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ОФІЦІЙНО
березень-квітень’2017

«Дії нашої команди в МВС дають результати, зокрема це – превенція злочинів та підвищення ефективності розслідування»,
– підкреслив Арсен Аваков.

Як повідомив глава МВС, у першому кварталі 2017-го, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість тяжких
та особливо тяжких злочинів зменшилася, тоді як відсоток розкриття зріс.

Таких показників, як наголошує міністр внутрішніх справ, вдалося досягнути завдяки структурним реформам, важкій праці
і кадровому оновленню.

«Мало, хочемо краще! – скажете ви і матимете рацію! Але дорогу здолає той, хто йде», – вважає Арсен Аваков і запевняє,
що реформа у відомстві, крок за кроком, триває.

Департамент комунікації МВС України

арсен аваков:
реЗулЬтатИ роботИ коМанДИ Мвс – 
превенція ЗлочИнів і піДвИщення 
еФектИвності роЗсліДування 

За словами глави МВС, трансформаційні процеси
у відомстві дають перші результати. Насамперед,
ідеться про позитивні тенденції у роботі Націо-
нальної поліції України.
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ПАМ’ЯТЬ
березень-квітень’2017

Рівно 31 рік тому український народ спіткала катастрофа,
що змінила життя мільйонів людей. З перших хвилин атом-
ної трагедії до боротьби стали сотні тисяч наших співвітчиз-
ників, з них – 33 тисячі працівників пожежної охорони, органів
внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ
МВС.

Подвиг наших ліквідаторів гідно відзначений державою.
Троє пожежних удостоєно звання Героя Радянського Союзу,
четверо - звання Героя України (посмертно), 750 працівників
- державних нагород Радянського Союзу та України.

Підрозділи МВС знаходяться у зоні відчуження і сьогодні,
з гідністю виконуючи ті завдання, що стоять перед ними.

«Залишається чимало питань – забезпечення  правопо-
рядку у зоні відселення, посилення контрольно-пропускного
режиму, охорони кордону. Незважаючи на існуючі проблеми,
держава проявляє турботу по відношенню до ліквідаторів»,
– наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ
Сергій Яровий.

Він нагадав, що Президент України підписав Указ відпо-
відно до якого ще 22 пожежним-ліквідаторам Чорнобиль-
ської катастрофи призначать довічні державні стипендії, а
Верховна Рада України внесла ряд доповнень в чорнобиль-
ське законодавство, які посилять соціальні гарантії ліквіда-
торів.

Пам'ять загиблих ліквідаторів наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС було вшановано хвилиною мовчання. Поса-
довці звернулися до колег та присутніх на заході членів
сімей ліквідаторів зі словами пошани та вдячності героям.
Після цього відбулося урочисте покладання квітів до мемо-
ріалу «Алея слави учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС», що знаходиться на території міністер-
ства.

«Тридцять один рік поспіль наша країна та український
народ розплачується за Чорнобиль, за катастрофічні на-
слідки техногенної трагедії ХХ ст. Щороку в цей день ми вша-
новуємо учасників ліквідації наслідків цієї жахливої аварії,
висловлюємо їм щиру подяку, вдячність за мужність і відвагу,
високий професіоналізм, бездоганну службу і злагодженість
у роботі. Справедливо відзначити особливі заслуги пожеж-
них, дії яких державна комісія визнала не тільки своєчас-
ними, героїчними, мужніми, але й високопрофесійними і
ефективними», – зазначив голова Української Асоціації
«Чорнобиль» органів та військ МВС  Василь Дурдинець.

Наприкінці працівникам і пенсіонерам органів внутрішніх
справ – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС вручили відзнаки Верховної Ради, Кабінету Мініс-
трів, відомчі відзнаки, відзнаки Української Асоціації
«Чорнобиль» органів та військ МВС  та Всеукраїнської асо-
ціації ветеранів війни та служби цивільного захисту.

Департамент комунікації МВС України

керівнИцтво Мвс українИ вШанувало 
ліквіДаторів чорнобИлЬсЬкої аварії 

З нагоди 31-ї річниці Чорнобильської трагедії на те-
риторії Міністерства внутрішніх справ України відбу-
лося вшанування жертв катастрофи. В урочистостях
взяли участь перший заступник міністра внутрішніх
справ Сергій Яровий, керівники центральних органів
влади та очільники відомств міністерства.
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ВІТАЄМО
березень-квітень’2017

Згідно з цим документом, для
охорони революційного порядку шля-
хом негласного розслідування злочи-
нів кримінального характеру в
боротьбі з бандитизмом при всіх гу-
бернських управліннях радянської ро-
бочо-селянської міліції в повітових
містах з населенням не менше 40 тис.
жителів створювались відділення кар-
ного розшуку під керівництвом одного
начальника і двох помічників з необ-
хідною кількістю працівників і штатом
канцелярських службовців. Вищим ке-
рівним органом кримінально-розшуко-
вих закладів республіки було
Центральне управління карного роз-
шуку в Головміліції УРСР. 20 липня
1920 року начальник Центррозшуку Ук-
раїни звертається до всіх громадян з
пропозицією повідомляти про події
кримінального характеру (убивства,
грабежі, крадіжки, вимагання тощо) у
губрозшук чи повітові розшуки в день
їх вчинення, що дасть змогу досягати
позитивних результатів у боротьбі зі
злочинністю. Про всі протизаконні
вчинки начальників і агентів карного
розшуку під час виконання ними служ-
бових обов'язків повідомляти в Центр-
розшук (письмово чи усно) для вжиття
стосовно них відповідних заходів.

15 липня 1922 року наказом НКВС
УРСР апарат карного розшуку було пе-
ретворено в самостійний орган, очо-
люваний Управлінням карного розшуку
УРСР, яке, як і Управління міліції рес-
публіки, безпосередньо підпорядкову-
валась НКВС. У серпні 1923 р. було
об'єднано Головміліцію та Центрроз-
шук республіки в Головне управління
міліції та карного розшуку в складі
НКВС. 28 грудня 1930 року постано-
вою ВУЦВК та РНК УРСР Наркомвнут-
справ республіки було скасовано.
Згідно з постановою при Раді народ-
них комісарів УРСР створювалось Го-
ловне управління міліції і карного
розшуку, на яке покладалось загальне
керівництво міліцією та карним розшу-
ком на території республіки.

23 квітня 1932 року Радою на-
родних комісарів УРСР затверджений
Статут Головного управління робочо-
селянської міліції при РНК УРСР, а 20
листопада того ж року - Статут облас-
ного Управління робочо-селянської мі-
ліції. Вони зобов'язували працівників
міліції та карного розшуку вести ре-
тельний облік злочинності, вивчати
причини, що її породжують, удоскона-
лювати методи роботи.

Із середини 1939 року замість
чинних посад (інспектор, старший ін-
спектор та інші) підрозділів карного
розшуку ввійшли в номенклатуру такі
назви, як оперативний уповноважений
карного розшуку, старший оперуповно-
важений карного розшуку. Ці назви
точніше відображали суть роботи пра-
цівників карного розшуку.

У жовтні 1949 року міліція, зок-
рема карний розшук, були переведені
із МВС у Міністерство державної без-
пеки. У березні 1953-го було прийнято
рішення про об'єднання союзних і рес-
публіканських міністерств державної
безпеки і внутрішніх справ в єдине
союзно-республіканське Міністерство
внутрішніх справ.

У першому півріччі 1957 року
кількість кримінальних злочинів в Ук-
раїні порівняно з другим півріччям
1956-го значно зменшилась, причому
здебільшого за рахунок особливо не-
безпечних злочинів. У досягненні цих
результатів була значна заслуга пра-
цівників карного розшуку.

Вагомий внесок у ліквідацію на-
слідків Чорнобильської аварії, поряд з
іншими службами Міністерства внут-
рішніх справ республіки, зробили пра-
цівники карного розшуку. В ніч з 26 на
27 квітня 1986 року розшуковці виїхали
на місце події трьома групами з інтер-
валом у кілька годин і були включені
до зведеного загону апарату МВС
УРСР.

Починаючи з 1991 року розвиток
процесів розбудови України, як демо-
кратичної правової держави, значною

мірою залежить від ефективності ро-
боти карного розшуку. 

24 вересня 1998 року, керівниц-
тво МВС України підтримало пропози-
цію Головного управління карного
розшуку МВС України про щорічне
святкування 15 квітня Дня працівників
служби карного розшуку, відповідно до
Декрету Ради народних комісарів Ук-
раїни "Про організацію судово- карного
розшуку" від 15.04.1919. А у вересні
2001 року МВС України прийнято на
один ступінь підвищене граничне
звання за посадами в підрозділах кар-
ного розшуку України. 16 листопада
того ж року Кабінетом Міністрів Ук-
раїни була прийнята постанова про
пільговий порядок обрахування ви-
слуги років з розрахунку 1,5 місяці за
кожен місяць служби в підрозділах
карного розшуку МВС України.

Усі ці історичні моменти безпо-
середньо пов'язані з роботою праців-
ників карного розшуку. Основними
функціями карного розшуку визна-
чено виявлення причин та умов, які
сприяють скоєнню злочинів, внесення
до органів державної влади та управ-
ління пропозицій щодо їх усунення.
Організація розкриття тяжких резо-
нансних, серійних злочинів, викра-
дань зброї, вибухівки, отруйних
речовин, злочинів проти особистості,
стосовно індивідуального майна гро-
мадян, державного і колективного,
розшук злочинців і громадян, які
зникли безвісті, організація опера-
тивно-розшукової діяльності, спрямо-
ваної на розкриття тяжких злочинів,
скоєних у складі груп і вчинених із за-
стосуванням вогнепальної зброї і ви-
бухівки тощо. 

Відшукуючи нові форми вико-
нання поставлених завдань, праців-
ники карного розшуку повсякденно
застосовують нові методи і науково-
практичні рекомендації в боротьбі зі
злочинністю, що у свою чергу дає по-
зитивні результати у боротьбі зі зло-
чинністю.

карноМу роЗШуку - 98 років
15 квітня 1919 року Рада народних комісарів України видала декрет (затвер-

джений 17. 04. 1919) "Про організацію  судово-карного розшуку". Цим документом
пропонувалось заснувати в системі Народного комісаріату юстиції УРСР відділ
судово-карного розшуку, а  на місцях - органи судово-карної міліції. Судово-карний
розшук було створено при контрольно-слідчому відділі Народного комісаріату
юстиції на правах секції. Аналогічні секції створювались при контрольно-слід-
чих підвідділах губернських, повітових і міських виконкомів. Для провадження
дізнання у кримінальних справах на місцях було створено органи судово-кримі-
нальної міліції, які підпорядковувались секції судово-карного розшуку. 11 травня
1919 року постановою Народного комісаріату юстиції було запроваджено в дію
"Положення про органи карного розшуку і судово-карної міліції". З квітня 1920
року Рада народних комісарів УРСР прийняла Положення про заснування в сис-
темі міліції відділів (відділень) карного розшуку. Того ж самого дня Рада народних
комісарів УРСР прийняла постанову "Про організацію карного розшуку". 
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ВІТАЄМО
березень-квітень’2017

ГУбЕРНСький
РОЗшУк шлЕ
ТЕлЕГРАМи

На одному із стендів музею іс-
торії міліції Миколаївщини розмі-
щено зовні непримітну світлину. З
неї на нас дивиться відомий мільйо-
нам читачів співавтор романів "Зо-
лоте теля" і "Дванадцять стільців"
Євген Петров (Є. П. Катаєв). А під-
пис під цим фото пояснює, як цей
знімок потрапив сюди: "В ліквідації
банди Штока у Вознесенському
районі в 20-х роках активну участь
брав працівник карного розшуку Є.
Петров". Про високу оцінку заслуг
юного Катаєва свідчить знайдений в
архіві "Іменний список агентів кар-
ного розшуку, які отримали нагороди
від шефів на честь 5-ї річниці кар-
ного розшуку УРСР". А в ньому дру-
гим за списком стоїть прізвище
Євгена Петровича Катаєва, якого
було нагороджено іменним годинни-
ком. Решта 12 працівників карного
розшуку, що відзначилися у цій
бойовій операції, отримали від
шефів вельми необхідні речі: буш-
лати, шапки, сорочки, фуфайки, ша-
ровари і навіть кальсони.

Про службу Катаєва у карному
розшуку свідчить його автобіогра-
фія:"... У червні я був зарахований
на роботу в Одеське відділення кар-
ного розшуку на посаду співробіт-
ника 2-го розряду. У вересні брав
участь у ліквідації банди Штока в
районі Вознесенська. А взимку мене
призначили старшим агентом 1-го
району. Після цього я брав активну
участь у розкритті низки криміналь-
них і політичних злочинів: групових
убивств, затриманні озброєних зло-
чинців і ліквідації бандитських
зграй".

До речі, банда Штока протягом
декількох років скоювала збройні на-
пади на сільські Ради, відділення мі-
ліції, грабувала і вбивала пересічних
громадян. У складі банти Штока
були місцеві глитаї і навіть колишні
працівники денікінської контрроз-
відки. Саме вони скоювали тоді най-
жорстокіші злочини. А на озброєнні
цієї банди головорізів були навіть ку-
лемети.

Невідомо, як у подальшому
склалася б доля Катаєва як сищика.
Але незаперечним є те, що робота в
карному розшуку напевне дала йому
чимало цікавих матеріалів для ви-
світлення на сторінках його знаме-
нитих романів характерів усіляких
шахраїв.

"МАкСиМ" У СкиРТІ
Як свідчить багаторічна практика,

у роботі працівників карного розшуку
дріб'язок не буває. І будь-яка, навіть
найфантастичніша, інформація має
бути перевірена. Адже часто вона
може підтвердитись і вивести роз-
шуковців  на слід ще невстановле-
них злочинців і сприяти розкриттю
навіть найзаплутанішого злочину.

Нещодавно до одного з райвід-
ділів міліції, що поблизу Миколаєва,
зайшов стурбований чоловік. Опера-
тивники між собою називають таких
людей, які добровільно (з ідейних
міркувань), допомагають ОВС боро-
тися зі злочинністю - "народними
месниками". Незнайомець попросив
відвести його до "головного опера".
Але начальник ВКР тоді якраз був на
виїзді. Черговий РВ відвів цього чо-
ловіка до оперативника, що чергу-
вав у добовій опергрупі. Той,
чекаючи сигналу на виїзд, оформлю-
вав якісь папери. Зайшовши до кабі-
нету, відвідувач заявив: "Командире,
я отут у барі таке почув... ". І, залпом
випивши (від хвилювання) склянку
води з графіна, розповів молодому
оперативникові ось що...  Чоловік
зайшов в один з місцевих "гендели-
ків", випити холодного пива. Тільки-
но він почав смакувати хмільний
напій, як його увагу привернули двоє
молодиків за сусіднім столиком,
явно бандитської зовнішності. Це
було вочевидь видно з їхніх "зонів-
ських" татуювань. Один з них, якому
стало весело від "йоржика" (суміші
пива і горілки), бовкнув корешу: "Да-
ремно Сивий "заникав" цього "Мак-
сима" у скирті. А  раптом там його
хтось знайде, і тоді нам буде "гап-
лик". Не дослухавши відповіді дру-
гого кримінальника, чоловік швидко
вийшов з бару і стрімголов кинувся
до райвідділу міліції.

Від почутих слів у молодого
опера перед очима постала картина:
ці бандити сховали в тій скирті арсе-
нал зброї, серед якого і кулемет сис-
теми "Максим". Оце удача! І
молодий оперативних швидко на-
брав по мобільному телефону номер
начальника ВКР. Той примчався за
кілька хвилин. Ще через деякий час
озброєна автоматами група захоп-
лення із словами: "Нікому не руха-
тися, міліція", влетіла в цей
"генделик". І через якусь мить усі
відвідувачі бару вже лежали на
брудній підлозі. Інформатор, який
увійшов з ними, очима показав на-
чальнику ВКР на двох типів, які тоді
вели розмову про "Максима". На пі-
дозрюваних відразу ж накинули кай-

данки і доставили до РВ. Правоохо-
ронці зажадали, щоб ті показали
скирту, де заховано кулемет.

Втямивши, що від них хочуть
опери, друзяки відразу ж зарего-
тали. Однак сищикам було не до
сміху. І бандити, зрозумівши, що
далі грати в мовчанку не можна, ска-
зали, що ж насправді було заховано
в скирті соломи нового врожаю в
глухому місці степу.

Ось тут на оперативників очі-
кував сюрприз: швидко розкидав
тюки соломи, вони, замість леген-
дарного кулемета, побачили там...
іномарку чорного кольору. Це був
рідкісний на ті часи "Нісан-максима".
Зі слів бандитів, вони вкрали його на
замовлення аж у Запоріжжі у дирек-
тора одного з місцевих металургій-
них заводів. І перегнали авто до
Миколаєва, де сховали в одній зі
скирт  соломи. Потім ватажок їхніх
граї на прізвисько Сивий виїхав до
обласного центру, щоб зустрітися із
замовником з Криму, який пообіцяв
"відвалити" за престижну іномарку
купу "бабла". Перед цим наказав
своїм "бійцям" чекати його повер-
нення й ніде не світитися. Однак на
вулиці стояла неймовірна спека, от і
вирішили хлопці скоротати час за ке-
лихом холодного пива, при цьому
забувши прописну істину: базіка -
знахідка як для пильних громадян,
так і міліціонерів.

Про свою знахідку начальник
ВКР доповів керівництву УКР УМВС
області. Згодом про цю удачу були
сповіщені колеги з  УКР Запорізького
УМВС. Ті, у свою чергу, сповістили
про знахідку власника "Нісана". На-
ступного дня той примчав  іншою
машиною із запасним водієм. Поба-
чивши свою автівку цілою і непош-
кодженою, вдячний директор накрив
операм щедру "поляну". Правоохо-
ронці не поскупилися, і у свою чергу
покликали на це "свято життя" і
свого інформатора. Тоді задоволе-
ними залишилися всі сторони. Крім
учасників банди - зухвалих грабіжни-
ків. А вони в цей час "шліфували"
нари в камери ІТТ і давали слідчому
покази. Тут підозрювані змушені
були зізнатися в серії аналогічних
злочинів, скоєних ними на території
інших регіонів України.

Через деякий час наші детек-
тиви за розкриття цього злочину от-
римали ще й премії від керівництва
УМВС  області. Після чого на всіх на-
радах і підбиттях підсумків роботи ко-
лектив цього ВКР ставили іншим як
приклад: ось так слід правильно реа-
гувати на повідомлення громадян!

Володимир Зацеркляний.
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25 березня 2017 року виповнилося 24 роки з часу утво-
рення Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.
Історія ж цієї світової організації сягає початку минулого сто-
ліття.

Проблеми злочинності і здійснення ефективних заходів
боротьби з нею мають давню історію, вони завжди турбували
всі держави. Бурхливий розвиток засобів швидкісного сполу-
чення (залізничний, автомобільний, а пізніше і повітряний
транспорт) скоротив відстані між країнами та континентами.
Злочинці почали пересуватися з країни в країну по всьому
світу. Здебільшого їх слід втрачався у межах держави, де вони
вчинили злочин, а поза її межами злочинці ставали недосяж-
ними для поліції.

Напередодні першої світової війни, у квітні 1914 року, в
Монако відбувся І Міжнародний конгрес кримінальної поліції.
Ініціатором скликання був голова князівства Монако Альберт
І, який, крім державних обов'язків, займався і науковою діяль-
ністю: він був відомим океанографом, засновником одного з
найкращих океанографічних музеїв світу. Розташована на Ла-
зурному березі, ця маленька держава вже давно була відома
в усьому світі не лише м'яким субтропічним кліматом і гар-
ними краєвидами, а й знаменитим казино в Монте-Карло, яке
приносило скарбниці в той час 95 % усіх прибутків. Співвлас-
ником казино був Альберт І. Щорічно з усього світу з'їжджа-
лися сюди представники правлячих кіл, а також багато
шукачів сумнівних пригод, аферистів, шахраїв і авантюристів.
На той час у власника казино ще не було своєї поліцейської
служби, яка б відсіювала, як зараз, підозрілих відвідувачів.
Тоді ще будь-хто міг видати себе за кого завгодно: російського
графа, американського мільйонера чи турецького пашу. Якось
у Монако з'явилася молода вродлива жінка, яка відрекомен-
дувалася німецькою княжною. Щовечора вона відвідувала ка-
зино, ненадовго підходила до рулетки і робила лише одну
ставку. Їй майже завжди щастило, проте вона не показувала
радості з приводу виграшу і з сумним виглядом залишала зал.
Таємнича незнайомка зацікавила Альберта І, він познайо-
мився з Софією (так звали княжну) і запросив її до свого па-
лацу. Вони почали часто зустрічатися. Якось після довгої
вечірньої прогулянки з княжною герцог побачив, що його осо-
бистий сейф, де зберігались і державні кошти, зламаний, і з
нього викрадені всі коштовності й гроші. Зранку стало відомо,
що зникла і прекрасна Софія. Як потім з'ясувалося, вона спе-
ціально шукала зустрічі з герцогом і під час візитів до палацу
"вираховувала" розташування кімнат і конструкцію сейфу. В
той вечір вона сама запропонувала герцогу прогулянку пар-
ком, щоб той не заважав її співвиконавцями вчинити цю ре-
тельно сплановану крадіжку.

Що правда, а що вимисел у цій історії - зараз уже не важ-
ливо. Проте достовірно відомо, що з Монако в сусідні країни
полетіли телеграми з прикметами Софії з проханням затри-
мати її. Час йшов, проте пошуки були безрезультатними. Саме

тоді Альберт І і вирішив запросити до себе на Лазурний берег
керівників поліцейських відомств різних країн, щоб переконати
їх в необхідності почати спільну боротьбу із "злочинцями- ман-
дрівниками".

З'їхались криміналісти з 24 країн Європи, Азії та Аме-
рики, які одностайно висловили думку про необхідність вста-
новлення прямих контактів між поліцейськими відомствами
різних країн для боротьби з "міжнародною злочинністю". Це
потребувало створення організації для взаємної допомоги. На
конгресі було вирішено, що на першому етапі співпраця по-
винна полягати, головним чином, у взаємному обміні інфор-
мацією кримінально-пошукового характеру. Наступний
конгрес планувалося провести через два роки в Бухаресті.
Проте перша світова війна змусила надовго забути про при-
йняті резолюції.  Західні автори вважають, що саме з конгресу
в Монако почалася історія Інтерполу.

Наслідком імперіалістичної війни стали кількісний ріст і
якісні зміни структури злочинності в багатьох країнах світу.
Більшість країн Європи увійшли в затяжну смугу економічної
кризи, що супроводжувалося занепадом виробництва, безро-
біттям, зростанням соціальної та політичної напруги, бурхли-
вими міграційними процесами. Подібна ситуація дуже
сприятлива для поширення таких видів злочинності, як фаль-
шивомонетництво, наркоторгівля, торгівля людьми, шахрайс-
тво тощо.

В епіцентрі цих подій в силу історичних чинників і геопо-
літичного положення опинилися країни, що виникли внаслідок
розпаду Австро-Угорської імперії. Так, австрійське керівниц-
тво, потерпаючи від злочинних посягань, першим звернуло
увагу міжнародної спільноти на доцільність продовження пе-
рерваних війною зусиль щодо налагодження зв'язків між на-
ціональними поліцейськими службами. У 1923 році
Поліцай-президент Австрії Йоганн Шобер звернувся до керів-
ництва поліцейських відомств  країн світу з пропозицією про-
вести в Європі поліцейський конгрес. На його запрошення
відгукнулися представники провідних європейських країн,
США, Єгипту, Китаю та Японії (всього 20 країн) які у вересні
1923 року зібралися у Відні на Міжнародний конгрес кримі-
нальної поліції.

7 вересня 1923 р. конгрес прийняв важливе рішення
щодо заснування постійно діючої організації - Міжнародної ко-
місії кримінальної поліції (МККП) та затвердив її Статут. Пре-
зидентом комісії було обрано Й. Шобера, а місцем
розташування резиденції визначено м. Відень. З цього дня
розпочинається відлік офіційної історії Інтерполу. Розміщення
штаб-квартири у Відні не було випадковим і пояснюється та-
кими чинниками. По-перше, уряд Австрії погодився повністю
фінансувати діяльність Комісії і, по-друге, саме австрійська
кримінальна поліція в ті роки мала найбільші криміналістичні
обліки, в яких містилися дані про злочинців багатьох країн
Центральної Європи. Ця обставина істотно полегшила почат-
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ковий етап створення системи реєстрації міжнародних зло-
чинців і скоєних ними злочинів.

На початковому етапі Комісія не мала статусу самостій-
ної організації, а діяла лише як допоміжний орган Всесвіт-
нього конгресу поліції до 1930 року. Серйозні наслідки для
долі Комісії мав прихід до влади в Німеччині нацистів у 1933
році. Не буде перебільшенням, якщо стверджувати, що на-
ступний період був найбільш безславним в історії Інтерполу.
Місця німецьких делегатів зайняли представники політичної
поліції - гестапо. Це було грубим порушенням Статуту, згідно
з яким брати участь у роботі Комісії могли тільки представ-
ники служби кримінальної поліції. Міжнародна комісія кримі-
нальної поліції була переведена до Берліна і формально
продовжувала діяти, проте міжнародні контакти з нею всі
країни припинили. Розвідка фашистської Німеччини активно
використовувала архіви Комісії для того, щоб із середовища
міжнародних злочинців вербувати свою агентуру. Наприкінці
війни більша частина архівів була втрачена, а залишки опи-
нилися у Франції. Однією з версій, що пояснюють цей факт,
є те, що весь архівний матеріал МККП навесні 1945 року був
на декількох вантажівках перевезений у зону дислокації
французьких військ. Зробив це нібито керівник архіву Цин-
дель, який невдовзі покінчив життя самогубством.

У післявоєнній Європі збереглися традиції міжнарод-
ного поліцейського співробітництва. Вже наприкінці 1945
року з метою відродження Міжнародної комісії кримінальної
поліції була створена ініціативна група у такому складі:
шведський кримінолог Г.Зодерман, колишній представник ко-
місії у Лізі Націй бельгійський криміналіст Ф. Луваж, директор
французької "Сюрте Насьональ" (служба кримінальної полі-
ції) Л. Дюкло, керівник англійського Скотленд-ярду Р. Завод
та президент поліції Берна В. Мюллер (Швейцарія).

Перший післявоєнний конгрес зібрався восени 1946
року в Брюсселі і проходив у приміщенні міського Палацу
правосуддя, який у ті роки вважався найбільшою спорудою
Європи. У роботі конгресу брали участь представники 17
країн: Бельгії, Великої Британії, Голландії, Данії, Єгипту,
Ірану, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини,
Франції, Чехословаччини, Чилі, Швейцарії, Швеції та Югос-
лавії. Учасники конгресу обрали нові керівні органи Комісії,
прийняли принципове рішення щодо відродження міжнарод-
них контактів поліції. Новим президентом Комісії було об-
рано генерал-інспектора Бельгії Ф. Луважа. З того часу
конгреси Комісії проводилися щорічно і стали іменуватися
генеральними.

Штаб-квартира розташувалася в Парижі. Міністерство
внутрішніх справ Франції надало Комісії спеціальне примі-
щення і взяло на себе значну частину витрат щодо утри-
мання персоналу її секретаріату, додатково виділило
допоміжних працівників.

Замість статуту Комісії були прийняті тимчасові поло-
ження про цілі, завдання і принципи її діяльності. Положення
не відповідали поняттю "статут". Саме тому 1954 року ви-
никла потреба розробки нового статуту і визначення нового
статусу міжнародної поліцейської організації. Новий статут
Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) був
прийнятий на конгресі у Відні й набув чинності з 13 червня
1956 р. З цього часу розпочинається новітня історія оновле-
ної організації. У статуті чітко визначалися цілі і завдання,
принципи діяльності, організаційна структура Інтерполу, фун-
кції кожного його органу, системи їх підпорядкованості, поря-
док прийняття рішень тощо.

Цікавими також є питання походження назви "Інтерпол"
і значення символіки. Оскільки назва "комісія" означає орган,
що діє у складі іншого об'єднання і безпосередньо йому під-
порядковується, то новий статут визначив нову повну назву
незалежної організації - Міжнародна організація криміналь-

ної поліції (Інтерпол). Цікаво, що дослідники історії Міжна-
родної організації кримінальної поліції по-різному трактують
появу терміна "Інтерпол". Так, російський фахівець К.С.Ро-
діонов вважає, що цей термін остаточно утвердився в 1947
році, коли на конгресі у Празі для визначення організації його
випадково вжив представник італійської поліції Д. Дозі. Ско-
рочена назва виявилась досить вдалою з фонетичної точки
зору і була визначена офіційно. Інший російський дослідник
В.С.Овчинський наполягає на появі терміну ще в 1914 році
й активному його використанні для телеграфного визна-
чення адреси штаб-квартири у Парижі, починаючи з 1946
року. На думку Я.М.Нельсона, цей термін з'явився у 1914
році як телеграфна адреса організації. В деяких джерелах
авторство цієї назви приписується групі італійських журна-
лістів, які працювали в галузі поліцейської хроніки.

Символіку Інтерполу (емблему і прапор) було прийнято в
1949 році на конгресі тоді ще Комісії в Берні. Емблема являє
собою зображення земної кулі, терези Феміди і караючого
меча правосуддя в обрамленні лаврових гілок. Така ж ем-
блема  розташована на блакитному полотні прапора. Зна-
чення цих символів дуже просте: мир, злагода і співпраця в
ім'я справедливості.

Після другої світової війни  штаб-квартира Інтерполу роз-
міщувалася у невеликому паризькому будинку, наданому МВС
Франції. У 1967 році офіс переїхав до новозбудованого за
власні кошти приміщення у передмісті Парижа - Сен-Клу.
Однак невдовзі і воно не змогло задовольнити потреби про-
гресуючої організації, оскільки значно зросла чисельність пер-
соналу, кількість служб Генерального секретаріату, не
вистачало місця для розміщення складної сучасної електрон-
нообчислювальної техніки. Надмірні ціни на земельні ділянки
і висока вартість будівельних робіт у Парижі змусили керів-
ництво Інтерполу з 11 липня 1989 р. передислокувати штаб-
квартиру на південний схід Франції у м. Ліон, де на набережній
Ахілл-Ліон було збудовано комплекс сучасних будівель для
центральних служб організації. Представники НЦБ Інтерполу
в Україні регулярно відвідують штаб-квартиру Інтерполу і бе-
руть участь у різноманітних семінарах конференціях. На
даний час членами Міжнародної організації кримінальної по-
ліції - Інтерполу є 190 держав світу.

За ініціативи Міністерства внутрішніх справ України,
підтриманої Міністерством юстиції, Міністерством закордон-
них справ та Службою безпеки, і відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 30 вересня 1992 року № 555 "Про
вступ України до Інтерполу" 4 листопада 1992 р. на 61-й сесії
Генеральної асамблеї Інтерполу (Сенегал) Україну було при-
йнято до складу організації

Відповідно до вимог Статуту Інтерполу постановою Ка-
бінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220 в Україні
було створено Національне центральне бюро Інтерполу та за-
тверджено Положення про підрозділ.

Згідно із законодавством України діяльність Робочого
апарату НЦБ Інтерполу полягає в організації інформаційного
супроводження кримінальних та оперативно-розшукових
справ, що перебувають у провадженні правоохоронних орга-
нів України та іноземних держав.

За час свого існування Національне центральне бюро
Інтерполу в Україні зарекомандувало себе дійовим, ефектив-
ним механізмом практичної координації взаємодії служб кри-
мінальної поліції різних країн з контролю,  розшуку і
затримання злочинців і підозрюваних осіб, припинення тяжких
кримінальних злочинів міжнародного характеру: тероризму,
контрабанди, незаконного обігу наркотичних речовин, торгівлі
людьми, фальшивомонетництва, викрадення матеріальних і
культурних цінностей.

Світлана Харламова.
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Кінець березня 2017 року увійшов в історію ветеран-
ської організації НАВС відзначенням двох славних ювілей-
них дат, а саме 70-річницю з Дня народження святкували
наші колеги – легендарний футболіст 60-70-х років, заслу-
жений працівник фізичної культури і спорту України, заслу-
жений майстер спорту, володар Кубка Європи і Суперкубка
УЄФА, професор, член Вченої ради академії Решко Сте-
фан Михайлович та заступник голови Ради ветеранів, го-
лова Асоціації «Чорнобиль» академії, заслужений
працівник вишу, Заяць Володимир Степанович.

Він поздоровив юнаків і дівчат із першими у їх професійному житті офіцерськими
погонами. «Попереду у вас нове життя з його радощами і труднощами, – наголосив
ректор. – Пам’ятайте, що з першими зірками, які сьогодні лягли на ваші плечі, лягла
й велика відповідальність – стояти на варті Закону, захищати права і свободи гро-
мадян, інтереси суспільства та держави від злочинних посягань, забезпечувати по-
рядок і спокій в країні. Я впевнений, що кожен з вас виправдає високу довіру
Українського народу».

До випускників з напутнім словом звернувся академік Національної академії пра-
вових наук України, доктор юридичних наук, професор Олександр Бандурка. Він за-
значив, що сьогодні, напевне, востаннє випускники зібралися на плацу у такому
складі. «За кілька днів ви роз’їдетеся по всіх куточках України, будете працювати у
підрозділах Національної поліції України, де на вас чекають із нетерпінням. Служіть
чесно, добросовісно і завжди пам’ятайте девіз університету «Знання. Закон.
Честь.». Нехай він стане для вас дороговказом у повсякденному житті та професій-
ному становленні», – підкреслив Олександр Бандурка.

Прес-служба ХНУВС

погонИ лейтенантів поліції курсантаМ-вИпускнИкаМ 

Ректор Харківського національного університету
внутрішніх справ генерал поліції третього рангу Вале-
рій Сокуренко вручив курсантам-випускникам погони
лейтенантів поліції. 

прИвітання ювілярів

Якщо ювілею Стефана Михайловича було присвячене
засідання виконкому Ради ветеранів, то вшанування Воло-
димира Степановича відбулося, на жаль, у Центральному
госпіталі МВС України.

Ювілярам були вручені почесні грамоти Ради ветеранів,
пам’ятні адреси та подарунки.

Українська Асоціація «Чорнобиль» органів та військ
МВС України та Асоціація ветеранів спорту України нагоро-
дили Заяця В.С. та Решка С.М. своїми вищими нагородами,
а 28 березня ювілярам за поданням Ради ветеранів, ректор
академії, генерал поліції другого рангу Чернєй Володимир
Васильович на засіданні Вченої ради вручив пам’ятні юві-
лейні знаки «95 років НАВС».

Ю.Г. кобринський – голова Ради ветеранів НАВС
О.Ю. Стародуб – голова профспілкової 

організації НАВС.



Добігає кінця навчальний рік у закладах вищої освіти МВС Ук-
раїни. Курсанти складають підсумкову атестацію. Особливо на-
пружений і відповідальний час у випускників: вони звітують за
своє чотирирічне навчання, щиро промовляють слова вдячності
на адресу викладачів. Добрим словом незмінно згадують і своїх
постійних опікунів – курсових наставників і командирів. Ще доне-
давна їх офіційно називали: начальник курсу, заступник началь-
ника курсу з виховної та соціальної роботи. Нині ці службові
посади в усіх навчальних підрозділах звучать дещо предметніше,
сказати б – демократичніше: провідний фахівець, фахівець курсу.

Так чи інакше, кожний курсант усі роки перебування в універ-
ситеті мав поруч із собою досвідченого наставника, надійного по-
радника, старшого товариша і колегу. За всіх випадків
курсантської науки – в навчанні, несенні чергових нарядів, дотри-
манні службової дисципліни і правил внут¬рішнього розпорядку,
організації відпочинку та дозвілля, в найменших тонкощах побу-
тових проблем і особистих сімейних обставин – молодий правоо-
хоронець завше отримував необхідну підтримку або пораду.

Чи не основне достоїнство курсових командирів і наставників
– їхній багаторічний життєвий та фаховий досвід, різнобічні
знання. Адже кадрові офіцери – з більшим або меншим стажем
служби в ОВС чи в армійських колективах, і їм є чим поділитися
з вихованцями у курсантських погонах. До того ж, майже в кож-
ного – власна курсантська доля, тож інтереси і потреби сьогод-
нішніх підопічних для них близькі й зрозумілі. Тому намагаються
якнайкраще вивчати запити курсантів, з тим щоб допомогти їм
конкретніше оволодіти новітньою поліцейською наукою.

З особливою витонченістю та увагою до майбутніх правоохо-
ронців ставляться офіцери, котрі і самі свого часу були курсан-
тами.

Скажімо, декан факультету № 1 з підготовки фахівців для під-
розділів слідства, полковник поліції, кандидат юридичних наук,
доцент Олексій Авраменко 1996 року закінчив Львівський інсти-
тут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ
України. Відтак сповна пізнав долю офіцера міліції «на землі» –
служив слідчим, а згодом і старшим слідчим СВ Личаківського
райвідділу міліції міста Львова. Тож коли 2001-го повернувся до
альма-матер на посаду викладача кафедри кримінального права
та кримінології, його навчальні студії з курсантами мали глибоко
прикладний характер.

Схожа службова біографія і в заступника декана факультету
підполковника поліції, кандидата історичних наук Дмитра Гонча-
ренка, який також закінчив Львівський інститут внутрішніх справ
і декілька років був слідчим у Личаківському та Шевченківському
райвідділах міліції міста Львова. А під час наступної служби в учи-
лищі професійної підготовки працівників міліції при тодішньому
Львівському юридичному інституті МВС та заступником началь-
ника навчального центру спеціалізації та підвищення кваліфікації
при ЛьвДУВС з навчальної та методичної роботи став магістром
права.

Турботи курсантів хвилюють і в.о. заступника декана факуль-
тету № 1, полковника міліції у відставці Миколу Пацкана, за пле-
чима якого, як він констатує, вже 23 «стройові» літа, бездоганна
дійсна служба у Збройних силах, що почалася у далекому Хаба-

ровському краї. Звільнився зі служби у 1989 році, вступив у Львів-
ське училище внутрішніх справ, згодом – робота та навчання за
заочною формою у Львівському інституті внутрішніх справ при
НАВС України. І відтоді – вже майже чверть віку сумлінного слу-
жіння поруч із курсантами – на посадах начальника курсу чи його
заступника з виховної та соціально-психологічної роботи…

Двадцять літ не покидає рідний навчальний заклад після за-
кінчення з відзнакою факультету економічної безпеки провідний
фахівець підполковник поліції Остап Ілейко. Спочатку був заступ-
ником начальника курсу, а у 2010 році йому доручили посаду
очільника підрозділу. Окрім відмінної служби, за плечима в Ос-
тапа Ілейка – такої ж якості навчання в магістратурі.

Інакше склалася кар’єра в галузі правоохоронної діяльності
у фахівця ІІІ курсу Михайла Нахвостача. Розпочинав із Державної
служби охорони: сім літ служив охоронцем Олеського замку, і
майже стільки ж – оперуповноваженим у Бродівському райвідділі
міліції на Львівщині. Загальний стаж служби в ОВС, напередодні
відходу у відставку, – 24 роки 10 місяців і 5 днів. А ще, по закін-
ченні ЛІВС, робота курсантським наставником, командиром на-
вчальних взводів факультету №1. З 2007 року і досі – фахівець
курсу.

Призначення курсовим наставником старшого офіцера з
практичним досвідом роботи стало доброю традицією у вищому
навчальному закладі і є своє¬рідною школою професійного гарту.
Навіть коли це короткочасна праця оперуповноваженим карного
розшуку Франківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській об-
ласті, як випало Орестові Лозинському, фахівцю І курсу, капітану
поліції. На іншому – другому курсі – провідний фахівець факуль-
тету майор поліції Олег Звізло після закінчення ЛьвДУВС майже
чотири роки був слідчим СВ Личаківського райвідділу міліції. Фа-
хівець факультету, старший лейтенант поліції Микола Заставний
відразу після закінчення навчання у ЛьвДУВС рік працював опе-
руповноваженим сектору карного розшуку ЛВ на ст. Львів УМВС
України на Львівській залізниці, а потім три роки поспіль – слід-
чим, старшим слідчим СВ ЛВ на ст. Львів УМВС України на Львів-
ській залізниці. Провідний фахівець факультету (IV курс), майор
поліції Назар Кунинець після закінчення університету трудився
на посаді оперуповноваженого Яворівського райвідділу міліції
Львівської області.

Дехто із курсових наставників вирішив по-творчому розши-
рити і збагатити свою кваліфікацію шляхом поглиблення фахових
знань та узагальнення досвіду виховної роботи з курсантами –
взявся за написання дисертаційного дослідження. Роботу цю за-
початкував заступник начальника факультету №1 Петро Вишин-
ський. На одній із спеціалізованих вчених рад ЛьвДУВС він
успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук і нині працює начальником навчально-
тренувального відділу «Верещиця». Дещо згодом подолав
науковий рубіж і став кандидатом юридичних наук, доцентом ка-
федри філософії та політології Володимзир Башук.

Юрій Петрушко
На світлині Василя Покидька декан факультету №1 полковник

поліції Олексій Авраменко з курсовими наставниками курсантів.

оДнієї курсантсЬкої Долі
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АКТУАЛЬНО
березень-квітень’2017

- Щойно закінчився місячник до-
бровільної здачі зброї і підбито його
підсумки. Чи виправдовує  він себе
як профілактичний захід?

- Так, жодних сумнівів. Цього року
кількість  зданої зброї вже на 50 % пере-
вищила минулорічний показник. І у
цьому році це перший місячник, а дру-
гий буде проведено восени. Отже, цей
профілактичний захід виправдовує себе
у повній мірі.

Нагадаю, що основною метою цих
заходів є вчасне вилучення із незакон-
ного обігу смертельно небезпечних
речей, таких як вогнепальна та холодна
зброя, боєприпаси, вибухівка.

-  Чи поліпшилась ситуація за цей
рік, порівняно з минулим, стосовно
кількості зареєстрованих злочинів,
скоєних з використанням вогне-
пальної зброї ?

- Останнім часом спостерігається
тенденція щодо зменшення випадків ви-
користання вогнепальної зброї. Сподіва-
юсь, що люди стають більш свідомими,
оскільки поліцією ведеться інтенсивна

роз'яснювальна робота в трудових ко-
лективах, вищих навчальних закладах,
серед населення та громадськості сто-
совно того факту, що незаконне збері-
гання зброї призводить до неминучої
кримінальної відповідальності. Окрім
цього, не слід забувати, що зброя часто
стає причиною нещасних випадків з тра-
гічними наслідками, оскільки вона у ре-
зультаті необережного поводження має
властивості стріляти… 

Велику профілактичну роботу у
цьому напрямку  проводять  дільничні
офіцери поліції спільно із працівниками
дозвільної системи. 

Нами також систематично здійсню-
ються перевірки та складання адмініс-
тративних протоколів стосовно
порушення умов зберігання. Також ве-
деться робота відносно анулювання до-
зволів, на мисливську зброю, якщо
серед її власників трапляються випадки
насильства в сім'ї, або злісного хуліган-
ства. Простіше кажучи, ми система-
тично контролюємо сімейних
«дебоширів», любителів «оковитої» та
інших осіб, схильних до правопорушень.

Звичайно, що у разі необхідності
зброя вилучається, дозволи на її збері-

гання анулюються, а самі зловмисники
притягуються до адміністративної або
кримінальної відповідальності, згідно з
чинним законодавством.

- Яку відповідальність передба-
чає діючий закон за незаконне воло-
діння вогнепальною зброєю?

- Нині карають за це правопору-
шення достатньо суворо.  Стаття 263
Кримінального Кодексу України перед-
бачає покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від 3 до 7 років.

Виготовлення, переробка чи ремонт
вогнепальної зброї, фальсифікація, не-
законне вилучення чи зміна марку-
вання, або незаконне виготовлення
боєприпасів, вибухівки чи вибухових
пристроїв карається позбавленням волі
на термін від 3 до 12 років. Міра пока-
рання визначається наявністю певних
кваліфікуючих ознак, а саме: якщо ці дії
були скоєні не вперше, чи за  поперед-
ньою змовою групою осіб, чи організова-
ною групою тощо.

-  А що стосується холодної
зброї?

Питання зброї, а точніше права на володіння нею, і нині викликає гострі суперечки.
І, хоча закон визначає всі обмеження щодо володіння зброєю, тим не менше,
"справжня бойова" полонить серця і голови багатьох громадян. Чимало людей, які
не належать до так званого кримінального світу, не можуть встояти перед
спокусою, коли зброя випадково потрапляє до їхніх рук. Для того щоб громадяни
вчасно схаменулись і не порушували букви закону, - адже покарання не тільки
неминуче, але й суворе - правоохоронці систематично проводять місячники
добровільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових речовин.

По закінченню місячника
добровільної здачі зброї наш
спеціальний кореспондент
зустрівся з начальником
сектору контролю за обігом
зброї у сфері дозвільної
системи відділу превенції
шевченківського управління
поліції Головного Управління
Національної поліції в м. києві
старшим лейтенантом поліції
Володимиром Даниленком і
попросив його відповісти на
деякі питання, що завжди
цікавлять читачів.

щщообб  ЗЗббрроояя  ннее  ""ЗЗааггооввооррИИллаа""
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АКТУАЛЬНО
березень-квітень’2017

- Частина 2 статті 263 КК за неза-
конне володіння холодною зброєю пе-
редбачає штраф у розмірі 50-ти
неоподаткованих мінімумів доходів гро-
мадян (від 510 до 850 гривень) або по-
збавлення волі строком до 3-х років.

- На вашу думку, чи достатньо
жорстким є діюче законодавство
стосовно покарання за злочини,
пов'язані з незаконним володінням
вогнепальною зброєю, боєприпа-
сами та вибухівкою?

- Наскільки мені відомо, в деяких
країнах європейської спільноти, куди ми
останнім часом активно інтегруємось,

кримінальна відповідальність за подібні
різновиди злочинів дещо суворіша.

Воно і не дивно, адже мова йде про
найвищу цінність - життя людини.

Незаконний обіг вогнепальної зброї
значно ускладнює криміногенну  обста-
новку в будь-якій державі. Тому бо-
ротьба з цим явищем, як правило, є
пріоритетним питанням, пов'язаним,
перш за все, з безпекою самої країни.

Не варто нагадувати, що найбільш
зухвалі та резонансні злочини скою-
ються саме із застосуванням вогнепаль-
ної зброї та вибухівки.

- І насамкінець, щоб ви порадили
власникам вогнепальної зброї?

- Перш за все просив би бути уваж-
ними до своєї зброї, особливо її збері-
гання. Пам'ятайте, що ви несете
велику відповідальність. Особливо
треба бути пильними, тим у кого дома
маленькі діти. Ні в якому разі не
можна залишати без нагляду як саму
зброю, так і відповідні документи. Для
цього існують спеціальні сейфи, які
мають бути вдома у кожного власника
будь-якої зброї: холодної, газової,
мисливської, нагородної, колекційної
травматичної тощо.

-  Дякую за змістовне інтерв'ю!

Записав Ігор болгар. 

P.S. від автора 
З приходом літньої пори велика кількість власників так званої

"травматичної" зброї стикається з певною незручністю, пов'язаною з
її носінням.

З цілої низки причин, у тому числі, пов'язаних з професійною діяльністю,
деякі власники "спецзасобів" вимушені постійно носити їх із собою.  Зро-
зуміло, що мало хто хоче "світити" зброю, бо носить її не для хизування
або чогось такого. У цих випадках треба користуватися сумками прихо-
ваного носіння, які вільно є у продажу. Дуже зручно й практично.
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ІСТОРІЯ
березень-квітень’2017

історія утворення МіжнароДної 
поліцейсЬкої автокорпорації (IPMC)

1934 рік

5-тий Міжнародний поліцейський
автопробіг проходив з 4 по 6 серпня в
Нюрнбергзі, де проживав і творив ві-
домий німецький живописець та гра-
фік Альбрехт Дюрер. 

Прийшовши до влади, Гітлер часто
проводив тут нацистські паради та
з’їзди НСДАП. 

Того року, становище в Європі  за-
гострювалося. Гітлер дає вказівку зни-
щити керівництво штурмових загонів
(СА) через нелояльність та підозри в
підготовці державного перевороту. Ве-
ликобританія збільшує чисельність ко-
ролівських військово-повітряних сил.
Чехословаччина, Латвія та Естонія ви-
являють готовність приєднатися до
майбутнього антинімецького Східного

пакту, запропонованого Францією та
СРСР. 

Після смерті через хворобу рейх-
спрезидента Пауля фон Гінденбурга
Гітлер з упевненістю займає його
місце, поєднуючи посади президента
та канцлера як фюрер (вождь) німець-
кого народу. Через траур усі соціальні
та святкові заходи скасовуються, але
спортивні змагання все ж таки відбу-
ваються. 

«Цей зірковий автопробіг перевер-
шив по активності учасників всі попе-
редні, але він був також
«найвологішим і найважчим», тому що
дощ і шторм, які промайнули Німеччи-
ною саме в ті дні поставили для водіїв
та машин дуже важкі вимоги," – від-

значає Нюрнбернгзька газета від
08.06.1934. Переможцем кубка крон-
принца Рупрехта знову стала поліцей-
ська команда Дармштадта.

Вже в цьому році був помітний
вплив майбутньої реорганізації ні-
мецької поліції на ралі. Подальше
проведення поліцейських автопробігів
поступово стає сумнівним. Взагалі,
через події в Німеччині, весь спорт – і
особливо поліцейський автомотос-
порт, маючи назву «міжнародний», пе-
рестає  бути таким. Тому не стає
несподіванкою той факт, що охочих
брати участь у наступних Міжнарод-
них зіркових автопробігах не знайш-
лось.

Дарина Ткачук.
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Ні для кого не є секретом, що знання правил дорожнього руху та сформовані
відповідні моделі поведінки водія та пішохода здатні запобігти сотням невиправда-
них жертв на наших автошляхах. 

Особливо актуальним цей захід був для дітей, оскільки навчатися правилам
дорожнього руху необхідно змалечку.

Справжнє свято спільними зусиллями учасників весело та цікаво пройшло в
столичному парку ім. Т.Г.Шевченка. Навіть природа потішила чудовим весняним
сонечком та блакитним небом.

Керівництво ГО «Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація України»
висловлює щиру подяку Ганні Чумас з відділу звязків з громадськістю патрульноі
поліціі м.Києва за запрошення до спільноі участі у цьому оригінальному та вкрай
корисному заході. 

Андрій Дворський.

беЗпека ДорожнЬого руху – це жИття
Наприкінці квітня керівництво Міжнародної поліцейської
автомобільної корпорації України на чолі з її президентом Сергієм
Дворським взяло участь у Всеукраїнському флешмобі, що проходив
під гаслом «За безпеку на дорогах». Цей унікальний флешмоб,
облетівши обласні центри нашої держави, нарешті дістався столиці.

В останній день квітня до центрального офісу ГО "Між-
народна поліцейська автомобільна корпорація України" заві-
тало керівництво Всеукраїнської громадської Організації
"Циркова спілка Кобзова".

Ці дві впливові громадські організації об'єднують багато-
річні дружні стосунки та творча співпраця.

Члени автокорпорації неодноразово відвідували  неза-
бутні циркові шоу, які влаштовувала спілка Кобзова під час
гастролей по Україні.

У цей день одному з керівників спілки - Олександру Коб-
зову, було урочисто вручено членський квиток Міжнародної
поліцейської автокорпорації України.

А подальшу співпрацю, і зокрема, на міжнародній арені,
було офіційно закріплено Угодою про співробітництво.

Інна Гудименко

цИркова спілка кобЗова та МіжнароДна поліцейсЬка 
автокорпорація українИ МаютЬ спілЬні планИ
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ТЕМА НОМЕРА
березень-квітень’2017

- Сергію Анатолійовичу, декілька
слів про історію утворення очолю-
ваної вами громадської організації.

- Міжнародну поліцейську автомо-
більну корпорацію(ІРМС), як незалежну
громадську організацію, було засновано
офіцером поліції Гамбургу Ріхардом Ве-
бером ще у 1930 році.

Головним завданням організації
була і є пропаганда використання в по-
ліцейській службі автомото транспорту,
обмін професійним досвідом, забезпе-
чення дотримання правил дорожнього
руху, зростання авторитету поліції, зміц-
нення зв'язків між правоохоронцями і
населенням тощо.

Однією з дієвих форм пропаганди
ефективності використання поліцей-
ськими автотранспорту стали щорічні
автопробіги по країнах Європи, які отри-
мали назву "Зіркові поліцейські автопро-
біги", або "поліцейські ралі".

У 1997 році до роботи цієї авторитет-
ної міжнародної громадської організації
долучилась і Україна, ставши її повноп-
равним членом.

- За цей період маєте якісь здо-
бутки?

-
Так, звичайно. Представники Ук-

раїни регулярно беруть участь у полі-

цейських автопробігах, здобуваючи пе-
ремоги або посідаючи призові місця на
Європейських змаганнях з автоспорту,
що кожного року проводяться у рамках
цих автопробігів.

Найсвіжіший приклад. В рамках ос-
таннього "поліцейського ралі", що від-
бувся минулого літа у польському місті
Лодзь, у традиційних змаганнях з авто-
спорту взяли участь два екіпажі па-
трульної поліції з Луцька - Олена Чабан
і Андрій Раковець та з Ужгорода - Ми-
рослава Яцола і Артур Слободянюк.

Обидва екіпажи успішно виступили в
різних дисциплінах чемпіонату Європи з
автоспорту, здобувши призові місця та
отримавши нагороди IPMC.

У командному заліку одним з пере-
можців, за підсумками автопробігу, став
наш одеський клуб, очолюваний полков-
ником міліції у відставці Володимиром
Трапезниковим, якого було нагороджено
кубком. Сподіваємось на певні здобутки
і у Німеччині.

- Цього року українська па-
трульна поліція також представля-
тиме інтереси нашої держави у
Європі в рамках ювілейного 70-го
"поліцейського ралі"?

- Обов'язково, хто ж, як не українська
патрульна поліція, підтримає імідж

нашої держави на міжнародній арені.
Тим більше, що у її складі  достатньо
фахових і професійно добре підготовле-
них співробітників. Цього року участь у
ралі та змаганнях  братиме патрульний
екіпаж з  Києва. 

- Наскільки великим буде пред-
ставництво України в Регензбурзі?

- Загалом процес подання заявок
на участь у змаганнях ми завершили
19 квітня, так як того вимагали ні-
мецькі колеги - організатори автопро-
бігу. Тут треба віддати їм належне: у
німців усе чітко, конкретно, організо-
вано і зрозуміло. Німецькому порядку,
точності і пунктуальності нам ще
треба повчитися.

Загалом від України до Регензбурга
поїде майже 100 членів поліцейської ав-
токорпорації з 8 регіонів нашої держави.
Отже команда численна і потужна.

- Судячи з нашої розмови, у вас
намітилась активна співпраця з Де-
партаментом патрульної поліції
Національної поліції України?

- Одним з основних напрямків діяль-
ності нашої громадської організації є
сприяння реформам у правоохоронній
сфері, зокрема, реформуванню МВС,

Як відомо, наприкінці липня в
німецькому місті Регенсбург
відбудеться ювілейний 70-й
"зірковий" автопробіг, у якому
візьмуть участь команди з
багатьох країн Європи, що
представлятимуть Міжнародну
поліцейську автомобільну
корпорацію.
Незмінним та успішним учасником
цих представницьких заходів
протягом останніх майже
двадцяти років є ГО "Міжнародна
поліцейська автомобільна
корпорація України"(IPMCU).
Наш кореспондент зустрівся з її
багаторічним керівником Сергієм
Дворський та попросив дещо
детальніше розповісти про
поліцейське ралі, яке має відбутися
влітку у Німеччині, та відповісти
на деякі питання, пов'язані з
діяльністю української
поліцейської автокорпорації.

на Шляху До регенсбургана Шляху До регенсбурга
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підтримка новоствореної патрульної по-
ліції.

З моменту створення в Україні па-
трульної поліції ми здійснили ряд орга-
нізаційних та практичних заходів,
спрямованих на забезпечення взаємодії
з Департаментом патрульної поліції,
метою яких є зміцнення  позитивного
іміджу патрульної поліції, підвищення
авторитету її працівників серед насе-
лення та громадськості надання певної
методичної та консультативної допо-
моги.

Яскравим підтвердженням цього є
долучення найкращих екіпажів патруль-
ної поліції до участі у міжнародних "по-
ліцейських ралі" і спортивні здобутки
наших патрульних на міжнародній арені.

- Що окрім спортивних змагань
чекає на представників нашої ко-
манди у німецькому Регензбургзі?

- Програма перебування розписана
дуже детально, по днях, годинах і хви-
линах. Вона вкрай насичена і спортив-
ними змаганнями, і офіційними
заходами, і цікавими екскурсіями, і "не-
формальним" спілкуванням за келихом
гарного баварського пива.

Як на мене, головним позитивним
моментом, головною перевагою подіб-
них заходів є атмосфера, у якій вони
проходять. Дружність, щирість, відкри-
тість, людяність, що може бути краще?
Посмішки, жарти, пісні, вітання, оплески,
дружні рукостискання та обійми, усе це
дарують один одному люди зовні суворі,
стримані і незворушливі у звичайному
житті та на службі.

Цю  феєричну атмосферу щирого
дружнього людського спілкування, коли
долються кордони, коли німці, поляки,
французи, італійці, румуни, чехи, угорці,
іспанці, українці відчувають єдність та
спільний інтерес, неможливо передати
словами.

Її можна відчути тільки там, побу-
вавши на цих заходах, тобто, взявши
участь у щорічних традиційних поліцей-
ський автопробігах.

- Насамкінець хотілося б поба-
жати вам успішно виступити в
Регензбурзі та достойно пред-

ставити інтереси нашої дер-
жави на міжнародній арені 

- Дякую! Ми докладемо усіх зусиль
до цього. Тим більше, у нас є всі під-
стави сподіватися на певні здобутки на
цих європейських змаганнях, оскільки
наші працівники поліції, як показав ми-
нулорічних досвід, мають і достатню
професійну підготовку,  а головне високі
морально-вольові якості. А воля до пе-
ремоги, погодьтесь, це наша невід'ємна
національна риса.

Записав Сергій кікоть.
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Добрий день! Прийміть вітання з 70-м Міжнародним Поліцейським ралі від імені Загальнонімецького автомо-
більного клубу південної Баварії (ADAC Südbayern e.V.).

Місцем проведення ми обрали Регенсбург - і не без підстав: Регенсбург є містом з цікавим історичним минулим,
як метрополія торгових відносин в Священної Римської імперії. Місто з великою історією,  засноване у 8-му столітті.
Сьогодні Регенсбург, розташований в самій північній точці Дунаю, є економічним двигуном і культурним центром
Верхнього Пфальца. Назву міста Регенсбург, маючи  латинське походження  - Каста Регіна або Ратісбона (Castra
Regina, Ratisbona), зберіг завдяки мудрим рішенням у міському розвитку свій середньовічний шарм.

Саме тому цей історичний центр з 13 липня 2006 абсолютно справедливо знаходиться в списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.

Регенсбург, з населенням понад 140 000 жителів, є четвертим за величиною містом в Баварії після Мюнхена,
Нюрнберга і Аугсбурга. Він являє собою яскравий приклад міста Східного баварського регіону, що гармонійно поєднує
у собі прекрасну архітектуру і аграрні особливості цієї місцевості. Традиція, усвідомлення своєї історії, космополітизм
і розвиток: тут усе це присутнє. Тому ми запропонували нашим учасникам поліцейського ралі крім кваліфікації в
спортивних змаганнях, широку культурно-дозвільну  програму, зокрема поїздки казковими маршрутами Баварських
лісів та Верхнього Пфальцу, що не залишать байдужим жодного з учасників.

Саме ця місцевість, на нашу думку, дасть можливість учасникам ралі найбільш повно реалізувати обмін профе-
сійними навичками на тлі пристрасті до автоспорту.  

Загальнонімецький автомобільний клуб південної Баварії із задоволенням запрошує вас до Регенсбурга.
Ми раді запропонувати вам різноманітну і цікаву програму, а також впевнені, що на усіх нас чекають  незабутні дні.

Доктор Август Маркл – Голова Загальнонімецького автомобільного клубу південної баварії та Фріц шадек
– Правління у справах молоді та спорту Загальнонімецького автомобільного клубу південної баварії.

Шановні
пані та па-
нове, дорогі
учасники 70-
го ралі поліції
в Регенсбурзі,
ми сердечно
вітаємо вас,
ваших роди-
чів і друзів ав-

тоспорту в нашому прекрасному
місті! Пишаюсь тим, що ви ювілейне
поліцейське ралі святкуватимете тут,
у місті Регенсбург, яке є об’єктом
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нині ідея взаєморозуміння та
співпраці є  важливішою, ніж будь-
коли. Саме цим добрим прикла-
дом є Міжнародне поліцейське
ралі, що проводиться з 1930 року
і у якому взяли участь кілька поко-
лінь жителів багатьох країн. Спів-
праця різних поліцейських
структур в Європі на тлі міжнарод-
них проблем, сьогодні є вкрай ак-
туальною і корисною. При цьому
дуже важливо те, що до авто-
спорту залучається громадськість,
зміцнюються дружні стосунки між
поліцейськими різних країн. 

Тому я приймаю з великим за-
доволенням патронаж над цим за-
ходом.

Дякую за вашу участь у ралі і
бажаю вам, вашим дружнім клу-
бам і організаціям успіхів і приєм-
ного спілкування з колегами.
Насолоджуйтесь чарівністю на-
шого міста і баварським затишком! 

йоахім Волбергс, Обер-
бургомістр міста Регенсбург.

Шановне товариство
автогонщиків!

Я радий сердечно вас
привітати в окрузі Обер-
пфальц  у місті Регенсбург!

Ми зустрічаємося у чет-
вертому за величиною місті
Баварії. Це славетне місто
є світовою спадщиною
ЮНЕСКО.

Регенсбург знаходиться  на самій північній
точці Дунаю. Завдяки цьому подорож до нашого
міста є цікавою і захоплюючою.

Тут ви зможете оглянути резиденцію єпис-
копа та «Кам’яний міст», який побудовано 800
років тому. Тоді це був єдиний міст через Дунай,
який з’єднував Ульм з Віднем.

Нас очікують цікаві спортивні змагання у рам-
ках 2-го туру чемпіонату Європи ІPMC, коли
кожна доля секунди матиме вирішальне зна-
чення. Отже спортивний накал у цих фінальних
змаганнях  - гарантований.

Організатором проведення нашого заходу
цього року є Загальнонімецький автомобільний
клуб південної Баварії  (ADAC Südbayern e.V.).
Ми маємо позитивний досвід взаємодії з цим ав-
томобільним клубом. Отже, я впевнений, що по-
ліцейське ралі в Регенсбурзі буде проведено на
найвищому рівні.

З боку президії Томас Майер забезпечить не-
обхідну допомогу та пораду.

Президент IPMC з нетерпінням чекає на зустріч
з вами і бажає всім учасникам безаварійного при-
буття до Регенсбурга. Ми сподіваємось, що у цьо-
горічних змаганнях візьме участь рекордна кількість
учасників. Ми також абсолютно впевнені, що наші
гості у ході проведення цього заходу ще більше
зміцнять свої дружні стосунки, а це в, свою чергу,
сприятиме обміну професійним досвідом.

Зі спортивним привітом 

Рейнхард Мозер, Прозидент IPMC.

Шановні учасники
70-го міжнародного
ралі поліції! Я охоче
взяв на себе
обов’язки з патронажу
цього заходу і дуже
радий, що вибір впав
на місто Регенсбург,
яке є штаб- кварти-
рою поліції Верхнього

Пфальца в південній Баварії. Мета вашого
щорічного заходу - сприяння об'єднанню зу-
силь поліцейських автогонщиків усіх країн
на міжнародному рівні, обміну ідеями,
дружбі і взаєморозумінню, незважаючи на
наявні кордони між державами. В наш час -
це дуже важливо. Той факт, що велика кіль-
кість співробітників поліції і посадових осіб
протягом декількох днів подорожуватимуть
нашими дорогами, дає можливість служити
прикладом для інших учасників дорожнього
руху. Саме ви знаєте в повсякденній роботі
про небезпеку дорожнього руху. Дорогі
учасники, якомога ефективніше використо-
вуйте для підвищення безпеки на автошля-
хах саме свій досвід.

Місто Регенсбург - місце штаб-квартири
поліції Верхнього Пфальца. Тут краще, ніж
будь-де  зберігся середньовічний колорит
Німеччини, а з 2006 року місто є  об'єктом
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ви змо-
жете оглянути безліч історичних і культур-
них пам'яток. І, звичайно ж, красиві і затишні
місця та створити - ідеальну атмосферу для
взаємного обміну ідеями. Крім того, цей ре-
гіон насичений багатьма прекрасними лан-
дшафтними маршрутами. Отже, бажаю вам
безаварійного приїзду і від'їзду, а також ус-
пішної участі у поліцейському ралі – 2017.

Герольд Малмайстер 
Hачальник поліції Оберпфальц.
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1. ХАРАкТЕР І МЕТА ЗАХОДУ
Поліцейське ралі - це захід в області автотуризму на спортив-

ній основі. Його мета – сприяти об'єднанню зусиль поліцейських
автогонщиків усіх країн на міжнародному рівні, обміну ідеями,
дружбі і взаєморозумінню, незважаючи на наявні кордони між
державами.

2. ОРГАНІЗАТОР І САМ ЗАХІД
Згідно з рішенням Президії IPMC від 04.07.2913 р. 70-те Між-

народне поліцейське  ралі буде проводитися в період з 25 по 29
липня 2017 року в місті Регенсбург.

Організатор:
Загальнонімецький автомобільний клуб південного регіону

Баварії, 
Aдреса: ADAC Südbayern e.V., Ridlerstraße 35, 80339 München
Телефон: 0049 (0) 89/5195 114
Факс: 0049 (0) 89/5195 478
Електронна пошта: загальна інформація info@psf2017.com
Електронна пошта: заявки на участь registration@ipmc.org
Сторінка в Інтернетe: www.psf2017.com
Банківські рахунки: Коммерцбанк Мюнхен Commerzbank

München
IBAN: DE46 7008 0000 0381 0161 00
BIC: DRES DEFF700

3. УЧАСНики
Участь відкрито для всіх співробітників поліції, жандармерії,

митниці, служби охорони кордонів, наглядачів виправних уста-
нов, військової поліції, а також членів спортивних клубів цих ор-
ганізацій. При цьому даний список не є вичерпним: у заході
можуть також брати участь інші організації, якщо вони мають інше
найменування, але характер їх діяльності аналогічний зазначе-
ному вище. Учасниками вважаються водії, водії-напарники і суп-
роводжуючі особи (допоміжний персонал транспортного засобу).

4. ДОкУМЕНТи І ТРАНСПОРТНІ ЗАСОби
Кожен водій повинен мати необхідні документи на транспор-

тний засіб, водійські права дійсні в Німеччині, страховку. Допус-
каються до участі усі мотоцикли і автомобілі, експлуатація яких
дозволена на дорогах загального користування.

5. МАРкУВАННЯ ТРАНСПОРТНиХ ЗАСОбІВ 
Протягом усього заходу мати стартові номери, надані органі-

затором. На мотоциклах повинно бути добре видно стартового
номера. На всіх легкових автомобілях і автобусах, попереду і по-
заду закріплені стартовоі номери не повинні ускладнювати огляд.

6. ЗАЯВкА НА УЧАСТь 
І ВСТУПНий ВНЕСОк

Кожен учасник ралі (водій, його напарник і особа, що супро-
воджує), повинні подати заявку на участь і  до 19 квітня 2017 року
електронною поштою на registration@impc.org за визначеною
формою та містити правдиву інформацію.

Заявку на участь та всі необхідні форми є на вебсайтах:
www.psf2017.com, www.ipmc.org

Заявки від членів клубів /асоціацій/ організацій подаються
тільки у відповідності до списків.

Вступний внесок становить:
- для кожного водія і напарника водія - 85,00 €
- для кожного супроводжуючого особи - 75,00 €
- для кожної команди - 50,00 €
У вступний внесок входить:
- пам'ятний жетон
- талон на їжу і напій після прибуття
- вхідний квиток на захід по відкриттю, включаючи їжу
- вхідний квиток на захід по закриттю, включаючи їжу
- подарунок гостю змагань
- брошури з програмою
Збори з осіб, що не зареєстровані як водії, напарники водія

або супроводжуючії особи:
- на їжу і напій по прибутті - 10,00 €
- квиток на урочисте відкриття - 35,00 €
- квиток на урочисте закриття - 35,00 €
- пам'ятний жетон - 25,00 €
Тарифи на екскурсії та інше:
- Мотоциклетний тур по Баварському Лісі, довжина кола

близько 200 км - 30,00 €
- "Познайомтесь з Регенсбургом" - екскурсія по місту Реген-

сбург, включаючи обід і проїзд на пароплаві по Дунаю - 40,00 €
- Поїздка до пам'яток "Павільйон звільнення" в Кельхеймі і

"Дунайська ущелина" у Велтенбурзі – 40.00 €
- Відвідування автомобільного заводу BMW - 25,00 €
- Баварський вечір у пивному саду: дружня вечірка за бажан-

ням учасників. Кожен сплачує сам за себе.
Вхід безкоштовний! Діти у віці до 12 років звільняються від

плати вступного внеску (окрім екскурсій).
Тарифи на спортивні змагання:
- Для кожного зареєстрованого учасника на автомобілі - 20,00 €
- Для кожного зареєстрованого учасника на мотоциклі - 20,00 €
Ці суми повинні бути сплачені не пізніше 19 квітня 2017 року

на рахунок, вказаний в пункті 2. Банківські витрати несе платник.
Наведені ціни, за винятком заявок на команди, завжди вказу-
ються на одну людину. У разі відмови вступний внесок і плата не
повертаються.

7. СТАРТ І ФІНІш
У якості підтвердження зaявки кожен учасник ралі отри-

мує стартову карту, яка має бути підтверджена печаткою
офіційного спортивного клубу. Фінішне журі знаходиться за
адресою: Neupfarrplatz, 93047 Regensburg. Напрямки руху
позначені стрілками АДАС. Час роботи фінішної прямої: з
9.00 до 16.00

Вівторок, 25 липня 2017 року. Додатковий час роботи фінішної
прямої: 17.00.

8. НАРАХУВАННЯ ОЧкІВ
Учасники, які прибувають до фініша після 16.00, отримують

за кожну  хвилину 2 штрафних очки. Учасники, що прибули до фі-
нішу після 17.00 виключаються з процесу оцінки.

А) ОЦІНКА ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ УЧАСНИКАМИ

Усі учасники, які досягли фінішу в основний час, беруть участь
в індивідуальній оцінці, яка розраховується наступним чином:

70-те Міжнародне поліцейське  ралі
25-29 липня 2017 року 

м. Регенсбург 
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1 км = 1 очко. Найкоротша відстань від старту (місце клубу /
місце проживання) до фінішу. За основу оцінки береться плану-
вальник маршруту www.maps.google.com в інтернеті. Якщо місце
старту у ньому не зазначено, то учасник повинен внести в реєс-
траційну карту найближче місце, наявне за розкладом маршрутів
у якості вірогідної точки старту. Якщо при оцінці одного і того ж
місця старту (за стартовою картою) переможцями виявляться
більше трьох учасників, остаточний переможець визначається
жеребкуванням.

Нарахування інших очок для індивідуальної класифікації:
- Водій і водій-напарник з легковим автомобілем - 5 очок

кожен
– Супроводжуюча особа  в машині - 2 очки кожна
-  Водій і водій-напарник з мотоциклом - 6 очок кожен
- Супроводжуючі особи на мотоциклі - 3 очки кожен
- Водій автобуса -5 очок кожен
- Учасники в автобусі -1 очко кожен
- Уніформа або клубна куртка або мотоцикліст і водій-напар-

ник у мотоциклетної одязі - 5 очок кожному додатково
Штрафні очки:
Про будь-які порушення, вчинені учасником і зафіксовані міс-

цевю поліцією, повідомляється організатору. За порушення і за
один транспортний засіб, як у особистому, так і у командному за-
ліку відраховується 20% від загального числа очок. Про всі пору-
шеннях буде повідомлено президії IPMC для прийняття
подальших дій. Ця оцінка є обов'язковою для всіх учасників.

В) ОЦІНКА ПРОХОДЖЕННЯ  ДИСТАНЦІЇ КОМАНДАМИ

Основою для оцінки  є кількість очок  учасників даної ко-
манди, які фактично прибули на змагання. Стартові карти по-
винні бути представлені окремо і особисто. Очки, отримані
при оцінці проходження окремими учасниками, включаються
до командного заліку. Кожна організація, що бере участь,
може виставляти максимум дві команди. У цьому випадку
одна команда повинна оцінюватися в категорії автомобілів /
автобусів, а інша в категорії мотоциклів. Для кожного команди
сплачується окремий реєстраційний збір. 

Категорія aвтомобілі / автобус:
Категорія А - від 3 до 5 учасників
Категорія B - від 6 до 10 учасників
Категорія C - oт 11 до 20 учасників
Категорія D - від 21 до 35 учасників
Категорія Е - 36 і більше учасників
Категорія мотоцикли:
Категорія F - від 3 до 5 учасників
Категорія G - від 6 до 10 учасників
Категорія Н – 11 і більше учасників

С) СПЕЦІАЛЬНІ ЗМАГАННЯ З АВТОСПОРТУ: 
2-ГА ГОНКА НА 8-МУ ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ IPMC

Під спеціальними змаганнями мається на увазі слалом спор-
тивного характеру для автомобілів і змагання з фігурного водіння
для мотоциклів. Отримані тут очки не включаються у залік по
ралі. Ці змагання будуть проводитися на транспортних засобах,
наданих організаторами. Карти маршруту і стартові карти будуть
попередньо видані зареєстрованим учасникам. Пізня реєстрація
та перереєстрація не є можливою у  відповідності до рішення
президії IPMC.

Організатор дозволяє брати участь в мотоциклетних змаган-
нях тільки тим учасникам, які мають відповідний захисний одяг.
У змаганнях дозволено брати участь усім учасникам 70-го Між-
народного поліцейського ралі, якщо вони мають  водійські права,
дійсні для відповідної дисципліни. Виключені з участі  члени ав-
томобільного клубa країни - організатора. 

Учасники європейського чемпіонату IPMC повинні бути заре-
єстровані за допомогою відповідних формулярів (пунктів) і у від-
повідних дисциплінах. Відносно змагань діють керівні принципи
для європейського чемпіонату IPMC .

9. УРОЧиСТЕ НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ

Церемонії нагородження проводяться в наступні дні:
а) Ралі, вівторок, 25 липня 2017 р., о 19.00 у рамках церемонії

відкриття.
б) Чемпіонат Європи IPMC: п'ятница, 28 липня 2017 року, о

18.00, в рамках церемонії закриття

10. ДЕлЕГАТи
Кожен клуб, який бере участь, кожна служба або асоціація

(якщо є членом IPMC) зазначає делегатів у відповідній графі
бланка заявки. Кількість визначається наступним чином:

- від 5 до 15 зареєстрованих учасників: 1 делегат
- від 16 до 30 зареєстрованих учасників: 2 делегати
- від 31 і більше учасників: 3 делегати
Кожна країна має бути представлена не менш, ніж одним де-

легатом. На міжнарожний конгрес делегатів допускатимуться
тільки делегати згідно ст. 12 статуту IPMC, про яких був повідом-
лений Генеральний секретар IPMC не пізніше, ніж за 7 тижнів до
проведення з'їзду делегатів.

11. ДиСЦиПлІНА ВОДІННЯ
Зразкове дотримання всіх правил дорожнього руху і надання

допомоги під час надзвичайних ситуацій - найперший обов'язок
кожного учасника поліцейського ралі.

12. ВІДПОВІДАльНІСТь
Усі учасники 70-го Міжнародного поліцейського ралі при во-

дінні розраховують на свій власний досвід і ризик. Організатор не
несе стосовно себе і будь-яких інших осіб відповідальності за
травми і пошкодження майна будь-якого характера під час ралі
після його завершення .

13. СУДДІВСькА кОлЕГІЯ
Імена членів суддівської колегії будуть  оприлюднені в місці

фінішу.

14. ФОРМЕНий ОДЯГ
Організатори просять учасників носити свою форму (без

зброї) на фініші і на всіх офіційних заходах.

15. кЕМПІНГ
Учасники самі відповідають за бронювання місць. Інформація

про наявність кемпінгів у регіоні є доступною на сайті:
www.psf2017.com

16. ГОТЕль
Учасники самі відповідають за бронювання місць. Інформація

про наявність готелів та інших місць для розміщення є доступною
на сайті: http://tourismus.regensburg.de

17. ХАРЧУВАННЯ
В основному  учасники самі дбають про своє харчування (за

виключенням випадків, зазначених у пункті 6)

18. ЕкСкУРСІЇ
Основним місцем для відбуття та прибуття запланованих ек-

скурсій, а також місцем відбуття мотоциклів є автостоянка ралі
біля Континентальної арени (Continental Arena).

Місце зустрічі для екскурсії по місту - перед Туринфо: Tourist
Information, Altes Rathaus, Rathausplatz 4, 93047 Regensburg.

19. бРОНЮВАННЯ СТОликІВ
Бронювання відбувається з урахуванням інтересів різних

служб, клубів і об'єднань, згідно з черговістью реєстрації.

20. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Організатор залишає за собою право змінювати правила або

видавати виконавчі інструкції, які діють у рамках оголошення про
проведення змагань. Учасники, надаючи реєстраційну заявку, по-
годжуються дотримуватись усіх правил  і норм, які стосуються
оголошених змагань.
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09.00 - 16.00 Фінішна пряма на Нойпфаррплатц (Neupfarrplatz) в Регенсбурзі
16.00 - 17.00 Додатковий час на фінішній прямій (штрафні очки)
19.00 - 24.00 Відкриття заходу в Континентальній арені Регенсбурга з офіційними вітаннями і урочистим 
нагородженням переможців змагань

09.00 - 18.00 Турніри з автокросу і мотоциклетного спорту на автостоянці 
Континентальної арени Регенсбурга
10.00 - 15.00 "Познайомтесь з Регенсбургом" - екскурсія по місту Регенсбург  і проїзд на пароплаві
09.30 - 16.30 Поїздка до пам'яток "Павільйон звільнення" в Кельхеймі і "Дунайська ущелина" в Велтенбурзі

09.00 - 12.00 З'їзд делегатів IPMC
14.00 Засідання президії з організаторами заходу
10.00 - 15.00 "Познайомтесь з Регенсбургом" - екскурсія по місту Регенсбург  і проїзд на пароплаві
09.30 - 16.30 Поїздка до пам'яток "Павільйон звільнення" в Кельхеймі і "Дунайська ущелина" в Велтенбурзі
11.00 - 14.30 Відвідування автомобільного концерну BMW
19.00 - 24.00 Ми рекомендуємо провести затишний вечір в пивних закладах, таких, як Бішхофсхоф, Велтенбургер ам Буди-
нок або Ауер Брой

09.00 - 16.00 Мотоциклетний тур по Баварському Лісі
11.00 - 14.30 Відвідування автомобільного концерну  BMW
19.00 - 24.00 Заключний захід у Колпінгхаус Регенсбург з церемонією нагородження і передачі прапора IPMC наступному
організатору автопробігу

Індивідуальний від'їзд учасників 

ППррооггррааммаа  рраалліі::

         Вівторок, 25 липня 2017

             Середа, 26 липня 2017

             Четвер, 27 липня 2017

          П’ятниця, 28 липня 2017

             Субота, 29 липня 2017



"Познайомтесь з Реген-
сбургом "- екскурсія по місту Ре-
генсбург, включаючи обід і проїзд на
пароплаві по Дунаю. На оглядовій
екскурсії по середньовічній частині
міста ви дізнаєтеся про історію всес-
вітнього спадщини Регенсбурга.
Досвідчений гід познайомить вас з
містом, а опівдень ви можите тради-
ційно підкріпитися смаженою ковбас-
кою з капустою. Після обіду
насолоджуйтеся 50-ти хвилинною
поїздкою на пароплаві по блакит-
ному Дунаю. Не пропустіть такої
можливості!

Огляд туру:
09.30 Місце зустрічі для екскурсії

- перед Туринфо (Tourist Information,
Altes Rathaus, Rathausplatz 4, 93047
Regensburg)

10.00 - 11.30 Оглядова екскурсія
по середньовічній частині Реген-
сбурга

11.30 - 14.00 Традиційний обід
14.00 - 15.00 Проїзд на пароплаві

по Дунаю
Вартість туру: 40 €
Включені послуги:
- Екскурсія по місту з досвідченим

гідом
- Традиційний обід
- Проїзд на пароплаві по Дунаю 

Поїздка до пам'яток "Па-
вільйон звільнення" в

кельхеймі і "Дунайська
ущелина"у Велтенбурзі.

Відвідайте "Павільйон звільнення"
в Кельхеймі. Цей пам’ятник на горі
Міхелсберг був побудований у
пам'ять про битву з Наполеоном під
час Наполеонівських війн. Досвідче-
ний гід розкаже вам багато подро-
биць про історію цього монумента.

Потім ви відвідаєте знамениту
"Дунайську ущелину" біля Велтен-
бурга. Дунайська ущелина це вузька
точка долини Дунаю, визнана як за-
повідник. Під час поїздки на пароп-
лаві через Дунайську ущелину у вас
буде можливість поїсти у монастирі
Велтенбург. На зворотному шляху
вам буде надана можливість відві-
дати церкву Велтенбург.
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Огляд туру:
09.00 Зустріч на автостоянці

близько Континентальної арени
(Continental Arena) Регенсбурга

09.30 - 10.30 Поїздка з Реген-
сбурга до монумента в Кельхеймі

10.30 - 11.30 Екскурсія по Паві-
льйону звільнення

11.30 - 12.00 Поїздка до пристані
"Дунай"

12.00 - 14.30 Проїзд на пароплаві
через Дунайську ущелину з можли-
вістю поїсти в монастирі Велтенбург
(на самооплатной основі)

14.30 - 15.30 Огляд церкви Вел-
тенбург

15.30 - 16.30 Зворотня поїздка з
Велтенбурга до Регенсбурга

Вартість туру- 40 €
Включені послуги:
- Поїздка з Регенсбурга до мону-

менту в Кельхеймі
- Екскурсія по Павільйону звіль-

нення
- Проїзд на пароплаві через Ду-

найську ущелину
- Огляд церкви Велтенбург
- Зворотня поїздка з Велтенбурга

до Регенсбурга

Екскурсія по автомобіль-
ному заводу BMW

Завод BMW у Регенсбурзі є одним
з найсучасніших автомобільних заво-
дів у світі. До 25.000 відвідувачів на
рік ознайомлюються з виробництвом
автомобільної марки BMW. Ви ста-
нете свідками, як виготовляються
дев'ять різних варіантів автомобілів.

Огляд туру:
10.30 Зустріч на автостоянці

близько Континентальної арени
(Continental Arena) Регенсбурга

11.00 - 13.30 Екскурсія по автомо-
більному заводу BMW  в Регенсбурзі

13.30 - 14.30 Обід і зворотна поїз-
дка

Вартість туру- 25 €
Включені послуги:
- Поїздка до заводу BMW
- Екскурсія по заводу
- Обід
- Зворотня поїздка

програМа



-  Це було дуже неочікувано, що мені доручили зібрати однодумців
та сформувати Київське обласне відділення, але я вважаю великим до-
сягненням взагалі існування нашого відділення. Це дуже важливо, що
воно зареєстроване в Європі, в нього є адреса й офіс. Тому що в нашій
країні людина може вступити до певної структури тільки задля «га-
лочки» й з питанням: «А що воно мені може дати?». В такому випадку
це не наша людина. І я вважаю, що, насамперед, ми повинні щось да-
вати цій організації. В Європі людина, яка відноситься до певних сило-
вих структур, має за честь вступити в таку організацію.

- Чи багато разів ви брали участь у автопробігах мину-
лих років?

-  Взагалі, я намагаюсь їздити щорічно, але був певний період,
коли мені це не вдавалося, приблизно з 2000 по 2005 рік, і ще де-
кілька років також пропустив. Але в 2013 році я був в Італії, де мені
вручили відзнаку «10 років» відвідування цих автопробігів. Ще де-
кілька років і отримаю «15 років».

- А який із всіх автопробігів вам запам’ятався найбільше?
- До 2005 року автопробіги були цікавішими, організатори нама-

галися провести їх ефектніше. Але, напевно, у зв’язку з подіями в Єв-
ропі, ці з’їзди стали трішки біднішими.

Найбільше запам’яталися перші поїздки. Дуже яскраво було в
Угорщині: багато музики та цікавого спілкування, тоді на захід завітало
приблизно 2000 чоловік з клубів різних країн та міст. Але звичайно
кожний з’їзд проходить по своєму. Зазвичай, змінюються люди, тому
що одні й ті самі не їздять.

Десь у 2010-2011 році був випадок, коли мене попросили вийти
на сцену та заспівати. Того разу у залі було багато гостей, і я багато
кому сподобався. Навіть президент організації Мозер підійшов й по-
тиснув мені руку за гарне виконання, хоча сам нашої мови не розу-
мів.

На таких заходах ми з друзями та родиною спілкуємося, розва-
жаємося, танцюємо та гарно проводимо час, ми живі, ми отримуємо
задоволення від того що приїхали в Європу. Це найкраще в таких по-
дорожах. 

- Чи спілкуєтеся ви з поліцейськими інших країн під час
таких святкувань?

- Так, ми зустрічаємося, намагаємося спілкуватися. Дуже шкода,
що в дитинстві нас не примушували вчити іноземні мови, тому що
через мовний бар’єр просто не можеш поговорити з цікавими євро-
пейцями.

Проте ми гарно товаришуємо з поляками, здружилися сім’ями, і
навіть даруємо міні-дарунки. А коли декілька років не відвідуєш Єв-
ропу, то потім дуже приємно зустрітися зі старими знайомими. 2-3
слова  німецькою,  англійською, французькою і таким чином дійсно
вдається поговорити.

- Чи розповідаєте ви європейцям про Україну, запрошуєте
до нас «у гості»?

Приблизно до 2005 року до нас часто приїжджали німці, італійці,
навіть створили тут сім’ї. Зараз це зникло, нині нам важко зацікавити
чимось іноземців, щоб вони  до нас приїжджали.

Але окрім автопробігів, європейські клуби весь рік прово-
дять різноманітні заходи: футбол, боулінг, вони запрошують
всі команди їх відвідати. Від України декілька разів їздили на
міні-футбол. 

люДИна творчої вДачі
Станіслав
Степанович
СТОРОЖЕНкО -
справжній завзятий
фанат автопробігів -
має за честь
очолювати київське
обласне відділення 
ГО «Міжнародна
поліцейська автокор-
порація України»  та
скромно відзивається
про свою роботу.

- У цьому році відбудеться 70-тий щорічний «Зірковий» ав-
топробіг у Регенсбурзі (Німеччина), чи подавали ви заявку на
участь у ньому? 

- Так, ми подали заявку і їдемо разом з дітьми, всього 10  учас-
ників. До речі,  цього року це дуже гарний результат. У минулому році
було трішки більше, 14 людей.

Після основного заходу ми, зазвичай, беремо карту, від точки
фінішу продивляємося цікаві місця і подорожуємо ще тиждень-
два, щоб дійсно подивитися Європу й не втратити такий гарний
шанс.

-  Чи залучаєте ви своїх знайомих з інших міст до вступу в
корпорацію?

- Звичайно. Ось, наприклад, мій автомобіль показує, що я голова
певної організації, на ньому багато наліпок з різних поїздок, які я не
знімаю. Багато людей запитують: «хто ви», «чим ви займаєтесь»,
«що це взагалі», «чи можна вступити», і я звичайно розповідаю, за-
прошую й не соромлюсь. Був час, коли імідж та репутація нашої ор-
ганізації через деяких людей сильно зіпсувалася. Тому я намагаюсь
розповідати більше і підвищувати статус корпорації.

- А попри підготовки до автопробігу чим займаєтесь у
вільний від роботи час?

- Це дуже гарне питання. Якщо б моя робота дозволяла, то
більше часу проводив би на студії звукозапису. Ця справа мені дуже
подобається і я обожнюю співати. Колись я писав й свої пісні, але
зараз, розумієте, голова забита іншим. Це дуже важко, але час від
часу я намагаюсь щось писати.

- Як взагалі ви захопилися музикою?
- Я гадаю це пішло з дитинства. Батько дуже гарно грав на гар-

мошці, і його запрошували грати на різних святах. А коли мати зали-
шала нас з ним наодинці й ми бувало плакали, то батько гучно
вмикав платівки, а ми зачаровано слухали й заспокоювалися.

- А на яких інструментах вмієте грати ви?
- Музичної освіти як такої в мене немає, я самоучка. Я граю на гі-

тарі, бас-гітарі, барабанній установці. На піаніно також вмію, знаю де-
кілька акордів, але не дуже люблю. На ритм-гітарі я грав в ансамблі.
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Але коли забрали в армію нашого барабанщика, і потрібно було висту-
пати на День Жовтневої революції, мені довелося сісти за барабани, а
я ще й співав «Трава у дома твоего». Це рідкість, коли музиканти «сту-
кають» й співають одночасно. Було важко, але ми впоралися.

У мене була одна мета. Я не хотів вивчати досконально гру на
певному інструменті. Коли повстало питання, що у групі нема бас-гі-
тариста, я зняв ритм-гітару, віддав колезі, взяв бас-гітару і почав
грати. Просто хотілося щоб ансамбль жив. 

Був випадок, коли весною перед армією ми виступали в одному
клубі. До нас підійшов чоловік і сказав, що в нас щось є, що ми не про-
фесіонали, але обіцяв нас розкрутити й відвести до Ленінграда. Зви-
чайно це був шанс, та поки ми думали, нас позабирали в армію. Після
армії цього всього вже не було. Я дуже довгий час взагалі не займався
музикою, тільки зрідка. Але караоке у нас було присутнє завжди, особ-
ливо, коли приїжджають друзі, ми співаємо й розважаємося.

- А скільки ви зараз часу витрачаєте на музику?
- Я пробую виділяти якомога більше часу на музику. Ми власними

силами, за допомогою членів організації відкрили професійну студію
звукозапису й  намагаємося щорічно випускати збірник пісень для по-
їдки на автопробіги, улюблені з яких наспівують члени організації.

Тому єдина проблема в тому, що мій друг, звукорежисер Олексій
– там цар і бог, він знає які важелі чіпати та як зробити голос ще кра-
сивішим, але в нього не буває достатньо часу. Та коли ми зустрічає-
мося, тоді вже сидимо до ночі, щось записуємо. В мене багато енергії
на музику та все, що пов’язане з творчістю. 

-  А ваші колеги полюбляють слухати пісні у вашому виконанні?
- Минулого року ми їздили до Польщі на автопробіг, де я зустрівся

з президентом їхнього клубу, з яким давно вже знайомий. Йому та
його колегам я подарував диск,  на якому тільки 3-4 пісні написані
мною з Олексієм, а всі інші – переспівані старі добрі пісні гарних ви-
конавців. Після закінчення заходу ми зустрілися на закритті, й цим
хлопцям дуже сподобався диск, розповідали, що третій день його слу-
хають, і їм не набридає мій голос. Це звичайно було дуже приємно.

- Музика відіграє важливу роль у вашому професійному
житті, тож ви вирішили написати й гімн для корпорації.

- Не я один його писав. Просто я перший, хто підняв питання про
те, що повинен бути гімн. Записувався він на нашій студії. В мене є
старший брат, він дуже допомагав; ідея, втілення та слова – це
спільна робота. Народився гімн дуже швидко, тому що писався перед
важливим заходом, на якому вже повинен був звучати.

- Але музика це не єдине ваше захоплення, правда?
- Взагалі так. Я член клубу, який виїжджає на місця бойових дій, і

займається розкопками, пошуком та перезахованням загинувших під
час війни солдат. Я не активний учасник цієї організації, бо маю багато
справ. Але коли дозволяє час, я звичайно їжджу. Приблизно місяць
тому ми підняли солдата, на жаль, при ньому не було капсули, але це
наш радянський солдат, який на 9 травня буде урочисто похований.

Розкопки мені не приносять великого навантаження, ця справа
мені на радість, і я майже ніколи не втомлююся. З лопатою набіга-
єшся, щось покопаєш, пройдеш декілька кілометрів пішки. Це при-
ємна душевна втома. І коли після таких пригод приїжджаю додому,
залюбки проводжу час з дочкою.

- А дочка не проситься з вами на розкопки?
- На цій території, де ми знаходимося під час війни була друга

лінія оборони Києва. Це була якраз Білогородка, та частина, в гирлі
річки Ірпінь. А біля нас знаходилися артилерійські склади, звідки на
передову возили снаряди. Коли ми почали тут проживати, я взяв при-
лад, а дочка у 2 рочки захотіла піти зі мною. Ми знайшли снаряди, які
заправлялися свинцевими кульками. Декілька я викопав, але попри
це ми нічого такого не знайшли. Донька тоді була в захваті, тому що
з татом походила та дещо знайшла. Взагалі вона проситься зі мною,
але я не беру, тому що це дуже важко. Буває, машину залишаємо і
йдемо пішки 2-3 км, або їдемо командою, а іноді буває за 100-200 км
від Києва. Й дуже не зручно, коли під рукою мале дитя. Я чекаю коли
підросте, тоді обов’язково візьму з собою.

- Як ви взагалі потрапили до цього колективу археологів?
- Коли мені було років 10 чи 12, у батьківській шафі я знайшов

срібну монету номіналом 50 коп. 1922 року. Вона мені дуже сподоба-
лася, і батьки мені її подарували. Ось з того моменту почалася моя
тема колекціонування монет. На жаль, 4 роки тому мою колекцію ви-
крали. Я не прагнув зібрати монети, які дуже дорого коштували. Це
було цікаве захоплення, і друзі часто привозили мені з-закордону мо-
нети, які я потім розкладав по альбомах, й таким чином відпочивав.

- Чи велика у вас колекція знахідок?
- В 2010 році друзі подарували мені металошукач, й з того мо-

менту я більше не їжджу на рибалку. Мені більш подобається побігати
й пошукати щось. Якихось суперзнахідок у мене не було. Наприклад,
в моїй колекції є гільза з гармати 45 калібру, або самопальна лам-
падка, викопана в Білогородці. Всередину заливалося пальне, й лам-
падка горіла, поки солдати писали листи. Є й інша, яку мені
подарували, офіцерська, вироблена на заводі. Генерали й полковники
вирішували глобальні питання під її світлом.

- Чи займаєтесь ви колекціонуванням чогось крім археоло-
гічних знахідок?

- У мене цікава колекція кашкетів. Є така традиція, коли ми бе-
ремо й веземо свої кашкети на ралі, то потім обмінюємося. Деякі з ко-
лекції були придбані. Одного разу на ринку зовсім випадково у
чоловіка купив раритетний кашкет міліціонера СРСР за дуже смішну
ціну. Він справді не знав, що саме він продав. А ще я свого друга по-
просив привезти в’єтнамський поліцейський кашкет, але він подару-
вав мені селянський головний убір, в яких вони працюють на полі.
Мені ця справа дуже подобається.

Також в мене є колекція копій поліцейських авто з усіх країн. Не
так давно продавалася добірка, яку можна було купити разом із жур-
налами. Як малий хлопчина, я ганявся за цими машинками. Останню,
на жаль, не вдалося купити, вони тоді зникли з продажу. Але дякувати
двом колегам нашого відділення, які мені її подарували, – тепер у
мене повний комплект.

- А яка з них більш за все подобається?
- Вони всі мені подобаються, всі гарненькі. Наприклад, «Побєда»

в нас була, її батько купив. А взагалі, я б поганяв на всіх, бо кожна з
них цікава. Мені дуже подобаються надійні й великі американські ма-
шини. А в якості подарунка я залюбки прийняв би Хаммер. Це зви-
чайно жарт.

- Як плануєте зустріти День Перемоги?
- 9 травня для мене має велике значення. Раз на рік ми прово-

димо зустрічі друзів та колег, які розуміють що таке війна, що вона
приносить. Я вважаю, що про це потрібно говорити. Також ми почали
записувати до 9 травня пісні часів Великої Вітчизняної війни, з влас-
ним аранжуванням для того, щоб розповсюджувати їх серед членів
корпорації.

- Чи будуть пісні у вашому виконанні  на цьому заході?
- Так, звичайно, виконуватиму всім знайомі військові пісні. Своїх

військових пісень у мене на жаль немає, але мені ця тема дуже не-
байдужа. У мене дядько під Будапештом загинув, там є Стелла на
честь загиблих солдат та його ім’я. Також в мене дід воював, до Бер-
ліна трішки не дійшов, але отримав курйозне поранення. Коли він біг
й кричав «Ура!», то уламок снаряду пробив йому півщоки, й, не заче-
пивши жодного зуба, вилетів з іншого боку. А якщо б не кричав, то
знесло б половину обличчя.

Тому ця тема дуже важлива для мене. Коли починаєш шукати вій-
ськовий матеріал в Інтернеті, не можеш слухати без хвилювання або
без сліз на очах. Тому ми прийняли рішення, що раз на рік на 9 травня
буде виходити збірка пісень, бо матеріалу дуже багато. Є й сучасники,
які дуже точно описують війну у своїх піснях. Нема значення, яка саме
війна, Друга Світова чи та, яка відбувається зараз на сході. Треба про
це писати й розповідати, щоб світ знав.

Записала Дарина Ткачук
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Рим. 16 березня 1978 року, 9 година ранку. По вулиці Цителлі в
напрямку до парламенту мчать два автомобілі. У першому, марки
"Фіат", перебуває прем'єр-міністр Італії Альдо Моро, у другому - охо-
рона. Коли обидва авто під'їхали до перехрестя вулиць Цителлі і
Маріо Фуні, з бічного провулка зненацька вискочив "БMВ" і, буквально
"підрізавши" "Фіат", опинився попереду нього. Начальник охорони,
офіцер поліції Річчі, тільки чортихнувся, але не виявив особливого за-
непокоєння, оскільки, судячи з дипломатичного номера "128", "БМВ"
належав посольству Венесуели. 

На тротуарі по вулиці Цителлі мирно стояли четверо молодих
людей, одягнених у форму співробітників цивільної авіакомпанії. Було
схоже, що вони очікували рейсовий автобус до аеропорту, але... Зне-
нацька незнайомці миттєво достали з фірмових сумок автомати АК-
47 і відкрили шквальний вогонь по двох автомобілях, у яких
перебували Альдо Моро та його охорона. Старша цієї четвірки, рудо-
волоса дівчина на ім'я Анна, в ієрархічній структурі "червоних бригад"
посідала одне з вищих місць.

Підскочивши до машини з охороною, Анна розбила прикладом
бічне скло з того боку, де сидів Річчі. Офіцер не встиг навіть змірку-
вати, як пролунала довга автоматна черга. Охорона була повністю
знищена. На протилежному боці вулиці троє осіб у формі робітників
телефонної компанії займалися "ремонтом" щита. І як тільки пролу-
нали перші постріли, всі телефони в декількох прилеглих кварталах
виявилися відключеними.

Особи, які нападали на прем'єра, витягли Альдо Моро з "Фіата"
і заштовхнули його до машини, що миттєво під'їхала. Причому ма-
шина зовсім нічим не відрізнялася від поліцейської.

Увесь цей кошмар стався протягом якихось 30 секунд... Цей при-
клад і донині залишається блискавичним "зразком" чіткого плану-
вання і проведення терористичного акту.

На ноги було піднято всіх силовиків. Італійська поліція розпо-
чала широкомасштабну операцію з розшуку прем'єр-міністра, у якій,
окрім карабінерів, було задіяно понад п'ятдесят тисяч солдатів та офі-
церів Міністерства оборони. Однак, в наслідок вжитих заходів, Альдо
Моро знайти не вдалося. Всі зусилля великої правоохоронної машини
Італії виявилися марними. На думку експертів, одним з прорахунків
італійської влади було непомірковане ставлення до створення анти-
терористичних підрозділів і повна відсутність державної стратегії бо-
ротьби з тероризмом.

Пізніше стало відомо, що акція викрадення Альдо Моро носила
кодову назву "Самоцвіти". Її метою був обмін прем'єр-міністра на од-
ного з керівників "червоних бригад" - Курччіо, який відбував покарання
у в'язниці за терористичну діяльність.

Протягом півтора місяця "червоні бригади" різними каналами
поширили близько 80 подібних "заяв". Деякі з них були написані
самим Альдо Моро з проханням про звільнення Курччіо. Однак іта-
лійський уряд зайняв досить тверду позицію, раз у раз відкидаючи ви-
моги, які висували терористи. Та чи варто було урядовцям проявляти
твердість і нікому не зрозумілу принциповість, коли йшлося про життя
людини? У той час навряд чи хтось передбачав, чим все завер-
шиться...

10 травня 1978 року. Настав 55 день від дня викрадення Альдо
Моро... Tруп прем'єр-міністра було виявлено на газоні біля штаб-квар-
тири Християнсько-демократичної партії. Вбивство Альдо Моро ско-
лихнуло всю світову громадськість. Навіть екстремістські сили
засудили цю варварського акцію. Резонанс був настільки широкий,

що "червоні бригади" змушені були піти в підпілля і тимчасово зачаї-
тися. Керівники "бригад" зрозуміли, що, викравши й убивши загаль-
ного улюбленця Італії, вони сильно прорахувалися. Але прорахунок,
на їхню думку, був не в самій акції як такій, а у виборі об'єкта. Тому
"червоні бригади" стали виношувати черговий план терористичного
акту, але об'єктом мала стати така людина, викрадення якої (а може,
й убивство) не викликало б негативної реакції з боку світової громад-
ськості.

Довідка: 50-річний бригадний генерал Джеймс Дочиро, у мину-
лому учасник війни у В'єтнамі, у 1981 році перейшов на роботу в
апарат НАТО і незабаром був направлений в Штаб сухопутних
військ Південної Європи.

Північна Італія, місто Верона. 17 лютого 1981 року. Четверо мо-
лодих людей, одягнених в уніформу співробітників газової компанії,
упевнено ввійшли до ультрасучасного житлового будинку. Вони під-
нялися ліфтом на шостий поверх, де проживав бригадний генерал
Джеймс Дочиро, і подзвонили у двері. Незнайомцям відчинила дру-
жина генерала. Жінка навіть не встигла запитати про мету візиту, як
у роті в неї виявився кляп, а руки миттєво були заломлені за спину і
зв'язані. Шум, що доносився з вітальні, насторожив генерала. Бага-
торічна служба в армії привчила його до обережності. Дочиро кинувся
було до секретера, де лежав пістолет, але не встиг... Удар у потилицю
звалив його на підлогу.

Терористи перевернули квартиру догори дном у пошуках доку-
ментів, які б свідчили про діяльність НАТО в Південній Італії. Однак
операція пройшла безрезультатно. Всупереч сподіванням нападників,
Дочиро був педантом і ніколи не працював вдома із секретними до-
кументами.

Терористи поклали генерала, який знепритомнів від удару, у
спеціально приготовлений дерев'яний ящик і винесли його на вулицю.
Біля під'їзду нападників чекав мікроавтобус із заштореними вікнами.

Наступного дня в кореспондентський пункт однієї з римських
газет надійшов анонімний дзвінок. Особа, яка телефонувала, зробила
офіційну заяву: бригадний генерал Штабу сухопутних військ НАТО в
Південній Європі Джеймс Дочиро перебуває в "народній в'язниці" і не-
забаром буде відданий "революційному" суду, як кат каральної орга-
нізації.

Ситуація повторюється: маскування, захоплення заручника, ви-
сунення політичних вимог. Як же діятиме уряд Італії цього разу? Чи
піде він старим шляхом відмови від переговорів з терористами? Чи
пожертвує життям людини заради якихось примарних принципів?

Одразу ж після повідомлення про захоплення генерала Дочиро
при італійському уряді був створений штаб із звільнення генерала. З
урахуванням масштабності події навіть ЦРУ надіслало своїх фахів-
ців.

Верона була блокована. Карабінери прочісували квартал за
кварталом, будинок за будинком, квартиру за квартирою. У ході цієї
операції було заарештовано понад 1,5 тисячі осіб, які так чи інакше
були зв'язані з "червоними бригадами". Проте генерала Дочиро так і
не вдалося знайти. Знову фіаско?

Поліція Італії має у своєму складі загін спеціального призна-
чення, який було створено у 1978 році на базі Управління поліції Мі-
лана. У той час його першим начальником став Антоніо Фараго.
Спочатку загін мав назву "Центр із забезпечення безпеки" і нарахо-

""Золоті пантерИ" італіїЗолоті пантерИ" італії
ЗАГІН ПО бОРОТьбІ З ТЕРОРиЗМОМ

У 70-х роках Італію захлеснула хвиля терористичних актів,
вчинених "червоними бригадами". Тільки в 1978 році вони здійснили
понад 2500 терактів із застосуванням насильства. краплею, що
переповнила чашу терпіння всіх італійців, стало викрадення, а
згодом і вбивство  прем'єр-міністра, голови Християнсько-
демократичної партії Італії Альдо Моро - всенародного улюбленця.

Володимир ліпкан
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вував 170 осіб. Діяльність центру була суворо засекречена. Спеці-
альна група займалася збором інформації, аналізом діяльності теро-
ристських організацій, вивченням тактики і методів боротьби з
тероризмом провідних спецслужб світу.

Центр підпорядковувався Департаменту спеціальних операцій
і розвідки МВС Італії. Після кривавого вбивства Альдо Моро міністр
внутрішніх справ Італії Франческо Косига віддав розпорядження про
створення особливого надсекретного підрозділу, що одержав назву
"Золоті пантери" і підпорядковувався виключно прем'єр-міністру, мі-
ністрам внутрішніх справ та оборони. База підготовки цього підрозділу
була розташована в пригороді Ліворно.

На початку 1981 року в загоні налічувалось близько 300 осіб.
Важливим в італійському спецпідрозділі було те, що, крім участі в
бойових операціях проти терористів, "пантери" займалися й агентур-
ною діяльність в кримінальному середовищі. Це дозволяло не лише
отримувати конче необхідну оперативну інформацію, а й в окремих
випадках впливати на певні процеси в даному середовищі.

Комплектування загону в основному проводилося за рахунок
поліцейських, десантників, морських піхотинців. За загальним визнан-
ням спецназівців, серед них "самим-самим" був Бардзіні. Попри свою
молодість (24 роки), він уже мав за плечима значний досвід боротьби
з терористськими і мафіозними структурами. Зовні Бардзіні виглядав
старшим свого віку: довге волосся, борода, глибокі борозни зморшок,
що прорізали чоло. Спецназівець став відрощувати бороду не заради
екстравагантності чи моди а в інтересах справи.

Саме ці зовнішні дані в сукупності з холодним поглядом, чіткою
впевненою мовою допомогли Бардзіні одного разу спочатку ввійти в
довіру, а згодом проникнути в одне з мафіозних угруповань. Розробка
закінчилась арештом декількох торговців наркотиками, однак у ході
операції під час затримання наркоділків Бардзіні отримав поранення
в спину.

Як не дивно, попри те, що ватажки злочинного світу зрозуміли,
з ким мають справу, ім'я Бардзіні вони стали вимовляти не з нена-
вистю, а з повагою, віддаючи належне його мужності і світлій голові.
Згодом дана обставина співробітництва між спецслужбами й окре-
мими членами, включаючи ватажків італійської мафії, а трохи пізніше
й американської дала, певні позитивні результати в боротьбі з теро-
ризмом. І знову тут не обійшлося без Бардзіні.

У такій ситуації Бардзіні отримав завдання - вийти на мафію.
Ставку було зроблено на те, що між мафіозними структурами і теро-
ристськими організаціями завжди виникали тертя і протиріччя. І, бук-
вально наступного дня, Бардзіні одержав перші відомості, що
безпосередньо стосувалися справи. Це дозволило заарештувати ва-
тажка й ідеолога "червоних бригад" Джованні Челліні. Саме він у 1978
році, перебуваючи в той час на посаді викладача університету, благос-
ловив убивство Альдо Моро. Під час арешту Челліні було отримано не-
заперечні  докази його причетності до викрадення генерала Дочиро.

Поліція у взаємодії з підрозділами Міністерства оборони бло-
кувала район Падуя-Верона. Із США і Німеччини прибули найдосвід-
ченіші фахівці з боротьби з тероризмом. Вони запропонували так
званий "килимовий" варіант розшуку генерала, коли з використанням
значних сил протягом нетривалого часу проводиться прочісування
місцевості і "живого масиву". При цьому ставку було зроблено на те,
що терористи можуть "засмикатися" і тим самим виявлять себе. Крім
того, "килимовий" варіант не дасть терористам можливості змінити
місцеперебування, оскільки будь-які переміщення відразу ж потрап-
лять у поле зору поліції. За допомогою "килимового" варіанту кільце
пошуків до 20 січня звузилося до Падуї.

Довідка: Падуя - невелике містечко на півночі Італії, розташо-
ване за 77 кілометрів від Верони. Основну частину населення ста-
новлять студенти, тому Падаю ще називають "університетським
містечком".

26 січня, у другій половині дня в поліцейській дільниці Падуї за
номером "113" (поліція) пролунав дзвінок. Черговий зняв трубку:

- Поліцейська дільниця слухає, назвіть своє ім'я й адресу.
- Ні до чого це. Слухайте і записуйте точну адресу, де перебуває

генерал Дочиро... - скоромовкою, але досить чітко пролунало із слу-
хавки...

Черговий не повірив власним вухам. За словами особи, яка за-
телефонувала, Дочиро утримують у квартирі доктора Фаричеллі, яка
знаходиться на другому поверсі будинку супермаркету "Зія". Чергова
служба одержала чітку інструкцію: будь-яка інформація стосовно ви-
крадення генерала або "червоних бригад" має бути негайно передана
Бардзіні.

Хоча дзвінок був анонімним, Бардзіні відразу зрозумів, що його
вихід на мафію дав позитивні результати. У цій ситуації, коли ніякої
іншої інформації поліція не мала, часу для вагань не було - настав
час діяти.

Бардзіні одразу ж організував виїзд спецгрупи на місце події.
Прибувши на місце, "пантери" спочатку провели візуальне спостере-
ження через проріз у тенті вантажівки за другим поверхом будинку,
де під одним з вікон червоною фарбою була виведена велика літера
"А". Тут знаходилась квартира відомого і шанованого в місті доктора
Фаричеллі, яка й стала "народною в'язницею", де утримували одного-
єдиного в'язня - генерала Дочиро. Проведеною перевіркою було вста-
новлено, що сам доктор виїхав у справах до Рима, тому в даний час
у квартирі є лише його дочка Антуанетта, студентка історичного фа-
культету Веронського університету.

Оцінивши оперативну обстановку, Бардзіні  прийняв рішення
щодо початку проведення операції із звільнення генерала. І, не-
вдовзі, у чорних костюмах, що облягали тіло, в масках на обличчях
спецназівці, як пантери, один за одним вискочили з вантажівки і по-
бігли вздовж стіни супермаркету. Покупців там було мало, в основ-
ному жінки, які зайшли за продуктами до обіду. Зненацька до
супермаркету ввірвалася група здоровенних хлопців у чорних кос-
тюмах і масках. "Спокійно, без паніки! Ми з поліції!" - пролунав гуч-
ний голос.

Кілька стрибків - і "пантери" на другому поверсі. За охорону ге-
нерала Дочиро відповідала Антуанетта. 15 хвилин тому один з під-
леглих їй охоронців спустився до супермаркету, щоб купити продукти
до обіду. Попередньо було з'ясовано, що квартира доктора Фаричеллі
складалася з кухні,  вітальні і двох суміжних кімнат. В одній з них було
встановлено брезентовий намет, у якому й утримували генерала До-
чиро: на руках у нього - кайданки, на голові - навушники, з яких доно-
ситься ревіння "важкого металу". Намет, кайданки і навушники -
запобіжні заходи: генерал нікого не бачить, а чути може тільки тоді,
коли це необхідно терористам. Пішов сорок другий день його пере-
бування в "народній в'язниці".

Умовний стукіт у двері... За ним - звук ключа, що повернувся в
замку... Антуанетта, яка комфортно розташувалася в кріслі з газетою
в руках і ще двоє охоронців, котрі перебували в кімнаті, зовсім не вия-
вили ознак занепокоєння: думали, що повернувся Ріко з покупками...

Охоронець відчинив двері, увійшов до вітальні, як завжди, по-
клав пакети з провізією на трюмо, повільно подивився у дзеркало -
і... страхітлива гримаса застигла на його обличчі. У дзеркалі Ріко по-
бачив людей у чорному. Крізь прорізи масок їхні очі світилися, як у
пантер. І Ріко зрозумів: це -  кінець.

"Де генерал?" - тихо, але чітко запитав Бардзіні. Але охоронець,
заціпенівши на місті, навіть не зміг повернутися - так і стояв, дивля-
чись на "пантер" через відображення в дзеркалі. Слова застрявали у
нього в горлі. Проковтнувши слину, охоронець судорожно мотнув го-
ловою у бік кімнати і, знепритомнівши, впав на підлогу. Шум у вітальні
насторожив терористів. Згідно з інструкцією у разі спроби звільнення
генерала чи  в іншій надзвичайній ситуації охоронці мали наказ - не-
гайно вбити Дочиро...

Тому один з терористів, вихопивши з-за пояса пістолет, рвонувся
до намету, але... У наступну ж секунду його в'яле тіло вже розпласта-
лося на підлозі. Так зреагував на дії терориста один із спецназівців,
який у блискучому затяжному стрибку пролетів через усю кімнату і
збив терориста з ніг ударом приклада.

У той же момент до кімнати ввірвалися ще три "пантери", Бар-
дзіні метнув фінку, і вона намертво "зафіксувала" автомат іншого те-
рориста до косяка дверей. Опір був марним. Антуанетта, яка весь час
сиділа у кріслі із газетою в руках і спостерігала за дійством, так і не
встигла навіть щось сказати - такою швидкоплинною була операція.
Невдовзі терористи спускалися з другого поверху в кайданках. Опе-
рація завершилася. "Пантерам" знадобилося лише 19 секунд, щоб
без єдиного пострілу звільнити генерала Дочиро. 



У спадок Центральній Раді зали-
шився охоронний апарат, створений Тим-
часовим урядом у місті після Лютневої
революції 1917 р.

Розуміючи, що розробка нового за-
конодавства вимагатиме тривалого
часу, а налагодити державне управління
необхідно у найкоротший термін, 25
листопада (8 грудня) 1917 р. ЦР ухва-
лила Закон "Про виключне право Цен-
тральної Ради видавати законодавчі
акти УНР". Цей документ закріплював
положення про те, що до сформування
Федеративної Російської Республіки і
прийняття її Конституції право видавати
закони для УНР належить виключно до
компетенції Центральної Ради. Всі ж за-
кони і постанови, які мали силу на тери-
торії УНР до 27 жовтня (9 листопада)
1917 р., тобто до повалення Тимчасо-
вого уряду в ході збройного повстання у
Петрограді, оскільки вони не змінені і не
скасовані Універсалами, законами і по-
становами Центральної Ради, мали
силу і надалі як закони і постанови УНР.
У законі зазначалось, що "до прийдучих
змін законодавчим порядком полиша-
ються в силі і всі державні уряди і уста-
нови, які зоставалися на території
Української Народної Республіки по
день 7 (20) листопада 1917 р. з дотепе-
рішнім їх ділокругом, урядженням і шта-
тами як уряди і установи Української
Народної Республіки".

Отже, на території УНР залишалися
діючими ті правоохоронні органи, зок-
рема міліція, які були сформовані Тимча-
совим урядом та функціонували на
підставі ухвалених ним нормативно-пра-
вових актів.

Відповідно до чинного законодав-
ства УНР організація та діяльність укра-
їнської міліції базувалась на постанові
Тимчасового уряду "Про заснування мі-
ліції", ухваленій ще  17 (30) квітня 1917
р., якою Згідно з ним міліція визначалась
як виконавчий орган державної влади на
місцях, який перебуває у безпосеред-
ньому віданні земських та міських гро-
мадських управлінь. У міліції було
запроваджено такі посади: начальники
міліції та їх помічники, дільничні началь-
ники міліції та їх помічники, старші мілі-
ціонери та міліціонери. 

Усі міліцейські чини під час вико-
нання службових обов'язків повинні були
носити форму встановленого зразка.
Також міліція брала  холодну зброю та
револьвери.

Начальників міліції обирали та
звільнили з посад відповідно міські або
повітові земські управи, без визначення
строку їхньої служби. Помічників началь-
ників міліції призначали та звільняли зі
служби за поданням міліцейських керів-
ників відповідно міські та земські управи.
Право призначати на інші посади нада-
валося начальникам міліції.

На роботу до міліції приймалися
особи, які перебували у російському під-
данстві (Закон про громадянство Україн-
ської Народної Республіки був ухвалений
лише 2 березня 1918 р.) та яким випов-
нився 21 рік. На посади начальників  мі-
ліції та їх помічників мали призначати
осіб з освітою не нижче середньої, а на
всі інші посади - "особи досить грамотні".
У положенні було визначено і коло осіб,
які не підлягали прийому  в міліцію. До
такої  категорії, наприклад, належали
громадяни, які перебували під слідством
або судом за обвинуваченням у вчиненні
злочинів, неплатоспроможних боржники,
які перебували під опікою за марнотрат-
ство, утримувачі будинків розпусти тощо.  

Положення визначало порядок
звітності міліцейських керівників. Так, про
свою діяльність начальник міліції пови-
нен був надавати щорічно через повітову
земську або міську управи звіт відповідно
повітовому земському зібранню або мі-
ській думі.

До компетенції міністра внутрішніх
справ УНР належали питання загального
керівництва діяльністю міліції, видання
інструкцій та наказів, які визначали тех-
нічний бік її діяльності, огляд ревізії мілі-
цейських установ, складання кошторисів
на їх утримання. Керівниками Генераль-
ного секретарства (з 11 (24) січня 1918 р.
- міністерства) внутрішніх справ за часів
Центральної Ради були: В.К. Винниченко
-  політичний і державний діяч, письмен-
ник; П.О. Христюк - політичний і держав-
ний діяч, публіцист, літературознавець;
М.С. Ткаченко -. політичний діяч, адвокат. 

Наприкінці грудня 1917 р. до Гене-
рального секретаріату надійшло про-
хання від українців-міліціонерів м. Києва
про підпорядкування місцевої міліції без-
посередньо Генеральному секретарству
внутрішніх справ. Ця справа була вине-
сена для обговорення на засіданні Гене-
рального секретаріату 3 (16) січня 1918
р. Доповідачем виступав товариш (за-
ступник) генерального секретаря внут-
рішніх справ Л.І. Абрамович. Остаточного
рішення на цьому засіданні не було при-
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Охорона правопорядку - одне з головних питань, яке вирішують органи влади та
управління в будь-якій державі. З усією гостротою постало воно й перед керівниц-
твом УНР, яку було проголошено ІІІ Універсалом Центральної Ради, ухваленим 7(20 за
н. ст.) листопада 1917 року. У цьому документі зазначалось: "Однині Україна стає Ук-
раїнською Народною Республікою. До Установчих Зборів України вся власть творити
лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Централь-
ній Раді, і нашому правительству - Генеральному Секретаріатові України".



йнято, а була ухвалена постанова дору-
чити Генеральному секретарству внут-
рішніх справ вирішити це питання
спільно з Київською міською управою.
Але, зважаючи на наступ радянських вій-
ськових частин та вимушене через це за-
лишення Києва українським урядом,
вирішення вищезгаданого питання було
відкладено.

11(24) січня 1918р. на засіданні
Малої ради, яка згідно із законодавством
УНР у міжсесійний період користувалася
правами ЦР, було ухвалено ІV Універсал
Української Центральної Ради. Цим до-
кументом проголошувалось, що "Україн-
ська Народна Республіка стає
самостійною, ні від кого незалежною,
вільною, суверенною державою україн-
ського народу", а також доручалось
уряду підписати мирний договір з держа-
вами Четверного союзу та "твердо і рі-
шуче взятись до боротьби" з ворогами
УНР. Після закінчення мирних перегово-
рів передбачалося "розпустити армію
зовсім, а потім замість постійної армії за-
вести народну міліцію". Але вже 16 (29)
січня 1918 р. у Києві розпочався зброй-
ний виступ частини міського гарнізону і
робітників заводу "Арсенал" проти Цен-
тральної Ради. І, хоча, виступ 22 січня (4
лютого) було придушено військовими
частинами, вірними Центральній Раді,
він примусив відволікти з фронту майже
всі військові сили, що дало змогу радян-
ським військовим частинам наблизитись
до столиці і розпочати артилерійський
обстріл та облогу міста. 25 січня члени
Центральної Ради та Ради народних мі-
ністрів виїхали з Києва до Житомира. На-
ступного дня до міста вступили війська
РСЧА під командуванням М. Муравйова.
На території України, підконтрольній ра-
дянській владі, державні органи УНР
були замінені радянськими, це саме сто-
сувалось і правоохоронних органів, зок-
рема міліції.

27 січня 1918 р. у Брест-Литов-
ському делегація Української Народної
Республіки підписала з представниками
країн Четверного союзу мирний договір,
а через три дні за згодою Центральної
Ради було підписано заклик до німець-
кого народу з проханням надати україн-
цям військову допомогу. 8 лютого
кайзерівські війська почали просування
вглиб України. Маючи німецьку військову
підтримку, українські військові частини
перейшли у наступ і вже 2 березня всту-
пили до Києва. На території України,
звільненої від Червоної Армії, було від-
новлено дію законодавства УНР.

" Тимчасове положення про міліцію"
Тимчасового уряду діяло без змін на те-
риторії УНР аж до 5 березня 1918 р., коли
на засіданні Малої ради було ухвалено
Закон "Про передачу міліції м. Києва в
розпорядження Міністерства внутрішніх

справ". Цим Законом визначалось, що у
розвиток та доповнення діючого законо-
давства про міліцію "...підлеглість міліції
столиці Української Народної Республіки
м. Києва Київському міському самовряду-
ванню касується і вся міліція переходить
в безпосередню підлеглість і розпоряд-
ження Міністерства внутрішніх справ".
Відтепер начальник київської міліції мав
призначатися наказом міністра внутріш-
ніх справ УНР, а не обиратися, як це було
раніше. 14 березня 1918 р. наказом мініс-
тра внутрішніх справ начальником київ-
ської міліції було призначено П.О.
Богацького - громадського діяча, пись-
менника, журналіста, підпоручика колиш-
ньої царської армії, який до нового
призначення з 10 квітня 1917 р. очолював
міліцію Київського повіту. Згідно з цим за-
коном Міністерству внутрішніх справ на-
давалось також право призначати
помічників начальника столичної міліції і
начальників районів, визначати поділ
Києва на міліційні райони, встановлювати
штати та оклади грошового утримання мі-
ліціонерів. Видатки на утримання київ-
ської міліції, обчислені Міністерство
внутрішніх справ, покривалися коштами,
які асигнувалися з Державної скарбниці в
розмірі 50 відсотків та на 50 відсотків за-
безпечувалися коштом з бюджету Київ-
ської міської думи. Діяльність столичної
міліції, як і раніше,  регламентувалась
нормами "Тимчасового положення про
міліцію", ухваленого колишнім Тимчасо-
вим урядом.

Слід зауважити, що переважно со-
ціалістична за орієнтацією Центральна
Рада та її керівництво до початку зброй-
ного конфлікту з радянською Росією
стояли на платформі національно-тери-
торіальної автономії України у складі
майбутньої Російської федеративної
держави, а тому не вважали за доцільне
розбудовувати українські Збройні сили,
відносячи питання військового будівниц-
тва до компетенції федерації. Але після
початку збройної боротьби, розуміючи,
що відстояти українську державність
можна лише маючи власну армію, керів-
ництво УНР прийняло низку заходів,
спрямованих на її розбудову. Так, 3 (16)
січня 1918 р. Мала рада ухвалила "Закон
про створення народного війська", у
якому зазначалося, що "для оборони рід-
ного краю від зовнішнього нападу заво-
диться в Українській Народній Республіці
народне військо (народна міліція)" та до-
ручалося Генеральному секретарству
військових справ "негайно виробити
закон про народну міліцію". Позиція Цен-
тральної Ради щодо створення міліційної
армії була підтверджена й у ІV Універ-
салі, де зазначалося: "З тим, як армія бу-
дете мобілізуватись, приписуємо
відпускати вояків, після підтвердження
мирних переговорів - розпустити армію

зовсім, а потім замість постійної армії за-
вести народну міліцію...". Отже ЦР, як і
радянський уряд Росії, на початковому
етапі державотворення помилково вва-
жала за необхідне створення у майбут-
ньому - замість регулярної армії та
штатної міліції - "народного війська", яке
після закінчення війни мали бути пере-
творена на народну міліцію. Тому пи-
тання удосконалення організаційно-
правових засад діяльності, фінансу-
вання, підготовки кадрів, збільшення
штатів уже існуючої міліції приділялось
недостатньо уваги. 

Внаслідок недосконалості правової
бази діяльності, нестачі чисельності та
низької професійної підготовки кадрів мі-
ліція була неспроможна самотужки за-
хистити населення від зростаючої хвилі
злочинності. У доповіді адміністраційної
комісії про стан міліції її член С. Куре-
ленко повідомляв: "... кого тільки не було
у складі міліції; починаючи від дезертирів
і карних елементів, що їх випущено було
на підставі амністії з в'язниці, і кінчаючи
каліками офіцерами, - все було тут, не
було тільки старих "городових", старих
"поліцейських". Керівники міліції (началь-
ники) мінялися майже щотижня".

На допомогу міліції, особливого для
боротьби з поширеними переважно у сіль-
ській місцевості  масовими погромами ма-
єтків землевласників, розграбуванням
цукрових заводів (наприклад, на Горо-
доцькому цукровому заводі в листопаді
1917 р. було розграбовано до 2000 пудів
цукру), незаконним вирубуванням лісів
тощо, урядом УНР залучались міліційні
формування "Вільного козацтва". Порядок
їх організації було регламентовано стату-
том "Вільного козацтва на Україні", ухва-
леним Генеральним Секретаріатом 13
листопада 1917 р. У ньому зазначалось,
що "під час війни "Вільне козацтво" бо-
реться з дезертирством, при демобілізації
вживає всіх заходів, щоб не були порушені
порядок та спокій населення, охороняє
громадян та добро мешканців від їх зни-
щення і грабування". Керівництво діяль-
ністю цих організацій з охорони
громадського порядку на місцях поклада-
лося на відповідні органи місцевої влади
(начальник міліції, комісар).

У великих містах, крім вищезгада-
них козачих формувань, подекуди ство-
рювались формування з офіцерів та
студентів. Наприклад, у Києві певний час
існувала "воєнна міліція", що складалася
переважно з офіцерів та юнкерів, і ок-
реме формування української міліції з
числа студентів Київського університету.
А в містечку Жванці Кам'янець-Поділь-
ського повіту було створено загін жіночої
міліції, який енергійно боровся з  контра-
бандистами.

У лютого 1918 р. згідно з наказом
міністра військових справ УНР було ство-
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рено спеціальну міліцію для охорони за-
лізниць, яка підпорядковувалась "на-
чальнику військових сполучень".

Після звільнення переважної час-
тини території України від радянських
військ УНР у другій половині березня
1918 р. ухвалив рішення про припинення
діяльності організації "Вільного козац-
тва". Натомість було вирішено передати
кредит у сумі 130 млн.  крб.,  виділений
на його організацію, у розпорядження мі-
ністра внутрішніх справ на організацію
міліції. На потреби міліції м. Києва Радою
народних міністрів УНР 22 березня 1918
р. було асигновано  500 тис. крб. Це свід-
чило про зміну курсу уряду УНР щодо по-
дальшої розбудови міліції та про
розуміння ним необхідності існування
добре зорганізованої штатної міліції.

На той час в Українській Народній
Республіці склалася загрозлива криміно-
генна ситуація, зумовлена важким еконо-
мічним становищем народу, згортанням
виробництва і трудової зайнятості в умо-
вах воєнних дій, слабкістю центральної і
місцевої влади, нігілістичним ставленням
населення до законодавчих приписів
влади, наявністю у громадян великої
кількісті зброї, придбати яку в умовах во-
єнних дій не становило труднощів, акти-
візацією злочинних елементів з числа
тих, які втекли або були випущені ще в
1917 році з тюрм, тощо. Така криміно-
генна ситуація не могла не тривожити
уряд УНР.

Виконуючи свої обов'язки у склад-
них умовах повоєнної розрухи, міліція
УНР докладала чимало зусиль у бо-
ротьбі зі злочинністю, несла службу з
охорони громадського порядку, залуча-
лась до збору податків тощо. Також мілі-
ція боролася з самостійними обшуками і
реквізиціями, що набули значного поши-
рення. Так, у рапорті начальника міліції
Подільського району м. Києва зазнача-
лось: "Були одержані відомості, що неві-
домими у військовій формі проводяться
перевірка документів і обшук громадян.
Я відправився на місце події. Ми зустріли
загін з 15 чоловік на чолі з Лясковецьким,
який розшукувався як ініціатор самочин-
них обшуків, які мали місце в останні дні
на Подолі і інших частинах міста. Ляско-
вецький був заарештований і доставле-
ний у районний відділ, звідки для
з'ясування особи і реєстрації злочинів на-
правлений в уголовно-розшуковий від-
діл". (Стиль та орфографії оригіналу
збережено.-Прим. Ред.)

Одним з пріоритетних напрямів діяль-
ності міліції на той час стали заходи,
спрямовані на вилучення зброї у насе-
лення. Як характерний приклад такої ді-
яльності міліції та труднощів, що виникли
в її роботі, можна навести витяг із звіту
начальника міліції Острозького повіту Во-
линському губернському інспектору мілі-

ції за березень - початок квітня 1918 р.:
"... У зв'язку з обеззброєнням громадян-
ства, то надії себе не виправдовують.
Частина зброї здана охоче належним
владам, в деяких селах по одній-дві руш-
ниці та  пістолетів відібрано. Безумовно,
що ще багато зброї притаєно, яку, незва-
жаючи на обшуки, зараз неможливо
знайти. Повинен зазначити, що, вико-
нуючи постанови, громадянство дуже во-
роже відноситься до міліції, найбільш до
резерву міліції. Не розпізнавши навіть,
що це за загін, яка його мета, населення
зустрічає виразами: "грабіжники", "хулі-
гани", "барбоси" і т.п. Правда, по з'ясу-
ванню завдання загону і загального
становища Держави, громадянство в ба-
гатьох селах задовольнялося  пояснен-
нями і відношення змінювалось.
Приїжджаючи в села, провадив таку так-
тику: кликав місцевого Комісара, пропо-
нував призначення ним по потребі
понятих і міліціонерів розсилав на обшук.
Правда, громадянство такою тактикою
ображувалось, але по скінченню обшуків
скликав по можливості сходи, яким за-
значав неумістність спочатку робити
сходи, позаяк це давало б можливість
все  неналежне до одібрання поховати,
громада безумовно задовольнялась.

Особливий випадок стався в селі
Майкові. Приїхавши до села і вживши
попереду зазначену тактику, розіслав на
обшуки. За декілька хвилин одержав до-
повідь Начальника Довжанської Волос-
ної міліції із Пашуків, куди він був мною
надісланий з 6 міліціонерами для за-
арештування прихованих винокурців,
що там противляться і не допускають до
обшуків. Я пішов з декількома міліціоне-
рами туди. Прибувши на місце, виявив,
що особливого нічого немає, наказав ви-
конувати мої розпорядження далі. Не
скінчивши справи тут, одержв нове до-
несення із Майкова, що там зібралася
громада, пограбувала з возу  складені
на ньому відібрані речі, вимагає 1000
крб. якоїсь застави і хоче обеззброїти мі-
ліцію.

Почувши такі відомості, швидко з
бувшими зі мною міліціонерами виїхав
до Майкова. У Майкові застав громаду
розбурканих людей біля залишихся там
міліціонерів. Задля того, щоб можна
було виявити становище ставшогося
бешкету, необхідно було вилучити із на-
товпу заколотників за вказівкою вахміс-
тра, який був весь час у Майкові, що я
зробив. Під час вилучення з натовпу цих
заколотників, громада здійснювала опір,
на що мною виданий наказ міліціонерам
взяти їх силою, а натовп розігнати, що
теж було зроблено. Натовп розбігся по
різним шляхам і підняв на нас стріля-
нину, зробивши до 7 пострілів. Поба-
чивши таке становище, я наказав загону
дати декілька  залпів вгору, після яких

все ж з боку Майківців було з кілька по-
стрілів. На всі заклики до існуючої гро-
мади не опиратися і особливо не
стріляти нічого не допомагало. Тоді
мною був надісланий верхівець в Гощу
до німецького Коменданта за допомо-
гою. В час, коли виїхав верхівець,  на-
товп заспокоївся і став сходитися до
місця випадку, зрозумівши що справа не
жарт, прохав відпустити заарештованих
і уже плакався на свій випадок. Зіб-
равши більшу громаду, почав вести ба-
лачку про випадок і ультимативно
пропонував негайно здати яку є зброю
та привести для заарештування по їхнім
промовам уголовного заколотника Ми-
хайла Матвійчука, котрий в час заареш-
тування других утік. Після моєї вимоги
була здана тільки одна рушниця. Позаяк
був пізній час, примушений був зали-
шити Майков,  але з наказом, що коли
не будуть доставлені в Гущу рушниці,
вранці загін за допомогою німців при-
буде для поголовного обшуку, і з тим за-
лишив Майков, забравши
заарештованих. Вранці Комісар села
Майкова доставив 6 рушниць, а про
Матвійчука зазначив, що його в селі
нема. Заарештовані приведенні мною
до Острога, передані  Судовому Слід-
чому, по постанові якого вже сидять у
в'язниці..." (Стиль та орфографія ори-
гіналу збережено. - Прим. ред.)

У випадках, коли сил місцевої міліції
для обеззброєння населення не виста-
чало, на допомогу їм залучались вій-
ськові підрозділи армії УНР та німецької
армії. Так, для обеззброєння населення
м. Києва та столичного повіту залучались
військовослужбовців військового форму-
вання Січових Стрільців, які несли також
службу з охорони Центральної Ради.

Доба Української Центральної Ради
закінчились 29 квітня 1918 р., коли внас-
лідок державного перевороту до влади
прийшов гетьман Павло Скоропадський.
Німецька військова влада, підтримуючи
гетьмана, наголосила, що в разі виступу
проти нової влади українських військових
частин, котрі залишилися вірними Цен-
тральній Раді, їх буде вщент розгром-
лено німецькими військовими
підрозділами, які значно переважали ук-
раїнські за чисельністю. Командиру вій-
ськового формування Січових Стрільців,
яке відмовилось перейти на службу до
гетьмана, Євгену Коновальцю було до-
зволено лише взяти під охорону голову
Центральної Ради професора Михайла
Грушевського. Українська міліція, пере-
важна більшість працівників якої продов-
жувала виконувати службові обов'язки,
невдовзі була переформована у Дер-
жавну варту. 

Петро Михайленко
Володимир Довбня.
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Мої щаслИві 
та суМні 
ДорогИ Продовження. 

Початок  у №№ 5-12`2016
та 1-2`2017.

Навчання мене окрилює 
Але це станеться згодом. А поки що я – старший лейте-

нант міліції Віктор Гвоздецький - працюю старшим оператив-
ним уповноваженим і водночас навчаюся у Київській вищій
школі МВС СРСР. І я, справді, люблю свою роботу, й мені до
снаги навчання.

Скажу відверто, навчання мене окрилює. Особливо, коли
студіюючи предмети, доводиться перечитати купу підручників,
науково-методичних посібників, спеціальної літератури, і таки
«докопатися» до істини, зрозуміти суть, то одержуєш вели-
чезне задоволення і майже фізично відчуваєш, як на спині під
лопатками «прокльовуються» крила.  Мені подобаються кур-
сантські сесії, позитивно заряджають самі іспити. Хочеться
відчути, наскільки плідною була моя навчальна робота впро-
довж семестру. Я обов’язково йшов першим складати іспит. А
мої конспекти переходили до рук однокурсників. І частенько
вони знаходили там те, чого не встигли прочитати в останню
ніч перед екзаменом. Мені ж казали: «Не йди нікуди, зали-
шайся до кінця іспитів, аби був «під рукою», якщо потрібна
буде твоя консультація».  Я робив це з задоволенням. 

Загалом у навчанні, як і в будь-якій справі, я любив (і
люблю) все доводити до логічного завершення. Якщо взявся
студіювати якийсь предмет, то маю його знати обов’язково. І
одержую від цього величезне задоволення. Але тяга до юрис-
пруденції у мене особлива. Я люблю її, як математику. Хоча
юрист – це гуманітарій, та у нього, я б сказав, математичний
склад розуму. Юриспруденція живе за точними математич-
ними правилами. В ній два плюс два має бути чотири (не п’ять
і не три). Тобто, якщо є склад правопорушення, то має бути
«чотири»: об’єкт, суб’єкт, об’єктивне, суб’єктивне. Коли ж
цього немає, то нема і правопорушення.

Додам, що навчання в Київській вищій школі МВС СРСР
це   також період професійного мужніння. Окрім того, це ще й
період входження в наукову діяльність. Я спілкувався з на-
уковцями вищої школи, почав писати перші науково-дослід-
ницькі статті. Вивчав досвід колег, досліджував, застосовував
у практичній  роботі. До речі, окрім «пивної» справи, про яку
вже розповів, зупинюсь на ще одній цікавій неординарній
справі, яка теж увійшла в мої наукові дослідження. Вона стала
початком знаменитої справи про зловживання і розкрадання
соціалістичної власності в київському ресторані  «Столич-
ний». Сьогодні мало хто знає, як починалася ця історія. Хоча
інтерпретації є різні.  Кілька років тому мене та ще кількох пра-
цівників міліції запросили на один із телеканалів  поговорити
про цю справу, її витоки, хід розслідування і завершення. Коли
в попередній розмові я почув, як саме інтерпретуються той
час, ті події людьми, котрі відносно причетні до цієї справи,
але беруть на себе «сміливість» говорити, навіть не бувши на
місці злочину, то відмовився брати участь у цій виставі.  Але

для тих, хто приходить нам на зміну, вочевидь, цікаво знати,
як все було насправді.

Події розгорталися таким чином. Рік 1973-й.  Мені, стар-
шому оперуповноваженому Московського райвідділу міліції,
стало відомо, що завідувач виробництвом ресторану «Сто-
личний» Йолкіна Лідія Лазарівна нечесним шляхом отримала
кооперативну квартиру. А саме, щоб стати господинею квар-
тири, вона дала чималий хабар голові житлового кооперативу
«Автобус-1».  Оперативні розслідування підтвердили факт
дачі хабара. І я з групою працівників Московського райвідділу
міліції робив санкціонований обшук у квартирі Йолкіної (на
проспекті 40 років Жовтня, на першому поверсі), як у людини,
давала хабар. Тобто, цей перший обшук не стосувався роботи
Йолкіної в ресторані «Столичний». 

Ми подзвонили у двері. Відчинив чоловік Лідії Лазарівни.
За ним «виплила» з кімнати й сама господиня – огрядна жінка,
яку можна було б назвати навіть привабливою, якби не по-
гляд: щось у ньому було, сказати б, не симпатичне. Пізніше я
зрозумів – це був погляд жінки, зіпсованої грошима. 

Ми сказали про причину візиту і пред’явили постанову на
проведення обшуку. Далі сталося неочікуване. Чоловік Йолкіної
блискавично схопив постанову і неймовірно  швидко… з’їв  її.

-Чоловіче добрий, - кажу йому спокійно, - навіщо ви псуєте
свій шлунок. Папір важко перетравлюється.  Та й даремно ви
ризикуєте здоров’ям, бо хоч ви і з’їли постанову, а обшук ми
все одно робитимемо. 

Квартира була багато обставлена. І ще впадала в око ве-
лика кількість виробів з кришталю: різноманітні вази, вазочки,
фужери, чарки, стопки, склянки, келихи, люстри, художньо-
прикладні вироби тощо. Просто якийсь музей кришталю.  Мої
співробітники почали обшук, а я сів на стілець і став  писати
протокол. Підходить до мене Лідія Лазарівна і каже:

-Синку, на цьому стільці сидів  Генеральний прокурор Ра-
дянського Союзу Руденко. Ти навіть уявити не можеш, що з
тобою буде завтра, коли він дізнається про цей обшук. Кинь
це все, припини обшук, не займайся цим!

-Ні, - відповідаю, - ви бачили постанову. У нас є ще й копія.
І обшук зробимо, і кришталь вилучатимемо, і все робитимемо
за законом.

На цей момент я не знав, що паралельно зі мною проти
Йолкіної (утім не Йолкіної-хабарниці, а Йолкіної-завідуючої ви-
робництвом ресторану «Столичий») проводить оперативну
розробку Міністерство внутрішніх справ України. Але у опера-
тивників міністерства не було доказової бази для порушення
кримінальної справи. Тож матеріали про дачу Йолкіною ха-
бара дозволяли їм почати реалізацію матеріалів по ресторану
«Столичний». Тобто, провівши обшук в квартирі Лідії Лаза-
рівни, ми фактично ініціювали їх реалізацію.  Так починалася
ця історія. Але після обшуку МВС забрало з нашого райвідділу

Віктор Гвоздецький
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всі матеріали щодо дачі Йолкіною хабара. Згодом у Міністер-
стві була організована виставка кришталю Йолкіної. Але по-
давалися ці вироби як вилучені міністерством речові докази
у справі по ресторану «Столичний».  Що ж до ролі Москов-
ського райвідділу міліції в реалізації цієї справи працівники мі-
ністерства скромно промовчали. На жаль, не згадав про це у
своїй публікації в «Неделя.UA» (04.03.2017р.) і колишній на-
чальник відділу БХСС УВС міста Києва полковник міліції Бо-
родокін Григорій Олексійович.

***
У напруженій роботі, в навчанні час плине швидко. 1976-

го я успішно закінчив Київську вищу школу МВС СРСР. На-
чальником Школи на той час був генерал Дегтярьов Іван
Леонтійович. Він багато зробив для того, щоб  Школа випус-
кала достойних фахівців. Дуже вимогливо ставився до під-
бору кадрів. Тут працювали високого професійного рівня
викладачі, науковці.  Була пристойна навчально-матеріальна
база. В курсантах у цьому навчальному закладі  бачили не
просто курсантів, а колег по міліцейській справі. Як на мене,
тут була доброзичливо-вимоглива атмосфера, яка сприяла
навчанню, заохочувала до здобуття знань.

Незабаром по завершенні навчання я одержав нове при-
значення.  Начальник УВС міста Києва генерал Захаров В.Ф.
рекомендував мене на посаду заступника начальника Мос-
ковського районного відділу внутрішніх справ з політико-ви-
ховної роботи. Це був новий досвід,  надзвичайно
відповідальна і цікава робота.

Заступник начальника з політико-виховної роботи
Отже, рік 1976-й. Я відкрив нову сторінку моєї професій-

ної історії, яка, насправді, невід’ємна від історії нашої
країни.  Мені тридцять два. На погонах додалась ще одна
зірочка – я капітан міліції. І я – замполіт (прошу вибачити
мені за те, що залишаю звичне для слуху багатьох читачів
скорочення назви посади заступника начальника з політико-
виховної роботи). Сказати, що я став відповідальнішим, не
зовсім правильно, бо до будь-якої своєї роботи, посади я за-
вжди ставлюся з абсолютно повною відповідальністю. Таке
в мене виховання, такий характер. Але, скажу так, межі від-
повідальності розширилися. Адже керівна робота в район-
ному відділі внутрішніх справ це дещо інше, ніж робота
виконавця. Це  управлінська діяльність. Ви, мабуть,
пам’ятаєте, що ази управління я вже мав можливість піз-
нати. А на цій посаді почалися перші успіхи і перші невдачі
моєї управлінської діяльності. Вочевидь не все зразу вда-
валося ідеально, адже необхідно було приймати управлін-
ські рішення на рівні заступника начальника міліції такого
величезного району столиці, як Московський. Крок за кроком
з допомогою начальника райвідділу, колективу я досить ус-
пішно і оперативно пройшов період становлення на цій по-
саді й відчув, що насправді є позитивні результати.

Зауважу:  робота замполіта – це публічна робота.  Ти пра-
цюєш з людьми. І не тільки з кадрами свого райвідділу, а й з
населенням. Ми обов’язково проводили зустрічі з жителями
району, спілкувалися, відповідали на запитання, роз’яснювали
певні положення нормативних актів, прислухалися до пропо-
зицій людей. Можливо сьогодні, в  2016-му, молодому чита-
чеві такі зустрічі видадуться фантастикою, але нагадаю, що
це були сімдесяті роки минулого сторіччя. Тоді населення не
боялося міліції, а знало, що вона (міліція) спробує йому до-
помогти. 

Міліція насправді була з народом. Це не просто високі
слова, такою була дійсність. Звісно, траплялися серед пра-
цівників органів внутрішніх справ перевертні, але то лише по-
одинокі випадки. Набагато пізніше міліція своїми діями

дискредитувала себе. Позитивні, справжні правоохоронці зі
світлим розумом і чесним серцем залишилися в меншості.
Власне відтоді люди, коли бачили, що назустріч йде (або сто-
їть неподалік) міліціонер, намагалися швидше перейти на
другу сторону вулиці. Сподіваюся, що нинішні реформи змо-
жуть відновити довіру народу до міліції (поліції).

Окрім названих функціональних обов’язків замполіт, на рівні
з начальником райвідділу, підтримував зв’язки з представни-
ками влади партійної та радянської. Тобто представляв інтер-
еси райвідділу міліції в районних та міських органах державної
влади, виконкомах районної, міської рад депутатів трудящих
тощо. Так сталося, що начальник – людина старша за мене і
набагато досвідченіша, зазвичай, на такі публічні зустрічі від-
правляв мене. «Ти молодий, казав він, - ти замполіт, і ти пред-
ставляєш наш райвідділ. Дій!».  Я навіть не одразу здогадався,
що таким чином, таким педагогічним прийомом він давав мені
можливість удосконалювати професійний рівень, підвищувати
досвід публічного посадовця. Я виступав на різних пленумах,
конференціях та інших відповідальних заходах районного та
міського масштабу, де доповідав, пояснював, аргументовано
захищав, якщо була така потреба, політику діяльності нашого
райвідділу. І скажу відверто: виходило досить непогано. 

Розумію, що успіхи, накопичення досвіду, підвищення фа-
хового класу досягалися завдяки людям, які мене оточували.
Тому з теплом і вдячністю згадую своїх керівників – начальників
Московського районного відділу міліції міста Києва за період
моєї у ньому служби. Усі вони допомагали мені удосконалюва-
тися професійно.  Коли я прийшов працювати в райвідділ по-
стовим патрульним, начальником був майор міліції Дунаєв
Юрій Дмитрович, потім керівництво прийняв підполковник мі-
ліції Степанюк Федір Степанович, за ним - капітан міліції Вірич
Микола Данилович, пізніше - підполковник міліції Булат Євген
Григорович, естафету від якого прийняв полковник міліції От-
рошко Михайло Тихонович.  Михайло Тихонович – це та лю-
дина, яка фактично мене «вирощувала» як замполіта, як
майбутнього начальника райвідділу, яка щиро і ненав’язливо
передавала мені досвід, навчала фахової майстерності. Його
методи навчання були новаторськими і, я б сказав, сміливими.
Адже довіряв молодому замполіту (молодому за віком і моло-
дому посадовцю) приймати важливі й складні рішення. Він по-
кладався на мене, радився зі мною. Казав: «Вікторе, давай
подумаємо, як зробити…», - і називав проблему. Прислухався
до моєї думки. Він виховував мене як молоду людину, як, мож-
ливо, і сина.  Я вдячний долі за те, що мені довелося працю-
вати під керівництвом такого висококласного фахівця, такого
чутливого педагога, такої прекрасної Людини.    

Хочеться публічно озвучити щиру подяку багатьом співро-
бітникам Московського райвідділу міліції м. Києва часів, коли
мені пощастило працювати разом з ними. Хай вас, шановні
читачі, не втомлюють прізвища. Адже ці люди на своїх постах
намагалися робити світ кращим, чистішим. І їм це певною
мірою вдавалося. Тож з повагою і вдячністю називаю імена
начальників відділення БХСС підполковника міліції Карплюка
Михайла Пантелійовича, підполковника міліції Рибченка Геор-
гія Олександровича; оперативних працівників Миколи Гро-
мова, Миколи Черевичного, Леоніда Товби, Петра
Крижанівського, Василя Левошка, Івана Москаленка та інших
моїх колег. Усі вони пройшли велику школу міліцейського
життя, окремі з них стали  керівниками служб центрального
апарату Міністерства внутрішніх справ України, полковниками
і генералами. Скажімо, Микола Єфремович Черевичний був
призначений начальником управління внутрішньої безпеки
МВС України, закінчив службу генералом. Василь Іванович
Левошко очолював службу БНОН (боротьба з незаконним обі-
гом наркотиків) МВС України, полковник міліції.

На посаді замполіта я пропрацював до 1979 року. Це цікава
і незабутня сторінка історії мого життя і життя нашої країни.
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Глава 5
НАЧАЛЬНИК 

ДАРНИЦЬКОГО РАЙВІДДІЛУ МІЛІЦІЇ

Але спочатку було інше призначення 
Наприкінці квітня 1979 року мене, тридцятичотирирічного

капітана міліції,  призначають на посаду начальника Відділу
внутрішніх справ виконкому Дарницької районної ради народ-
них депутатів міста Києва. 

Але перед тим у моїй біографії, професійному житті ста-
лася цікава, втім дещо несподівана історія. Для мене осо-
бисто  несподівана. Адже я й досі не знав, що начальник УВС
міста Києва генерал Захаров Віталій Федорович придивля-
ється до мене, спостерігає за фаховими успіхами, за тим, як
сприймаю невдачі, як розв’язую проблеми, які рішення при-
ймаю в неординарних ситуаціях. Не знав, що в нього були
певні плани щодо мого кар’єрного застосування. І коли на по-
чатку 1979 року  на нараду у райвідділ прибув начальник УВС,
це нікого, й мене в тому числі, не здивувало, бо у генерала
Захарова такі візити були не винятком, а правилом. Та цього
разу він запропонував  начальнику райвідділу полковнику От-
рошку відпустити мене з посади замполіта  райвідділу в Уп-
равління внутрішніх справ столиці, у карний розшук. 

-Михайле Тихоновичу, - сказав генерал, - як дивишся на
те, що ми заберемо у тебе цього здібного хлопця? Нехай вия-
вить своє вміння працювати ще і в карному розшуку. Це стане
своєрідним екзаменом перед можливим новим призначенням.

Далі у генерала відбулася відверта розмова з моїм на-
чальником, про зміст якої я довідався лише через три місяці.
А говорили вони про те, що, незважаючи на мою молодість і
не такий вже й багатий досвід служби в міліції,  мені, на їх пе-
реконання, можна довірити керівництво райвідділом міліції.
Бракувало, як кажуть, одного штриха до завершення картини.
Тобто, до того моменту я вже на практиці знав, що таке діяль-
ність тих чи тих служб міліції. А саме: дільничним інспектором
був, дізнавачем був, БХССником був, замполітом був. А в кар-
ному розшуку не працював ще жодного дня. Тож  генерал За-
харов приймає рішення перед призначенням мене
начальником райвідділу випробувати мої можливості в кар-
ному розшуку. Відтак, за наказом начальника УВС столиці, на-
прикінці січня 1979 року я обіймаю посаду начальника
відділення управління карного розшуку УВС м. Києва. Заступ-
ником у мене стає досвідчений оперативник полковник По-
тіпко Григорій Павлович (він по закінченні мого, сказати б,
стажування і очолить відділення). Три місяці працюю, вчусь
організації розшукової роботи, стажуюся. Вочевидь успішно

пройшов цей випробувальний термін.  Одержав позитивні
оцінки колег. І заступник начальника УВС, начальник управ-
ління карного розшуку підполковник Матусевич Мирослав Ан-
тонович також потвердив, що «екзамен» я склав на відмінно,
отже мені можна довірити райвідділ міліції. 

Наприкінці квітня генерал Захаров призначає мене на-
чальником Дарницького районного відділу внутрішніх справ.
Та до підписання наказу відбулося декілька процедур, що пе-
редували призначенню. Кандидат на посаду такого рівня, як
начальник райвідділу міліції, мав пройти співбесіди з керівни-
ками районної та міської партійної і державної влади. Це не
були поверхові розмови для «галочки», а грунтовні співбесіди.
Керівників району цікавило багато чого: управлінський, опе-
ративний і публічний досвід, бачення діяльності райвідділу мі-
ліції, перспективний план роботи, мої організаторські
здібності,  вміння працювати з людьми, знання в певних галу-
зях промисловості, мої уподобання… Перший етап співбесід
пройшов успішно. На цьому рівні я одержав згоду на моє при-
значення начальником райвідділу міліції. 

Другий етап - обов’язкові співбесіди в Київському міськкомі
партії та виконкомі Київської міської ради народних депутатів.
Тут також  розмови були непростими. Крім професійних запи-
тань, ставили несподівані, які, на перший погляд, абсолютно
не стосувалися теми майбутньої роботи. Таким чином «діаг-
ностували»  моє вміння оперативно реагувати на форс-ма-
жорні ситуації тощо. На другому етапі мені також дали
«зелене світло». Третій етап  - це співбесіда з заступником мі-
ністра внутрішніх справ України. І тільки після усіх співбесід
відбувалося підписання наказу про призначення.  Таку кад-
рову політику вважаю однозначно правильною. На жаль, сьо-
годні є начальники райвідділів міліції, які взагалі не бачили
міністра внутрішніх справ, співбесіду на рівні заступника мі-
ністра вони також не проходили. Їх просто призначили – і пра-
цюй. На час мого кандидатства на посаду начальника
райвідділу міліції відповідальність і вимогливість у питаннях
добору кадрів  дозволяли, зазвичай, приходити на керівні по-
сади людям професійним, порядним, патріотичним. Вочевидь
тому, скажімо, начальники міліції тоді працювали по десять і
більше років. Такий досвід не можна забувати, його варто пе-
редавати у спадок. 

Для мене сама процедура призначення - це теж була
певна  школа життя, школа роботи з кадрами, добору на від-
повідні посади фахівців з високим потенціалом. 

Начальник УВС міста Києва генерал Захаров підписав
наказ про моє призначення і він же представив мене колек-
тиву райвідділу.



Дарницький райвідділ і я 
Моє входження в Дарницький райвідділ міліції і в Дар-

ницький район загалом пройшло для мене певною мірою
складно. Я був чужим для Дарниці і Дарниця для мене ще
не стала своєю. Адже я, сказати б, зрісся, зжився кожною
клітиною з Московським районом. Там  виріс од міліціонера
до заступника начальника райвідділу, там усіх знав, і мене
знали. А в Дарниці нікого ще не знав і мене – ніхто. Дово-
дилося освоювати «цілину». Близько року я був на певній
відстані від керівництва району. Незважаючи на те, що на
співбесіді усі сприйняли мою кандидатуру позитивно,
тепер, хоч я і брав участь у різноманітних районних захо-
дах, але, як кажуть, сімнадцятим зайчиком у виставі. Не
першим і навіть не третім. До мене пильно придивлялися,
вивчали, перевіряли на конкретних справах порівнювали з
попередником.  А прийняв я райвідділ од людини потужної,
знаної, авторитетної, досвідченої  – підполковника міліції
Мартинова Івана Васильовича (невеликі «штрихи до по-
ртрета»  цієї неординарної постаті я вже робив у попередніх
главах). Професіонал, прекрасний управлінець, він зумів
вивести райвідділ  на один з найкращих рівнів у столиці за
результатами роботи. Район відвідували різні делегації. Ви-
вчав роботу районного відділу міліції і був безпосередньо
в райвідділі тодішній міністр внутрішніх справ СРСР Щоло-
ков Микола Онисимович. Скажу відверто, що не кожному
райвідділу могли довірити приймати найвищого посадовця
внутрішніх справ держави. Підполковник Мартинов при-
ймав. Він насправді був авторитетом не тільки в районі, сто-
лиці, а вочевидь і в країні. Іван Васильович перейшов на
освітянську роботу – став начальником Школи першопочат-
кової підготовки рядового і середнього начальницького
складу органів внутрішні справ УВС Київського міськвикон-
кому.

Прийнявши райвідділ, я відчував відповідальність ней-
мовірну. Був свідомий того, що не маю права опускати
планку, напрацьовану підполковником Мартиновим. Зумів
мобілізуватися. Звісно, мені, молодому керівнику, який ще
не мав достатньо управлінського і життєвого досвіду, перші
кроки в Дарниці давалися не легко. А тим часом керівники
району хотіли бачити найвищі результати моєї роботи, ска-
зати б, вже і одразу. Не обходилося без критики (до речі,
справедливу критику  сприймаю спокійно і з вдячністю). За-
пам’ятався  такий епізод. Я вже працюю близько трьох мі-
сяців. На засіданні Колегії УВС міста Києва, де підводилися
підсумки роботи за перше півріччя 1979 року, в доповіді
прозвучала критика на адресу Дарницького РВВС щодо ок-
ремих напрямів  роботи. Вів Колегію начальник УВС гене-
рал Захаров. Він зупинив доповідача і запитав: «Можливо,
нам повернути до Дарниці Мартинова Івана Васильо-
вича?».  І тут же запропонував заслухати мій звіт. Я вийшов
на трибуну. Звітував чітко, коротко, оперуючи цифрами і
фактами. З приводу критики сказав дослівно наступне:
«Дарниця настільки потужний район, що там неможливо по-
гано працювати. А показники ми виправимо.». Віталію Фе-
доровичу сподобалася відповідь і він про неї нагадував
мені у 90-х роках, коли ми разом працювали в Національній
академії внутрішніх справ України: він професором ка-
федри, а я начальником факультету підготовки кадрів спе-
ціальних підрозділів кримінальної міліції. 

Дарницький район, справді потужний, займав провідні
місця серед інших районів столиці майже за всіма показни-
ками діяльності. В тому числі і з протидії злочинності та під-
триманні належного громадського порядку.  Населення
району складало триста тисяч жителів. А особового складу
районного відділу внутрішніх справ на той період було
двісті п’ятдесят осіб. Для порівняння зазначу, нині насе-
лення Дарницького району - триста двадцять тисяч меш-

канців, а особовий склад районного управління внутрішніх
справ – понад п’ятсот осіб. Тобто, роботи було багато, я від-
давався їй на повну силу.  Ми з колективом райвідділу про-
довжували «писати» свої сторінки до славної історії
Дарниці.

А історія Дарниці – це історія Київської Русі й Києва. Це
яскравий приклад боротьби і подвигу дарничан у створенні
сучасного Дарницького району.

У древніх слов’янських рукописах про Дарницю згаду-
ється ще у XV столітті. Відтоді, коли великий князь Литов-
ський подарував Микільсько-Пустинському монастирю
ділянку  берега на річці Дарниця. Назва «Дарниця» зустрі-
чається у документах Києво-Печерського монастиря 1786
року. В офіційних документах 1859-го Дарниця іменується
Козачим хутором біля озера Дарниця.  1869-го року на лі-
вому березі Дніпра почалося будівництво залізниці Київ –
Курськ, яке  завершилося в 1899-1903 роках спорудженням
залізничної станції «Дарниця».  Під час будівництва заліз-
ниці виросли два села – Стара Дарниця та Нова Дарниця.
Пізніше ці села об’єдналися у велике село під назвою Дар-
ниця. До 1923 року воно входило до Броварської волості
Чернігівської губернії.

На початок 1917 року у Дарниці вже було 1370 будинків,
тут мешкало понад шість тисяч громадян. 1923-го Дарниця
увійшла до Броварського району Київського округу. Після
1927 року - підпорядкована Київській міській Раді і стала
частиною Петрівського (нині Подільського) району. А тре-
тього квітня 1935-го  було створено Дарницький район міста
Києва. 

До 1969 року на лівому березі Дніпра був один Дарниць-
кий район, який перетворився у великий промисловий
центр і управління ним ускладнилося. Тому за пропозицією
Київської міськради і рішенням Уряду України 1969-го року
з Дарницького району виділено Дніпровський район міста
Києва.  А 1988-го відбувся другий поділ лівобережжя:  ство-
рені два нових райони – Ватутінський і Харківський.  Со-
годні на лівому березі Дніпра функціонують три райони:
Дарницький, Дніпровський і Деснянський.

На час, коли я прийняв райвідділ міліції,  в Дарниці пра-
цювало чимало потужних підприємств, функціонували  різ-
номанітні соціальні, гуманітарні установи і організації,
профтехучилища і технікуми, середні школи та дошкільні
навчальні заклади. Тобто, район жив активним насиченим
життям, як і уся столиця.  За кількістю населення Дарниць-
кий район відповідав, скажімо, місту Житомиру. Тут прожи-
вали і працювали люди різних верств і рівня освіти:
робітники, технічні працівники, гуманітарії, люди з вищою
освітою, середньою, школярі, діти дошкільного віку, сту-
денти … І колектив райвідділу захищав права дарничан, за-
хищав закон. Одним з найпріоритетніших напрямів
діяльності райвідділу була профілактика злочинів. Усі пра-
цівники райвідділу – від керівників до рядового складу – од-
нозначно усвідомлювали, що вельми важливо не допустити
злочину, попередити його. З таким складним завданням
могли справлятися справжні професіонали.  Як і успішно
розкривати скоєні злочини. У  Дарницькому райвідділі мілі-
ції насправді працювали саме такі люди – фахівці високого
класу, які не лише знали свою роботу, а й по справжньому
любили її.  Ми не дозволили собі опустити планку, якої
досяг райвідділ за керування Івана Мартинова. І більше
того, ми поступово піднімали її.  Працювали разом, допо-
магаючи один одному, вболіваючи за справу, яку робимо.
Тоді ще не вживали терміну «команда», але реально ми
справді були командою однодумців. 

(Далі буде).
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У сучасних умовах розвитку нашої
держави творчість Великого Українця -Та-
раса Григоровича Шевченка має широко
використовуватись у національно-патріо-
тичному вихованні населення, особливо
молоді, зокрема, ліцеїстів, студентів, кур-
сантів, слухачів та магістрів навчальних за-
кладів системи МВС України.

Літературна творчість видатного
поета -Тараса Шевченка - для кожного чи-
тача, особливо для тих, хто цікавиться істо-
рією української держави, хоче знати наше
історичне минуле,- є своєрідним путівником
з історії українського народу. Його твори -
джерело знань з історії України, викладене
у художньо-поетичній формі.

Звернення до історичної минувшини
та тогочасних історичних подій і реалій ми
знаходимо у багатьох поетичних творах
Кобзаря. Звичайно, вони не є їх докумен-
тальним відображенням історії, бо також
побудовані на певних джерелах, й уособлю-
ють життєві спостереження, враження, по-
гляди й настрої автора.

Особливо слід наголосити, що хоча
твори Шевченка самі по собі є джерелом
пізнання окремих фактів історії української
держави, проте згадування поетом історич-
них подій та осіб змушує пересічного чи-
тача (а тим більше дослідників) звертатися
до науково-історичної та іншої спеціальної
літератури.

Не буде перебільшенням сказати, що
найвиразніше і найяскравіше Шевченко оз-
вучив українське козацтво. І це зрозуміло -
його традиції були близькими за духом Та-
расу Григоровичу. Адже козацтво стало не
лише впливовою військовою силою, а й
оборонцем віри, національних і загально-
державних інтересів.

Торкаючись козацької тематики, у
своїх творах Тарас Шевченко створював
образи як реальних учасників подій козаць-
кої доби, так і безіменних літературних ге-
роїв, якими була наповнена усна народна
творчість.

Особливо слід підкреслити, що у бага-
тьох ліричних поезіях Кобзаря фігурує без-
іменний літературний образ козака, який

залишив рідний край, батьків, свою родину,
кохану дівчину та й подався шукати "долю
в чужім полі". Так, у поемі "Причинна"(1838
р.) йдеться про "козаченька молодого, що
торік покинув" кохану дівчину, у творі
"Тяжко-важко в світі жити" (1838 р.) - про си-
роту без роду, який "шукав долі в чужім
полі, та там і загинув". Поет мав на увазі ві-
домі з історії факти, коли молоді (та й не
тільки) люди йшли із своїх країв у козаки,
несли козацьку службу, ходили у військові
походи, де багато хто з них гинув "на чу-
жому полі".

Що ж це за "чужеє поле", як його ро-
зуміти сучасному читачеві? Як відомо, з ба-
гатьох документальних свідчень, зокрема з
листування литовських і польських великих
князів та королів з турецькими султанами і
кримсько-татарськими ханами, козаки почи-
наючи з кінця ХV ст., ходили походами у під-
владні туркам і татарам
південно-чорноморські, приазовські, дон-
ські та придунайські степи. Їхньою метою
було добути здобич, захопити в полон сул-
танських і ханських посланців, визволити
українських бранців, які потрапляли у не-
волю до кримських татар і турків, відпла-
тивши їм за напади на українські землі.
Попри те, що частина козаків  час від часу
повставала проти польського панування,
ходили походами y підвладні Польщі укра-
їнські та польські "поля".

Поряд з "чужим полем" у низці поезій
згадується "синє море", за яке пішов козак
у "пошуках долі". Так, у творі "Тече вода в
синє море" (1838 р.) він шукає долю за
морем, "на тім боці", у думках "Вітре буй-
ний, вітре буйний" (1838 р.) та "Нащо мені
чорні брови" (1839 р.) у поемі "Тополя"
(1839 р.) змальовано образ дівчини, яка ту-
жить за милим: чи "море його не втопило",
а чи він живий "на тім боці". Тут поет при-
вертає читача до згадки про морські походи
козаків, коли вони, спускаючись на "чайках"
Дніпром до Чорного моря, нападали на ту-
рецькі фортеці і татарські міста. Задля ви-
зволення земляків з татарської та турецької
неволі, козаки ходили походами на Дунай,
у Крим і навіть на турецьке узбережжя, на

Стамбул (у поезіях згадується, що козаки
захоплювали передмістя Стамбула - Ску-
тар, де турки тримали українських невіль-
ників).

Саме про такий морський похід ко-
заків з метою визволення товаришів з ту-
рецької неволі ("Із турецької неволі / Братів
визволяти") йдеться у поемі "Гамалія" (1842
р.). Герой цього твору отаман Гамалія,
якому автор поеми приписує керівництво
походом, - це узагальнений літературний
образ козацького отамана, як історична
особа він невідомий.

Фігурують у поемі й реальні історичні
особи: - Петро Конашевич-Сагайдачний,
гетьман українського козацтва у 1616-1622
рр., під проводом якого запорожці неодно-
разово ходили на татарські й турецькі міста-
фортеці, де були невільницькі ринки; Іван
Підкова - керівник декількох походів запо-
розьких козаків у другій половині ХVI ст.
проти турків з метою визволення Молдови
від їх панування, молдавський господар у
1577-1578 рр., зрадницьки захоплений по-
ляками і страчений у Львові.

Образи гетьмана П. Сагайдачного, який
помер у Києві 1622 р. після поранення у
битві проти турків під Хотином 1621 р., та
відомого в історії України отамана Івана
Підкови, не раз зустрічаються у творах Коб-
заря. Так отаман Іван Підкова став героїв
однойменного твору (1839 р.), у якому
йдеться про похід козаків "Не в Синопу.../А
у  Царград, де султана...". Проте, молдава-
нин за походженням І. Підкова хоча довгі
роки і був запорозьким козаком, однак істо-
ричних свідчить про його участь у походах
на Стамбул немає.

Визначна в історії українського ко-
зацтва подія та пов'язані з нею, або згаду-
вані у зв'язку з нею, історичні особи
знайшли відображення у поемі "Тарасова
ніч" (1839 р.). Йдеться про козацьке по-
встання проти польської шляхти навесні
1630 р., очолюване гетьманом нереєстро-
вих козаків (з 1629 р.) Тарасом Федорови-
чем, який у пам'яті народу залишився під
іменем Тараса Трясила (його так називають
і в деяких історичних працях). У поемі від-
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творено ніч розгрому армії польського коронного гетьмана С. Ко-
нєцпольського, коли - після трьох тижнів запеклих боїв проти по-
льського шляхетського війська під Корсунем - 22 травня у
вирішальній битві під Переяславом повстанці здобули перемогу
("Ревнула гармата./ Прокинулись ляшки-панки - / Нікуди втікати!"),
а в червні примусили підписати угоду. Проте Т. Трясило залишився
невдоволений нею. Скинутий з гетьманування, він здійснив спробу
очолити нове повстання, але 1635 р. змушений був піти з частиною
запорожців за Дон.

Фігурує в поемі і Станіслав Конєцпольський - великий ко-
ронний гетьман Польщі, ворог українських козаків, учасник приду-
шення козацького повстання в Україні 1637 - 1638 рр., і в той же
час керівник походів проти татар і турків.

Згадуються у поемі й такі історичні особи, як Северин На-
ливайко - ватажок народного повстання проти шляхетської Польщі
1591 - 1596 рр., якого було захоплено в полон 1597 р. і страчено у
Варшав;і Павлюга, або Павлюк (Павло Минович Бут) - один з ке-
рівників повстання українського селянства проти панської Польщі
1637 р.,  скараний на смерть у тій же Варшаві 1638 р.

Не обминає Тарас Шевченко і гетьмана реєстрових козаків
Івана (за іншими даними - Григора) Лободу - одного з керівників по-
встання 1594- 1596 рр. проти польської шляхти ("У неділеньку у
святую", 1848 р.); батуринського полковника Дмитра Чечеля (учас-
ника Північної війни зі шведами 1701 р.), під час облоги Батурина
О. Меншиковим - керівника оборони, убитого 1708 р. ("Великий
льох"); "сивого гетьмана"- Івана Мазепу, що разом зі шведами по-
встав проти Петра І, намагаючись звільнити Україну від москов-
ського панування;  Костя Гордієнка - запорозького кошового, який
разом з Мазепою перейшов на бік Карла ХІІ та "прилуцького по-
лковника"- Гната Галагана, що став на бік Петра І проти Мазепи
("Іржавець", 1847 р.); "фастівського полковника" - Семена Палія,
котрий чинив опір Мазепі ще до його угоди зі шведами, а після По-
лтавської битви повернувся на полковництво у Білу Церкву ("Чер-
нець", 1858 р.); сотника Саву Чалого - учасника гайдамацького
повстання 1734 р. проти поляків, після якого перейшов на службу
до магната Потоцького і зрештою був страчений гайдамаками за
зраду ("Сліпий"); Микити Швачки - одного з ватажків Коліївщини
1768 р. ("Швачка", 1848 р.).

Отже, пересвідчуємось: тільки з небагатьох вищезгаданих
не досить великих за обсягом творів можна почерпнути багато ін-
формації з історії України. У поєднанні з науковою літературою ви-
мальовується об'єктивна картина історичних подій.

А скільки історичних імен згадує Шевченко у більшому за
обсягом творі - поемі "Гайдамаки" (1841 р.)! Йдеться у ній про події
доби Гетьманщини, пов'язані з гайдамацьким повстанням 1768 р.,
що увійшло в історію під назвою Коліївщина. Повстання почалося
на території сучасної Черкащини, де в Холодному Яру поблизу
Мотронинського монастиря під Чигирином уродженець цих місць
(с. Медведівка) запорозький козак Максим Залізняк згуртував ко-
заків і селян і повів їх проти польської шляхти, яка жорстоко зну-
щалася над українським населенням, особливо після Барської
конфедерації. Повстанці захопили Черкаси, Канів, Корсунь, Ли-
сянку, Смілу. Під Уманню сили Залізняка об'єдналися з козаками
уманського сотника Івана Гонти і спільними зусиллями оволоділи
досить міцно укріпленою Уманською фортецею.  Зрештою, по-
встання зазнало поразки, а його учасники - жорстоких покарань.

Поет із бунтівний серцем, чутливим до колишніх і сучасних
йому великих бід і страждань українського народу від усіляких гно-
бителів - і татарсько-турецьких, і польських, і російських - у багатьох
своїх творах відтворив героїчну боротьбу українського козацтва та
народу проти своїх поневолювачів, за власну державність. Навіть
царський чиновник зауважував, що від творів Шевченка "так і несе
низовим вітром, Січчю-матір'ю й Великим Лугом - батьком", тобто
в них відчуваються мотиви козацького вільнолюбства, боротьби з
ворогами українства, прагнення свободи. Віршуючи свої рядки,
Шевченко ставив за мету, щоб люди "На весь світ почули,/ Що дія-
лось в Україні, за що погибала,/ За що слава козацькая /На всім

світі стала" ("До Основ'яненка", 1839 р.).
Неодноразово звертався поет і до подій доби Хмельниччини,

коли український народ під проводом гетьмана Богдана Хмель-
ницького повстав проти польського гноблення. Проте ставлення
Шевченка до особи гетьмана було неоднозначним. Поет героїзував
його як народного ватажка, що підняв народ на боротьбу за волю
і власну державу. Так, у поемі "Гайдамаки" Кобзар вустами свого
героя - опоетизованого сліпого кобзаря, який у ніч перед боєм з ля-
хами співає перед козаками думу, - нагадує про "Богдана / Старого
гетьмана", під проводом якого українці йшли на визвольну бо-
ротьбу. Однак, у поезії "Розрита могила" (1843 р.) Шевченко назвав
Хмельницького "нерозумним сином", картаючи його за те, що від-
дав "свою матір" -  Україну - на наругу "москалеві". Використавши
образ розритої могили, поет описав сучасний йому підневільний
стан українського народу, який потрапив у нову неволю до москов-
ських самодержців.

Торкаючись історичного минулого України, Тарас Шевченко
висловлює жаль з приводу відсутності єдності серед українців у
супротиві своїм гнобителям. Велика ідея єдності українського на-
роду пронизує багато творів поета. Так, у поемах "Іржавець" та
"Чернець" він цілком слушно докоряє державним діячам України І.
Мазепі та С. Палієві за те, що вони не змогли порозумітися в тяжку
для України годину, не мали одностайності і програли Полтавську
битву: "Нарадила мати,/ Як пшениченьку подати,/  Полтаву діс-
тати./ Ой пожали б, якби були /Одностайне стали/ Та з фастівським
полковником/ Гетьмана єднали". Наводячи приклад непорозуміння
між провідниками українського народу І. Мазепою та С. Палієм, які
не змогли розпорядитися слушною нагодою і визволити Україну з
тяжкої "Петрової неволі", Т. Шевченко натякає всій українській нації
на необхідність єднання ("якби були/ Одностайне стали") у бо-
ротьбі проти спільного гнобителя.

Уболіваючи за сучасний йому стан поневоленої України, Т.
Шевченко у низці творів засудив тих вседержителів, які придушили
сподівання українського народу на вільне життя у власній державі,
керованій своїми (вибраними народом), як за часів козацької рес-
публіки, очільниками, насадивши на українських землях сатрапів
з Московщини.

Уособленням поневолювачів України Шевченко вбачав царя
Петра І та царицю Катерину ІІ. У поемі "Сон" (1844 р.) він, згадуючи
пам'ятник, на якому "викарбувано:/Первому - вторая" (напис росій-
ською і латиною "Петру Первому - Катерина Вторая" на пам'ятнику
Петру І в Петербурзі, встановленому 1782 р. за наказом імперат-
риці, писав, що "Це той перший, що розпинав/ нашу Україну,/ А вто-
рая доконала/ Вдову сиротину". Особливо болісно поет реагував
на зруйнування російською царицею Катериною ІІ Запорізької Січі.

Обгрунтоване звеличення минувшини України, зміцнення іс-
торичної пам'яті серед українців стало справою життя великого
поета. Він твердо вірив, що велич і слава України збережеться на-
віки. Так, у вірші "До Основ'яненка" (1839 р.) Тарас Григорович
писав:

" Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине...
От де люде, наша слава,
Слава України!".

Сьогодні ми можемо гордо і переконливо стверджувати, що
Шевченкове слово діє, Шевченкова пісня звучить, а справа його -
утвердження національного самовизначення і державної незалеж-
ності українського народу - живе, втілення її у життя стало справою
всенародною.

Кілька поколінь читачів отримують від праць Шевченка на-
дзвичайну енергію і велику кількість інформації. Його твори спону-
кають до вивчення історії України, її державності, культури, побуту
та традицій українського народу.

Володимир Довбня
полковник міліції у відставці
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Поруділі каштани.
Подурілі кияни.
Голуби у калюжах

цілуються п’яні.
То Чорнобиль над нами
У вогні і плачі  –
Полин-зірка упала
На  Прип’ять                

вночі…

2 травня 1986 р.

Фіалки запашні
поляни засинили.

І боязно ступить
у роси ці чи сльози.

Русалки їх отут
чи зорі розгубили..

Ще солов’їв не чуть
і не кують зозулі.

І ластівки прудкі
іще в путі далекім.

На зломаній вербі
стоїть мов на ходулях –

Подругу вигляда
самотній лиш лелека.

Ще вишні не цвіли….

ДОки?
Сорок років  євреїв водив 

по пустелі Мойсей,
Аби ті назавжди гена рабства 

у крові позбулись.
Ми теж ідемо. Ми, навіть, роззулись,
Щоб швидше іти. Та до цілі гей-гей…
Бо ходим по колу…

ПАРАлЕлІ
Відстрілялися славно. На марші.

Відірвались далеко від умовного ворога

Й розчинились у темряві літньої ночі.

Тільки тупіт солдатських чобіт

І небо глибоке над головами.

Падали зорі..

На генеральські погони великі,

На полковницькі – менші,

А на лейтенантські зовсім маленькі.

І тільки на наші солдатські погони,

Попри мудрим теоріям різним,

Жодна зірка так і не впала.

І не згадалася б та ніч, якби

Не війнуло війною зі Сходу…

Усе, як тоді.

Під таким самим небом.

Тільки ворог реальний.

Тільки з неба замість зрок

Смертоносні ракети і міни

На наші солдатськії голови.

Боже, зроби так, щоб з неба

Падали тільки зірки.

Народжені взимку – холодні прагматики.
Весною народжені – вічні романтики.
Народжені влітку – занадто гарячі.
Народжені осінню – щедрої вдачі.
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полИн-Зірка 
упала…

Василь Гелетко
полковник міліції у відставці



Інтерес до проблеми людського спілкування не зникає ніколи. Але
особливо він зростає тоді, коли люди опиняється перед ускладненими
реаліями життя. Свідченням цього є сучасний стан українського суспіль-
ства. Погіршення матеріальних умов існування більшості населення обу-
мовлює формування "культури бідності", коли активне, насичене
спілкування, участь у культурних заходах, підвищення професійного рівня
тощо виступають на задній план, зводячи  людське існування до пошуку
можливостей виживання. Спрощені форми проведення дозвілля - такий
стиль життя штучного нав'язуюється представникам широких верств на-
селення об'єктивно важкими матеріальними умовами. Деградація відпо-
відних соціокультурних умов життя руйнує колишні норми та цінності і не
може не вплинути на людську поведінку. За таких складних життєвих об-
ставин значно зростає навантаження на правоохоронні органи, зокрема
працівників поліції, які найчастіше (порівняно з іншими представницькими
держструктурами) вступають у безпосередній контакт з населенням. На
поліпшення діяльності поліції, вирішення складних та різноманітних зав-
дань сьогодення спрямоване реформування нашої правоохоронної сис-
теми в Україні. Це реформування конче необхідне у зв'язку із
загостренням таких негативних явищ, як зовнішня  агресія, зростання
рівня злочинності, неконтрольовані міграційні процеси, екологічні кризові
явища. Сфера діяльності поліції розширюється й урізноманітнюється.
Тому найбільш гострою і актуальною сьогодні є проблема регулювання
суспільних відносин у сфері контактів з людьми, виховання справжньої
культури учасників даного процесу. Застосовуючи методи переконання,
використовуючи прийоми культури спілкування, виробляючи осмислене
ставлення до засвоєння і виконання правил громадської поведінки в умо-
вах суспільства, що трансформується, можна спільними зусиллями до-
сягти порядку і спокою.

Прагнення знайти "спільну мову", а за її допомогою і завдяки їй прийти
до громадської згоди визначає увагу не тільки до того "що", а і "як" відбу-
вається діалог. Дотримуючись певних правил культури спілкування, його
учасники досягають найкращих результатів, роблячи процес спілкування
більш ефективним.
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ДДеещщоо  ппрроо  ккууллЬЬттуурруу  ссппііллккуувваанннняя
На думку багатьох аналітиків, ХХІ

століття ознаменується не тільки ве-
ликими технологічними досягненнями,
але й не менш важливими соціокуль-
турними трансформаціями. У різних
сферах людської життєдіяльності
зросте значення індивідуально-особис-
тісного чинника як носія гуманістично
спрямованої цивілізації. Першооснова
всіх прогресивних суспільних змін по-
лягає в діяльності окремого індиві-
дуума, який має повністю відповідати
за свої вчинки, спираючись на внут-
рішні детермінуючі чинники - самосві-
домість, світосприйняття, духовну
культуру, важливою складовою якої є
комунікативна. Таку культуру особис-
тості характеризують насамперед
притаманні їй комунікативні можли-
вості, які визначають якість, успіш-
ність спілкування в різних сферах
життєдіяльності. комунікативна куль-
тура проявляється в цілому як знання
норм і правил спілкування, оволодіння
його технологією, використання в по-
вному обсязі комунікативного потен-
ціалу особистості.
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Культура спілкування нерозривно пов'язана як із внут-
рішньою культурою людини, так і з культурою її поведінки.
Вона включає в себе і способи людської взаємодії, і емоцій-
ного ставлення людини до інших людей та навколишніх
явищ, і виражальні способи спілкування, і культуру мов-
лення, і вміння правильно поводитися в різних ситуаціях.
Можливість людини вільно спілкуватися з іншими людьми в
найрізноманітніших ситуаціях залежить і від того, наскільки
вона володіє певними правилами поведінки - етикетом. Біль-
шість цих правил стали невід'ємними елементами культури
спілкування, які гармонізують міжособистісні стосунки, спри-
яють створенню психологічного комфорту так необхідного в
сучасних умовах, перенасичених нервово-психічними пере-
вантаженнями та постійними стресовими ситуаціями. Дотри-
мання етикету усуває численні життєві непорозуміння,
робить людину більш коректною, ввічливою. Ця риса сьо-
годні дуже важлива, адже вміння бути ввічливим передбачає
здатність утримуватися від відповіді грубістю на грубощі. Під
час спілкування значення надається всьому, насамперед ви-
ражальним засобам: жестам, міміці, інтонації, позі, манері
триматися тощо.

Ці елементи мають національні особливості, однак усі
вони спрямовані на встановлення оптимальних міжособис-
тісних стосунків. Через них поширюються і взаємодіють певні
форми емоцій, утворюється їх провідний масовий тип, який
іноді перетворюється в типову ознаку національного харак-
теру (експансивність, жвавість, витримка, сукупність жестів
тощо). Психологи відзначають, що, спостерігаючи за конфлік-
том двох осіб, сторонні більш схильні стати на бік тієї людини,
яка зберігає витримку. Отже, ввічливість дозволяє людині
зберегти почуття власної гідності під час зіткнення з хам-
ством. Під час конфлікту саме ввічливість - найнадійніший
засіб утвердження власної правоти, заслін проти хамства і
грубості.

У якій би сфері не відбувалося спілкування, люди по-
винні відчувати взаємну відповідальність, виявляти чуйність
та порозуміння, що значною мірою досягається завдяки до-
триманню культури мовлення. Суть його полягає не лише в
інтонаційній виразності, але й включає зміст, лексику, побу-
дову фраз, речень, емоційну насиченість, аргументованість
як підкріплення власних думок логічними міркуваннями, від-
мову від порожніх, гучних фраз та слів, дотримання певного
темпу й інтонації мовлення (наприклад, якщо той, хто гово-
рить, вимовляє більше 2-х слів за секунду, то співрозмовники
перестають його розуміти).

Про культуру мовлення можна говорити також як і про
культуру людського "я", його саморегуляцію та самоствер-
дження. Більшість часу людина проводить на роботі, постійно
спілкуючись з великою кількістю людей. Особливо це сто-
сується роботи органів внутрішніх справ. Сучасний стан сус-
пільних відносин вимагає від цієї категорії працівників
високого професіоналізму, здатності мобілізувати власний ін-
телектуальний та вольовий потенціал, розвинутого почуття
відповідальності за наслідки своєї діяльності. При цьому в
процесі праці етико-культурні норми спілкування цих праців-
ників більш тісно переплітаються з їхніми професійними
обов'язками, наповнюються  різноманітнішим і складнішим
змістом, ніж під час спілкування в побуті. Нова атмосфера су-
часного громадського життя вимагає зміни психологічної осо-
бистості, установок, уявлень, обліку і відтворення в процесі
виконання професійних обов'язків складових культури спілку-
вання. Тактовність, доброзичливість та весь різноманітний
спектр спілкування мають будуватись з урахуванням харак-
терних рис тих, хто спілкується, характерних атрибутів навко-
лишнього середовища, індивідуальних особливостей. Під час
спілкування між людьми відбувається обмін досвідом, навич-
ками, а отже і взаємозбагачення індивідів, але разом з тим ви-

являються відмінності між людьми, протиріччя в оцінках, діях,
інтересах тощо. Психологічно культурна людина сприймає як
норму велике різноманіття людей, їхніх характерів, темпера-
ментів і відповідно до цього будує тактику спілкування.

В умовах плюралізму думок, характерного для сучас-
ного українського суспільства, великого значення набуває
вміння правильно вести дискусію, суперечку,  які за своєю
природою повною мірою відповідають сутності спілкування.
Оскільки під час нього ми не тільки обмінюємось інформа-
цією, але й прагнемо зробити співрозмовника прибічником
нашої думки. Це стає можливим завдяки методам переко-
нання у процесі суперечки. Вона як своєрідна форма спіл-
кування може бути самостійним видом виховного впливу
(наприклад, суперечка з будь-якого питання під час мітингу).

Суперечка - це словесне змагання, у якому кожен учас-
ник відстоює власну точку зору і тим самим впливає на ото-
чуючих. Учасники суперечки повинні володіти (або прагнути
виховати в собі) певними рисами. Це насамперед витримка
- риса, яка допомагає зберегти нормальне самопочуття ото-
чуючих людей. Виявляючи нетерпіння, відсутність витримки,
можна втратити самоконтроль під час спілкування. Витримка
-  невід'ємний атрибут культури міжособистісного спілку-
вання. Докази та спростування становлять основу супе-
речки, у ході якої, як відомо, народжується істина.

Не менш важливою рисою є здатність одного з учас-
ників суперечки стати на позиції візаві, проявити тактовність
і розуміння, взаємну відповідальність. Ефективним спосо-
бом переконання і впливу на оточуючих під час суперечки є
змістовність доказів та спростувань, логіка міркувань. Існу-
ють і другорядні способи переконання. Це - експресивні та
позамовні засоби спілкування: жести, погляди, поза, вираз
обличчя, манера триматися тощо. Вони спрямовані на най-
оптимальніше встановлення міжособистісних стосунків. На-
приклад, жести повинні супроводжувати і доповнювати усне
слово, але вони не повинні привертати до себе більше уваги,
ніж саме мовлення. У той же час повна відсутність жестів у
того, хто говорить, створює враження неприродної нерухо-
мості. Йдеться про те, що необхідно контролювати власні
жести, уникаючи неприродних, які привертають до себе на-
дмірну увагу, відволікають від змісту висловленого. Під час
спілкування ми також виражаємо власну реакцію мімікою об-
личчя: посміхаємося, зморщуємо лоб, прищурюємо очі, змі-
нюємо напрям погляду. Розмовляючи, люди дивляться один
на одного, щоб визначити реакцію на свої слова. Слухаючи
партнера, можна ствердно або заперечливо хитати головою.
Міміка супроводжує слово так само, як і жести. А якою, на-
приклад, буває посмішка. Вона може нічого не виражати,
якщо людина не розумію того, про що говорить співрозмов-
ник, а може виражати презирство стосовно того, про кого йде
мова. Разом з кивком голови посмішка стимулює візаві до
продовження бесіди, суперечки. Весь комунікативний спектр
спілкування має будуватися з урахуванням індивідуальних
особливостей тих, з ким відбувається спілкування. По-
льський психолог Є. Мелібруда писав, що більшість усклад-
нень, проблем і конфліктів між людьми не можна вирішити
за допомогою Кримінального кодексу або дисциплінарних
приписів. Вони можуть бути вирішені в процесі спілкування.
Але для розв'язання проблем, які виникають під час спілку-
вання, слід знати про те, як правильно спілкуватися.

Таким чином, культура міжособистісного спілкування
займає місце поряд з традиційними сферами духовної куль-
тури. Взаємини в окремих колективах, та й у суспільстві в ці-
лому суттєво впливають на формування в ньому
сприятливої морально-психологічної атмосфери, яка так не-
обхідна для підтримання стабільності, співробітництва та по-
розуміння між людьми. 

Наталія Ануфрієва.



Але творчість Олександра Злотника  це не лише пісні,
серед яких – „Родина”, „Гай, зелений гай”, „Батько і мати”,
„Свічка”, „Маки червоні”, „Музиченькі”, „Неповторність”, але й
безліч творів різних жанрів: опера-дума „Сліпий”, балет „Су-
ламіфь”, мюзикли (шалений успіх мав мюзикл „Екватор”), сим-
фонічні, камерні, хорові, музика до кінофільмів тощо. 

З народним артистом України, композитором, ректором
Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра Олександром
Злотником ми зустрілися в його робочому кабінеті, в леген-
дарному виші, що знаходиться в центрі столиці. 

- Олександре йосиповичу, звідки проростає коріння
вашої родини? Хто були ваші батьки?

-  Я народився в післявоєнні роки  1948 року на Київщині,
в місті Тараща. Батько  одружився з мамою  у 1945 році. Він
закінчив десятирічку в сорок першому. Це якраз те покоління,
яке 22 червня у таращанській школі, мало б святкувати випус-
кний бал. А на другий день війна. Батька направили до Су-
хумського артилерійського училища. По закінченню отримав
лейтенанта. Повернувся з фронту інвалідом. Воював на Пів-
нічному Кавказі. Командував ротою протитанкових рушниць,
яка йшла попереду  штрафбату, тобто приймала на себе всі
танкові атаки. Після бою зазвичай залишалося в живих де-
сять-дванадцять солдатів. Мав ордени і численні поранення.
У бою мінний осколок роздробив батькові колінний суглоб.
Відправили у шпиталь до Ташкента. Нога почала гноїтися. Лі-
карі боялися гангрени, тож наполягали на ампутації. На допо-
могу прийшов узбек, бо мав сина-солдата, ровесника мого
тата. Уявляєте, вилікував свіжим виноградним соком, який
чавив власноруч. Батько щодня випивав його по три літри,
поки нога не загоїлася. На спомин про свого цілителя став, як
він, виноробом. Спочатку вчився у харчовому інституті в Києві,
потім у Москві. Працював на Білоцерківському харчовому ком-
бінаті. Створив там три цехи, де стояло з сотню десятитонних
цистерн з вином. Випускали приблизно сорок тисяч пляшок
щодня. Майже півстоліття віддав виноробству. 

- Розкажіть про маму. 
- Мама корінна киянка. Коли була школяркою, співала в

Жовтневому палаці культури в дитячому хорі. Чотирнадцяти-
літньою залишилася без батька, репресованого  в тридцять
сьомому році. Пішла працювати на „Ленінську кузню” — суд-
нобудівний завод. На початку Великої Вітчизняної його ева-
куювали на Волгу, в Зеленодольск. Це врятувало життя і мамі,
і бабусі, й тітці Лізі. Та по закінченню війни, коли повернулися
додому, залишилися без житла — у їхньому будинку оселився
полковник НКВС. Старша мамина сестра, тьотя Женя, зму-

шена була наймати кімнату в Таращі. Вона покликала всіх ро-
дичів до себе. 

- У якому віці ви відчули тягу до музики, до пісні?
- Узагалі в мене була тяга до рибної ловлі. А перші муки

творчості відчув ще малюком, років у два-три. Тато мав ста-
ренький програвач. У три роки я навчився його вмикати і ста-
вити платівки. У нас були чудові записи Баха, оперет
Кальмана, Штрауса, Дунаєвського. Батьки могли спокійно за-
лишати мене на кілька годин самого вдома, бо знали: якщо
слухаю музику, все буде гаразд. Підріс, почав наспівувати ме-
лодії з оперет і трішки імпровізувати. У першому класі повели
на концерт до музичної школи. Вразило, як діти грають на
скрипці, баяні, фортепіано. Прибіг додому і став благати бать-
ків віддати мене „на музику”. Ми жили тоді в Білій Церкві. Най-
мали вчотирьох (тато, мама, я й молодша сестричка-немовля)
кімнату площею дванадцять метрів. Тато мріяв про власний
будинок і, якраз, узявся його зводити разом із родиною мами-
ної сестри Лізи. Тож я розумів, що зайвих грошей немає. Але
так хотілося грати, бодай на скрипочці. Мені здавалося, що
вона найдешевша, бо малесенька. Директором музичної
школи був трубач Давид Ісаакович Векслер. Він сказав, що я
маю добрі дані. Батьки послухали, порадилися та й вирішили,
що на хлопця колись чекає армія, отже йому потрібен баян.
Може, колись від кулі вбереже. Отак я став володарем  „ту-
лячка”. Одним з педагогів музичної школи була Віра Яківна
Співак, котра в 93 роки надрукувала збірку своїх віршів. Чу-
дова поезія, одкровення. Багато чого в житті я почерпнув саме
від неї. Недарма вважалося, що найосвіченішими були випус-
кники царської гімназії. Це про Віру Яківну. 

- Як потрапили до києва? 
- Спочатку я навчався в музичній п’ятирічці у Білій Церкві.

Вихідних не мав – у неділю грав в оркестрі на баяні, потів
робив уроки. А у 1962 році в Києві відкрили інтернат для об-
дарованних дітей при музичній школі-десятирічці імені М. Ли-
сенка. Його педагоги поїхали по всій Україні, аби відібрати
учнів, і я потрапив до їх числа. Так я опинився в елітній ли-
сенківській школі у видатних педагогів, де викладав знамени-
тий диригент Натан Рахлін.

Доля розпорядилася так, що тоді ж до школи відібрали і
Володимира Івасюка. До речі ми з ним жили в одній кімнаті.
Володя займався на альті. Мешкали у гуртожитку хореогра-
фічного училища.

Потім була Київська консерваторія імені П. Чайковського,
де навчався по класу баяна та хорового диригування (класи
професорів Івана Алексеєва та Михайла Канерштейна). На-
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Ім’я  видатного майстра пісні, одиного з найталановитіших
композиторів України – Олександра Злотника відоме усьому
світові. У його музичні твори закохуєшся, тільки-но почуєш
і, які вже не можеш забути. Одразу ж  поринаєш у музичний
світ пісень цього композитора, що давно вже стали
шлягерами, які співали і співають ледь не всі найвідоміші й
найулюбленіші виконавці української естради. Музика
Олександра Злотника дає уявлення про свого творця значно
краще і глибше, ніж будь-які слова. Адже його музика здатна
зворушити слухачів, викликати сум і радість, здатна
здивувати ніби вперше, – красою світу, природи, кохання,
дати нам очищення від буденності життя. Слухаючи її, ми й
самі починаємо відчувати себе часткою цього безмежного
простору. 



вчався сумлінно, мав підвищену стипендію. Після закінчення
консерваторії - служба в армії. Певний час викладав на му-
зичному факультеті Київського педагогічного інституту. Коли
був студентом, керував самодіяльними вокально-інструмен-
тальними ансамблями, робив їм оркестровки на пісні Білаша,
Майбороди, Поклада. Тоді ж і познайомився з Євгеном Мар-
тиновим.

Композитор Олексій Мажуков, якому я показав свої перші
спроби, запропонував мені займатися композиторською ро-
ботою серйозно. Першою пробою сил була пісня „Ти не віриш”
на вірші Володимира Кудрявцева, потім  „Сонячний трамвай”
на вірші Ігоря Лазаревського. Хто її тільки не співав: „Красные
маки”, „Цветы”, болгарські, польські, югославські співаки.

У 1978 році на вірші Ігоря Лазаревського я написав „Звідки
в тебе очі сині?” і зрозумів, що треба писати музику на тексти,
написані українською мовою. Пісню виконала російська спі-
вачка Валентина Толкунова. Це трапилося на першому фес-
тивалі „Київська весна”, що зібрав найпопулярніших зірок.

Наприкінці 70-х і  напочатку 80-х  з’явилися перші фільми,
до яких я написав музику. Познайомився з Робертом Рождес-
твенським, Григорієм Поженяном, Назарієм Яремчуком, Ва-
лерієм Леонтьєвим, Леонідом Сметанниковим, Вахтангом
Кікабідзе. 

З Робертом Рождественським звів мене професор Все-
союзного державного інституту кінематографії, лауреат Дер-
жавної премії, автор багатьох кіносценаріїв, фронтовик
Валентин Єжов. Знав, що до ліричної музичної комедії “Квіти
лугові” я створив мелодійну канву, тому сказав: „Якщо сподо-
бається Роберту Рождественському, він напише на неї вірші.
Це твій шанс”. З поетом працювали такі знаменитості, як Па-
хмутова, Френкель, Фрадкін, Мартинов, Тухманов. Поїхав до
Москви, знайшов квартиру Рождественського… Моя музика
йому сподобалася. 

У 1983 р. здобув другу вищу освіту в Одеській державній
консерваторії ім. A.B. Нежданової (факультет композиції і тео-
рії музики, класи доцента О. Красотова та професора Г. Си-
доренко-Малюкової). 

А перший творчий вечір у моєму житті, точніше, два ве-
чори поспіль відбулися 12 та 13 грудня 1991 року. Україна тоді
щойно здобула незалежність, і українська пісня перебувала
на піку популярності. Нечувані були аншлаги, люди стояли під
стінами, сиділи в проходах, будь-що хотіли бути присутніми
на співочому дійстві. 

- Скільки пісень за свою творчу діяльність ви напи-
сали?

-  Більше трьох тисяч.
- Олександре йосиповичу, назвіть свою кращу пісню.
- Для мене всі мої пісні – це мої діти і хочеться, щоб вони

були успішні та мали щасливу долю.
- Ви пишете на замовлення?
- Звичайно, треба ж якось виживати. Є люди, з якими у

мене відносини  суто товариські: свої пісні я їм просто дарую.
Є ті, хто замовляє, і я пишу за гроші. Це і є мій дохід.

- А коли композиторам краще жилося: в радянські
часи чи зараз?

-  Звичайно в радянські. Платили значно більше. Це були
тисячі. Але тисячі в рублях, це не теперішні тисячі в гривнях.
Авторське право тоді чітко працювало. На жаль, сьогодні сис-
тема авторських прав відрахувань не діє. Тому єдиний шанс
у композитора заробити - це продати пісню найдорожче.

- Хочеться запитати про мюзикл „Екватор”, який
пройшов з аншлагами і запалив стільки нових зірок. Чи
важко було створити такий «шедевр»  і чи плануєте
повторити щось подібне?

- Звичайно важко. Була проведена колосальна робота.
Задіяні були всі служби, які існують в театрі. У нас проходило
по дві репетиції на день плюс записи в студіях.  Одна студія

не справлялася - працювало дві (звукорежисер Роман
Люзан). По суті, було створено  новий театр. Бізнесмени (про-
дюсерський центр "Арт-проект"), які „вклалися” в цей проект,
поставилися до нього дуже серйозно. У деяких сценах було
задіяно до 50 осіб. Пошито більше 250 костюмів: можете уя-
вити, протягом вечора солісти переодягалися разів десять.
Записувалася інструментальна фонограма, але на сцені були
і „живі” музиканти, не кажучи  про те, що вокалісти співали
тільки «вживу». А чого були варті циркові трюки! Такого в на-
шому театрі ще не було. 

Я тоді робив великий кастинг. Головні актори  ще були сту-
дентами. Викладалися по повній - репетиції тривали по 14
годин. Зараз вони зірки і, якщо їх зібрати до купи, то жоден
бюджет не витримає цього спектаклю. Треба знову шукати мо-
лодих. Тіна Кароль, Світлана Лобода, Василь Лазарович, Іра
Розенфельд, Денис Барканов, теперішній склад Quest Pistols
- багато нині відомих виконавців тоді отримали гарну школу. 

Справа в тому, що коли друзі розповідали мені про свої
враження від зарубіжних мюзиклів, усі як один говорили, що
коли герої співають - все сприймається добре, але коли роз-
мовляють - публіка починає „засинати”. Тому я вирішив, що
спектакль буде по-справжньому музичним, без діалогів. Тут і
вокал, і сучасна хореографія, і багато такого, чого ніколи ра-
ніше не було.

А повторити, звичайно, хочеться.  Для цього потрібна
спонсорська допомога, а із цим зараз дуже тяжко.

- Наскільки нам відомо,  звання „народного” ви отри-
мали у 50 років. Чому так пізно?

-  Я творив і ніколи не займався «пробиванням» ні „заслу-
женого”, ні  „народного”. До мого 50-річного ювілею велика
група наших відомих артистів підписали листа з проханням
присвоїти мені «Народного артиста України». Я про це  навіть
не знав. Присвоєння звання  було подарунком. Хоча для
митця справжнім визнанням є переповнені концертні зали,
гучні аплодисменти,щирі почуття захоплених дійством гляда-
чів. 

- Нас дуже вразила ваша пісня „Я не хочу гратись у
війну” у виконанні юного артиста Андрія бойка. Її не
можна слухати без сліз. 

-  Все, що нині відбувається у нашій країні, мені не байдуже.
Я повинен, зобов’язаний реагувати на це як композитор, як гро-
мадянин. Для мене пісня - це моя зброя. Вона людині дає силу.
Тому виникають пісні, подібні до тієї, про яку ви сказали.

- Якими, на вашу думку, є музичні смаки українців? 
- Музична культура людини виховується у дитячому са-

дочку, в загальноосвітній школі, в музичній школі. Потім — у
концертній залі, філармонії, театрі тощо. Нині ми маємо ніве-
лювання музичної культури, справжньої Музики і, як результат,
смаки низького рівня. Це знову про духовність, мораль все,
що з ними пов’язане.

- Олександре йосиповичу, ви — ректор найбільшого
музичного вишу країни. Де ваші студенти знаходять
себе після випуску?

- В основному всі продовжують шлях музиканта. У нас
дуже багато відомих випускників:  Вікторія Лук’янець, Таїсія
Повалій, Тіна Кароль, Катерина Бужинська, Євгенія Власова,
Ірина Білик, EL Кравчук, Василь Бондарчук, Злата Огневич...

- Це правда , що Ваш інститут найстаріший музич-
ний заклад в Україні?

Це справді так. У 1868 році Російське музичне товарис-
тво заснувало перше музичне училище в імперії. Київ був те-
риторіально розташований дуже зручно. Тут можна було
виховувати музикантів і співаків для різних філармоній, оркес-
трів, оперних театрів. До речі, адресою училища  був нинішній
Хрещатик, 26. 

Київська дума дуже опікувалась цим навчальним закла-
дом. Була окрема концертна зала і учбовий конкурс. У 1941
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Увага! Членам Міжнародної поліцейської автомобільної корпорації!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Юридичний інститут
ОГОЛОШУЄ

Конкурсний прийом до очної та заочної аспірантури
на 2017-2018 навчальний рік за науковою спеціальністю:  081 – Право

Напрями: 
12.00.07 – адміністративне право та процес, фінансове право, 

інформаційне право
12.00.04 – господарське право та процес 

Навчання здійснюватиметься:
- за державним замовленням;
- за кошти фізичних та юридичних осіб – на умовах контракту (вартість

навчання 17100 грн за 1 рік навчання)

Термін навчання – 4 роки

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, фі-
лософії та іноземної мови

Прийом документів до аспірантури відбувається:
з 1 березня по 30 червня 2017 року
Вступні випробування проводяться:
з 3 по 11 липня 2017 року

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури НАУ включає:
– заява установленої форми (візується вступником у наукового керів-

ника – штатного науково-педагогічного працівника НАУ, завідувача ка-
федри, директора інституту/декана факультету);

– заява про зарахування до аспірантури;
– згода на збір та обробку персональних даних;
– копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеці-

альності;
– копія додатку до диплома з оцінками;
– письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена на-

уковим керівником;
– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
– автобіографія;
– фото розміром 3,5 × 4,5 см;
– копія сторінок паспорту з відмітками;
– копія ідентифікаційного номера;
– копія трудової книжки;
– довідка з місця роботи;
– медична довідка про стан здоров'я за формою № 086-о (для іноземних

громадян довідка про стан здоров’я завіряється у медичному центрі НАУ);
– два конверти формату А–5;
– оригінал диплома про повну вищу освіту і паспорт пред’являються

вступником.

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою:
м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1 (І корпус НАУ),  к. 451
Телефони для довідок: 050-587-29-04, 098-514-99-22

В навчально-науковому Юридичному інституту щорічно проводяться
міжвузівські, всеукраїнські та міжнародні наукові конференції. Для аспірантів
Інститут забезпечує участь у міжнародних та всеукраїнський наукових кон-
ференціях з отриманням відповідних сертифікатів та збірників. Інcтитут
має власне фахове видання: Наукові праці Національного авіаційного універ-
ситету, Серія: Юридичний вісник «Повітряне та космічне право», яке вклю-
чено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus.

Членам автокорпорації, бажаючим вступити на навчання до аспіран-
тури, керівництво IPMCU надасть необхідну методичну та організаційну
допомогу.

році, коли радянські війська залишали Київ, ці бу-
дівлі були знищені. З того часу ми не маємо концер-
тної зали. Можете собі уявити, щоб у інституту
фізкультури був відсутній спортивний майданчик?

- А де ви  виступаєте? 
- В основному орендуємо. У нас великий сим-

фонічний оркестр, оркестр народних інструментів,
один з найбільших духових оркестрів, два джазових
оркестри, п’ять хорів, ансамбль скрипалів. Сидимо
один у одного на голові.

-  Як ви оцінюєте якість музичної освіти в
Україні і якого реформування на вашу думку
вона потребує?

-  Професійна музична освіта в Україні дуже
високого рівня. Вона  залишилася від старої му-
зичної школи, яка дала світу колосальну кіль-
кість видатних музикантів, співаків, піаністів,
скрипалів. Адже лише у ХІХ-ХХ столітті кількість
виконавців, народжених в Україні, які водночас
отримали тут музичну освіту, становить майже
половину від усієї світової музичної спільноти.
Можете собі таке уявити? У нас ще залишилася
стара система розподілу студентів стосовно ви-
кладацького складу, це у середньому   3 сту-
денти на одного викладача. Виховання
музиканта — дуже важка індивідуальна справа.
На сьогодні це співвідношення хочуть зламати і
підпорядкувати музичні виші до Міносвіти, де
свої стандарти — приблизно 14-16 студентів на
одного викладача. Це знищить рівень музичної
освіти в Україні. Наприклад, коли я був у Пекіні,
та підписував угоду про співпрацю з Централь-
ною пекінською консерваторією , то їхній ректор
визнав, що наша освіта краща, бо у них аж 8 сту-
дентів на одного викладача. Яскравим прикла-
дом є наша всесвітньо відома скрипальська
школа Давида Ойстраха, який народився і на-
вчався в Одесі. Також, вважається, що у нас най-
кращі концертмейстери. І все це нам необхідно
зберегти.

- Чи легко скласти  вступні іспити та вчи-
тися у музичному інституті?

- Вчитися тяжко, вступити  теж. У нас вчаться, а
не відвідують. По закінченню ти стаєш справжнім
професіоналом. Конкурс великий.

- Інститут має статус «київського», а не
державного... Чому?

-  Фактично ми  державна установа, але фінан-
сує заробітні плати, стипендії, комунальні послуги
Департамент культури Київської міськадміністрації,
а не міністерство. 

- Чи є в Україні свій міжнародний пісенний
конкурс? 

-  Україна одна із співочих країн світу, яка за-
вжди постачала вокалістів до різних куточків світу.
Вона має колосальні народно-пісенні традиції.
Утім, на жаль, ми поки що не маємо свого міжна-
родного пісенного конкурсу.

На мій погляд, Україна тримається на трьох
китах: землі, жінці і пісні. Пісня для України має ко-
лосальне значення. Це наша духовність. У нас є де
проводити фестивалі, є сили,  досвід,  таланти,  яс-
краві зірки, але немає у можновладців розуміння,
що таке для українця пісня, і яку важливу роль вона
відіграє у житті кожної нашої родини.

Геннадій Онищенко,
Дмитро Наумов





бОДНАР РУСлАН ОлЕкСІйОВиЧ 01.03.1978

ЯВиЦ ЄВГЕНІй ДМиТРОВиЧ 02.03.1958

СІМЕйкО ВІкТОР МикОлАйОВиЧ 04.03.1953

ГАВРилЮк ВІкТОР ІВАНОВиЧ 05.03.1975

МОшкОВ ТАРАС ВАлЕРІйОВиЧ 05.03.1998

ЦибОВСький ВОлОДиМиР ЗЕНОНОВиЧ 05.03.1984

ОПРиш ВАСиль ВАСильОВиЧ 05.03.1970

СУХАЦький АНАТОлІй ПЕТРОВиЧ 06.03.1986

ПРОЦЕНкО ІГОР ВОлОДиМиРОВиЧ 06.03.1979

ПАЧиН ІГОР ВОлОДиМиРОВиЧ 07.03.1975

кУЗь ВІкТОР ВЯЧЕСлАВОВиЧ 08.03.1963

кий СЕРГІй ЮРІйОВиЧ 13.03.1968

ФРАСОлЮк АНДРІй ПЕТРОВиЧ 13.03.1962

СІВОВ ВАлЕРІй АНДРІйОВиЧ 14.03.1871

кОНЮшЕНкО ОлЕГ ВОлОДиМиРОВиЧ 14.03.1981

ЕНГЕльбРЕХТ бЕРНХАРД 15.03.1987

ОСІПОВиЧ ОлЕГ ВОлОДиМиРОВиЧ 17.03.1976

лЕСькІВ ВАСиль ВОлОДиМиРОВиЧ 17.03.1972

МУЖилІВСький ВІкТОР ОлЕкСАНДРОВиЧ 17.03.1998

кРиВОРОТькО ВІкТОР ВАСильОВиЧ 17.03.1958

ОРЕл МикОлА АНАТОлІйОВиЧ 19.03.1980

бОДНАР ОлЕкСІй МикОлАйОВиЧ 19.03.1976

АРТЕМЕНкО ВІТАлІй ОлЕкСАНДРОВиЧ 19.03.1979

лОй АНАТОлІй СЕРГІйОВиЧ 20.03.1947

НІкОлЕНкО ВІкТОР ОлЕкСІйОВиЧ 21.03.1957

ТиМОЩУк ІВАН СЕРГІйОВиЧ 22.03.1992

бОлЕбРУХ АНДРІй АНДРІйОВиЧ 23.03.1959

ХАРОЧкІН бОГДАН ВАСильОВиЧ 23.03.1980

МАРЧЕНкО ОлЕкСІй ВАСильОВиЧ 24.03.1975

ДВОРСький СЕРГІй АНАТОлІйОВиЧ 24.03.1977

кУбЕНкО СЕРГІй ВІкТОРОВиЧ 24.03.1971

ПІВТОРАк ОлЕкСАНДР ІВАНОВиЧ 25.03.1977

кОЗлОВСький ВОлОДиМиР СТЕПАНОВиЧ 25.03.1952

кРАВЧЕНкО ОлЕкСАНДР ВОлОДиМиРОВиЧ 25.03.1971

СлОбОДЯН ВАСиль ПЕТРОВиЧ 26.03.1988

СкАкУН АНАТОлІй ВАСильОВиЧ 29.03.1952

бЕЗЗУбОВ ДМиТРО ОлЕкСАНДРОВиЧ 31.03.1978

ОДиНЕЦь ІГОР ОлЕкСІйОВиЧ 01.04.1985

ТІТОВ ОлЕкСІй ЮРІйОВиЧ 03.04.1965

АлІФІРОВ ЮРІй ВОлОДиМиРОВиЧ 04.04.1969

РОГАТиН ТАРАС ПЕТРОВиЧ 06.04.1980

ГАлкІН ВІкТОР МикОлАйОВиЧ 07.04.1972

лЕбЕДЄВ ЄВГЕНІй ВОлОДиМиРОВиЧ 07.04.1979

ФЕДЧУк ОлЕкСІй ВІкТОРОВиЧ 09.04.1971

ЦиГАНЮк ЄВГЕНІй ІГОРОВиЧ 09.04.1989

кАВУлЯ ВОлОДиМиР лЕОНОВиЧ 09.04.1967

МиХАйлЮЧЕНкО СЕРГІй ОлЕкСАНДРОВиЧ 10.04.1971

ТОДОРОВ ДМиТРО ФЕДОРОВиЧ 12.04.1963

ДУбРОВСький АНДРІй ВОлОДиМиРОВиЧ 12.04.1971

ВАНОЯН ГАННА ЮРІЇВНА 13.04.1970

МАРиСик ОлЕкСАНДР ПЕТРОВиЧ 13.04.1975

ОблЕЩУк ВАСиль кОРНЕльОВиЧ 14.04.1958

ПилІПкО МикОлА ПЕТРОВиЧ 15.04.1968

шУшАРІН ЮРІй ВІкТОРОВиЧ 20.04.1954

кАЩЕНкО ОлЕкСАНДР ІВАНОВиЧ 20.04.1971

бОлГАР ІГОР ОлЕкСАНДРОВиЧ 21.04.1990

кАРА ДМиТРО ДМиТРОВиЧ 21.04.1989

ГРиГОРЕНкО ВОлОДиМиР АлІМОВиЧ 22.04.1971

ВОлОЩУк МикОлА ФЕДОРОВиЧ 22.04.1951

СУДАРСкий ЕВГЕНІй ВОлОДиМиРОВиЧ 23.04.1982

кУбРАк ВІТАлІй ОлЕкСАНДРОВиЧ 25.04.1981

ТРАПЕЗНикОВ СЕРГІй ВОлОДиМиРОВиЧ 26.04.1974

Вітаємо з Днем народження членів IPMCU
(березень-квітень)
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