжувалась. Дивними на огляд пересічної людини
вигляда¬ють судження апостолів, якщо взяти до уваги,
що подія лише відбулася. з одного боку - вони розгублені
й перелякані, з іншого - говорять так, неначе посвячені в
перебіг наступної тисячолітньої історії. Але ж ісуса ще
навіть не зняли з хре¬ста, або, принаймні, апостоли про
це ще нічого не знають:

«- Він весь гріх людей взяв на себе. Його жертва
пре¬красна! - наполягав іоан.

-ні, це ви узяли на себе весь гріх. Улюблений
учню!Хіба не від тебе почнеться рід зрадників, порода
слабкодухих і брехунів? сліпці, що зробили ви з землею?
Ви згубити її забажали, ви невдовзі будете цілувати
хреста, на якому розіп’яли ісуса! так, так - цілувати
хреста обіцяє вам іуда!

-іудо, не ображай! - проревів петро, червоніючи. - як
могли б ми убити всіх ворогів його? Їх так багато!» 

петро тут говорить як звичайна людина, оцінюючи
подію мір¬ками земного буття. можливо, він менше від
інших був посвячений у промисел божий щодо ісуса, а
підпав під вплив Учителя саме з причини його неземної
мудрості і всепоглинаючої любові до людей, усіх без ви-
нятку. простому рибалці, яким був до описуваних подій
петро, цього в житті так не вистачало.

«-і ти, петре! - з гнівом скрикнув іоан. - Хіба ти не
ба¬чиш, що в нього вселився сатана? Відійди від нас,
спокуснику… вчитель не велів убивати.

-Але хіба він заборонив вам і вмирати? Чому ж ви
живі, коли він мертвий? Чому ваші ноги ходять, ваш язик
белькоче погане, ваші очі кліпають, коли він мертвий, не-
рухомий, безголосий? як смієш ти кричати, петре, коли
він мовчить? що робити, питаєте ви у іуди? і відповідає
вам іуда, прекрасний, сміливий іуда з Каріоту: вмерти. Ви
повинні були впасти на дорозі, за мечі, за руки хапати
солдат. Втопити їх в морі своєї крові - вмерти, вмерти!
нехай би сам отець його закричав від жаху, коли всі ви
увійшли б туди!»

отже, із вище сказаного можна зробити висновок, що
іуда не поєднує своєї місії із місією решти обраних. Він
не каже, що «всі ми повинні були впасти на дорозі…» і
далі, а каже - «ви повинні були…» отже, іуда вважає, що
свою місію він виконав, а решта апостолів - ні! залиша-



ТВОРИ
“МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ” 7-8`2016

9

ється лише питання: чи чітко іуда усвідомлював характер
своєї місії і її наслідки? що ж до решти апостолів, то вони
свою місію бачили наступним чином:

«Фома рішуче і твердо сказав:
-Все не так, іудо. подумай: якби всі вмерли, то хто б

розповів про ісуса? Хто б приніс людям його вчення, якби
вмер¬ли всі: і петро, і іоан, і я?»

іуда заперечує: напевне, своє завдання він виконав,
але йому так і не  відкрилося, що в результаті його дій
ісус мав вмерти на хресті. напевне, в уяві іуди все скла-
далося так, що всі його дії матимуть в наслідку випробо-
вування для обраних, для решти людей, перемогу ісуса,
а не його смерть. тому зрадниками іуда вважає решту
апостолів, а не себе. і ось що каже:

«-А що таке сама правда в устах зрадників? Хіба не
обманом стає вона? Фома, Фома, хіба ти не розумієш, що
лише сторож ти зараз біля гробу мертвої правди. заси-
нає сто¬рож, і приходить крадій, і забирає правду з
собою,- скажи, де правда? будь же ти проклятий, Фома!
безплідний і злидень ти будеш в віках, і ви з ним, про-
кляті!

-будь сам проклятий, сатана! - крикнув іоан, і повто-
рили його окрик яків і матвій, і всі інші учні. тільки петро
мов¬чав».

петро мовчав. Він і донині не зрозумів, на чиєму боці
в цій історії правда, а на чиєму - ні. та й чим він міг до-
рікнути іуді, якщо й сам, коли ісуса схопили, і вели на
допит, тричі, як передрікав ісус, відрікся від свого учи-
теля. петро був розгублений. запанувала пауза. енергія
сварки вщухла. опустивши очі, знесилено всі мовчали.
було ніяково, адже вчора ще вони були однодумцями, і
перебували поряд з учителем. минулося… що їх очікує
в майбутньому - ніх¬то не знав. першим тишу порушив
той, на кого всі казали «зрадник». Але сказав таке, що не
вкладається в логіку його попередньої поведінки:

«- я йду до нього! - сказав іуда, простягаючи догори
влад¬ну руку. - Хто за іскаріотом до ісуса?

-я! я з тобою! - крикнув петро, підіймаючись. Але іоан
та інші з жахом зупинили його, кажучи:

-безумцю! ти забув, що він віддав вчителя в руки во-
рогів!

петро ударив себе кулаком в груди, й гірко заплакав:
-Куди ж мені йти? Господи! Куди ж мені йти!»

* * *
Чи можна після слів іуди - «…я йду до нього!», при-

пустити, що він один із усіх апостолів знав про обіцяне
ісусу не земне, а небесне життя, у силі і славі, і що воно

не є смертю? і на що іуда сподівався там? і якщо на ви-
конання обіцяного, то що іуді було обіцяно?

«іуда давно вже, під час своїх поодиноких прогулянок
обрав те місце, де він  вб’є себе після смерті ісуса. це
було на горі, високо над Єрусалимом, і стояло там лише
одиноке дерево, криве, змучене вітром, що рвав його з
усіх боків… і перед тим, як відштовхнутись ногою від
краю і повиснути, іуда з Каріоту ще раз попередив ісуса:

- так зустрінь же мене…я так втомився, ісусе…
і стрибнув... так, в два дні, один за іншим, залишили

землю ісус назарей і іуда з Каріоту, зрадник».
і важко позбутися думки, що завчасно обравши місце,

де він вб’є себе після смерті ісуса, і що це місце у всіх на
виду, на горі, високо над Єрусалимом, - що іуда не підго-
тував для себе ритуального відходу від земного життя. У
вічність...

Але якщо все так, якщо іуда знав про смерть ісуса, і
про свою смерть, і навіть обрав те місце, де він вб’є себе
після смерті ісуса, то про що не доказує нам святе
письмо? які таємниці приховує від нас - смертних?

* * *
А далі - вже словами автора до людей, які не були по-

свячені у таєм¬ницю тисячоліть, і які й про самого ісуса
та про зраду іуди дізналися чи не тисячоліттям пізніше.
як попередження…

«Всю ніч, неначе якийсь жахливий плід, гойдався іуда
над Єрусалимом, і вітер повертав його то до міста облич-
чям, то до пустелі - начебто і місту, і пустелі хотів він по-
казати іуду. Але куди б не поверталось спотворене
смертю обличчя, червоні очі невідступно дивились в
небо. А на ранок хтось побачив над містом висячого іуду,
і закричав з переляку. прийшли люди, і зняли його, і діз-
навшись, хто це, кинули його у глухий яр, куди кидали до-
хлих коней, кішок та іншу падаль...

… і в той вечір вже всі віруючі дізнались про страшну
смерть зрадника, а наступного дня дізнався про неї весь
Єрусалим. Дізналась про неї кам’яниста іудея і зелена
Галілея…і до одного моря і до іншого, яке ще далі, доле-
тіла звістка про смерть зрад¬ника. ні швидше, ні повіль-
ніше, але разом із часом йшла вона, і як немає
закінчення у часу, так не буде кінця розповідям про зраду
іуди і страшну смерті його. і всі - добрі і злі - однаково
віддадуть прокляттю ганебну пам’ять його, і у всіх наро-
дів, які були, які є, які будуть, залишиться він самотнім в
жорстокій долі своїй - іуда з Каріоту, зрадник».

про якого ісус жодного разу не сказав, що він зрадник,
а лише прохав в Гафсиманському саду, щоб швидше
робив свою справу. Але ж якщо іуду таки названо зрад-
ником, то всі, що це казали - хто?

ПІСЛЯМОВА
тексти Леоніда Андрєєва разом із своїми роздумами подаю українською мовою не лише

тому, що це мова моєї батьківщини. А тому, що поняття зради для українців після єврей-
ського народу, для якого це взагалі поняття сутності, є надважливим. Євреї розіп’яли Христа,
імена якого в різній фонетиці означені як ісус, ієшуя, Йєхошуа та ін. Водночас, в іншій ре-
дакції, за іншого історичного прочитання - чи не могли б вони стати співзвучними вживаним
в нашому етносі іменам? Адже ім’я матері Христа - марія! А імена апостолів - петро, павло,
Андрій, іван, та й інші, окрім іуди - то й наші імена. і як і євреї, ми  також є історичним, обра-
ним народом. Але ж оця непереборна жага зради, прислужництва! невже для того вона, щоб
зупиняти нашу ходу, стримувати наш поступ? щоб, як казав теодор Драйзер, відтворюючи
власне формулювання закону всесвітньої рівноваги - сильний не став надто сильним, а слаб-
кий - надто слабким. і щоб не дати нам, українцям, обманутим і розтятим по Дніпру, покая-
тися і йти далі? Читаймо, і думаймо - хто ми є, в чому наше покликання, і сенс життя…

цей текст я можу переписувати багато і багато разів, і якщо колись ви зустрінете версію,
відмінну від прочитаної - не дивуйтеся. ця оповідь може переписуватись усе життя.

Але у тому, що матриця зради існує - в цьому я абсолютно переконаний! Ігор ГАВРИЛЕНКО
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нещодавно відбувся випуск молодих фахівців у вищих на-
вчальних закладах мВс України. сяючі очі випускників, їх щас-
ливі обличчя змусили багатьох ветеранів органів внутрішніх
справ згадати початок своєї служби, перші кроки, перші справи,
все те, що багато в чому визначило життєвий шлях майбутніх
слідчих , оперативних працівників, дільничних інспекторів, екс-
пертів. не став винятком і я.

наприкінці зими 1970 р. я, студент випускного курсу Харків-
ського юридичного інституту, був розподілений на службу в
слідчий апарат мВс і направлений для проходження перед-
дипломного стажування до Дергачівського райвідділу міліції
УВс Харківської області. і ректор інституту В. Ф. маслов, і пред-
ставники міністерства внутрішніх справ на зустрічі з випускни-
ками говорили про нашу особливу місію – кардинально
поліпшити роботу міліції, забезпечити зміцнення законності і
правопорядку в країні.

Відчуваючи величезне бажання відразу приступити до реа-
лізації отриманих в інституті знань, я прибув в райвідділ, де
мене приязно зустрів  начальник райвідділу  підполковник мі-
ліції павло погрібний, який на той момент вже прослужив у мі-
ліції понад 20 років. Його доброзичливі та виважені слова
одразу заспокоїли мене. павло михайлович розповів, що в
райвідділі всього 4 працівники мають вищу юридичну освіту: це
він і троє слідчих. інші, в кращому разі, – з середньою спеці-
альною освітою. тому він дуже розраховує на мою допомогу в
покращенні роботи по розкриттю злочинів. Дещо несподіваною
була його пропозиція розпочати свою службову діяльність з ог-
ляду… камери попереднього ув'язнення. Він особисто провів
мене в «Кпз», наказав відкрити камери, показав затриманих і
умови їх утримання. повернувшись до свого кабінету, павло
михайлович сказав, що для нього головне – щоб чесна людина
ніколи і ні за яких умов не була безпідставно запроторена в
«Кпз», не кажучи про її незаконне притягнення до кримінальної

відповідальності. така позиція начальника райвідділу одразу
налаштувала мене на потрібну «хвилю». з першого і до остан-
нього дня своєї професійної діяльності я чітко слідував  пріо-
ритетам дотримання прав і свобод усіх громадян, зокрема і,
тих, хто порушив закон.   

слідче відділення очолював майор міліції Володимир пан-
філов. спокійний, інтелігентний, професіонал високого класу.
Він одразу попередив, що наказувати мені  не буде і що я, як
процесуально самостійна особа, всі рішення буду приймати
сам. А він  тільки висловлюватиме свою думку.

Колектив прийняв мене доброзичливо. Але один неприєм-
ний момент все-таки був. під час вечірки, присвяченої моєму
«входженню» в колектив, заступник начальника райвідділу з
оперативної роботи, помітивши моє негативне ставлення до
алкоголю, заявив, що я, швидше за все, у міліції довго не за-
тримаюсь. ці слова тільки посилили моє бажання довести свою
професійну придатність саме у розслідуванні кримінальних
справ, а не в умінні «прийняти на груди».

однією з перших, доручених мені для розгляду, була заява
студента Харківського зооветеринарного інституту ( нині Дер-
жавна  зооветеринарна академія) про крадіжку нейлонової со-
рочки. заявник називав і вірогідного  викрадача, теж студента
цього ж інституту. це був час нейлону, болоньєвих плащів, кос-
тюмів з кримплену, які тільки увійшли в моду і  були страшен-
ним «дефіцитом». Для початку я вирішив ознайомитися на
місці з умовами проживання потерпілого, його оточенням, ха-
рактером взаємин і т. д. Харківський зооветеринарний інститут
був розташований у мальовничому сосновому бору, всього в 6
кілометрах від Харкова. на його території знаходились добре
обладнані навчальні аудиторії та лабораторії, гуртожитки, жит-
лові будинки для співробітників інституту, виробничі примі-
щення,  будинок культури. Все це створювало ідеальні умови
для навчання, заняття наукою , проживання та культурного від-

Спогади слідчого

ПЕРшА СПРАВА
Валентин ВАКУЛОВИЧ
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починку. Але час від часу цю ідилічну картину затьмарювали
випадки зникнення улюблених речей, або, навіть грошей.

я одразу звернувся до комітету комсомолу інституту і по-
просив громадських активістів розповісти про обстановку в
гуртожитку та висловити свої міркування стосовно цих на-
дзвичайних подій. мої добровільні помічники пройшлися по
кімнатах усіх курсів і  наступного дня розповіли про непоо-
динокі випадки пропажі речей та грошей у студентів. У гур-
тожитку таємниче зникали не тільки сорочки, плащі,
костюми, гроші , але й, навіть, магнітофони та радіоприй-
мачі. під підозру потрапили троє студентів, які могли собі до-
зволити витрачати  великі на ті часи суми грошей, а також
частенько пропускали заняття.

за  «підозрюваними» самі ж активісти встановили спосте-
реження . було помічено, що на деяких заняттях в денний час
вони нерідко бувають відсутні, а у вечірній час навідуються в
одну з покинутих будівель на околиці території інституту. під
час одного з таких відвідувань ймовірними зловмисниками
цього занедбаного приміщення вони були затримані. У виявле-
ній схованці було знайдено викрадений одяг, взуття, магніто-
фони, радіоприймачі, касети з музичними записами, а також
посуд, різноманітний домашній мотлох і, навіть, мішки з комбі-
кормом. Усі «речдоки» були  вилучені та  пред'явлені для впіз-
нання вже відомим на той момент потерпілим. зловмисники
одразу ж були допитані, з ними були проведені очні ставки.
ефект несподіваного затримання був настільки сильним, що
крадії невдовзі зізналися у скоєному і  назвали усіх спільників.
з’ясувалося, що крадіжками «промишляла» група із 6 студентів
2-го та 3-го курсів. ця злочинна група викрадала не тільки речі
і гроші у студентів, але й домашнє майно, комбікорм, птицю і,
навіть, поросят у місцевих жителів, а також інститутське лабо-
раторне обладнання та реактиви.

миттєво  ж після  допитів мною було здійснено відтворення
обстановки і обставин подій злочинів. тоді ще не було відео-
техніки, і не в усіх райвідділах міліції були фотоапарати. тому
всі обставини скоєних крадіжок я  фіксував на свій старенький
фотоапарат «смена».

роботи було настільки багато, що мені доводилося протя-
гом місяця цілими днями, без вихідних , а, іноді, і вночі, постійно
знаходитись в інституті. звертатися за допомогою до «оперів»
та дільничних я не наважувався,  вважаючи, що сам повинен
справлятися з усім обсягам роботи. начальник слідчого відді-
лення, проявляючи тактовність, не турбував мене питаннями
про те, як у мене йдуть справи. мовляв, працює стажист, і
нехай працює.

Через деякий час, після збирання і закріплення необхідних
доказів, треба було визначатися з обранням запобіжного за-
ходу та пред'явленням обвинувачення.

і  тут трапилось те, чого я ніяк не очікував.

я зайшов у кабінет начальника слідчого відділення і поклав
йому на стіл матеріали на виявлені мною 38 епізодів злочинів,
а кожен епізод ще й передбачав наявність злочинної групи у
складі кількох осіб.

переглянувши матеріали, дещо збентежений Володимир
захарович запитав, хто із співробітників райвідділу мені допо-
магав. я скромно доповів, що все зробив самостійно. тоді він
запросив до свого кабінету усе слідче відділення у повному
складі і проінформував присутніх, про несподівані результати
роботи молодого стажиста. мої більш досвідчені колеги одразу
припустили, що дільничного звільнять, «оперів» покарають, ке-
рівництву райвідділу теж будуть непереливки. мені ж, наівному
та недосвідченому, пояснили, що своїм професійним завзяттям
я в один момент у кілька разів збільшив рівень злочинності в
районі і безнадійно зіпсував статистику обласному керівництву.
ось такий парадокс. нині про це згадую з гумором, але тоді мені
було не до сміху. як кажуть, за що боровся, на те й напоровся.

про ситуацію негайно доповіли районному прокурору. Він
особисто вивчив доказову базу по кожному епізоду і підтвердив
обґрунтованість пред'явленого обвинувачення. тобто по лінії
прокуратури ніяких питань не було – все законно. Але питання
були з боку керівництва УВс області. До нас прибула висока
комісія з Харкова і почала ретельно перевіряти дотримання об-
ліково – реєстраційної дисципліни. збагнувши нюанси та суть
того що відбувається, я поговорив з усіма потерпілими, яким
тільки-но були повернуті викрадені речі та гроші. Вони поінфор-
мували перевіряючих з облуправління, що не зверталися із за-
явами про зникнення речей ні до дільничного, ні до райвідділу.
і це було чистісінькою правдою. отже ніхто у райвідділі злочини
не приховував і в їх обліку громадянам не відмовляв. за ре-
зультатами роботи комісії ніхто з працівників райвідділу не був
звільнений, а мене, не чекаючи випускних іспитів в інституті,
невдовзі оформили на службу в міліцію. справа кілька днів роз-
глядалося на виїзному засіданні суду, яке проходило у будинку
культури інституту.

я і мої нові друзі з числа студентів – активістів, які зіграли
основну роль у викритті злочинної групи, із задоволенням ви-
слухали вирок суду. 4 зловмисники  були засуджені до різних
термінів позбавлення волі, один – до покарання, не пов'яза-
ного з позбавленням волі, а матеріали стосовно ще одного
крадія були передані на розгляд до товариського суду. зви-
чайно, сумно було дивитися, як конвой після оголошення ви-
року, виводив засуджених до «автозаку», як ховали обличчя
від сорому і, водночас, страждали батьки цих молодих хлоп-
ців, по суті моїх ровесників. отримавши можливість спостері-
гати за ходом судового процесу, я на практиці ознайомився зі
специфікою  дослідження доказів судом, позицією державного
обвинувача, роллю захисту. це дуже допомогло мені у по-
дальшій роботі.

Від редакції

Вкотре з великим задоволенням публікуємо черговий захоплюючий епізод, узятий із своєї службової практики та надіс-
ланий до редакції нашим постійним автором, "Заслуженим юристом України", одним з найавторитетніших слідчих Голов-
ного слідчого управління МВС України, нині пенсіонером МВС, Валентином Івановичем Вакуловичем.

Наприкінці минулого року ми надрукували його листа до редакції, де В. Вакулович з боллю в серці розповів про свої по-
невіряння та безуспішні спроби пробити глуху стіну байдужості та некомпетентності з боку своїх же колег-слідчих  Хар-
ківського обласного главку у справі розслідування кримінального злочину, скоєного проти нього та його сім'ї.

З ряду об'єктивних причин редакція не плекає особливої надії отримати від керівництва слідчого управління Харківської
Національної поліції якийсь коментар чи роз'яснення стосовно цієї справи.

Бентежить інше. Якщо у діючих нині працівників слідчих підрозділів таке ставлення до колеги-ветерана, який відпра-
цювавши все життя у слідстві, пройшов нелегкий шлях від райвідділу до центрального апарату міністерства, виховав не
один десяток фахівців, то чого чекати пересічним громадянам?

Дотримання законності? Чуйності, уваги, співчуття?
Соромно, колеги!
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14 серпня на території автодрому сК
«Чайка», що на околиці м. Києва, відбувся
Кубок України з шосейно-кільцевих мотопе-
регонів – незабутнє та захоплююче видо-
вище для всіх любителів мотоперегонів.
Долучилися до проведення заходу і поліцей-
ські охорони.

організатори підготували для учасників
та гостей Чемпіонату грандіозний захід –
заїзд справжніх професіоналів на професій-
них трасах, можливість подивитися у дії на
спортивні мотоцикли, спеціально створені
для змагань такого роду, а також отримати
незабутні емоції від перегляду мотоперего-
нів.

на спортивних змаганнях також були при-
сутні працівники Контактно-інформаційного
центру центру систем безпеки поліції охо-
рони.

під час заходу представниці Контактно-ін-
формаційного центру центру систем безпеки
поліції охорони презентували учасникам та
гостям заходу послуги, які надає поліція охо-
рони. саме від них учасники та гості шо-
сейно-кільцевих моторперегонів дізналися
про діяльність та специфіку роботи поліції
охорони, а також отримали невеликі, але
приємні подарунки - сувенірну продукцію по-
ліції охорони.

На кИЇвСЬкому автоДРомі «чайка» 
віДБувСя куБок укРаЇНИ

З ШоСЕйНо-кіЛЬцЕвИХ
мотоПЕРЕгоНів 

За учаСтю ПоЛіціЇ оХоРоНИ

ДоПомогЛа «тРИвожНа» кНоПка
Чоловіки, одягнені у форму недержавної охоронної компанії «шериф»

підозрюються у крадіжці особистого майна. «Гарячим слідом» їх затримали
працівники поліції охорони, які виїхали на спрацювання «тривожної» кнопки
до супермаркету.

за адресою спрацювання до правоохоронців звернувся чоловік, який по-
відомив, що у нього було вкрадено барсетку. поліцейські охорони негайно
звернулися до працівників охорони супермаркету, щоб переглянути записи
камер відеоспостереження, які могли зафіксувати скоєння крадіжки. і дійсно,
під час перегляду записів поліцейські охорони побачили, що крадіжку осо-
бистого майна потерпілого скоїли чоловіки, одягнені у форму недержавної
охоронної компанії «шериф».

співробітники групи реагування поліції охорони, отримавши опис зовніш-
нього вигляду зловмисників, негайно почали відпрацювання прилеглої до
супермаркету території. невдовзі підозрюваних осіб було виявлено та за-
тримано. на місце події також прибула слідчо-оперативна група поліції. пі-
дозрюваних було доставлено до оболонського райуправління національної
поліції для встановлення обставин події.

ЗЛоДійку З ювЕЛіРНого ЗатРИмаНо На гаРячому
Кілька днів тому столичні поліцейські охорони затримали «ювелірну»

злодійку прямо на місці скоєння злочину.
завдяки наявності у ювелірному магазині кнопки тривожного сповіщення

та швидкому реагуванню поліцейських охорони, вже через кілька хвилин
після скоєння крадіжки зловмисницю було затримано.

близько 14 години на пульт централізованого спостереження поліції охо-
рони надійшов сигнал про спрацювання кнопки тривожної сигналізації у юве-
лірній крамниці, яка знаходиться у Дарницькому районі міста. наряд групи
реагування негайно вирушив на місце події, куди прибув через три хвилини.

У ювелірному магазині до поліцейських охорони звернулися продавчині
і вказали на невідому жінку,підозрювану, з їхніх слів, у крадіжці золотого лан-
цюжка.

зловмисницю було затримано. під час поверхового огляду у неї в кишені
було виявлено крадену річ.Вартість золотого виробу склала близько 12
тисяч гривень, - розповів т.в.о. начальника Управління поліції охорони в м.
Києві підполковник поліції Григорій ткаченко.

Виявилося, що поки інша клієнтка ювелірного магазину жваво консуль-
тувалася з продавчинею щодо прикрас, зловмисниця непомітно, як їй зда-
лося, взяла з вітрини золотий ланцюжок. однак її вчинок помітила інша
продавчиня, яка також непомітно натиснула кнопку «термінового виклику
поліції».

на місце події також було викликано слідчо-оперативну групу Дарниць-
кого райуправління національної поліції України, працівникам якої поліцей-
ські охорони передали зловмисницю. наразі за даним фактом триває
слідство.

в цЕНтРі кИєва ЗатРИмаНо ПаЛія
нещодавно в одному з продовольчих магазинів, що на вулиці саксаган-

ського, спрацювала охоронна та пожежна сигналізація. за декілька хвилин
наряд поліції охорони прибув на місце виклику.

під’їжджаючи до магазину, правоохоронці помітили чоловіка, який стояв
і дивився, як розгоряєтьсяполум’я в магазині. при появі поліцейського авто-
мобіля чоловік намагався втекти, слідом за ним кинувся один з членів екі-
пажу наряду поліції охорони. інший правоохоронець викликав пожежників
та почав гасити вогонь. невдовзі підозрюваного було затримано, а пожежу
ліквідовано.

30-річний затриманий підтвердив свою причетність до скоєння підпалу.
як пояснивзловмисник, спочатку він кинув у вітрину магазину цеглину, а
потім пляшку з запалювальною сумішшю, попередньо запаливши її. свої дії
пояснив так: «Хотів подивитися як горить».

на щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.
затриманого було доставлено до шевченківського районного Управління

поліції для з’ясування усіх обставин події та винесення відповідного проце-
суального рішення.

Підготувала Антоніна Олійник
Прес-служба Управління поліції охорони у м. Києві


