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Першокурсники нАВс склАли Присягу 
ПрАціВникА нАціонАльної Поліції

Арсен АВАкоВ: «Бути ноВим Поліцейським – 
це Бути тим, кому доВіряють»

лугАнський держАВний
уніВерситет Внутрішніх сПрАВ
імені е.о.дідоренкА
ПоВернуВся нА рідну землю

оБличчя донецького юридичного
інституту

ПідтримкА реФормАм

“динАміВці – це нАшА сПортиВнА елітА”

В києВі оБгоВорили Підсумки Проекту 
«Поліція – лідери Атлетики 
для молоді В  укрАїні»  

мої ЩАслиВі тА сумні дороги

доВірА колектиВу - стимул і оБоВ’язок

до річниці трАгічних Подій

ПРЕСА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСКОЇ 

АВТОМОБІЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ УКРАЇНИ
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Стратегічні  завдання на найближчий рік

Історія утворення Міжнародної поліцейської
автокорпорації (IPMC)

Романтик та мандрівник

Нові обличчя нової поліції

Поліція охорони: квартира під охорону
за половину вартості

Чоловіча команда Управління поліції охорони з
фізичної безпеки м.Києва посіла третє місце
на чемпіонаті світу “Бодігард-2016” 

Благодійний концерт для львівських атошників

Головний підозрюваний

“Зброя та Безпека - 2016”
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до майбутніх слідчих, працівників під-
розділів боротьби з кіберзлочинністю та
експертів-криміналістів звернувся очільник
мВс Арсен Аваков: «сьогодні кожен із вас
є частиною непростого періоду реформу-
вання. у нас не так багато нових молодих
офіцерів, які символізують ці зміни. тому
вам вже потрібно тримати дуже високу
планку. сподіваюся, що ви готові. на вас
відповідальність – не підведіть та покажіть
як це може бути ще краще. ми тільки на
початку шляху, і кожен з вас буде цей шлях
продовжувати».

Передав настанови підростаючому по-
колінню й ректор академії генерал поліції
третього рангу Володимир чернєй: «шлях
правоохоронця, який ви обрали, не буде
легким. кожен з вас знав про це. Вірю, що

свідомо обравши професію захисника
правопорядку, ви продемонструєте відда-
ність справі та будете гідно представляти
національну поліцію україни та вашу
альма матер – національну академію
внутрішніх справ – як під час навчання, так
і згодом під час практичної роботи».

Після сказаного, приємним доповнен-
ням для присутніх став виступ підрозділу
барабанщиць, а також продемонстровані
стройові прийоми зі зброєю почесної
варти та вокальна композиція ансамблю
академії.

завершують урочистості крокуючи юні
поліцейські – вже сьогодні вони розпочи-
нають своє становлення на благо Батьків-
щини та українського народу.

Леонід Кальченко,
фото Дмитра Терешкевича

ПЕРшОКУРСНИКИ НАВС СКЛАЛИ ПРИСягУ 
ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Напередодні Дня захисника
України та християнського
свята Покрова Пресвятої Бо-
городиці курсанти першого
курсу Національної академії
внутрішніх справ урочисто
складали Присягу на вірність
українському народові.

Розділити радість важли-
вої миті для майже семиста
юних правоохоронців прибули
не лише батьки й близькі ви-
нуватців події, а й Міністр
внутрішніх справ Арсен Ава-
ков, члени колегії МВС Ук-
раїни, Посол Японії в Україні
пан Шігекі Сумі, члени Нагля-
дової і Вченої рад НАВС, вете-
рани служби, співробітники
академії.

За традицією, після приві-
тання поважних гостей, при-
сутні вшанували хвилиною
мовчання мужність, вірність
і героїзм правоохоронців, які
загинули під час виконання
службового обов’язку.

Прозвучав Гімн України і за
командою ректора першокур-
сники приступили до скла-
дання Присяги працівника
Національної поліції та
клятви курсанта Національ-
ної академії внутрішніх
справ.
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на базі харківського відомчого вишу у 2014 році фор-
мувалися підрозділи добровольців для участі у бойових
діях в зоні Ато. зараз харківський національний універси-
тет внутрішніх справ (хнуВс) повинен підготувати нове по-
коління вітчизняних правоохоронців. Про це міністр
внутрішніх справ україни заявив сьогодні, 14 жовтня, у
харкові під час складання присяги 300 курсантами хнуВс.

сьогодні у харківському національному університеті
внутрішніх справ 300 першокурсників склали Присягу пра-
цівника поліції.  серед них – 100 майбутніх слідчих для під-
розділів національної поліції україни, 50 фахівців для
підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та 150 поліцей-
ських кримінального блоку.

звертаючись до курсантів, Арсен Аваков підкреслив,
що хотів би, аби вони взяли на себе відповідальність спо-
чатку навчитися, а потім стати чесним, компетентним і
адекватним поліцейським.

міністр внутрішніх справ нагадав, що з території універси-
тету і в цілому з харківщини у найважчий момент – у 2014 році
– формувалися і йшли в зону Ато батальйони мВс. 

«трохи більше 100 кілометрів – і хлопці, поліцейські і
добровольці, йшли у бій. це славна історія. ми пережи-
ваємо історію реформування національної поліції, і це –
ще одна славна історія, в якій є місце вашому університе-
тові», – підкреслив глава мВс.

Він також додав, що на базі хнуВс готували і перші під-
розділи харківської патрульної поліції. Водночас завдання
у сьогоднішніх курсантів є ще складнішим: за кілька років
стати компетентними правоохоронцями. 

«рівень поліції зростає. не вистачає лише вас з вашою
молодою енергією, підготовленістю і знаннями», – підкрес-
лив Арсен Аваков, звертаючись до курсантів, які сьогодні
складають присягу.

глава мВс наголосив, що за півтора роки, поки триває
реформа у правоохоронному відомстві, довіра до поліції
зросла навіть попри складне становище у державі. 

«навіть не дивлячись на всі складнощі перехідного пе-
ріоду, люди починають вірити. і ми віримо у вас, в кожного
з вас, сподіваємося на вас. не підведіть», – підкреслив
Арсен Аваков.

ректор університету генерал поліції третього рангу Ва-
лерій сокуренко  у своєму зверненні до курсантів зазначив:
“я переконаний, що Ви не зрадите свого вибору – вибору
правди, добра та честі, а здобута в стінах університету ос-
віта стане основою вашого особистого успіху й професій-
ного зростання.

ми живемо в надзвичайно непростий для країни час:
наш народ вимушений відстоювати власну незалежність.
захищаючи територіальну цілісність, гинуть кращі сини та
доньки україни. героїзм та любов до Вітчизни наших вої-
нів-патріотів назавжди увійдуть в літопис історії країни, тож
будьте гідні їх пам’яті.

Бережіть добре ім’я курсанта харківського національ-
ного університету внутрішніх справ, примножуйте славу
наших ветеранів, виправдовуйте очікування викладачів і
командирів, усіх, хто сприятиме вашій професійній підго-
товці.”

За матеріалами Департаменту комунікації МВС України
та прес-служби ХНУВС

Арсен АВАКОВ: 
«БУТИ НОВИМ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ – 

ЦЕ БУТИ ТИМ, КОМУ ДОВІРяюТЬ»
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Під музичний супровід оркестру на подвір’ї школи –інтер-
нату, на базі якої буде розташований навчальний корпус
лдуВс,  вишикувались працівники університету, вихованці об-
ласного військового ліцею «кадетський корпус ім. героїв мо-
лодої гвардії», працівники національної поліції, учні
школи-інтернату, які в майбутньому, можливо, виявлять ба-
жання стати курсантами вишу, а згодом поповнять лави на-
ціональної поліції.

Привітати університет з відкриттям та передислокацією до
сєвєродонецька приїхали і почесні гості - міністр внутрішніх
справ україни Арсен Аваков, голова луганської облдержад-
міністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністра-
ції юрій гарбуз, а також ректор національної академії
внутрішніх справ Володимир чернєй,  ректор харківського на-

ціонального університету внутрішніх справ Валерій сокуренко
,  начальник гу нП в луганській області сергій коміссаров та
інші. 

урочисту церемонію відкрив міністр внутрішніх справ
україни Арсен Аваков. «ми повернули університет і для
нас важливо аби він був тут і виконував свої задачі. це
символ і він на луганській землі», – наголосив міністр внут-
рішніх справ. Він додав, що університет має давню та сла-
ветну історію та виховні традиції, на його рахунку чимало
прекрасно підготовлених офіцерів. Педагогічний колектив
вишу багато зробив для того, аби правоохоронна система
україни була міцнішою.    міністр внутрішніх справ  пере-
дав  ректору лдуВс ім.е.о.дідоренка Віталію комарниць-
кому символічний ключ, а співробітники вишу вручили
подарунки дітям школи- інтернату.  

В свою чергу, Віталій комарницький подякував усім при-
сутнім, зокрема Арену Авакову за підтримку та допомогу у  ви-
рішенні проблем навчального закладу, організації його
повернення на луганщину.  також особисто подякував голові
облдержадміністрації сєвєродонецька, який доклав чимало
зусиль, щоб виш функціонував на рідній території.

ця подія стала   підтвердження мудрого прислів’я про те,
що труднощі загартовують. тож, бажаємо луганському дер-
жавному університету внутрішніх справ ім. е.о.дідоренка і в
подальшому зберігати закладені традиції, працювати на благо
нашої країни та продовжувати випускати висококваліфікова-
них спеціалістів–юристів.  

Прес-служба ЛДУВС

ЛУгАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІшНІх СПРАВ

ІМЕНІ Е.О.ДІДОРЕНКА
ПОВЕРНУВСя НА РІДНУ зЕМЛю
22 вересня відбулися урочисті заходи з нагоди

відкриття у м. Сєвєродонецьку Луганського дер-
жавного університету внутрішніх справ
ім.Е.О.Дідоренка.  Університет,  що був змуше-
ний через бойові дії на сході країни, залишити
стіни рідної Alma Mater, нарешті повернувся на
Луганщину. Подолавши труднощі передислока-
ції, навчальний заклад на чолі з ректором Віта-
лієм Комарницьким не втратив свій потенціал,
не склав руки, не розгубився, а навпаки загарту-
вався та  відновив роботу.   

Ще два місяці тому звичайні хлопчики та дівчатка, які були зовсім нещодавно
дітьми, вже сьогодні несуть службу в якості курсантів. Адже це була їхня заповітна
мрія з дитинства, а деякі з них знайшли своє покликання зовсім недавно. якщо
узагальнити все те, що сказали курсанти про свій настрій і почуття під час вступу
до вишу, то отримаємо таке гасло ( може, і пафосне, але щире): «мрія здійсни-
лася: ми-курсанти донецького юридичного інституту!» ці слова свідчать про те,
що найсокровенніша мрія 100 курсантів здійснилася, бажане стало реальністю.

для дизайну цього бігборду були використані світлини курсантки 104 взводу
Бірюк Вікторії та курсанта 101 взводу ковальова максима, які за нетривалий час
перебування у стінах інституту вже заслужили повагу та авторитет як серед од-
нокурсників, так і серед викладацького складу, курсових офіцерів; вміло виявили
свої організаторські та комунікативні здібності, свою креативність та ініціатив-
ність.

зазначений бігборд розміщений на вулиці 200-річчя кривого рогу (мікрорайон
ювілейний), поряд з навчальним корпусом  дюі (вул. співдружності, 92а), де на-
вчаються майбутні офіцери поліції. 

Група зв’язків з громадськістю ДЮІ

ОБЛИччя ДОНЕЦЬКОгО юРИДИчНОгО ІНСТИТУТУ
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урочисте вручення 74 комплектів обладнання
поліцейським від представників консультативної
місії європейського союзу відбулось 6 жовтня на
площі перед пам’ятником тарасу шевченку.

участь в урочистостях взяли т.в.о. началь-
ника головного управління національної полі-
ції у львівській області дмитро загарія, голова
консультативної місії єс кястутіс ланчінскас,
заступник голови львівської обласної держав-
ної адміністрації маріанна Вільшинська, го-
лова постійної депутатської комісії з питань
законності та правоохоронної діяльності ми-
хайло дзюдзь та ректор львівського держав-
ного університету внутрішніх справ Валерій
середа.

за допомогою нового обладнання групи реа-
гування патрульної поліції зможуть отримувати
завдання, координувати роботу, узгоджувати дії
та відслідковувати ситуацію на території обслу-
говування, а використання відео реєстраторів
сприятиме дотриманню прав людини.

«це є продовженням співпраці між консульта-
тивною місією європейського союзу та головним
управлінням національної поліції у львівській об-
ласті, яка розпочалась із самбірського експери-
менту. Представники консультативної місії
передають поліцейським 74 комплекти облад-
нання, необхідного для підвищення ефективності
роботи груп реагування патрульної поліції. ми
вдячні за цю допомогу і вважаємо, що це ще один
крок поліції львівщини до поліцейських стандар-
тів, прийнятих у країнах європейського союзу»,
- повідомив т.в.о. начальника головного управ-
ління національної поліції у львівській області
дмитро загарія.

«національна поліція україни за підтримки
міжнародних партнерів, серед яких і кмєс, де-
монструє прихильність щодо створення сталих
сил поліції, оснащених та навчених за стандар-
там єс. ми пишаємося тим, що надаємо під-
тримку реформам, які допоможуть поліції
захищати громадян та служити їм», - зазначив го-
лова консультативної місії єс кястутіс ланчін-
скас.

Під час церемонії вручення поліцейські про-
демонстрували присутнім патрульні автомобілі,
обладнані новими планшетами та відеореєстра-
торами, спецзасоби, які вони щодня використо-
вують у своїй роботі.

діти взяли участь у цікавих вікторинах з при-
зами.

Відділ комунікації поліції
Львівської області

ПІДТРИМКА РЕФОРМАМ
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЛЬВІВЩИНИ ОТ-

РИМАЛИ ВІД КОНСУЛЬТАТИВНОЇ
МІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ПЛАНШЕТИ, ВІДЕОРЕЄСТРАТОРИ
ТА НОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ 
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у заході взяли участь міністр внутрішніх справ, голова
Фст «динамо» Арсен Аваков, міністр молоді та спорту
ігор жданов, перший заступник голови комітету Вру з
питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму ми-
кола Величкович, президент нок україни сергій Бубка,
перший заступник голови Фст «динамо» україни, член
виконкому нок Віктор корж, керівники правоохоронних
відомств. 

«Ви з честю повернулися з олімпійських ігор. деякі скеп-
тики говорять, що україна повернулася з олімпіади з пораз-
кою, але це не так. для мене україна повернулася з
перемогою, що кожен з вас яскраво демонструє», – зазначив
Арсен Аваков.

Були присутні майже усі спортсмени-динамівці, які пред-
ставляли україну на олімпіаді та отримали високі результати:
сергій куліш, ольга харлан, Аліна комащук, дмитро янчук та
інші учасники ігор.

«ми хочемо підкреслити ваш труд та подвиг для всієї
країни, адже вони роблять для україни дуже багато. я хотів
би, аби кожен з вас це знав та розумів», – додав очільник
мВс.

українська команда на олімпійських іграх у ріо-де-жа-
нейро складалася із 206 атлетів, 102 серед них були членами
Фст «динамо». 

«я хотів би підкреслити, що це дійсно була складна олім-
піада, але це ще більше примножує важливість перемог та от-
риманих результатів. я вдячний усій системі мВс та особисто
Арсену Авакову за те, що вони вкладають ресурси у розвиток
та підтримку спорту та спортсменів», – зазначив міністр мо-
лоді та спорту ігор жданов.

за весь період діяльності «динамо» його вихованцями
було здобуто 174 олімпійські нагороди, за часи незалежності
– 73,  на останніх олімпійських іграх в ріо-де-жанейро – 7 ме-
далей. 

«динамівці – це наша спортивна еліта. я хочу ще раз по-
дякувати кожному з вас за те, що у такий непростий час для
країни, ви зробили усе можливе для перемоги. сподіваємося,
що динамівський рух завжди буде на тій висоті, де він зараз
знаходиться», – підкреслив перший заступник голови Фст
«динамо» україни Віктор корж.

за словами президента національного олімпійського ко-
мітету україни сергія Бубки, вихованці Фст «динамо» роб-
лять усе, аби прославити україну.

««динамо» дуже багато робить для українського спорту,
для того, аби ми бачили державний прапор та чули гімн нашої
країни», – сказав сергій Бубка.

За інформацією 
Департаменту комунікації МВС України

“ДИНАМІВЦІ – ЦЕ НАшА СПОРТИВНА ЕЛІТА”
Наголосив перший заступник голови ФСТ «Динамо» України, член
виконкому НОК Віктор Корж на урочистій церемонії відзначення
спортсменів-динамівців та тренерів за результатами XXXI
Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, яка відбулася у суботу, 10
вересня, у Міністерстві внутрішніх справ України.
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В києві відбулось заключне засідання національної робочої групи в  межах
проекту «Поліція – лідери атлетики для молоді в   україні» Play  Ukraine, що
реалізується   нацполіцією україни, Фст «динамо» україни спільно з амери-
канською неурядовою організацією PH International. 

у заході взяли участь представники національної поліції україни та гро-
мадських організацій з міста києва, хмельницької, одеської, харківської
і миколаївської областей. Вони обговорили підсумки роботи за проектом
«Поліція – лідери атлетики для молоді в  україні»,  який триває майже рік.
його завданням є обмін досвідом між поліцією україни та сшА в  сфері
роботи з дітьми з соціально вразливих верств населення. А кінцевою метою
-  вироблення ефективної моделі роботи з дітьми з використанням  най-
кращого іноземного  досвіду та національної практики. Під час заходу усі
учасники проекту продемонстрували напрацювання щодо роботи з дітьми
протягом останнього року  і висловили зацікавленість у подальшій співпраці
в цьому напрямі. 

«я надзвичайно задоволена результатами проекту на цьому етапі – під-
креслила програмний менеджер PH International ханна корі. – одразу після
візиту української делегації в  сшА почалася дуже активна робота. особливо
хочу відзначити внесок товариства «динамо».  це найпотужніша спортивна
організація в  україні, де працюють професіонали високого рівня: спор-
тсмени,  менеджери, вихователі. особливо хочу відзначити потужний органі-
заційний потенціал товариства. я в цьому переконалася, коли ми проводили
спільні змагання під час відвідання україни в  червні. динамівські спортсмени
виявилися краще підготовленими за американських». 

ханна корі також акцентувала увагу на важливості продовження проекту
разом з «динамо» та поліцією. «це надзвичайно важливо в умовах, коли ук-
раїнська поліція реформується, стає ближчою до громади та приділяє більше

В КИєВІ ОБгОВОРИЛИ 
ПІДСУМКИ ПРОЕКТУ 
«ПОЛІЦІя – ЛІДЕРИ АТЛЕТИКИ
ДЛя МОЛОДІ В  УКРАЇНІ» 

уваги превентивній діяльності», - зазначила
вона. на її думку, молоді сьогодні потрібен
спорт, який є ефективним засобом превен-
ції. В цьому плані досвід та організаційні
можливості «динамо» - надзвичайно великі. 

у свою чергу Віктор корж зазначив, що
«динамо» протягом багатьох років співпра-
цює з мВс, робота з дітьми, особливо  з
сімей, які опинились у  складних життєвих об-
ставинах, є одним з ключових пріоритетів то-
вариства. «одна з ефективних форм
роботи - проведення різноманітних змагань в
рамках «динаміади», до якої залучаємо нок,
провідних українських спортсменів та трене-
рів. дуже добре, що в  рамках проекту Play
Ukraine ми можемо вивчити  американський
досвід і спільно з поліцією, громадськістю, за-
кордонними та вітчизняними експертами ви-
робити нові прогресивні форми роботи з
дітьми. Адже залучення дітей до спорту,  здо-
рового способу життя є  важливим завдан-
ням на шляху виховання фізично та
морально здорової нації», - підкреслив він. 

своєю думкою щодо підсумків проекту по-
ділився  перший заступник голови  кмо Фст
«динамо» україни ігор Панін:

- для мене  як керівника київської міської
організації Фст «динамо» співпраця з PH In-
ternational  виявилась надзвичайно корис-
ною.  у складі української делегації у березні
я відвідав сшА, де ознайомився  з роботою
поліції  декількох штатів. Американські полі-
цейські  працюють у тісній комунікації з гро-
мадським сектором.  головні зусилля поліції
спрямовані  на  попередження злочинності.
каральні засоби застосовуються лише у
крайніх випадках. Американський досвід
може бути  корисним для українських правоо-
хоронців особливо в  контексті реформу-
вання. ми провели вже декілька спільних
заходів з американськими колегами в  рамках
спільного проекту. Під час їхнього візиту в ук-
раїну в  червні організували змагання з
дзюдо, майстер-класи для дітей з єдино-
борств з інструкторами української та амери-
канської поліції. сподіваюся, що це лише
початок,  і ми продовжуватимемо цей напря-
мок. Адже такі проекти спрямовані на
об’єдання молоді та формування в неї нави-
чок здорового способу життя, що є надійним
виховним засобом.  

Олена Котляр
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Глава 1
СТЕЖИНА В РІДНІМ КРАЇ

я давно вже людина міська. Проживаю в києві понад пів-
століття. Полюбив це місто усім серцем. сприйняв його ша-
лений ритм життя. мій пульс працює в унісон з його
пульсом. намагаюся робити все, від мене залежне, щоб моє
місто (як і вся україна) не страждало від «аритмії». я зрід-
нився з ним, і справді люблю його щиро й самовіддано. 

та щоразу, коли приїжджаю у рідне село, підходжу до
батьківського обійстя, торкаюся рукою хвіртки, відчиняю її,
стаю на стежку, що веде  до порога нашої хати, я відчуваю
невимовний щем душі, особливе тепло, особливе підне-
сення і особливий сум. 

од хвіртки до хати  метрів з п’ятнадцять. і поки йду сте-
жиною, нерідко згадую усе своє життя. ця стежка «пам’ятає»
мене з перших моїх кроків. як і я пам’ятаю кожен камінчик
на ній, помічаю будь-яку рельєфну зміну. 

стежка відсвічує сонцем, біжить до порога, зазиває гостя
до хати. А обабіч радує око зелений килим трав, що вкриває
наше подвір’я. згадую, як у дитинстві ми бігали босоніж по
цьому килиму. я й досі відчуваю той ніжний дотик різнотрав’я
до босих ніг. тут ростуть і кульбаба, і подорожник, і спориш,
ми ще називали його моріжком чи курячою травою, і пирій, і
чимало інших рослин. надзвичайно приємно було пробігтися
по траві рано-ранесенько, коли ще сонечко не висушило
росу. наша мама казала тоді нам, дітям: «Бігайте, дітки, вми-
вайтеся росою, вона ж  цілюща, як усі ці трави, на яких вона
нічку відпочивала».

цілюща й смачна, як ранішня роса, і вода в нашій кри-
ниці. смачнішої я ніде не знаходив.  завжди, коли приїж-
джаю додому в село, за будь-якої погоди йду до криниці,
міцно стаю босими ногами на землю, набираю відро води і
обливаюся. Весь негатив змивається. Відчуваю, як кожна клі-
тинка наповнюється живодайною силою. Вдихаю чисте, про-
зоре повітря. «заряджаюся» позитивною енергією рідної
землі. тут, на малій батьківщині, я багатію душею, думками,
почуттями.

…А стежка біжить далі, до хати. роблю наступний крок.
і, як це буває останніми роками, здається мені, що зараз
двері відчиняться й на поріг вийде мама зустрічати свого
сина. серце заб’ється швидко, тривожно, ось-ось готове ви-
скочити з грудей. стримую биття, притиснувши руку до
серця, заспокоюю його: «цього не може бути. Адже мама
тепер у іншому світі - у Вічності».

мама для нас – свята людина. Вона зробила для дітей
все, що могла, віддала все, що могла. царство їй небесне.
ми називали її завжди на «Ви», і нині говоримо про маму з

тремтінням в голосі… Вона для нас завжди була незапереч-
ним моральним авторитетом. Виховувала дітей  без нуд-
них нотацій, без гіркої різки, без повчальних лекцій, а
передовсім власним прикладом. її життя було героїчним і
чесним. жила вона за законами Божими: не вбий, не вкради,
полюби ближнього свого…

Пам’ять людська в своїх асоціаціях подекуди виробляє
незбагненні «віражі». ось і зараз, в цю хвилину вона
(пам’ять), сказати б, провела паралель між моїм дитинством,
маминими уроками життя і подією, яка сталася наприкінці
грудня 2013 року. на той час в  історії україни вже була тра-
гічна ніч з 29-го на 30-е листопада, коли спеціальні загони
міліції «Беркут» жорстоко, по-звірячому розігнали мирний
студентський майдан. Було силове протистояння між мітин-
гувальниками та правоохоронцями першого грудня під адмі-
ністрацією Президента україни. Була акція спецназу та
внутрішніх військ на витіснення майданівців з майдану не-
залежності в ніч проти одинадцятого грудня. і, як знаємо,
тривав майдан гідності. Але влада не чула, не бажала чути
вимог майдану. В грудні до києва звезені підрозділи внут-
рішніх військ з усієї україни, мовляв, для охорони громад-
ського порядку. ситуація в країні надзвичайно  напружена.
зауважу, що в органах  внутрішніх справ все-таки служили
люди, які розуміли небезпеку від зосередження  великої кіль-
кості бійців внутрішніх військ, спецназу в столиці. одна зло-
чинна команда – і може статися непоправне. саме тоді
заступник командувача внутрішніх військ генерал-майор Ва-
силь степанович молдавчук запропонував командуванню
запросити виступити перед внутрішніми військами людей,
які є визнаними  моральними авторитетами і не лише в
міліцейській сфері.  такі зустрічі відбулися. й насправді  ві-
діграли чималу позитивну роль у зменшенні загальної на-
пруги в державі. на той час ми не знали, що попереду у нас
ще тривожніші часи і непоправні втрати: голгофа небесної
сотні, анексія криму росією, війна з російським окупантом на
сході україни.

я виступав у залі, де було близько п’ятисот людей. Пред-
ставили мене професором. тож аудиторія чекала якоїсь по-
вчальної лекції. загальний настрій залу був на кшталт: «ну
що ж, повчай, ми люди підневільні – послухаємо».  та вже з
перших речень я відчув, як змінюється настрій залу.  Відчув
певну зацікавленість, а  потім - справжнє бажання послухати
професора.  А сказав я такі речі.

-мені б хотілося, щоб ви сприймали мої слова і розумом,
і серцем. Щоб побачили мене таким, як я є. Щоб зробили для
себе усвідомлені висновки з почутого. 

В залі був легкий шум, але я не змінював сили голосу.
спокійно  говорив далі.

Віктор Гвоздецький

МОЇ ЩАСЛИВІ 
ТА СУМНІ 
ДОРОгИ Продовження. 

Початок  у №№ 5-6, 7-8.
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-Вочевидь, серед вас є люди, яким знайоме прізвище
гвоздецький. я пройшов шлях від постового міліціонера до
генерала,  - помічаю як поступово стихає шум, відчуваю, що
аудиторія  починає уважно слухати мене. - знаю вашу не-
легку і відповідальну службу. Але не повчатиму вас, не  го-
воритиму, що робити, а чого не робити. Про це скажуть ваші
командири. зупинюсь лише на кількох моментах  історії
нашої країни, а отже й історії нашої міліції. Бо, власне, і пра-
цівники міліції «писали» сторінки цієї історії.  Від вас немало
залежить, який, сказати б, відтінок (кровавий чи світлий)  ма-
тиме текст, що зберігатиметься на скрижалях.

зробивши невеликий екскурс в часи радянські, назвавши
деякі плюси і мінуси в діяльності міліції, зауважив, що одноз-
начно оцінювати той час як негатив чи позитив неправильно.  

-Були проблеми тоді, не завжди їх розв’язували ідеально,
-продовжував я. – є проблеми і сьогодні. Але спробуємо по-
рівняти дії нашої міліції тоді, тобто ще в радянські часи, і на
різних етапах нашої незалежності.  нагадаю вам лише три
історичні моменти. Почну з протесту студентів 1990 року.
його назвали революцією на граніті. Що тоді відбулося? дру-
гого жовтня 1990-го в києві на площі жовтневої революції
(нині майдан незалежності) студенти розбили наметове міс-
течко і оголосили політичне голодування. Більшість із них –
молоді люди з києва, львова, дніпропетровська. їх підтри-
мали страйками студенти всіх вищих навчальних закладів
києва, учні технікумів, профтехучилищ, старшокласники се-
редніх шкіл. Піднялися на акції протесту студенти в обласних
центрах, зокрема, львові, луганську. учасники голодування
висунули політичні вимоги. головні серед них: відмова влади
української радянської соціалістичної республіки від підпи-
сання нового союзного договору; повернення на територію
урср українських солдат, а також забезпечення проход-
ження військової служби юнаками-українцями винятково на
території республіки;  націоналізація майна компартії  та ком-
сомолу україни ; перевибори Верховної ради урср на бага-
топартійній основі; відставка голови ради міністрів урср
Віталія масола, та інші.  звісно влада була стривожена,
однак перші дні ніяких кроків не робила. А тим часом  кіль-
кість студентів, які голодували,  збільшувалася. свої вимоги
студенти направили до Верховної ради урср.  

П’ятого жовтня до наметового містечка на переговори зі
студентами прийшов леонід кравчук - тоді голова Верховної
ради урср. на жаль, сторони не знайшли порозуміння. роз-
мова леоніда макаровича зі студентами транслювалася по
телебаченню. і вже наступного дня, шостого жовтня на під-
тримку студентів вийшли понад п’ятдесят тисяч киян. По-
чали приїжджати посланці з областей. Подекуди на майдані
зосереджувалося сто тисяч і більше людей.  Була історія з
бензовозом, водій якого обіцяв підірвати себе з машиною,

якщо не виконуватимуться вимоги студентів. тому в деяких
гарячих владних головах народжувалися думки: розігнати,
розбити, очистити майдан силою. Але ті голови, сказати б,
вчасно остудили. ми, міліція, однозначно попередили, що не
застосовуватимемо сили проти  студентства. коли молодь
вирішила йти колоною до Верховної ради, щоб знову висло-
вити свої вимоги до влади, то в перших рядах ішли праців-
ники міліції і депутати київради. таким чином ми охороняли
людей, запобігали силовим зіткненням, проявам агресії, про-
вокації. начальник управління внутрішніх справ міста києва
генерал-майор міліції Валентин михайлович недригайло
ішов попереду, разом з нами. не сидів в кабінеті, не спосте-
рігав, як кажуть, із вікна, не давав вказівки по рації. А сам
пішов з мітингувальниками, щоб не допустити ніяких на-
сильств, побиття. йому навіть дехто закидав, мовляв, він
привів протестувальників під парламент.  я на той час був
начальником дарницького рВВс м. києва і депутатом (тоді
ще вони називалися народними депутатами) київради. у нас
у всіх, у одної сторони і другої, вистачило розуму, здорового
глузду, вміння діяти так, щоб мітингувальники спокійно
дійшли до Верховної ради і висловили свої вимоги.  україн-
ська влада прислухалася до учасників акції. Парламент при-
йняв постанову щодо врахування вимог студентів. окрім того
23 жовтня 1990 року Верховна рада урср ухвалила рішення
про скасування  шостої статті конституції, в якій йшлося про
керівну роль комуністичної партії. також прийняла відставку
В. масола.  революція на граніті успішно завершилася.  за-
уважте, ні внутрішні війська, ні «Беркут» нікого не розганяли,
не затискали в кільце,  не били, не вбивали. стримували від
непродуманих кроків, від ексцесів – це так. Але не застосо-
вували сили. не дозволили пролитися ні краплі крові.   

А що ми бачимо сьогодні? В ніч на тридцяте листопада
на абсолютно неагресивних, мирних людей, які відпочивали,
додивлялись гарні сни (це сталося о 03 год. 45 хв.), які не
могли чинити опору, у яких не було жодного захисту, раптово
напала велика кількість озброєних бійців «Беркуту».  Били
жорстоко. тих, хто намагався втекти, доганяли і знову били.
такого не можна було допускати. це неправильно, не по-
людськи, бездумно і оперативно неграмотно.  ми ж бачили
необґрунтовану злість, незрозумілу жорстокість, нездатність
залишатися людяними. Абсолютно погоджуюся з генералом
Анатолієм куликовим – першим командиром підрозділу спе-
ціального призначення «Беркут» (стояв у витоків створення
цієї структури), - який сказав, що не може збагнути такої жор-
стокості. Він звернувся до беркутівців: «хлопці! нас форму-
вали для боротьби з організованою злочинністю та
бандформуваннями. Але ніхто, ніколи не вчив, не давав вка-
зівки, не наказував бити людей, бити дітей, студентів, та ще
й вночі, мирних і беззахисних.».

я охопив поглядом аудиторію - всі уважно слухали. зал
огорнула «зосереджена» тиша. здалося, що навіть без мі-
крофона мене б почули в останніх рядах.

-інший приклад, - продовжив  я після короткої паузи. – рік
2004-й,  Помаранчева революція. той майдан починався, я
б сказав, навіть дещо войовничіше, ніж  майдан гідності. ми
пам’ятаємо, як юлія тимошенко з Віктором ющенком повели
людей на вулицю Банкову, до Адміністрації Президента. як
юлія Володимирівна перелазила через паркан, яким Адмі-
ністрація відгородилася від народу. за парканом стояв мілі-
цейський заслін. люди допомогли їй, підняли і посадили на
міліцейські щити. тоді пані юлю та ще кількох депутатів все-
таки пропустили через заслін до Адміністрації. А перед тим
пам’ятаємо її ляпаси високим керівникам із системи мініс-
терства внутрішніх справ. Були й такі епізоди.  Але насправді
Помаранчева революція - це не просто протест українців
проти фальсифікацій на виборах президента україни.  сотні
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тисяч людей вийшли на майдан не стільки захищати Віктора
ющенка, скільки відстоювати право вільного вибору, право
на свободу, право жити в правовій  демократичній країні.
звісно, влада почувалася некомфортно, вона боялася і мала
намір розігнати наметове містечко і запровадити надзвичай-
ний стан.   штаб Віктора ющенка оприлюднив інформацію
про те, що підрозділам внутрішніх військ у  Василькові (під
києвом) видали зброю. та і цього разу вистачило розуму не
піднімати зброю на людей, не застосовувати силу. міліція за-
лишилася з народом. не стріляла, не била, не вбивала.

-Ще одна сторінка історії.  Порушу хронологічну черго-
вість і повернуся на десять років назад від Помаранчевої ре-
волюції. розповім про кримські події 1994-го року.  це
фактично окремий, надзвичайно відповідальної ваги епізод
моєї службової діяльності.  Але вважаю, що сьогодні про це
важливо знати, пам’ятати і робити певні висновки. 

Перед тим, як почати розповідь, нагадаю, що до 1991
року крим був однією із областей україни.  наприкінці 1991-
го одержав статус Автономної республіки у складі незалеж-
ної україни. однак на півострові було чимало проросійськи
налаштованих людей, які хотіли бачити крим, звісно, не в
складі україни. економічна криза1992-1993 років, зубожіння
населення підняло нову хвилю таких (проросійських) на-
строїв.  і коли в січні 1994-го в криму відбулися вибори до
Верховної ради Ар крим та вибори президента Ар крим, пе-
ремогу отримали сепаратистські проросійські сили. зокрема
президентом був обраний юрій мєшков. Від початку своєї
президентської діяльності він працював на від’єднання пі-
вострова від україни і тримав курс на росію.  міністром внут-
рішніх справ Ар крим був призначений відставний
армійський генерал, громадянин росії кузнєцов.  Він нікому
«не бажав» підпорядковуватися. і навесні 1994-го міністер-
ство внутрішніх справ криму за погодженням з президентом
мєшковим вийшло з підпорядкування мВс україни. ситуація
була надзвичайна. до криму терміново направляється  бри-
гада мВс україни на чолі з  першим заступником міністра
внутрішніх справ генералом Валентином недригайлом.  я
на той час очолював головне управління державної служби
боротьби з економічною злочинністю мВс україни і був від-
ряджений з командою до криму. наше завдання – повернути
на сторону україни  особовий склад кримської міліції. ми
працювали на півострові понад три місяці. об’їздили увесь
крим. зробили немало. Без жодного вистрілу, без затримань,
без застосування сили, без серйозних інцидентів зуміли  по-
вернути підпорядкування кримської міліції  києву, утворити
головне управління міністерства внутрішніх справ україни в
криму. і хоча мВс криму ще існувало, але утворенням го-
ловного управління ми нейтралізували керівництво цього  мі-
ністерства.  

Поки наша бригада працювала, у криму встиг розпоча-
тися і вже завершувався курортний сезон. люди відпочи-
вали, засмагали на сонці, купалися в морі, набиралися
здоров’я. і ніхто з них навіть не підозрював, що саме в цей
період команда фахівців-оперативників, ризикуючи своєю
свободою і життям, виконувала особливе завдання.

зауважу, що діяла наша команда в дуже складних умо-
вах. Щонайперше, була вказівка не пускати в жодне примі-
щення мВс криму представників мВс україни. Але ми
знаходили шляхи – дипломатичні, оперативні – не тільки як
зайти у приміщення, а й достукатися до розуму, до сердець
особового складу.  ми побували в усіх районах криму. я осо-
бисто зустрічався з усіма начальниками державної служби
боротьби з економічною злочинністю і, вочевидь, мені все-
таки вдалося  переконати їх у тому, що крим – невід’ємна
частина україни. 

за три місяці нашій команді вдалося знайти порозуміння
з особовим складом і керівниками  майже усіх районів крим-

ської міліції. Позитивно сприйняв наші розмови і аргументи
й керівник державної служби боротьби з економічною зло-
чинністю  мВс Ар крим. ми переконали  в своїй правоті за-
ступників кузнєцова (щоправда не всіх).

єдине управління, куди ми не потрапили – це ялтинське.
ні на територію, ні в приміщення. і я не зміг переговорити з
керівником держслужби боротьби з економічною злочин-
ністю ялтинської міліції.  дехто й хотів підтримати нас, та бо-
явся. такі люди говорили, мовляв, ви поїдете в київ, а нам
тут залишатися, працювати, тут наші сім’ї, діти. хтось сумні-
вався. 

Але незважаючи на ці нюанси, завдання наша команда
виконали.  за  три місяці ми встигли нейтралізувати керів-
ництво мВс криму, утворити нове головне управління мВс
україни в криму. і таким чином була відновлена влада ук-
раїни в криму. наголошу ще раз: ми нічого не штурмували,
не ламали, не застосовували сили і зброї.

як ми знаємо пізніше господа мєшков та кузнєцов виї-
хали в росію, там і залишилися. 

-ось такі три сторінки нашої історії, - підсумував я свою
розповідь. -  я дякую вам, хлопці, за те, що на початку 90-
х років (минулого століття) ви брали участь в охороні гро-
мадського порядку, за те, що в криму 1994-го допомагали
нашій оперативній бригаді відновити владу україни, за
мирний Помаранчевий майдан.  і за сьогоднішній день вам
дякую, але не за майдан у ніч на тридцяте листопада, не
за перше грудня, не за майдан у ніч на одинадцяте грудня,
- такими словами я завершив свій виступ і зірвав аплодис-
менти залу.

минуло два місяці після мого виступу перед бійцями
внутрішніх військ та майже двадцять років після виконання
нашою оперативною бригадою особливого завдання на пі-
вострові, й росія підступно анексувала крим. і, м’яко кажучи,
легко добула його, без перешкод. Вочевидь не було в україні
на той момент таких відповідальних і талановитих посадов-
ців, як Андрій Володимирович Василишин. 1994-го він, тоді
міністр внутрішніх справ україни, відправив у крим бригаду
мВс україни з конкретним завданням. хоча ситуація в країні
тоді теж була складна. дотермінові президентські вибори,
політики займалися виборчими перегонами, змінювалася
влада. Але бригада була відряджена, і ми виконали свою
функцію. 

мене сьогодні запитують: чи можна було не допустити
анексії криму?  Вважаю, можна.  для цього, на мій погляд,
потрібно було діяти таким чином, як ми 1994-го року. насам-
перед  ще до появи так званих зелених чоловічків доцільно
було послати в крим людей, які знають, як це робити і, при-
наймні, вміють це робити без насильства, без зброї, без
сили, а розумом і оперативними методами. такі фахівці у нас
є, не знайшлося тих, хто б мав їх відрядити у крим. тому так
і сталося.

…стежина привела мене до порога. Простягаю руку, бе-
русь за ручку дверей, відчиняю їх, заходжу до хати. на душі
стає тепло і затишно.

Побудував цю хату наш дідусь роман – батьків тато -  в
тридцятих роках минулого сторіччя. сьогодні ми бережемо
її як символ нашої сімейної злагоди і пам’яті про батьків.  ут-
римуємо її, доглядаємо.  коли приїжджаємо сюди усі діти
разом, йдемо спочатку на могилу до мами, а потім  - до
дому. тут у хаті, де ми народилися, приймаємо найважливіші
рішення. 

у цій хаті пройшло моє дитинство, тут формувався мій
характер, тут закладалися мої моральні принципи.  

Далі буде.
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згадуючи свої перші кроки на профе-
сійній ниві понад 50-річної давнини, хотів
би торкнутися однієї важливої теми, а
саме,- довіри колективу.

для починаючих працівників правоо-
хоронних органів, учорашніх курсантів
вишів системи мВс, дружні стосунки  в
новому колективі  проблема вкрай важ-
лива та актуальна. 

хоча на початку своєї кар’єри на-
вряд чи ми глибоко замислювалися над
цим питанням.

не думав про це і я, коли у 1970
році, перед закінченням харківського
юридичного інституту прийшов на стажу-
вання у якості слідчого до одного з місце-
вих райвідділів міліції. 

оскільки у райвідділі я був наймо-
лодшим та ще й цивільною людиною, яка
ось-ось має отримати диплом про вищу
освіту, то, звичайно, іншого прізвиська, як
“студент”, у мене й бути не могло. хоча
майбутні колеги ставилися до мене з по-
вагою, ще б пак, на весь райвідділ лише
чотири особи мали вищу освіту.

до роботи слідчого я взявся з
юнацької завзятістю. тут усе було цікаво.
райвідділ жив своїм життям: чергова час-
тина, карний розшук, слідче відділення,
“Бхсс”, служба дільничних, дАі, па-
трульно-постова, паспортна служба, від-
діл кадрів, бухгалтерія - все працювало
як єдиний, злагоджений механізм, основ-
ною метою якого були профілактика та
розкриття злочинів, забезпечення право-
порядку у районі обслуговування.

Працювати доводилось до пізнього
вечора, часто по вихідних. розслідував
скоєні на території району злочини, пере-
віряв заяви громадян, не цурався гро-
мадської роботи - виступав з лекціями в
трудових колективах, готував публікації
для районної “багатотиражки”, проводив
заняття зі  службової  підготовки з особо-
вим складом райвідділу тощо.

з часом з’явилася впевненість у
своїх силах, відчуття задоволення від ро-
боти, розуміння того, що ти є невід’ємною
складовою вправно функціонуючого ко-
лективу райвідділу.

з багатьма співробітниками з інших
служб складалися не тільки ділові, а й
дружні стосунки, які інколи  підтримува-
лися і в позаслужбовий час.

десь за місяць до закінчення мого
стажування в райвідділі сталася надзви-
чайна подія. Прийшовши зранку на
службу, я вже по виразу обличчя опера-
тивного чергового відчув щось недобре.
«зайди до начальника»,- сказав мені не
на жарт стурбований черговий. 

райвідділом тоді керував Павло По-
грібний - спокійна, врівноважена людина,
досвідчений оперативник, який з повагою
ставиться до кожного свого підлеглого,
незалежно від посади та віку.

у кабінеті начальника сиділи його
заступники, начальник карного розшуку
та служби дільничних і про щось доволі
емоційно сперечалися.

Виявилося, що один з молодих діль-
ничних інспекторів вже другу добу пия-
чить у себе вдома, поводить себе
агресивно, колег на подвір’я свого при-
ватного помешкання не пускає, погрожує
їм та сусідам табельною зброєю.

ситуація була непростою, а її на-
слідки непередбачуваними. 

знаючи, що я з ним майже одного
віку і більш-менш у приятельськіх  стосун-
ках, начальник райвідділу попросив мене
спробувати умовити бешкетника під будь-
яким приводом прибути на службу.

наказувати мені він, звісно, не міг,
міг лише попросити, але я не розду-
муючи погодився. Від запропонованого
для “підстраховки” пістолета “макарова”
відмовився навідріз. для цього у мене
було декілька причин. По-перше, це було
грубим порушенням будь-яких службо-
вих інструкції, по-друге, я був впевнений,
що зброя мені не знадобиться, були і інші
причини, але то вже дрібниці.

окрилений довірою керівництва, я
одразу взявся до справи, тим більше,
враховуючи ті обставини, що у мене мит-
тєво визрів , як на мою думку, нестандар-
тний план.

селище, де мешкав дільничний-роз-
бишака, знаходилось неподалік. хлопця
цього я добре знав. знав від колег і про
його сімейні негаразди. це  і стало при-
чиною того, що горе-дільничний раз за
разом став “заглядати у рюмку”, посту-
пово занедбав свої службові обов’язки,
що врешті-решт і призвело до подібного
“чП”. звичайно  вина в цьому була і “за-
мполіта” райвідділу, який би мав відслід-
ковувати подібне “гріхопадіння”
підлеглого та вживати якісь виховні за-
ходи, але то вже інша тема.

міліцейського “бобіка”, яким мене
доставили до селища, ми заховались в
кущах. операм, що чатували під парка-
ном помешкання “бузотера”, я запропо-
нував   сховатись неподалік. 

для реалізації свого плану дове-
лося пожертвувати майже новою сороч-
кою. Ще у райвідділі надірвав комір і
рукав та геть усю вимазав червоною
фарбою. дівчата з бухгалтерії намалю-
вали під оком синець.

ось у такому вигляді, зі скуйовдже-
ним волоссям, шкутильгаючи, я стрімго-
лов увірвався на подвір’я дільничного і
заволав: «Агов, біда! де ти є?  мене тут
побили!»

невдовзі двері будинку розчини-
лися і під дзвін пустих пляшок, що коти-
лися по підлозі, на світ божий з’явився
спантеличений дільничний. мені кошту-
вало великих зусиль, щоб грати далі
свою роль, а не вибухнути приступом
сміху, коли я побачив дільничого. у кир-
зових чоботах  на босу ногу, без штанів,
у трусах, у незастебнутій міліцейській со-
рочці з погонами ,  неголений, з роздутим
від пиятики обличчям, дільничний отете-
ріло дивився на мене і напружено нама-
гався второпати хто я і що зі мною
сталося.

на секунду зупинившись, я продов-
жив свою психологічну “атаку. “ти що, не
впізнаєш мене? це ж я, “студент”! ось
приїхав на твою територію по заяві, а
якість “уркагани”  напали на мене, по-
били, пограбували. давай, швиденько
збирайся, зараз слідчо-оперативна
група під’їде та разом до райвідділу по-
їдемо оформлювати папери”.

судячи з виразу обличчя, він на-
решті мене пізнав, а через деякий час,
навіть, протверезвішав.

як слухняна дитина, одягнув мілі-
цейську форму, повісив кобуру з пістоле-
том на брючний ремінь, і ми разом
попрямували до сільради, де нас, згідно
з  наміченним планом, вже чекало ніби-
то щойно прибуле  авто.

Все, що сталося потім, було, як ка-
жуть, “справою техніки”.

того ж тижня, у п’ятницю, на нараді
особового складу райвідділу, начальник
оголосив мені подяку. 

та  не це було головним. 
надихало те, що я виправдав до-

віру керівництва райвідділу і успішно
впорався з цим  завданням.

незважаючи на те, що я був наймо-
лодшим у райвідділі, після того випадку
колеги  до мене зверталися не інакше, як
“іванович”.

СПОгАДИ СЛІДчОгО
ДОВІРА КОЛЕКТИВУ - СТИМУЛ І ОБОВ’язОК

Валентин ВАКУЛОВИЧ
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за круглим столом батьки мали
змогу задати відверті запитання та отри-
мати чесні відповіді.

“Безперечно, винні мають понести
відповідальність за свій ганебний вчи-
нок. це не поверне ваших синів, але ми
будемо намагатися зробити все що в
наших силах аби зменшити біль від цієї
втрати", - з глибоким сумом запевнила
батьків ірина геращенко.

керівники установ заслухали всі на-
гальні питання, які турбують близьких
загиблих солдатів, та пообіцяли додати
максимум зусиль, аби вони були вирі-
шені в найближчий час.

"ми розуміємо, що Ви втратили най-
дорожче, - своїх синів і ми робимо все,
що в наших силах. не зупиняємо розслі-
дування і робимо все, що потрібно з
нашої сторони. ми допомагаємо Вам,
підтримуємо, тому що, це є наш обовя-
зок", - наголосив сергій яровий.

“той камінь суму, який лежить у
вас на душі, безмежно великий і я осо-
бисто й командири переймаються за
це не менше. Вони пішли з життя не
дарма, вони стали віхою, яка вказала
всьому народові шлях до незалеж-
ності, і абсолюти яких не при яких умо-
вах не можна торкатися”, - зауважив

командувач національної гвардії юрій
Аллеров, -“ми увіковічимо в гвардії
кожного. я хочу, щоб ми мали з вами
контакт. Ви нам потрібні. Бо в строю
стоять молоді хлопці і вони повинні
знати, що, а ні держава, а ні міністер-
ство, а ні нацгвардія ніколи не забу-
ває своїх підлеглих”.

на завершення заходу посадовці
вручили нагороди родичам ігора деб-
ріна, дмитра сластнікова, олександра
костина та Богдана дацюка.

Прес-служба НГУ, 
фото Андрія Некрасова

ДО РІчНИЦІ ТРАгІчНИх ПОДІЙ
Перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко, заступник Міністра
внутрішніх справ України генерал – полковник Сергій Яровий та
командувач Національної гвардії генерал-лейтенант Юрій Аллеров
провели зустріч в стінах Верховної Ради України з родичами
нацгвардійців, що загинули минулого року під стінами парламенту.

29 серпня пішов у вічність Андрій Пилипович Кучер. Усі, кому довелося з ним
працювати, добре пам’ятають цю просту, спокійну, інтелігентну, доброзичливу
людину. Генерал-лейтенант, керівник одного з найбільших главків міністерства
внутрішніх справ, він завжди користувався повагою своїх колег завдяки надзви-
чайній скромності та людяності, високим моральним та професійним якостям.

Народився 10.01.1944 р.. У 1963 - 1966 р.р. - служба в армії. У 1970 році закін-
чив Київський інститут народного господарства.

Службу в ОВС розпочав у 1976 році. 
Одна з перших посад - начальник відділу збуту управління МТЗ ГУВТУ МВС

УРСР.
З 1994 по 1999 рік очолював Головне управління військового та матеріально-

технічного забезпечення МВС України.
В останні роки своєї службової діяльності працював заступником Голови Дер-

жавного департаменту України з питань виконання покарань.
Скупі рядки з особової справи, а за ними ціле життя, без залишку віддане

служінню державі, служінню українському народу. 
Життя це було далеко не безхмарним, траплялися різні ситуації, коли

слабка людина просто б зламалася та Андрій  Пилипович був сильною людиною...
Колектив редакції висловлює щире співчуття родині та близьким покійного.

Світла пам’ять про Андрія Пилиповича назавжди залишиться в наших серцях.

Пам’яті товариша
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на заході були присутні керівники обласних та мі-
ських підрозділів цієї впливової громадської організації.

з інформацією про роботу Виконавчого комітету
поліцейської автокорпорації за річний період висту-
пив віце-президент сергій малярчук.

Про перспективи розвитку IPMCU усіх присутніх
проінформував перший віце-президент сергій двор-
ський. у своїй доповіді він окремо зупинився на важ-
ливості питань взаємодії із засобами масової
інформації, а також шляхах удосконалення функціо-

нування заснованих автокорпорацією друкованих ви-
дань.

Підсумкове рішення конгресу окреслило нові пер-
спективні напрямки роботи поліцейської автокорпо-
рації та поставило конкретні завдання керівникам
підрозділів на місцях на наступний рік. 

черговий конгрес, згідно із  затвердженим планом
роботи, буде скликаний у вересні наступного року.

Наталія Котик

03.09.1976 ЦИГАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ
05.09.1976 ОКУЛОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
06.09.1977 РЕП'ЯНЧИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
07.09.1991 КОЛОВІЧ НІКОЛЯ
08.09.1991 ОЦАБРІКА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
09.09.1978 КОРОЛЬ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
09.09.1958 ЛЕВЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
09.09.1951 МАЗУР ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
10.09.1981 ДОРОНІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
15.09.1962 ОСІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
17.09.1992 ГАВУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
17.09.1975 ІСРАЄЛЯН АЙК АГВАНОВИЧ
22.09.1959 КУЛІКОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
24.09.1980 КІСЕЛЬОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
29.09.1982 МУРИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ
29.09.1976 РУЛЬ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
29.09.1959 ЦИБА АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
30.09.1952 КОСОВАН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
30.09.1979 КРУЧЕК ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
30.09.1958 ПЕТРОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

04.10.1950 МОШКОВ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ
06.10.1959 КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
06.10.1970 КРАЧИНОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРОВИЧ
06.10.1958 НОВОСАД ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
06.10.1963 ПАРАХНЕЙ ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
09.10.1976 ЛЕБЕДЄВ ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ
09.10.1997 ЛУЧКОВСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10.10.1957 МОРОЗ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
10.10.1977 ЦІПЛЕ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
12.10.1984 ТРУШ ТАРАС ІВАНОВИЧ
13.10.1986 БОЧКАІ ОЛЕКСАНДР АТТІЛОВИЧ
14.10.1968 БАРАБАШ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
15.10.1949 ДРЕМОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
17.10.1975 ПАВЛІЧЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
20.10.1962 ГОЛУБЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
24.10.1955 ВИННИЧЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
25.10.1986 ПАЛІЙ СВІТЛАНА ВАЛЕРІВНА
26.10.1979 ГЛАДКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
28.10.1977 ЮР ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
29.10.1962 МАЛЯРЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
31.10.1974 ГРОМОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Вітаємо з Днем народження членів IPMCU
(вересень - жовтень)

СТРАТЕгІчНІ  зАВДАННя НА НАЙБЛИЖчИЙ РІК
10 вересня в Одесі відбувся конгрес керівників 

Міжнародної поліцейської автомобільної корпорації України (IPMCU).
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ІСТОРІя УТВОРЕННя МІЖНАРОДНОЇ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ АВТОКОРПОРАЦІЇ (IPMC)

честь проведення другого міжна-
родного поліцейського автопробігу була
довірена “Вільному місту”  данціг.

данціг (з 1945 року у складі Польщі,
гданськ) був одним із найстаріших та
найвідоміших міст європи, яке було за-
сновано ще у х сторіччі. завдяки своєму
вигідному розташуванню - на березі
Балтійської затоки-воно бурхливо розви-
валося, як торговий, судобудівний, про-
мисловий та культурний центр.

у хіV-XVII ст.ст. данціг входив до
складу ганзи - торговельного союзу пів-
нічно-німецьких міст у складі любека,
Бремена, гамбурга та інших, які стали
центрами торгово-економічних зв’язків,
об’єднавши країни західної, Північної,
східної, центральної європи та біль-
шість країн середземномор’я.

Представництва ганзи були у Бер-
гені, Брюге, лондоні, новгороді та бага-
тьох інших великих містах. 

згідно з Версальською мирною уго-
дою 1919 року, данціг отримав статус
“Вільного міста” і перебував під безпосе-
реднім управлінням ліги націй.

оскільки поліцейські автопробіги
стали значною міжнародною подією того
часу, участь у них була справою прес-
тижу не тільки поліцейських відомств, а
й самих країн-учасників.

уряди німеччини і ряду інших країн
взяли на себе турботу про технічне ос-
нащення спортсменів-поліцейських. на

відміну від першого автопробігу, парк ав-
томобілів та мотоциклів, на яких учас-
ники змагань прибули до данціга,
значно поновішав, а їх технічний стан
набагато покращав.

усього ж у заході взяли участь 334
поліцейських, з них дві жінки, з 15 ко-
манд на 108 автомобілях та 226 мото-
циклах.

особливою строкатістю відрізня-
лися мотоцикли учасників. тут були вже
представлені кращі моделі “байків”, які
на той час вироблялися у європі. Полі-
цейські різних країн-учасників з гордістю
демонстрували усім присутнім свої Ас-
торії, Байєри, Бредшоу, Бісмарки,  BMW,
Бісфорти, Віндхофи, гранзіні, Буше,
даймонди, лорди, маріані, клемент-
гладіатори, італа, хенкелі, хельвети,
чатерлі, люцифери, містралі, сігно-
реллі, маджестіки, шутофи, Федерей-
шени і т.д.

данціг гостинно прийняв учасників
пробігу. 31 серпня 1931 року газета
“данціг” присвятила цілу сторінку цій іс-
торичній події. ось один із заголовків
цього номера - “красивий, старовинний
данціг - найкраще місто для проведення
поліцейського автопробігу”. це повністю
відповідало дійсності, адже данціг мав
своє унікальне “обличчя”. старовинна
“цегляна готика”, будинки у стилі рене-
сансу та бароко. центр міста прикра-
шала старовинна головна ратуша,

збудована ще у XIV сторіччі, а непов-
торні за своїми архітектурним виконан-
ням та витонченою красою костьоли
святої катажини(XIII ст.), діви марії (XIV
ст.),будівля одного з найстаріших у єв-
ропі університетів не могли залишити
байдужими учасників автопробігу, що
рухалися колоною історичними вули-
цями цього середньовічного міста.

треба зазначити, що учасники ав-
топробігу перш, ніж прибути до кінце-
вого пункту - міста данціг, проїхали
неабияким за своєю протяжністю мар-
шрутом: гамбург - марбург - гейдель-
берг - рейнбрюке, кельн - Париж -
орман - Бордо -  тулуза - нарбон - Без-
ансон - Вельфорт -  Брайзах -  Берлін -
данціг. При цьому поліцейські щодоби
долали від 100 до 500 км.

Переможцем змагань став офіцер
поліції з гамбурга на прізвище дювель.
Подолавши відстанню у майже 4 тисячі
км, він виявився найспритнішим, най-
стійкіших та найвитривалішим.

Переможець виявився доволі хо-
робро людиною, оскільки у ході автопро-
бігу він потрапив у аварію, або, як зараз
кажуть у дтП. на щастя мотоцикл дю-
веля виявився не пошкодженим, але він
сам отримав тілесні ушкодження. незва-
жаючи на це, мужній поліцейський тре-
тину дистанції їхав із серйозно
травмованою ногою, долаючи біль і кро-
вотечу.

Вже по закінченню автопробігу, дю-
вель звернувся до лікаря і був вимуше-
ний 8 діб провести у місцевому шпиталі.
Про це також повідомила газета “данціг”
у своїй передовій статті від 2 вересня
1931 року, присвяченій підсумкам авто-
пробігу.

А в командному заліку перемогла
команда поліцейських з мюнхена, члени
якої у сумарному заліку “накрутили” най-
більший кілометраж-19082 км.

нагородження переможців відбу-
лося в залі урочистих прийомів найши-
карнішого місцевого будинку відпочинку
“сопот” за присутності не тільки учасни-
ків змагань, а й великої кількості місце-
вих жителів.

деякі старожили гданська і досі
згадують  цю історичну подію, оскільки
про неї їм неодноразово розповідали
їхні батьки, родичі та просто знайомі
люди старшого покоління.

Підготував Сергій Дворський

1931 рік
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олег леонов - член поліцейської автокорпорації з бага-
торічним стажем. його доля склалася так, що протягом остан-
ніх років він нарешті спромігся втілити в життя свою
споконвічну мрію - мандрівки.

нині олег подорожує шляхами азійського континенту,
подолавши не одну тисячу кілометрів від україни до далекого
таїланду, де він перебуває зараз.

Перші зустрічі, перші враження, перші фото, перші шля-
хові нотатки про країну, людей, побут, звичаї тощо.

таїланд - країна у Південно-східній Азії, площею понад
515 тис квадратних кілометрів з населення майже 70 млн. чо-
ловік. державний устрій - конституційна монархія, законо-
давча влада належить двопалатному парламенту. столиця -
Бангкок, грошова одиниця - бат.

етнічний склад країни доволі різноманітний. 75% склада-
ють таї або тай, крім них  тут проживають китайці, малайці,
в’єтнамці,  кхмери, мео, карени та інші. офіційна мова - тай-
ська. державна релігія - буддизм.

сільське господарство залишається головною галуззю
економіки таїланду. А основною галуззю сільського господар-
ства є землеробство, зокрема виробництво рису - основного
продукту харчування населення цієї країни. рис для мешкан-
ців таїланду значить набагато більше, ніж хліб для українця.

сільські люди, а з ними частіше доводиться спілкуватися
нашому мандрівникові, вкрай привітні й доброзичливі. до речі,
80 % населення таїланду складають саме селяни.

цікаво виглядають тут села. Вони, як правило, розташо-
вані обабіч рік або каналів, де знаходяться рисові поля. села
невеликі, в них мешкає кілька десятків сімей.

селянське подвір’я - це невеличка ділянка, що огород-
жена невисоким парканом, на якій серед фруктових дерев,
кокосових пальм і кущів з різними ягодами містяться: житло-
вий будиночок, комора, колодязь. одноповерхові будинки із
бамбука стоять на дерев’яних двометрових палях, а під бу-
динком селяни вночі тримають домашню худобу.

денне світло потрапляє в середину будинку крізь віконні
отвори. увечері хазяї запалюють світильники на кокосовій олії.

такий будиночок в умовах тропічного клімату може слу-
гувати приблизно 15 років.

Будинки невеликі, так як у них проживає родина з 5-6
осіб.

у будинку є веранда, спальня та кухня. на веранді обі-
дають та приймають гостей,  вночі там сплять діти. спальня -
по суті єдина кімната, яку у разі необхідності можна розділити
на кілька частин занавісками або ширмами. люди сплять на
підлозі на матрацах, одежу розвішують на стінах. тобто обхо-
дяться практично без меблів.

їжу готують біля будинку у дворі на вулиці, використо-
вуючи приладдя на зразок нашого таганка.

у повсякденному житті суспільні відносини будуються ви-
ключно на чіткому дотриманні правил ієрархії. на ієрархічний
рівень людини впливає її релігійність, вік, службове стано-
вище. Багатії, з точки зору престижу, не такі вже й впливові і
шановані.

у сімейних стосунках таїландці дотримуються суворої ві-
кової субординації. навіть близнюки, що народилися з різни-
цею у кілька хвилин, надалі чітко розмежені поняттям
“старший- менший”.

Буддійські храми у селах таїланду є осередками релігій-
ного та громадського життя.  селяни їх відвідують щоб зус-
трітися один за одним, порадитись, поспілкуватись,
обговорити останні новини тощо. 

хворі приходять з надією зцілитися. тут також навча-
ються діти. майже половина початкових шкіл знаходиться
саме у буддійських храмах. тут можуть зупинитися і знайти
собі на деякий час житло приїжджі. При кожному храмі фун-
кціонують притулки для людей похилого віку та бідняків.

(Далі буде)

Записала Наталія Котик

Цього номера
започатковуємо нову
рубрику “Усюди наші
люди”, у якій
вестиметься мова про
членів Міжнародної
поліцейської
автомобільної
корпорації України, які,
перебуваючи за
кордоном, гідно
представляють
інтереси нашої
громадської організації
та держави в цілому.
На сторінках часопису
ми розкажемо про
людей цікавих,
неординарних, з
незвичайними
уподобаннями,
захоплених у свою
справу, у свою мрію.

РРООММААННТТИИКК  ТТАА  ММААННДДРРІІВВННИИКК
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НОВІ ОБЛИччя НОВОЇ ПОЛІЦІЇ
сьогодні в гостях у ре-

дакції нашого часопису -
Олена Чабан, інспектор
4-ої роти батальйону
патрульної поліції
Луцька, лейтенант. на
початку липня цього року
вона брала участь у міжна-
родних змаганнях 69-го
поліцейського автопро-
бігу в лодзі (Польща). ми
поставили їй кілька запи-
тань щодо роботи в полі-
ції. Питання ці, як
правило, найбільше тур-
бують громадян, що не-
байдужі до змін і викликів,
які відбуваються в струк-
турі правоохоронних орга-
нів і суспільстві. розмова
протікала невимушено і
легко. олена розповіла

про деякі цікаві факти свого шляху до патрульної поліції.   
Більше десяти років займалася власною справою в сег-

менті агропромислового комплексу, потім працювала у фінан-
совому секторі – економістом у банку. конкурс відбору у
поліцію передбачав проходження декількох етапів з метою ви-
значення професійної готовності до служби в ній. критерії під-
бору нової поліції став іншим. її функції набули більш
сервісного характеру. Поліція робить все для того, щоб побу-
дувати партнерські відносини з населенням. Водночас полі-
цейські розуміють,що  зміцнення престижу, відповідальність
та сумлінність при виконанні своїх завдань – це ті пріоритети,

якими вони керуватимуться кожен день під час служби. 
усі виклики, які стояли перед нею, пройшла з гідністю і во-

льовою витримкою. її діти морально підтримували у цей не-
простий період. син на той момент готувався до вступу у
київський військовий ліцей ім. і.Богуна. особлива увага під
час підготовки – фізичні нормативи. Проте все вдалося пройти
успішно. Відстеження інформації в соціальних мережах про
роботу патрульних поліцейських – повсякденний інтерес
дітей. саме це більше надихає на роботу. дає імпульс долу-
читися до реформ у поліції. Проте є розуміння того, що процес
цей тривалий і потрібен час для отримання результату. 

Патрульна поліція повинна підтримувати громадський по-
рядок, забезпечувати безпеку на дорогах та вулицях, запобі-
гати злочинам через ведення патрулювання.  служба в поліції
кардинально поміняла ритм життя. Потрібно було чимось по-
жертвувати. Ані трохи не шкодує, що потрапила в поліцію. на-
далі готова долучатися до загального процесу реформування
поліції. 

Під час служби доводиться мати справу з великою кіль-
кістю інформації, швидко приймати рішення в нестандартних
ситуаціях, уникати ймовірних конфліктів. Буденність поліції –
зовсім інша сторона робота, яку не можна відчути через пові-
домлення в змі.  Підтримка колективу та взаємодопомога дає
можливість впоратися з труднощами і з гідністю вийти з будь-
якої складної ситуації. Правопорушникам доводиться поясню-
вати їх неправомірні дії - це тільки один із напрямків
превентивної діяльності патрульної поліції. 

Під час роботи не раз виникали ситуації, що складати про-
токол потрібно було в присутності свідків. непросто на місці
події шукати людей. не завжди можна було знайти миттєву
підтримку. тому більш за все хочеться, щоб люди йшли на
співпрацю. тільки спільні дії зможуть дати змогу рухатися в
позитивному напрямку.  

Вже пройшло більше року, як почала працювати нова по-
ліція. за цей період була  і піднесення, і промахи, і великий ін-
терес  з боку громадськості, і критика. серед нових облич є ті
особи, хто із завзятістю долучилися до реформування поліції. 

нам пощастило поспілкуватися в редакції журналу  та
ближче познайомитися з патрульним поліцейським з луцька,
старшим сержантом  Андрієм Раковцем. нещодавно він
побував зі своєю колегою оленою чабан в Польщі, де взяв
участь у 69-ому автопробігові поліцейських. серед учасників
йому вдалося відзначитися серед українських клубів, при-
нести такі цінні залікові бали українській команді під час спор-
тивних змагань  у лодзі. 

Андрій з запалом в очах згадує той період, коли в його про-
фесійному шляху були випробування. Він мріяв потрапити в
ряди спецпідрозділів «Альфи», а потім «сокола» та доля роз-
порядилася інакше. Він неодноразово бував за кордоном,
часті поїздки були пов’язані з роботою. 

коли було об’явлено конкурс у поліцію луцька, він про це
дізнався від своїх друзів і подавав свою кандидатуру в останні

дні прийому документів –
раніше не мав змоги,
адже перебував у відряд-
женні. не зважаючи на
велику кількість претен-
дентів на одне місце, Ан-
дрій з честю пройшов усі
випробування. жодного
разу не пожалкував про
те, що пішов до поліції.
свою роботу виконує з
«холодним розрахун-
ком». Проте повний опти-
мізму щодо руху країни вперед, почуває гордість за те, що
може бути учасником даного процесу, а не спостерігачем.
найголовніше – можливість самому щось змінювати, бачити
результати своєї роботи. А досягнення на роботі, як і у спорті,
завжди надихають. Бачить сенс у повсякденній роботі, адже
може розвивати свої навики та здібності. 

СУТО ЖІНОЧА СПРАВА

НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
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Ще один гість редакції заступник командира  6-ої роти патрульної поліції м.ужгород ,
лейтенант Артур Слободянюк. 

В поліцію прийшов свідомо, адже завжди хотів жити з своєю родиною в безпечному місті.
В ужгороді конкурс був 15 чоловік на одне місце. Всі етапи пройшов успішно. Фізична під-
готовка у мене хороша, адже з дитинства займаюсь кікбоксингом. у цьому виді спорту досяг
рівня «майстер спорту».  закінчив ужгородський національний університет за фахом «Пра-
вознавство».

на роботі намагаюсь якомога більше сконцентровуватись на буденних завданнях. зви-
чайно, багатьом хочеться бачити результати дуже швидко. Проте потрібно розуміти, що для
цього потрібен час. є також дуже влучний вислів: “Або ти частина проблеми, або частина її
вирішення”. є такі люди,які не готові змінити щось у собі, у своїй поведінці заради користі
для суспільства. 

Проте, не зважаючи на різні проблемні моменти в роботі, вона мені подобається. 
міжнародній Поліцейській Автомобільній корпорації україни хочу побажати подальшого

розвитку, висвітлювати проблеми поліції та велика подяка за небайдужість.

НОВІ ОБЛИччя НОВОЇ ПОЛІЦІЇ

Більше року тому на закар-
патті запровадили нову поліцію.
на прохання нашого часопису про
свій шлях до поліції розповіла
лейтенант Мирослава Яцола. 

донедавна моя діяльність
була пов’язана з освітньою підго-
товкою в ужгородському націо-
нальному університеті –
інженер-землевпорядник. робота
була стабільною, але я прагнула
завжди чогось більшого. тому і
шукала можливості для подаль-
шого фахового удосконалення.

коли був оголошений кон-
курс набору до нової поліції, ви-

рішила не втрачати шансу і отримати досвід в новій сфері.
успішно пройшла всі етапи відбору – була прийнята на
службу. особливо було приємним те, що у поліцію прийшли
освічені, вмотивовані та сміливі люди. Пройшла двохмісячну
підготовку і почала свою роботу в мукачевому, потім була пе-
реведена в ужгород. 

мені більше хотілося, щоб нам надавали можливість для
удоскоалення навичок у стрільбі з вогнепальної зброї та тактики.
для мене дуже важливо,щоб ми могли підвищувати рiвень  про-
фесiйних навичок,щоб більше проводилося рiзних тренiнгів.

у своїй роботі часто мала справу з низькою правовою
культурою пересічних громадян. 

свій вільний час проводжу в різні пори року досить різно-
манітно. надаю перевагу активному відпочинку. Взимку ката-
юсь на ковзанах та лижах, в мене є для цього всі можливості.
на роботі у вільні хвилини можна пограти настільний теніс.
люблю читати книги і подорожувати, якщо, звісно, є вільний
час. 

Прагну працювати над собою і постійно самовдосконалю-
ватися. цього року поступила в національну Академію внут-
рішніх справ для здобуття спеціальності «Правознавство».
розумію, що потрібно докласти багато зусиль, аби отримати
бажаний результат.

нещодавно, на початку липня, за сприяння міжнародної
поліцейської автомобільної корпорації україни мала змогу
взяти участь у міжнародних змаганнях серед поліцейських у
польському місті лодзь. Була можливість побачити рівень
майстерності європейських колег на європейському чемпіо-
наті «легкові автомобілі». довелося боротися з хвилюванням
перед виїздом на маршрут. усе ж вдалося принести команді
україни цінні бали.   

міжнародній Поліцейській Автомобільній корпорації ук-
раїни IPMCU хочу побажати надалі розвиватися та об’єдну-
вати все більшу кількість працівників правоохоронних органів
та членів їх сімей, які є прихильниками автомобільного, мото-
циклетного спорту та автотуризму.           

у відділ моніторингу потрапив не відразу. і в цьому був свій
позитив. з’явилась можливість набратися досвіду в підрозділі,
поглянути на проблему з іншої точки зору. 

не раз з’являлось відчуття, що у своїй роботі патрульна
поліція потребує підтримки населення. тоді її результати ро-
боти були б набагато кращими.

Під час служби завжди виявляє витримку,веде ефективну
комунікацію з правопорушниками.   

Побувавши на початку липня 2016 року на міжнародних
змаганнях у польському місті лодзь, мав змогу продемонстру-

вати навики водіння. Показав достойний результат. напар-
ниця по роботі олена чабан також принесла цінні бали для
загального командного заліку для української команди
IPMCU. 

В житті вважав себе борцем за справедливість. у вільний
час не забуває про спорт. 

Пересічним громадянам бажає нічого не порушувати, до-
тримуватися закону і жити у правовому полі. Почавши з себе,
кожен зможе змінити щось, що в кінцевому результаті буде по-
зитивним для суспільства.  

ЗАВЖДИ ПРАГНУ БІЛЬШОГО

ЦЯ РОБОТА МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ
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за дорученням національної поліції
україни, а також з метою посилення за-
хисту майна громадян і протидії квартир-
ним крадіжкам, у вказаний період
підрозділи поліції охорони надавали мож-
ливість взяти під охорону квартиру або
будинок за половину вартості монтажних
та пусконалагоджувальних робіт.

начальник департаменту поліції
охорони генерал поліції третього рангу
сергій Будник повідомив, що громадя-
намають змогу сплатити вартість охо-

ронного обладнання, а монтажні та пус-
коналагоджувальні роботи з обладнання
помешкання сигналізацією фахівці під-
розділів поліції охорони виконають за
половину їх вартості.

- крім того, поліція охорони працює
в напрямку забезпечення соціального
захисту учасників антитерористичної
операції на сході україни – для них та
членів родин загиблих учасників Ато по-
ліція охорони пропонує встановити охо-
ронну сигналізацію у помешканні з 75-ти
відсотковою знижкою на монтажні та
пусконалагоджувальні роботи, - наголо-
сив сергій Будник.

Він також зазначив, що сьогодні зло-
дії стають дедалі досвідченішими та ви-
нахідливішими. надійні замки, двері,
ґрати на вікнах тощо, звісно, є засобами,
які сповільнюють досягнення мети злов-
мисником, але самі по собі вони є ма-
лоефективними. Адже, як показує
досвід, найефективнішим шляхом за-
хисту є встановлення охоронної сигна-
лізації з реагуванням нарядів поліції
охорони. Вже один тільки факт наяв-
ності в будинку охоронної сигналізації
змушує багатьох квартирних злодіїв від-
мовитись від скоєння злочину.

заступник начальника управління
технічної служби департаменту поліції
охорони сергій кіфорук зокрема звернув
увагу присутніх на те, що засоби сигналі-
зації та обладнання централізованого
спостереження сьогодні присутні у бага-
тьох організаціях, які займаються охорон-
ною діяльністю, але найважливішим
фактором якісного виконання вказаних
послуг є саме реагування – швидке,
якісне і найголовніше – із можливістю на-
дання своїм працівникам відповідних
прав та повноважень, які дозволяють в
повній мірі виконувати взяті на себе зо-
бов’язання.

ПОЛІЦІя ОхОРОНИ:
КВАРТИРА ПІД ОхОРОНУ зА ПОЛОВИНУ ВАРТОСТІ 
З 15 по 30 вересня 2016 року поліція охорони спільно з територіальними
органами Національної поліції України проводила осінню соціальну
всеукраїнську акцію «Квартира під охорону». Напередодні акції відбулася
прес-конференція в Українському кризовому медіа центрі.
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А групи реагування поліції охорони,
як і складаються з трьох озброєних пра-
цівників поліції, оснащених сучасними
спецекіпіруванням та автомобілями,
прибувають на місця спрацювання за 3-
5 хвилин та як представники національ-
ної поліції україни, на відміну від
працівників недержавних охоронних ор-
ганізацій, мають визначені законом
права та повноваження на озброєну
охорону та застосування владних фун-
кцій щодо правопорушників.

Повертаючись до теми прес-конфе-
ренції, присвяченій проведенню осінньої
соціальної всеукраїнської акції «квар-
тира під охорону», сергій кіфорук пові-
домив, що така акція проводиться
поліцією охорони вже 14 раз.

- Проведення акції дозволяє грома-
дянам, які планують здати помешкання
під охорону, краще спланувати свої ви-
трати та зекономити кошти, - зазначив
сергій кіфорук. - зручність для замов-
ника охоронних послуг полягає також у
тому, що у поліції охорони діє цілодобо-
вий кол-центр, який дозволяє оформити
заявку та максимально швидко встано-
вити охоронну сигналізацію.

додамо, що контактно-інформацій-
ний центр центру систем безпеки поліції
охорони працює для прийому, обробки
та контролю відпрацювання звернень
громадян, які фіксуються та обробля-
ються з допомогою технічних засобів у
напівавтоматичному режимі. це дає
змогу в будь-який момент контролювати
стан виконання заявки.

заступник начальника управління
поліції охорони у м.києві підполковник

поліції Віктор Веклич поінформував при-
сутніх про ситуацію з квартирними кра-
діжками у столиці.

- як і в україні, в києві також спосте-
рігається значне зростання кількості
квартирних крадіжок. за 8 місяців 2016
року у столиці скоєно 5900 квартирних
крадіжок, що на 40% більше, ніж за той
же період 2015 року, - зазначив підпол-
ковник поліції. – така ситуація зумов-
лена зокрема тим, що в країні наразі
нестабільний соціально-економічний
стан, крім того сюди активно з’їжджа-
ються маргінальні елементи.

зі слів Віктора Веклича, управлінням
поліції охорони у місті києві з початку
року під охорону залучено уже 4,5 тисячі
приміщень з особистим майном грома-
дян.

- Після виконання монтажних робіт
та укладання договору на охорону влас-
ність громадян гарантовано перебува-
тиме під захистом увесь обумовлений

термін, - розповів заступник начальника
управління поліції охорони у м.києві. - у
разі спроби зловмисників проникнути до
помешкання, на пульт поліції охорони
надійде сигнал «тривога» й мобільна
група добре підготовлених та належно
озброєних поліцейських охорони за лі-
чені хвилини прибуде на місце події,
щоб з’ясувати обставини або, у разі не-
обхідності, затримати зловмисників на
«гарячому».

Варто зазначити, що охорону об’єк-
тів та квартир на території україни на-
разі здійснюють 673 наряди груп
реагування поліції охорони. з допомо-
гою 53 пультів централізованого спосте-
реження (Пцс) охороняється більше
119,5 тисяч об’єктів усіх форм власності
і близько 176,3 тисяч квартир, приватних
будинків та інших приміщень з особис-
тим майном громадян.

Отримати консультації та за-
мовити послуги поліції охорони
можна за номером прямої телефон-
ної лінії 0 800 502-220 (безкоштовно),
також за номерами:     0 970 502 220,
0 730 502 220,     0 990 502 220 (за та-
рифами мобільних операторів).

По закінченню прес-конференції
журналісти провідних засобів масової
інформації та центральних телеканалів
поставили учасникам прес-конференції
цілу низку запитань щодо діяльності та
послуг поліції охорони.

Прес-служба 
Департаменту поліції охорони

чОЛОВІчА КОМАНДА УПРАВЛІННя 
ПОЛІЦІЇ ОхОРОНИ з ФІзИчНОЇ БЕзПЕКИ 

М. КИєВА ПОСІЛА ТРЕТє МІСЦЕ НА 
чЕМПІОНАТІ СВІТУ «БОДІгАРД-2016» 
на VII чемпіонаті світу з багатоборства тілоохоронців, що

стартував 17 вересня у києві, управління поліції охорони з фі-
зичної безпеки м. києва представляли чоловіча та жіноча
збірні. у загальному заліку чоловіки вибороли бронзу, а жінки
посіли чотирнадцяте місце.

у турнірі взяли участь 18 найсильніших команд бодігардів
з різних країн світу: україни, Болгарії, румунії, грузії, Польщі,
молдови, Білорусі, Азербайджану, сшА. серед українських
команд дві – чоловіча та жіноча команди управління поліції
охорони з фізичної безпеки у місті києві – представляли на-
ціональну поліцію україни.

на бійців київської поліції охорони покладалися великі надії,
адже вони неодноразово виборювали призові місця та першість
на світових та всеукраїнських чемпіонатах. лише у травні 2016
року чоловіча команда бодігардів поліції охорони посіла третє
місце на чемпіонаті європи, який відбувався у місті софія (рес-
публіка Болгарія). усі учасники команд – тілоохоронці-практики,
більшість їхнього життя займає робота, проте вони завжди зна-
ходять кілька вільних годин для тренувань та підвищення свого
професійного рівня, аби в роботі, за будь-якої небезпечної си-
туації, зуміти вберегти довірене їм життя та майно.

Програма чемпіонату складалася із кількох етапів: техніка
пішого супроводу з виконанням прийомів фізичного захисту,
стрілецькі вправи, подолання смуги перешкод на автомобілі,
демонстрація прийомів рукопашного бою, пошук вибухових
пристроїв у автомобілі, надання першої медичної допомоги і
евакуація особи, що перебуває під захистом. до слова, ко-
манди управління поліції охорони з фізичної безпеки міста
києва на чемпіонаті світу впродовж усіх змагальних днів осо-
бисто підтримував очільник департаменту поліції охорони ге-
нерал поліції третього рангу сергій Будник, який також є
Президентом Федерації охоронців україни.

команди українських тілоохоронців гідно представили ук-
раїну на цьому турнірі. Першість здобула команда управління
державної охорони україни. А третє місце виборола чоловіча
збірна управління поліції охорони з фізичної безпеки у м.
києві.

«Бодігарди поліції охорони знову гідно представили націо-
нальну поліцію україни і досягнули переможних результатів у
нелегких змаганнях з серйозними суперниками, довели, що
бійці управління поліції охорони з фізичної безпеки м. києва
– висококваліфіковані фахівці світового рівня, – наголосив
сергій Будник. – я дякую усім учасникам наших команд за від-
даність своїй справі та зміцнення авторитету поліції охорони.
маємо надію, що в наступних чемпіонатах наші команди
знову виборюватимуть найвищі місця».

Прес-служба Департаменту поліції охорони
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Перед початком концертної програми до присутніх звернувся голова ради
го «Асоціація учасників Ато львівщини», ректор університету генерал поліції
ііі рангу Валерій середа. Він розповів про різнобічну корисну діяльність цієї гро-
мадської організації (нині в її лавах нараховується понад 20 тисяч осіб, лише в
обласному центрі – понад 4,5 тисячі), висловив від імені своїх колег щиру вдяч-
ність усім благодійникам, які вносять посильну частку в надання діяльної до-
помоги відважним воїнам-атошникам і членам їхніх сімей. так, завдяки
ініціативній діяльності члена наглядової ради львдуВс, почесного консула
угорщини у м. львові та львівській області, голови правління ПАт «тФ «львів-
супутник» лариси малех понад 300 юних львів’ян, дітей мужніх захисників ук-
раїнської землі від російських агресорів, два роки поспіль безкоштовно
проводять свій літній відпочинок, подорожуючи визначними місцями братньої
угорщини та оздоровлюючись у кращих центрах відпочинку закарпаття, зок-
рема на теренах Берегівщини. Високо оцінивши зворушливу турботу про від-
починок дітей учасників Ато, Валерій середа під дружні оплески присутніх
вручив подячні грамоти невтомним ентузіастам – пані ларисі малех та її угор-
ським колегам – генеральному консулові угорщини в м. Берегово пану ендре
саліпскі, генеральному консулові угорщини в ужгороді п. йожефу Бугайлу (за
його відсутності на вечорі подяку одержав ведучий консул ласло куті), дирек-
торові готельного комплексу «гелікон» панові тіберію Бірову.

за активну волонтерську діяльність та гуманітарну участь в забезпеченні
проведення антитерористичної операції відзначено одного з керівників громад-

Серед тих, хто цього жовтне-
вого вечора заповнював просторе
приміщення центру дозвілля Львів-
ського державного університету
внутрішніх справ, було чимало чоло-
віків у звичному форменому камуф-
ляжі, поруч з ними заходили до зали
їхні дружини і дітки, – воїнів Зброй-
них сил, бійців добровольчих загонів,
фахівців Національної гвардії Ук-
раїни, прикордонників. У багатьох з
них у руках – акуратні запрошення
відвідати благодійний концерт для
учасників АТО Львівщини та їх сімей,
за участі знаного співака – заслуже-
ного артиста України Ігоря Богдана.
Прибули на доброчинну акцію навіть
окремі важко поранені вчорашні
воїни – на візочках або на милицях…

БЛАгОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ ДЛя ЛЬВІВСЬКИх АТОшНИКІВ
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ської організації «народна самооборона» львівщини ірину мусійчук. нато-
мість представники державної служби україни у справах ветеранів війни
та учасників Ато Володимир шамрай та Всеукраїнського об’єднання учас-
ників Ато микола маланич вручили Валерію середі відомчу відзнаку –
орден «хрест слави», наголосивши, що генерал безперечно заслуговує на
цю нагороду як справжній патріот, людина, яка сповна віддається боротьбі
за незалежність та територіальну цілісність україни.

А тепер – про ігоря Богдана та організований ним на сцені університету
благодійний концерт, чому, зрештою, і була присвячені більша половина
доброчинної імпрези.

62-літній співак, ім’я якого давно закріпилось на творчій музично-ес-
традній карті україни, – виходець з родини простих мешканців села гути-
сько-ту’рянське Буського району на львівщині. закінчив інститут
театрального мистецтва ім. карпенка-карого, заслужений артист україни,
кавалер ордена «за заслуги» третього ступеня.

стаж співочої кар’єри – вже 40 років. Був учасником багатьох вокально-
інструментальних ансамблів, особливо 70-80-тих років – львівської «Ватри»
під керівництвом ігоря Білозора та гурту олега кульчицького. разом із ство-
реним ним пізніше гуртом «галичани» поїхав на гастролі до канади, де зус-
трів свою майбутню дружину катерину, за два роки одружився та,
здебільшого через економічні проблеми на україні, вирішив жити у цій
країні. Перебуваючи на еміграції 24 роки, підтримує живий зв’язок зі своєю
далекою батьківщиною, лишається вірним сином україни, неодноразово
буває на українській землі, зокрема у рідній галичині. Щоправда, в канаді
змушений заробляти на життя не лише піснею: викладає українську мову
в суботній школі, співпрацює з багатьма українсько-канадськими компа-
ніями.

живучи в канаді, виконавець намагається приймати запрошення на всі
українські фестивалі, які відбуваються в цій країні, а також в Америці, Ав-
стралії, україні. Щороку, влітку чи на різдво, приїжджає додому, де його
добре пам’ятають та завсігди радо приймають. до слова, цьогоріч весною,
приїхавши до львова на гастролі, уперше побував в гостях у львівських
курсантів, пообіцявши, що приїде до них з окремим концертом…

за 40 літ сценічної практики провів тисячі публічних виступів. тематика
виконуваних ним творів – переважно українська: історія, сьогодення, ко-
хання і побут, трагічна сучасна доля на загарбаній агресором українській
землі, до якої так лине його душа. це пісні ігоря Білозора, інших українських
композиторів, улюблені народні та естрадні пісні. Почули львів’яни й чи-
мало власних пісень ігоря Богдана, що вже стали визнаними хітами – «не
сип, мила, скла», «Блукаюча зоря», «мандрівний музика», «за україну»,
«зачаруй», «на івана-купала» та інші.

за традицією, під час свого концерту співак дав можливість виступити
молодим талановитим виконавцям зі львова – поету, співаку та аранжу-
вальнику, керівникові дитячого культурно-мистецького центру «острів ди-
тинства» при обласному будинку народної творчості сергію котовському,
віртуозним музикантам з гурту «галичани», а також чарівним дзвінкоголо-
сим дівчатам з вокального тріо «леля» – ользі гординській, христині жу-
равській та юлії савченко, які задушевно виконали пісні «україна», «не
гадала, не ждала», «котилося сонечко», а разом з і.Богданом – ще й пісні
«музика пливе», «лише любов не проминає», «зрадлива дівчина».

Переплітаючи ліричні мотиви із запальними танцювальними ритмами,
ігор Богдан буквально запалював своєю енергією аудиторію, закликаючи і
глядачів приєднатися до співучасті. Викликали інтерес також розповіді спі-
вака про реакцію українців канади на російську агресію на сході україни,
допомогу патріотів міста калгарі, де проживає нині його сім’я, далеким зем-
лякам – бійцям добровольчого батальйону «львів» – транспортом, одягом,
взуттям і продуктами.

Бурхливими оплесками засвідчували численні глядачі свою вдячність
знаному співакові. Від їх імені дружина одного із учасників Ато, офіцера
національної гвардії україни ірина логвин з дочкою-школяркою юстиною
піднесла співучому гостю букет яскравих квітів. за співпрацю, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток українського пісенного мистецтва та збереження
культурної спадщини україни ігорю Богдану було вручено подячну грамоту
«Асоціації учасників Ато львівщини».

Юрій Петрушко.
Фото Василя Покидька.
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той, хто знайомий з Біблією, знайо-
мий з першим допитом порушника та з
першим криміналістом в історії. остан-
нім сміливо можна вважати господа
Бога, який і проводив перший історич-
ний допит злочинців. усі ми знаємо,
що Адам і його дружина єва були го-
лими і анітрохи цього не соромилися.
однак, порушивши заборону і з’ївши
яблуко з дерева пізнання, вони стали
сором’язливими і навіть сховалися від
творця. Про те, як проходив перший
допит першого порушника, Біблія роз-
повідає наступне: господь запитав
Адама: «хто сказав тобі, що ти нагий?
чи не їв ти від древа, з якого я заборо-
нив тобі є?». той відпові: «дружина,
яку ти мені дав, вона дала мені від де-
рева, і я їв ». єва, в свою чергу, звину-
ватила змія в тому, що він її спокусив і
вмовив скуштувати заборонений плід.
Що було далі і чим все закінчилось –
відомо кожному.

у мусульман свій погляд на це пи-
тання. Першоджерелом вони вважа-
ють коран, у дванадцятій сурі якого
викладена цілком кримінальна історія
про викриття хибного доносу. 

сам термін «криміналістика»
з’явився наприкінці XIX століття.
Вперше його впровадив австрійський
судовий слідчий, пізніше професор
університету ганс гросс (1847-1915).
В одній із своїх наукових статей про
завдання та цілі криміналістики, опуб-
лікованій в 1897 році в “швейцар-
ському журналі кримінального права”.
гросс обґрунтував необхідність виді-
лення в комплексі кримінально-пра-
вових наук спеціальної науки
криміналістики.

ноти криміналістики вперше про-
являються у зводах найстаріших зако-
нів людства. Про вивчення слідів, які
залишають за собою злочинці, гово-
рилося ще в XI-Xіі століттях - в пер-
шому зводі законів київської русі
«руській правді »:« не будеть чи зло-
дія по сліду женуть ». тобто - якщо
злодій відразу не буде спійманий, то
шукати його по сліду. 

до наших днів дійшли достовірні
відомості середньовіччя про судові
справи 1508 року, коли завдяки вияв-
ленню доказів на місці злочину були
виявлені і покарані шахраї, які нама-
галися заволодіти чужою нерухо-
містю. 

детальніше про історію криміна-
лістики розповіла юлія цаголова, сту-
дентка юридичного коледжу
«Бакаляр». юля розповіла, що окремі
методи дослідження місць злочинів
галузі з’явились задовго до виділення
криміналістики як науки. Взяти, до
приладу, дактилоскопію - вчення про
відбитки пальців. європа ще не знала
імені гросса, коли британці Вільям
гершель і генрі Фолдс незалежно
один від одного відкрили властивості
папілярних (пальцевих) візерунків.
гершель познайомився з практикою
використання відбитків пальців в
якості знака, який засвідчував особу
в індії. Він першим почав їх викорис-
товувати для встановлення особи
злочинців, які втікали з в’язниці. 

не менш довгий і драматичний
шлях пройшла графічна експертиза. у
минулому все починалося з дяків, які
поступилися місцем секретарям люд-
них місць, писарям і учителям чистопи-

ггООЛЛООВВННИИЙЙ  

ППІІДДООззРРююВВААННИИЙЙ

Вважається, що
криміналістика
зародилась наприкінці ХІХ
століття. Однак у
визначенні
родоначальника цієї
професії дослідники
поділились на два табори:
одні вважають батьком
криміналістики австрійця
Ганса Гросса, інші –
француза Альфонса
Бертильона. За більш ніж
століття криміналістика
значно розвинулась і
досягла немалих висот.
Про історичний шлях
криміналістики та її
сьогодення наша стаття.
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сання - каліграфам. звісно, калігра-
фічну експертизу того часу складно вза-
галі назвати експертизою, оскільки
висновки тогочасних «експертів» часто
були звичайним припущенням без на-
уково-доведеного підґрунтя . на жаль,
напрямок, що не володів ніякою науко-
вою базою, дуже швидко себе скомпро-
метував. на зміну графології прийшли
представники іншого напряму експер-
тизи письма -графологи. 

Першим графологом в європі вва-
жають камілло Бальді. Але питання
про зв’язок між почерком та особис-
тістю людини цікавило людей задовго
до Бальді. Ще в творах Аристотеля,
діонісія галікарнасского і светонія є
міркування з цього приводу. уже кілька
століть існує ціла школа, яка вважає
почерк людини «універсальною від-
мичкою », що дозволяє розкрити риси
характеру, внутрішній світ, здатності та
вподобання людини. Відомий вітчиз-
няни криміналіст е.Ф. Буринський
стверджував, що “розкопки в почерку
можуть дати не менше матеріалу, ніж
розкопки в курганах. людина може
збрехати, прикинутися, відректися, об-
личчя її може змінитись. нам можуть
збрехати слова у книзі чи листі, проте
одна річ завжди видає істинну сутність
людини – почерк”. 

Але повернемося з історичного ек-
скурсу в наші дні. сьогодні розвиток
криміналістики не можливо уявити без
досягнень природних і гуманітарних
наук. Поряд з цим існують і специфічні
напрямки, де за останні 10-15 років від-
булося багато наукових відкриттів,
пов’язаних із розробкою і практичним
застосуванням нових засобів і методів.
ці напрямки можна поділити на три
групи. Перша охоплює ідентифікацію
особистості. йдеться про розвиток ав-
томатизованих дактилоскопічних інфор-
маційних систем, методиках
дослідження почерку, людського голосу,
днк-аналізу, тощо друга пов’язана з
переконливими результатами в іденти-
фікації речовин та виробів; наркотиків,
вибухівки та вибухових пристроїв,
транспортних засобів, інших об’єктів.
нарешті, третя досліджує спосіб вияв-
лення джерела походження об’єкта –
золота, ґрунту, дикої коноплі та інших.

сьогодні неможливо уявити процес
розкриття і розслідування злочинів без
експертного супроводу. Щорічно під-
розділ державного науково-дослід-
ницького криміналістичного центру
головного управління поліції україни в
місті києві виконує понад 300 тисяч
експертиз і досліджень, бере участь у
сотнях тисяч оперативно-пошукових
заходів і слідчих дій. Переважна біль-
шість злочинів розкривається за
участю криміналістів. 

Багато детективних романів починаються зі сцени огляду місця злочину.
серед письменників це вважається досить сталим літературним штампом. Але
будь-яке розслідування злочину в реальному житті починається саме з цього.
По-перше, тому що перший стрибок уперед до злочинця нерідко може бути
зроблений тільки з місця події, і чим швидше, тим краще. По-друге, будь-який
злочин загрожує втратою доказі. 

оскільки першим на місце події прибуває слідчо-оперативна група, ми по-
просили відповісти на питання експерта відділення криміналістичного за-
безпечення роботи Подільського УП ГУНП в місті Києві майора поліції
Марка Скворінського.

- Наскільки важливий огляд місця злочину? 
– говорячи про факти, що сприяють успішному розкриттю злочинів, дово-

диться повторювати просту істину: “Все починається з огляду місця події ».
При чому в це поняття вкладається не тільки робота безпосередньо на місці
злочину, а й ступінь підготовки працівників слідчо-оперативної групи, а також
своєчасність їх прибуття на огляд і забезпеченість технічними засобами для
кваліфікованого проведення огляду. необхідно правильно і - головне - в по-
вному обсязі виявити, зафіксувати і вилучити сліди і речові докази на місці
події. При цьому треба пам’ятати про те, що з кожною годиною після вчинення
злочину частина слідів знищується або псується. знаменитий французький
криміналіст локар едмон з цього приводу говорив, що перші години розшуку
неоціненні, бо втрачений час - це істина, яку не повернути. 

- Ваші поради громадянам, які випадково опинились на місці події
або, скажімо, господарям квартир, які виявили крадіжку.

- якщо ви побачили, що двері в квартиру відкриті або зламаний замок, ні
в якому разі туди не заходьте, а негайно повідомте поліції. якщо ви виявили
крадіжку після того, як увійшли в оселю, відразу вийдіть, заборонено до чогось
торкаючись і намагатись затоптати сліди взуття злочинця. у жодному разі не
метушитися. Поспішливість потерпілого - ворог криміналіста. також слід роз-
питати сусідів, може, хтось щось бачив. і останнє - важливо бути напоготові.
В квартирі можуть сховатися злочинці. А затримання зловмисників і супровід
їх до в’язниці - це справа поліції.

Вікторія Павленко. 
Фото Юлія Перевальська
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у рамках міжнародної виставки “зброя та Безпека” підписано
угоду про співпрацю у виробництві вогнепальної зброї між словаць-
кою компанією Grand Power s.r.o. та дП “укроборонсервіс”, який
входить до складу дк “укроборонпром”.

договір про співробітництво підписали очільник Grand Power
s.r.o. ярослав кураціна та директор дП “укроборонсервіс” сергій
микитюк. у відповідності до домовленостей, українські та сло-
вацькі зброярі будуть разом працювати над новітніми розробками,
обмінюватися досвідом та технологічними рішеннями. як уточнив
сергій микитюк, українські зброярі будуть збирати пістолет K100
та пістолет-кулемет K105, з перспективою поставляти цю зброю
нашим збройним силам, нацгвардії, мВс.

Враховуючи членство словакії у нАто та європейському союзі, це дозволить направити спільні зусилля на створення
нових зразків сучасного вогнепального озброєння за стандартами нАто та підвищити рівень взаємовигідної співпраці та пар-
тнерства із західними партнерами україни.

Підписання цього договору є ще одним здобутком на курсі україни по прискоренню процесу євроінтеграції та розширення
співробітництва з нАто. концерн докладає зусиль щодо активізації кооперації з країнами-членами Альянсу в оборонній сфері.

СЛОВАЦЬКА GRAND POWER S.R.O. ТА 
ДП “УКРОБОРОНСЕРВІС” СПІВПРАЦюВАТИМУТЬ

У ВИРОБНИЦТВІ ВОгНЕПАЛЬНОЇ зБРОЇ

“зБРОя ТА БЕзПЕКА - 2016”
МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА

м.Київ, 11-14 жовтня

свій стенд на а хііі міжнародній спеціалізованій
виставці "зброя та безпека – 2016" представила і ком-
панія доля і ко.лтд - один із лідерів на вітчизняному
ринку професійного радіозв'язку.  на стенді компанії
були представлені професійні засоби для оператив-
ного радіозв'язку Motorola Solutions, антени, гарнітури
та інші аксесуари.

особливої уваги заслуговують власні вироби та
розробки компаніїї "доля і ко.лтд".

серед багатьох шановних гостей, стенд компанії
доля і ко.лтд на хііі міжнародній спеціалізованій
виставці "зброя та безпека – 2016" відвідали й висо-
копоставлені гості. Було обговорено багато питань:
щодо подальшої співпраці, нових розробок, розвитку й
підтримки  вітчизняних виробників державою.

НОВІ гОРИзОНТИ
ПРОФЕСІЙНОгО РАДІОзВ'язКУ


