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Українські правоохоронці спів-
працюють із колегами з криміналь-
ної поліції Німеччини у боротьбі з
кіберзлочинністю. Так, у грудні мину-
лого року було підписано Угоди з
Європолом, що дозволить покра-
щити співробітництво у боротьбі з
усіма видами злочинних проявів та
тероризму між Україною та ЄС, в
тому числі з Німеччиною, де ми вже
співпрацюємо в рамках двосторон-
ньої міжурядової угоди про співро-
бітництво у боротьбі з
організованою злочинністю та теро-
ризмом. Завдяки досягненню до-
мовленостей, Україна буде
долучена до баз даних Європолу.

Під час обговорення процесу ре-
формування поліції України окремо
було розглянуто питання можли-
вості започаткування співпраці між
двома правоохоронними орга-

нами  стосовно створення новітньої
системи підготовки поліцейських,
обміну досвідом, підвищення квалі-
фікації правоохоронців та спільних
навчань.

«На даному етапі ми плануємо
заручитися підтримкою Німеччини у
наданні експертної допомоги, об-
міну досвідом та підвищенні квалі-
фікації, а також у реформуванні
системи підготовки кадрів поліції», -
зазначив Арсен Аваков.

Німеччина та Україна також про-
довжать багаторічну співпрацю з Ні-
мецькими колегами з Федеральної
поліції стосовно вдосконалення та
переоснащення Державної прикор-
донної служби. Вже завершено
стратегічне планування розвитку
Державної прикордонної служби Ук-
раїни на період до 2020 року та ви-
конано всі заходи, передбачені

планом лібералізації ЄС візового
режиму для України. Відзначимо,
що наразі рівень довіри населення
до прикордонників високий і посту-
пається лише Збройним Силам та
Нацгвардії. 

«Цьогорічний бюджет відомства
дозволить розвивати службу і забез-
печити достойну зарплатню співро-
бітникам. В умовах російської
агресії служба зуміла продовжити
системне реформування як правоо-
хоронне відомство, але з урахуван-
ням необхідності не лише охорони,
а й оборони державного кордону.
Державна прикордонна служба Ук-
раїни активно співпрацює з Консуль-
тативною Місією ЄС (EUAM) та
іншими іноземними інституціями.

Представники Федеральної полі-
ції ФРН відіграють ключову роль в
реалізації проекту Твіннінг «Під-

АРсен АВАКОВ:
нІМеЧЧИнА –
нАш нАДІйнИй
ПАРТнеР нА
шЛЯху РефОРМ

Про це повідомив мі-
ністр внутрішніх справ
України в ході зустрічі з
Президентом федераль-
ної поліції Німеччини Ді-
тером Романном під час
свого дводенного робо-
чого візиту до Берліну.

Очільник відомства висловив вдячність за налагодження співпраці між Державною при-
кордонною службою України та Федеральною поліцією Німеччини, в тому числі за надане
технічне та медичне устаткування для потреб прикордонної служби. Він також відзначив
важливість допомоги, наданої Німеччиною, при підготовці України до проведення «Євро-
2012».

Нагадаємо, нещодавно, поліція ФРН передала українським колегам 3 автомобілі Merce-
des-Benz Sprinter, в якості гуманітарної допомоги для органів поліції та МВС України. Також,
у 2016 році Німецькою Стороною було надано експертну допомогу з підвищення кваліфікації
для представників Національної поліції у формі проведення трьох навчальних модулів для 15
учасників тривалістю в один тиждень кожний. Дані модулі було проведено поліцією Феде-
ральної землі Вільної держави Баварія у м. Наббург. 
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тримка Державної прикордонної
служби України у подальшому за-
провадженні принципів інтегрова-
ного управління кордонами, зокрема
у сфері перевірки документів та ви-
явлення викрадених автомобілів». –
повідомив очільник МВС.

Суттєвим є також внесок експер-
тів Федеральної поліції ФРН до роз-
робки Національної стратегії
Інтегрованого управління кордо-
нами. Новаторський підхід європей-
ських колег дав змогу запровадити
новітню модель створення «інтелек-
туального кордону». 

«Я вдячний поліції Німеччині і
Вам, пане Романн, за допомогу, яку
ви надаєте Нацполіції на стадії ре-
формування та  становлення. Ми ці-
нуємо вашу зацікавленість та
готовність до співпраці», - повідомив
Арсен Аваков.

На знак подяки Міністр внутріш-
ніх справ України Арсен Аваков за-
просив Президента федеральної
поліції Німеччини відвідати Україну
цього року.

ДОВІДКА:
Федеральна поліція Німеччини (Bundespolizei, скор. BPOL; до 2005

року – Федеральна прикордонна служба Bundesministerium des In-
nern, BGS назва відображає основне завдання у той час - охорона
державних кордонів) - заснована в 1951 році і підпорядковується Фе-
деральному міністерству внутрішніх справ ФРН.

До переліку завдань Федеральної поліції входять:
-    поліцейська охорона державних кордонів на суші, у повітрі (в

30-ти кілометровій зоні вглиб країни) і на воді (в 50-ти кілометро-
вій зоні), включаючи і контроль документів;

-    транспортна поліція (на залізниці) в тому числі забезпечення
безпеки на вокзалах;

-    захист безпеки повітроплавання;
-    забезпечення безпеки на борту повітряних суден;
-    захист конституційних органів і федеральних міністерств;
-    берегова охорона;
-    поліцейські функції під час воєнного стану;
-    підтримка операцій міжнародних організацій за кордоном, охо-

рона дипломатичних представництв ФРН за кордоном;
-    підтримка Федерального відомства кримінальної поліції в пи-

таннях охорони фізичних осіб;
-    кримінальне переслідування злочинів, пов’язаних з незаконним

перетином державних кордонів;
-    допомога при катастрофах і т. д.
Штаб-квартира Федеральної поліції знаходиться в Потсдамі,

налічує 10 дирекцій (включаючи дирекцію поліції готовності).
До складу Федеральної поліції крім іншого входить спецназ GSG 9.

Департамент комунікації МВС України
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Організаторами даного заходу виступили Департамент за-
хисту економіки Національної поліції України та Національна
академія внутрішніх справ за підтримки Європейської Комісії
(з використанням інструменту міжнародної технічної допомоги
TAIEX).

Обговорити вищезазначену проблематику зголосилися
фахівці низки міжнародних організацій (Управління ООН з на-
ркотиків та злочинності, Європолу, Консультативної Місії ЄС
в Україні тощо), правоохоронних органів та дипломатичних
представництв Австрії, Великої Британії, Італії, Литви та Шве-
ції. Серед постійних учасників семінару, який до речі вже не
вперше проходить в Україні, Надзвичайний та Повноважний
Посол Литви в Україні Маріус Януконіс, директор Служби роз-
слідування фінансових злочинів при МВС Литви Кятутіс Юце-
вічус, радник високого рівня з питань протидії відмиванню
грошей Місії ЄС у Молдові Ігоріс Кржечковскіс, старший рад-
ник з фінансових злочинів Консультативної Місії ЄС в Україні
П’єр Вестен та інші почесні гості.

Від української сторони були присутні представники Вер-
ховної Ради України, практичні працівники МВС України, На-
ціональної поліції України, Служби безпеки України,
Державної фіскальної служби України, Генеральної прокура-
тури України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
України, Держфінмоніторингу України, науково-педагогічний
склад профільних вищих навчальних закладів та науково-до-
слідних установ.

Так відкриваючи роботу навчального семінару, з вступною
промовою виступив ректор Національної академії, генерал
поліції другого рангу Володимир Чернєй, який подякував усім
учасникам за згоду взяти участь у такому важливому заході
та за тривале й ефективне співробітництво з нашим навчаль-
ним закладом. «У сучасній міжнародній практиці фінансові

розслідування – це окремий напрям правоохоронної діяль-
ності, який охоплює протидію розкраданням державних кош-
тів, кіберзлочинності, виявам корупції, ухиленню від сплати
податків, легалізації злочинних доходів, фінансуванню теро-
ризму, торгівлі зброєю, наркотиками, людьми тощо.

За підтримки зарубіжних партнерів сьогодні активно ре-
формуються правоохоронні та інші державні інституції з до-
свідом фінансових розслідувань.

Більшість протиправних діянь у фінансовій сфері можуть
бути розкриті лише завдяки правильно побудованій системі
збирання та аналізу інформації про рух коштів, майна, людей.
Масив даних сьогодні вже настільки великий, що одному слід-
чому чи детективу (і навіть цілим підрозділам) просто не вис-
тачає сил їх обробити традиційним «паперовим» способом.
Вихід вбачається в автоматизації аналітичних процесів, за-
стосуванні спеціальних програмних продуктів пошуку та фік-
сації доказової інформації.

Такі програми – головна зброя аналітика двадцять пер-
шого століття. Їх уміле використання неможливе без обміну
досвідом та напрацювань зарубіжних фахівців», - зазначив
Володимир Чернєй.

Під час семінару були представлені та обговорені в кон-
структивних дискусіях програми, за допомогою яких можлива
ефективна протидія економічним злочинам, а також розгля-
нуті проблемні аспекти здійснення фінансових розслідувань
в Україні та врахування іноземного досвіду у цій сфері, прак-
тичні можливості міжвідомчого та міжнародного співробітниц-
тва, у тому числі створення на базі освітніх закладів системи
МВС України сучасного центру (хабу) із підготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів правоохоронних органів відповід-
ного спрямування.

Відділення комунікації НАВС.

ПеРеДОВИй ДОсВІД 
ІнОЗеМнИх ТА ВІТЧИЗнЯнИх

фАхІВцІВ у ПРОТИДІЇ 
еКОнОМІЧнИМ ЗЛОЧИнАМ
У столиці відбувся дводенний міжна-

родний навчальний семінар «Фінансове
розслідування як ключовий етап успішної
протидії економічним злочинам».

Ректор Академії МВС Грузії Гіві Міканадзе та його радник Давід Гелашвілі,
які з робочим візитом відвідали Харківський національний університет внут-
рішніх справ, ознайомилися з матеріально-технічною базою університету.

Гості відвідали заняття курсантів з вогневої, фізичної, тактико-спеціальної
підготовки тощо.  

Побували колеги із Грузії і на заняттях, які проводилися на навчально-тре-
нувальних полігонах – криміналістичному та райвідділі поліції. Представники
делегації відвідали спеціалізовані аудиторії – гендерний центр, залу судових
засідань, зелену кімнату для надання психологічної допомоги, лекційну залу № 1 – аудиторію-амфітеатр, ознайомилися з іс-
торією університету та правоохоронних органів Харківщини, оглянули фотовиставку «Добробати».

Гіві Міканадзе та його радник Давід Гелашвілі також відвідали юридичну клініку, в якій працюють курсанти, студенти та
працівники університету, оглянули стадіон тощо. Знайомство з університетом завершилося участю представників Академії
МВС Грузії у спільному засіданні ректорату. Гіві Міканадзе поділився з присутніми враженнями, отриманими під час знайомства
з університетом, розповів про Академію МВС Грузії, яку він очолює, та взяв участь в обговоренні напрямів майбутньої взаємодії
вищих навчальних закладів України та Грузії в освітній та науковій діяльності.

Наприкінці зустрічі було підписано Меморандум про співробітництво.
ВЗГ ХНУВС

ПЛІДнА ЗусТРІЧ РеКТОРІВ
Харківським національним університетом внутрішніх справ та
Академією МВС Грузії визначено напрями майбутньої співпраці



31 січня на території Національного музею
історії України у Другій світовій війні біля пам’ят-
ника Батьківщині-матері зібралися 100 поліцей-
ських охорони: керівництво та працівники
Департаменту поліції охорони, столичного Уп-
равління поліції охорони та Управління поліції
охорони з фізичної безпеки міста Києва.

- Ми приєднуємося до флешмобу 22 Pushup
Challenge, який оголошено в Україні на під-
тримку воїнів АТО – наших захисників, які пере-
бувають на Сході країни, а також учасників
збройних конфліктів, які повернулися до мир-
ного життя, - повідомив начальник Департа-
менту поліції охорони генерал поліції третього
рангу Сергій Будник.

– Вважаємо за необхідне повідомити і про
те, що ми підтримуємо воїнів, які захищають
нас, надаючи їм робочі місця та запрошуючи їх
на роботу до поліції охорони, - наголосив Сергій
Будник.

Варто зазначити, що підтримка учасників
бойових дій у підрозділах поліції охорони розпо-
чалася майже рік тому – тут демобілізованих
воїнів АТО працевлаштовують з лютого 2016
року в рамках співпраці з Управлінням у справах
учасників АТО МВС та Всеукраїнським Центром
допомоги учасникам АТО.

Станом на 1 січня 2017 року у поліції охо-
рони уже працюють 203 ветерани АТО, серед
яких також ті бійці, які були поранені та мають
інвалідність. Загалом, 58 ветеранів АТО перебу-
вають у підрозділах поліції охорони на атесто-
ваних посадах та 145 – на вільнонайманих,
пов’язаних з фаховим напрямком.

Естафету на підтримку воїнів-учасників
збройних конфліктів Сергій Будник передав Уп-
равлінням поліції охорони у областях.

22 Pushup Challenge — флешмоб, започат-
кований 2016 року в США, який набув значної
популярності в різних країнах світу. В Україні
став масовим явищем у середині січня 2017
року. У США флешмоб мав за мету підтримати
учасників бойових дій з посттравматичним син-
дромом, підтримку воїнів та загартування тіла.
В Україні її учасники також заявляють про ба-
жання підтримати українських воїнів, які повер-
нулися з АТО, та хочуть наголосити: бійці, які
повертаються додому з війни, потребують уваги
та підтримки суспільства.

Прес-служба 
Департаменту поліції охорони

ПОЛІцІЯ ОхОРОнИ ВЗЯЛА уЧАсТь 
у ВсесВІТнІй есТАфеТІ ВІДТИсКАнь 22 PuShuP ChAllenge

Долучившись до флешмобу, поліцейські
охорони, як і інші його учасники, підтри-
мали бійців, які повернулись із зони бойових
дій і мають посттравматичний синдром.
Однак реальна допомога демобілізованим
воїнам АТО у поліції охорони триває вже
майже рік – за цей час тут працевлашто-
вано уже 203 ветерани.
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ІсТОРІЯ уТВОРеннЯ МІжнАРОДнОЇ 
ПОЛІцейсьКОЇ АВТОКОРПОРАцІЇ (IPMC)

1933 рік
У січні 1933-го року тодішній президент Пауль фон Гінден-

бург призначив на посаду рейсканцлера Адольфа Гітлера.
Саме той період, коли фашисти прийшли до влади, став

найбільш  моторошною сторінкою в історії німецького народу.
Перше, що почув світ з Німеччини після захоплення влади

фашистами - це була вимога надати зброю. Адже згідно з
Версальської угодою, підписаною за підсумками Першої сві-
тової війни, Німеччина була роззброєна.

Загальний військовий обов’язок було відмінено. Чисель-
ність армії, сформованої на добровільних засадах, не могла
перевищувати 100 тисяч осіб.

Термін служби для рядового та унтер-офіцерського складу
обмежувався 12-ти роками. Генеральний штаб було ліквідо-
вано. Німеччині заборонялося мати танки, авіацію, важку ар-
тилерію. Військово-морський флот обмежувався чітко
визначеною кількістю бойових одиниць. Заборонялося буду-
вати або купувати підводні човни.

Агресивні плани німецького фашизму Гітлер виклав у
своїй книзі “Май кампф”, яка побачила світ у 1925 році.

Насаджуючи фальшиву тезу про “позбавлення німецького
народу життєвого простору”, Гітлер стверджував, що політика
миру “небезпечна”, тому що від неї народ стає більш слабким.
За допомогою псевдонаукових аргументів, вигаданої ним “ра-
сової теорії” майбутній “фюрер” проголошував курс на як-
найшвидшу підготовку та розв’язання війни, метою якої було
встановлення світового панування “третього рейху”.

Вже тоді, щоб розчистити місце для німецької “вищої раси”,
гітлерівці почали  планувати фізичне знищення цілих народів.

Курс “Дранг нах Остен” зовсім не виключав і розгортання
агресивних війн на Заході. 

Найзапеклішим своїм ворогом Гітлер вважав Францію, на
місці якої він планував створити “взірцеву” есесівську “Бургун-
дію” зі столицею в Амьєні. Крім того гітлерівці детально роз-
робили план захоплення Англії (“Операція Зеєлеве”),
Швейцарії (“Операція Танненбаум”), Швеції (“Операція Полар-
фукс”), Італії (“Операція Валькірія”), Іспанії та Португалії
(“Операція “Фелікс-Ізабелла”).

Тобто «життєвий простір» німецького фашизму простя-
гався на весь європейський континент, від Атлантики до
Уралу, від Крайньої Півночі до берегів Середземного моря та
кордонів Ірану.

Після заснування «тисячолітнього третього рейху» гітле-
рівці мріяли продовжити подальші завоювання з метою світо-

вого панування.
Політичні події цього року розвивалися стрімко, але вони

не перешкодили 4-му Міжнародному поліцейському зірковому
автопробігу, який проводився у Дрездені. «Хрипи двигунів на
кожній вулиці, автомобілі різних видів і розмірів, мотоцикли з
колясками та без них - і у всіх одна мета: столиця Саксонії –
Дрезден. Це Міжнародний автопробіг 1933 р., організований
мотоспортивним клубом поліції Дрездена (АДАС)» – написала
газета «Dresdner Zeitung» 28.08.1933 р.

«Окрім головної події – автопробігу, наші учасники мали
час познайомитися з величністю Дрездена, відвідати Саксон-
ську Швейцарію та провести насичений день в Майсені». 

«Першим автомобілем, який перетнув фінішну лінію, був
передньопривідний спортивний Stoewer (Штевер) 36 світло-
блакитного кольору» – газета «Dresdner Zeitung». Тож пере-
можцем «Королівського кубку»  принца Рупрехта стала
поліцейська команда Дармштадта (Гессен, Німеччина).

Автопробіг 1933 року був першим з початку їх проведення,
де брали участь лише німецькі поліцейські. З відомих причин
представникі інших країн відмовились від участі.

Наступний автопробіг, який мав відбутися 1934 року у
Нюрнберзі, також,швидше за все мав обмежитись участю
лише представників Німеччини. 

Політична атмосфера у передвоєнній Європі продовжу-
вала накалятися.

Дарина Ткачук
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У ході зустрічі були обговорені питання по-
дальшої співпраці та взаємодії,  зокрема, участь
представників патрульної поліції Волині  та За-
карпаття у ювілейному 70-му “зірковому авто-
пробігу”, якій Міжнародна поліцейська
автокорпорація влітку цього року проводитиме у
Німеччині.

А переможцям автозмагань, що проходили
минулого року в рамках 69-го “зіркового автопро-
бігу” у Польщі, патрульним з Волині  Олені Чабан
та Андрію Раковцю і закарпатцям Мирославі
Яцолі та Артуру Слободянюку Сергій Малярчук
вручив почесні грамоти Міжнародної поліцей-
ської автокорпорації України. Волинському  ке-
рівнику Олександру Вовченку був вручений
кубок та диплом. Такі ж відзнаки були вручені ке-
рівнику патрульної поліції Закарпаття Юрію Мар-
ценишину.  

Наостанок Сергій Малярчук висловив впев-
неність, що представники патрульної поліції Во-
лині та Закарпаття успішно виступлять на
змаганнях поліцейських Європи, що відбудуться
цього літа в Німецькому місті Регенсбург .

Андрій Дворський

нАгОРОДИ ПеРеМОжцЯМ
Нещодавно віце-президент Міжнародної поліцейської автокорпорації
України Сергій Малярчук здійснив робочу поїздку до Луцька та Ужго-
рода, де зустрівся з керівництвом патрульної поліції цих областей.
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- Навіщо потрібний “Місяч-
ник добровільної здачі зброї” і
яка його мета?

- Цей захід проводиться для
виведення зброї із незаконного
обігу. Громадяни, які у вказаний
термін добровільно звернуться у
поліцію з метою здачі зброї, боєп-
рипасів, вибухових матеріалів і
спеціальних засобів, що з тих чи
інших причин зберігають неза-
конно, будуть звільнені від кримі-
нальної відповідальності.

- Чи розповсюджується  по-
ложення про місячник на ко-
роткоствольну нарізну зброю,
гранати, патрони тощо? Ось,
наприклад, я приніс гранато-
мет?

- Так, розповсюджується, на-
віть гранатомет, зданий добро-
вільно в місячник, звільняє Вас від
кримінальної відповідальності.

-  Який процес здачі зброї, і
чи можна зброю узаконити(або
оформити на себе?

- На сьогоднішній день більша
частина  зданої зброї і боєприпасів
- це те, що у цивільного населення
залишилось від родичів при розби-
ранні речей на горищах, у підвалах
чи гаражах. У такому випадку,
якщо громадянин здає протягом
місячника добровільно: мислив-
ську вогнепальну, холодну зброю,
то в подальшому після офор-

Напередодні “Місяч-
ника добровільної здачі
зброї”, який пройде з 1-го
по 30 квітня поточного
року, наш кореспондент
завітав до відділу до-
звільної системи Шевчен-
ківського УП ГУНП у  м.
Києві, щоб дізнатися як
буде проводитися місяч-
ник.

На наші питання охоче
відповіла працівник до-
звільної системи, капі-
тан поліції Світлана
Березовська.

млення необхідних документів, він має змогу
зареєструвати цю зброю і використовувати її
на законних підставах.

Але слід враховувати, що пристрої вітчиз-
няного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими кулями несмертельної
дії, реєструються у випадках і в порядку, пе-
редбаченому законодавством України.

- На сьогоднішній день, враховуючи си-
туацію в країні, на руках громадян багато
нелегальної зброї. Чи стали здавати
більше зброї і боєприпасів порівняно з ми-
нулими роками?

- Як показує статистика, так. У порівнянні з
місячником 2015 року, у місячник 2016 року
кількість зданої зброї збільшилась майже на
третину.

- З досвіду попередніх років, на-
скільки ефективним є місячник,
або він все ж є формальністю?

- Це єдиний законний компроміс зі
зброєю, на котрий правоохоронці поки
що готові піти.

Записав Ігор Болгар.
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Успішному проведенню цього конкурсу у значній мірі
сприяла підтримка з боку Управління цивільно-військового спів-
робітництва Збройних Сил України та Міжнародної поліцейської
автомобільної корпорації України.

Українська пісня у виконанні талановитих дітей, а саме Ми-
рослави та Анастасії Трофимчук, Марії Жукової, Аліни Коломі-
єць, Ганни Якуби, Олександри Архіпової,  Данила Діденка та
інших зачарувала присутніх глядачів та членів журі.

А переможцями конкурсу стали учасники вокального ан-
самблю “Деліз” музичної школи міста Красногорівка, що на  До-
неччині, художній керівник - Катерина Свіріденко.

Гостинно прийняла юних гостей столиці бібліотека Цен-
тральної бібліотечної системи Солом’янського району, що на ву-
лиці Кавказькій.

Захоплюючі розповіді дитячої письменниці Марії Моро-
зенко та книги в подарунок з автографами автора стали приєм-
ним доповненням цього насиченого подіями дня.

Духмяний чай та смачні солодощі остаточно доповнили
найкращі враження від омріяної поїздки до столиці. 

Олександр Мельник.

ПІсеннИй КОнКуРс МОЛОДИх ТАЛАнТІВ
НЕщОДАВНО В КиєВІ ВІДБУВСЯ VII МІжНАРОДНий КОНКУРС ДиТЯЧОї ПІСНІ “PremIer”.
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Пропонуємо нашим читачам чергову публікацію у рубриці “Спецпідрозділи країн світу”

SP -  команда складається при-
близно з 80 чоловік, які поділені на чо-
тири загони по шістнадцять осіб у
кожному. Протягом періоду навчання SP
співпрацює з іншими ескадронами. І
коли вчинюється терористичний акт,
черговий бойовий взвод поділяється на
підрозділ спостереження, снайпера і
групу захоплення.

На усі SAS - ескадрони покладено
обов’язок нести бойові чергування
через Антиреволюційну військову сек-
цію. Тренувальні цикли у CRW-ескадро-
нах зазвичай тривають шість місяців.
Враховуючи багатоплановість теро-
ризму, окрім спеціальних груп щодо фі-
зичного забезпечення відповідних
заходів, існує Відділ дослідження опера-
цій, який не лише вирішує тактичні пи-
тання боротьби з тероризмом, а й
розробляє унікальне устаткування для
використання SP-командою. Зокрема,
світлошумові гранати, спеціалізовані
східці для проведення спецоперацій на
потягах, літаках тощо, прилади нічного
бачення, комп’ютерне устаткування.

Особливості підготовки військовос-
лужбовців SAS полягає в тому, щоб на-
вчити кожного бійця оволодіти всіма
прийомами та засобами боротьби з те-
роризмом. Для досягнення цієї мети
SAS навчає всі свої ескадрони за допо-
могою проведення тренувальних циклів.
Тому оперативних працівників SAS роз-
глядають як висококваліфікованих фа-
хівців по боротьбі з тероризмом:
по-перше, всі вони відмінно володіють
як вогнепальною зброєю, так і прийо-
мами рукопашного бою; по-друге, забез-
печують перманентне проведення
даних тренувальних циклів.

Організаційно SAS поділена на Чер-
воні та Сині команди, які загалом ста-
новлять 65 чоловік. У кожній групі є
снайпери й експерти. Майстерність SAS
полягає у вмілому застосуванні вогне-
пальної зброї. Для успішного освоєння
навичок стрільби був спеціально роз-
роблений Основний курс навчання, що
триває шість тижнів. Протягом цього пе-
ріоду солдати повинні виконати близько
2000 вправ. Набуті навички удосконалю-

ються згодом під час бойових чергувань
SP- команди.

Головним у роботі є максимальне
наближення тренувальних занять до ре-
альної бойової обстановки при прове-
денні операцій щодо звільнення
заручників, у ролі яких виступають ци-
вільні громадяни. Антитерористичне на-
вчання  SAS і відпрацювання
практичних заходів щодо визволення за-
ручників полегшується тим, що в ньому
особисто беруть участь високопостав-
лені члени уряду Великобританії, вклю-
чаючи Прем’єр-міністра. Для
забезпечення мобільності SAS викорис-
товують (у разі потреби) Королівські по-
вітряні сили  С-130, які завжди
залишаються в резерві, тому що в будь-
який час службі можуть знадобитися їхні
послуги. Підготовленість будь-якої спец-
групи по боротьбі з тероризмом визна-
чається не лише високою якістю
тренувальних циклів та кількістю відпра-
цьованих навичок по звільненню заруч-
ників, захоплених у літаку, автомобілі
тощо, а й практичною участю бійців без-

SAS

БРИТАнсьКА
сПецІАЛьнА
ПОВІТРЯнА

сЛужБА
Серед усіх відомих Британська Спеціальна Повітряна служба(Special Air Ser-

vice, або SAS), мабуть, є найкращим спецпідрозділом по боротьбі з терориз-
мом. Її складова частина - Special Projects(SP) team(Команда Спеціальних Про)
- основний антитерористичний загін. Спеціальна Повітряна Служба та її під-
розділ Counter Revolutionary Warfare Squadron(CRW) - Антиреволюційний вій-
ськовий ескадрон - були засновані у 1942 році. Їхня штаб-квартира
розташована у Херефорді (Великобританія).
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посередньо в ліквідації терористів. SAS
брала участь в антитерористичних опера-
ціях, головним чином у Північній Ірландії, і от-
римала схвальні відгуки з боку британського
відомства. Цікавим є той факт, що численні
організації в усьому світі, зокрема новозе-
ландські та австралійські, також використо-
вують назву SAS.  Довгий час точаться
нескінченні дебати щодо використання бри-
танської легендарної спеціальної групи (Spe-
cial Boat Service, або SBS)для боротьби з
тероризмом. З цього приводу існують різні
думки, але деякі експерти вважають, що SBS
не була б розгорнута, якби не відбувся мас-
штабний терористичний інцидент, який SAS
виявила самостійно. SAS i SBS, як відомо,
діють спільно під час виявлення вибухових
пристроїв. Саме завдяки всебічній підготовці
бійців SAS ця служба почуває себе впевнено
і на землі, і в повітрі, і на морі. Це ще раз до-
водить позитивність всебічного навчання
кожного бійця SAS.

Теоретично можна змоделювати ситуа-
цію, коли терористичні акти можуть бути вчи-
нені одразу ж у кількох місцях країни. Таким
прикладом могло б бути одночасне захоп-
лення декількох нафтових платформ у Пів-
нічному морі. Звичайно, це фантазія, але
навіть такий випадок передбачений фахів-
цями SAS I SBS. Отже, якщо подібне справді
станеться, відповідні спеціальні служби го-
товi реагувати адекватно. Взагалі, слід під-
креслити, що між SAS і SBS існує високий
рівень співпраці.

Отже, SAS є найдосвідченішим партне-
ром в обміні інформацією щодо боротьби з
тероризмом. Бійці даної служби передавали
свій досвід колегам з The United States’ Delta
Force, the FBI’s Hostage Rescue Team (HRT),
France’s GIGN, Germany’s GSG-9, Spain’s
GEO, the Royal Dutch Marines i SAS-групам з
Австралії та Нової Зеландії. Цей обмін інфор-
мацією мав великий ефект і значно сприяв
підвищенню навичок у боротьбі з терориз-
мом в усьому світі. Бійці SAS виступали як
консультанти в навчаннях спецпідрозділів по
боротьбі з тероризмом у різних країнах.

Бійці SAS беруть не тільки безпосередню
участь у припиненні актів тероризму, а й на-
дають консультації подібним службам інших
країн щодо проведення спецоперацій. Тип,
шість бійців SAS, два офіцери і чотири офі-
цери старшого складу були направлені до
Ліми наприкінці дев’яностих щоб допомогти
перуанському урядові у розв’язанні про-
блеми, пов’язаної із захопленням заручників.
У результаті операції було врятовано 71 із 72
заручників.

Успіх у боротьбі з тероризмом полягає в
тісній співпраці спецпідрозділів світу. Врахо-
вуючи позитивний досвід та помилки колег,
можна буде уникати негативних чинників, які
спроможні супроводжувати проведення спе-
ціальних операцій, а також узяти на озбро-
єння кращі зарубіжні методи боротьби з
тероризмом.

Володимир Ліпкан
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Багаторічне захоплення Вячеслава Бри-
тоусова фалеристикою не може не зацікавити
будь-кого, хто колись служив чи служить в ор-
ганах внутрішніх справ України чи інших си-
лових відомствах.

Отже наступна наша зустріч відбулась
дома у Вячеслава Миколайовича в його за-
тишній квартирі, яка більше нагадує музейну
залу.

Стіни домашнього кабінету полковника
міліції у відставці В. Бритоусова рясніли майс-
терно виготовленими рамками, у яких місти-
лись ордени, медалі, пам’ятні знаки, різні
нагороди та відзнаки, жетони тощо.

Власне захоплення колекціонуванням і
стало темою  нашої розмови, яка тривала за
чашкою запашної кави, завареної Вячесла-
вом власноруч за якимось особливим рецеп-
том.

Понад двадцяти п’ять років Вячеслав
Бритоусов прослужив в органах внутрішніх
справ, половину з яких у Центральному апа-
раті МВС України на вул. Богомольця, 10. У
2010 році пішов у відставку з посади началь-
ника відділу поточного та стратегічного пла-
нування організаційно-аналітичного
управління Головного штабу МВС України.

В період проходження служби в органах
внутрішніх справ України B.Бритоусов здійс-
нював загальну координацію діяльності на-
уково-дослідних установ,
конструкторсько-технологічних і проектних
організацій та наукових підрозділів вищих на-
вчальних закладів МВС України, спрямовану
на проведення актуальних досліджень з при-
кладних і теоретичних проблем діяльності ор-
ганів внутрішніх справ, контроль за
впровадженням результатів наукових розро-
бок в оперативно-службову діяльності. Брав
участь у розробці пріоритетних напрямків
фундаментальних і прикладних досліджень
науково-дослідних підрозділів МВС України.
У складі робочих груп розробляв Концепції та
програми реформування науково-дослідної
діяльності в системі правоохоронних органів.

За окремі здобутки полковника міліції
Бритоусова В.М. було заохочено подякою
Президента України, нагороджено відзнаками
МВС “Почесний знак МВС України”, “За про-
фесіоналізм в управлінні”, “За відзнаку в
службі” та ін. 

Відвертим відкриттям для колег і друзів
стало його і інше захоплення, коли дізнались
що він став лауреатом поетичного конкурсу з
нагоди 45-річчя тижневика МВС України “Іме-
нем Закону”. Підбірки віршів неодноразово
публікувалися в цьому тижневику та журналі
“Міліція України”.

Захоплення геральдикою та фалерис-
тикою визначило хобі - колекціонування мілі-
цейських нагрудних знаків та значків,
присвячених подіям та визначним датам за
участю МВС України.

На якомусь етапі і виникло бажання спро-
бувати самостійно розробити проект пам’ят-
ного знака для конкретного підрозділу міліції,
який готувався до відзначення Дня засну-
вання.

Як результат, в нагородній системі МВС
України з’явилась відзнака “За професіона-
лізм в управлінні” І та ІІ ступеню. Розроблено
та виготовлено пам’ятні відзнаки 10-ти район-
них управлінь ГУМВС України в м. Києві,
пам’ятний знак Департаменту аналітичної ро-
боти організації управління.

Захоплення фалеристикою, за словами
Вячеслава Бритоусова, розпочалося ще за-
довго до служби в міліції. Але подальше пе-
ребування в лавах ОВС і визначило напрямок
його захоплення.

Навряд чи хтось в Україні має більш
повну колекцію нагород, нагрудних знаків та
значків, виготовлених в системі МВС України.
Тут і відзнаки МВС, галузевих служб, вищих
навчальних закладів, училищ професійної
підготовки та ліцеїв, обласних главків та уп-
равлінь, нагрудні знаки міськрайлінорганів
внутрішніх справ та пам’ятні  значки, присвя-
чені подіям за участю МВС України. Унікальна
колекція, унікальне видовище! Уся історія ук-
раїнської міліції в деталях, датах та подіях
містилася в одній з кімнат квартири полков-
ника Бритоусова.

Але на цьому приємні сюрпризи не за-
кінчилися. Виявляється Вячеслав майже три
роки самотужки працює над книгою-фотоаль-
бомом “Історія МВС України у флалеристиці”.
Ця книга містить не тільки фото відзнак, а й
нормативну базу, пов’язану з їх створенням:
накази, положення, описи тощо. Книга майже
готова до друку, навіть підготовлений варіант
обкладинки.

Звісно, враховуючи нинішню вартість па-
перу та поліграфічних послуг, випустити в світ
таку книгу власним коштом практично нере-
ально. Тому цією ідеєю зацікавився прези-
дент Міжнародної поліцейської автомобільної
корпорації України Сергій Дворський, пообі-
цявши надати необхідну організаційну та ме-
тодичну допомогу. До речі за сприяння С.
Дворського наприкінці минулого року поба-
чило світ друге видання книги полковника мі-
ліції у відставці В. Трапезникова «Записки
старого опера“-

Для тих, хто цікавиться історією ОВС за-
значу, що книга В. Бритоусова «Історія МВС
України у флалеристиці» планується виходом
у світ у першому півріччі поточного року, фор-
матом А-4, обсягом 350-400 сторінок, папір
крейдяний, обкладинка тверда, накладом
1000 примірників.

Оскільки за попередніми оцінками даний
тираж навряд чи задовільнить попит на це
унікальне видання, усім бажаючим з питань
придбання можна вже звертатися до цен-
трального офісу Міжнародної поліцейської
автокорпорації України за телефонами :
044-503-07-55  044-503-07-56 

або надати заявку на електронну
пошту:  secretaryPmCU@gmail.com   

Сергій Кікоть

ТВОРЧА ЛюДИнА - ТВОРЧА В усьОМу

З віце-президентом Міжнародної поліцейської автомо-
більні корпорації України (IPmCU) Вячеславом Бритоусовим
ми познайомились в центральному офісі цієї відомої громад-
ської організації.

Знаний фахівець в галузі геральдики, відомий колекціо-
нер-фалерист Вячеслав Миколайович розробив та організу-
вав виготовлення пам’ятного знаку IPmCU, яким
керівництво автокорпорації нагороджує працівників та ве-
теранів МВС, що беруть активну участь у роботі цієї гро-
мадської організації, зміцнюючи міжнародні зв’язки та обмін
професійним досвідом з поліцейськими європи.



13ПРЕСА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСКОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ УКРАЇНИ #7`2017

Фотограф

Дяде Жоре было около шестидесяти
лет, из которых не менее двад цати провел
в местах, не столь отдаленных, совершив
пять или шесть хо док. Так случилось, что
Жоре папа привил с детства любовь к фо-
тографии и это ему помогало выживать
даже у «хозяина». Фотографироваться на
«зоне» любили все: и товарищи по месту,
так сказать, жительства, и граждане на-
чальники со своими семействами. Работа
была не пыльная, но главное - отдельная
каптерка с лабораторией. Да и харчи ни-
когда не пере водились. Таким образом, на
«зоне» Жора был интеллигентным чело -
веком.

После очередной ходки Жоре пришла
в голову прекрасная идея спо койного за-
работка, так сказать, на свободе. Он це-
лыми днями слонялся с фотоаппаратом
по Приморскому бульвару и фотографи-
ровал всех же лающих. Особенно, у него
хватало красноречия уболтать на фото
молодых девушек. Затем он давал свой
домашний адрес и раздавал фотографии
бесплатно, чтобы «прибить» клиентуру.
Зарабатывал на жизнь класси ческими
фото у памятника Дюку и на Потемкин-
ской лестнице. Не брез говал делать фо-
тографии на документы и абитуриентам.
Но все же глав ным увлечением Жоры ос-
тавались художественные фотографии
девушек.

Со временем у него хватило средств
купить хороший фотоаппарат и фотолабо-
раторное оборудование. Он собрал боль-
шую коллекцию жур налов с
фотографиями девушек, в том числе и по-
рнографических. Девуш ки, а точнее де-
вочки с пятнадцати лет, с большим
интересом рассматри вали эти фото и не-
которые поддавались уговорам дяди
Жоры сохранить на память свое молодое
тело, красивую грудь, стройные ножки и
разрешали, под большим секретом и в
знак доверия, сделать интимные фотогра-
фии. Если клиентка не хотела, чтобы
было видно ее лицо, то он без проблем
делал фотографии юных тел и без лица.
Некоторые девушки разрешали снимать
свои прекрасные ножки, задрав юбку до
подбородка. А дядя Жора это фотографи-
ровал широкоугольным аппаратом, делая
вид, что будут видны только ноги.

Юные «фотомодели» приводили
своих под ружек на съемки к дяде

Жоре, который был всегда очень веж-
ливым и безотказным. Он никогда не брал
с них деньги и даже мысли у него не воз-

никало о малейшем сексуаль ном домога-
тельстве. Кроме этого, Жора угощал их
кофе или чаем, иногда баловал конфе-
тами и пирожными. Девушки были в вос-
торге от такого приема и иногда гурьбой
падали на огромную кровать, которая
стояла в, так называемой, фотостудии. А
потом как бы в шутку, на глазах дяди
Жоры полуобнажали свои «прелести».
Соревнуясь друг с другом в своей дер-
зости, сначала приспускали лифчики,
затем совсем снимали и фото -
графировались в различных позах, чтобы,
так сказать, увековечить не известно для
кого девичью грудь, ноги и так далее...

Шли годы. Девушки становились же-
нами, матерями, работали на приличных
должностях или просто удачно выходили
замуж за моряка или какого-нибудь преус-
певающего по сл ужбе начальника с хоро-
шей зарпла той или заработком.

И вдруг звонок в дверь и бывшее юное
создание видит перед собой дядю Жору,
который держит в руках конверт с не-
сколькими фотографиями и, скромно по-
тупив глаза, говорит:

- Всего пять рублей, солнышко, и я
ушел.

Конечно, пять рублей - не состояние,
но для того времени это были приличные
деньги за пару фотографий. Он получал
деньги, отдавал кон верт и уходил. Жен-
щины нервно рвали свои фотографии, с
удовольствием выбрасывая в унитаз, ко-
торый смывал обрывки их юной шалости,
и успокаивались, мысленно бранясь с
дядей Жорой.

Через полгодика снова звонок в дверь.
А там - дядя Жора со злопо лучным кон-
вертом.

При повторном визите стали возни-
кать вопросы: «До каких пор? Зачем это
надо? Когда это кончится?»

Ответ был простой, как в кино:
- Сто двадцать рублей. Я отдаю нега-

тивы и больше не прихожу.
- Никогда?
- Никогда!
И надо сказать, что слово свое он дер-

жал. Они его больше не видели. Только
иногда вздрагивали, услышав неожидан-
ный звонок в дверь.

Мы приехали к дяде Жоре опера-
тивно-следственной группой в ко личестве
пяти человек: Надежда Ивановна, Георгий
Васильевич, два экс- перта-криминалиста
и я - стажер уголовного розыска. Он встре-
тил нас больше с удивлением, чем с испу-
гом или растерянностью. Мы искали улики
убийства Люды. Ими могли быть какие-

либо вещи Людмилы, следы крови в по-
мещении или на одежде нашего злопо-
лучного фотографа.

Обыск и поиск вещдоков делали тща-
тельно: сантиметр за сантиметром обсле-
довали всю квартиру. Но, увы, все
напрасно. Фотографий же люби тельниц
своего тела было неимоверное количес-
тво. За двадцать лет дея тельности дяди
Жоры их накопилось много и все они
были аккуратно разложены по папочкам с
негативами в конвертах, с домашними ад-
ресами, кратким описанием семейного по-
ложения горе-фотомоделей и датой
последнего посещения на дому. Вся эта ка
ртотека была изъята и с трудом вмести-
лась в багажники двух автомобилей. Дядю
Жору задержали и водворили в КПЗ на
трое суток.

Да, действительно, Люда со своей по-
другой Софой в купальниках с приспущен-
ными лифчиками фотографировалась в
мастерской дяди Жоры на той знаменитой
огромной кровати, где стены обклеены
порнографиче скими картинками, но не
более.

Если честно, то я больше не интере-
совался судьбой фотографа дяди Жоры.
К убийству Люды он был непричастен. Это
главное. Конечно, мы поломали его мно-
голетний «бизнес» и спасли сотни женщин
от позорной покупки своих же фотогра-
фий, от переживаний, что супруг или его
родст венники увидят их ошибку моло-
дости.

На этом моя месячная стажировка в
уголовном розыске водного отдела мили-
ции в порту Одесса была закончена. Я
вернулся в стены школы милиции для
продолжения учебы. Когда я рассказывал
сокурс никам о своей работе по раскрытию
убийства Людмилы, то история с дядей
Жорой, наверное, была самой интерес-
ной.

Окончание. Начало в №6-2016г. 

сТАжИРОВКА (74-75 гОДы, ОДессА)
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Оборотень

Спустя год я собирался уже на соро-
кадневную стажировку перед вы пускными
экзаменами в Одесской специальной
школе милиции и был очень обрадован,
что снова направлен в уголовный розыск
водного отдела милиции в порту Одесса.
В отделе меня встретили, как старого зна-
комого. Адыров Георгий Васильевич, с
улыбкой:

- Володя, привет. Рад тебя видеть. Ты
уже почти настоящий опер. Ну что же,
дело Людмилы по-прежнему ждет тебя.
Как будто специально пос ле твоего ухода
работа по раскрытию зашла в тупик. Так
что давай бери дело, изучи свежим взгля-
дом и дай свои предложения для нового
плана раскрытия преступления. Обрати
внимание на изучение лиц из числа вох-
ровцев (работников военизированной ох-
раны) порта, которые дежури ли на
проходной в дни предполагаемого убийс-
тва. Руководителем твоей стажировки на-
значаю старшего оперуполномоченного
капитана милиции Левченко Андрея Кон-
стантиновича. А я ухожу в отпуск. Так что
давай, дерзай!

Я направился к Андрею Левченко, ко-
торый тоже встретил меня при ветливо, но
очень торопливо. Он всегда куда-то спе-
шил.

- Володя, по делу Людмилы ты многое
знаешь, но возьми и внима тельно изучи
все материалы, которые имеются в
нашем деле. Сбегай в прокуратуру к На-
дежде Ивановне. Может у нее появились
свежие мысли, и давай работай. Да, еще
будешь дежурить по отделу от розыска
вместе с Борей Зозулей. Главное, держи
меня в курсе дела.

Понятие «поддежуривать» по отделу с
Борей было очень растяжи мым. Чуть что,
дежурный по отделу в течение дня посы-
лал нас проверять сообщения и заявле-
ния о каких-либо мелких происшествиях в
порту.

Боря, спокойный и рассудительный,
был старше меня лет на десять.

Он очень поздно пришел на работу в
милицию и в розыске работал не более
двух лет. У него был служебный мотоцикл
К-750 с коляской, на котором мы не спеша
«вышивали» по порту и судоремонтным
заводам.

По вечерам я все же находил время и
изучал дело об убийстве Люды. Нужно
было как-то привязать ее к порту, к Ав-
стрийскому пляжу, где обна ружили труп.
Как она туда попала? Это был главный
вопрос. Ясно было только одно: она
вошла на территорию порта через одну из
проходных. Но через какую именно, когда
и кто ее провел? На эти вопросы ответов
в деле не было. Никто из опрошенных
вохровцев не помнил этой девушки, и тем
более не пропускал через проходную или

проводил ее в порт. Да, Адыров был прав.
Нужно искать того, кто провел в порт.

Все вохровцы - дядьки, как дядьки. В
основном из близлежащих дере вень или
поселков. Большинство зрелого возраста
- от тридцати пяти и до шестидесяти лет,
а то и более. Но почему-то в деле был вы-
делен один - бывший участник войны, лет
около пятидесяти. Даже была приложена
фотография из личного дела, где на его
груди красовались, кроме многих меда-
лей, пять боевых орденов. Рукой Адырова
был подписан и направлен в Москву за-
прос в Центральный архив воо ружейных
сил министерства обороны СССР о про-
хождении им службы в период войны и по-
лучении боевых орденов. Но ответа пока
не было.

Я, кроме этого, выкроил время и про-
ведал в прокуратуре Надежду Ивановну.
У нее новостей по делу не было. Она до-
просила всех вохровцев и ряд других ра-
ботников порта из района Австрийского
пляжа, но интере сующих нас сведений не
получила. Последними, самыми интерес-
ными свидетелями, которых она допраши-
вала, были Софа и фотограф дядя Жора.
И тут же с улыбкой вспомнила, в каком
виде я доставил ей Софу. Надежда Ива-
новна тоже знала о вохровце со странной
военной биогра фией. Именно Адыров, как
бывший фронтовик, знающий цену награ-
дам, обратил на него внимание и выска-
зал версию о невозможности получения
вохровцем такого количества наград в его
возрасте. Но ответ их архива еще не при-
шел и можно было только рассуждать по
этому поводу, а война смывала многие
следы, а иногда и все.

Стажировка подходила к концу. На
моем счету были десятки выездов с Борей
на всевозможные происшествия в порту.

И вдруг, при выезде на кражу восьми
бензопил «Д ружба» из мастер ских вто-
рого района порта, промелькнула знако-
мая фамилия вохровца.

Его не смогли опросить в конце смены,
так как он отпросился у старшего дежур-
ного и ушел, а точнее, уехал на своей ав-
томашине за два часа до окончания
смены, то есть в шесть утра.

Это был как раз он - наш фигурант по
делу Людмилы. Ночные охранники ви-
дели его на втором районе порта, хотя
его место дежурства - центральная про-
ходная. Он ездил на стареньком ГАЗ-69,
у которого вместо брезентового тента
кузов был обшит металлом. Машина во
время работы хранилась на территории
порта и ее, естественно, никто при вы -
езде не проверял. Оказалось, что он
живет в Кодымском районе в селе
Сербы. Один раз в неделю он ночует где-
то в порту, а на вторые выходные уез-
жает домой в село. При работе сутки
через трое у него было достаточно вре-
мени, учитывая, что до Сербов было

около двухсот пятидесяти кило метров.
Нужно было проверить его причастность
к краже бензопил, тем более, что стои-
мость похищенного получалась очень
приличная, и могли возникнуть основа-
ния для его задержания, а это было как
нельзя кстати по делу Людмилы.

С таким предложением я буквально
влетел в кабинет Левченко.

Андрюша, как всегда, был очень занят
и куда-то спешил, но к моему док ладу от-
несся серьезно. Через полчаса у меня уже
было командировочное предписание на
выезд в Кодымский район. В помощь мне
дали младшего лейтенанта из патрульной
службы Васю Колесника. В полдень мы
мча лись на моем мотороллере «Турист»
в Сербы.

Дорога неблизкая, но я ехал туда
очень спокойно, так как волей судьбы в
этой далекой деревеньке у меня был хо-
роший знакомый, и не кто- нибудь, а сам
председатель колхоза Виктор Прокопье-
вич Белоконь - Герой Социалистического
Труда. В Сербах был огромный колхоз-
миллионер и возглавлял его с тысяча де-
вятьсот пятьдесят третьего года Виктор
Прокопьевич. Он был очень уважаемый
человек, инвалид войны (ходил на про-
тезе), сам ездил на машине с раннего утра
(а утро у него начиналось в пять часов) до
позднего вечера. Его работоспособности
и энергии можно было только позавидо-
вать. А знаком с ним я был уже два года.
По сосед ству со мной на одной лестнич-
ной площадке жила семья его дочки Лоры
с мужем Вадиком. Отец часто проведы-
вал молодят, привозил деревенские гос-
тинцы, которых было так много, что
перепадало и моей семье.

В Сербы мы с Васей приехали к ве-
черу около шести часов. Виктора Проко-
пьевича застали в рабочем кабинете. Он
был удивлен прибытием представителей
водной милиции, но, когда узнал о цели
нашего приезда, даже обрадовался.

Володя, сынок! Ты не представляешь,
как я рад твоему приезду к нам в Сербы.
А этот ваш вохровец настоящий тунеядец,
ворюга и по нему давно тюрьма плачет.
Все село работает в колхозе, а он где-то
блудит и все что-то возит и возит на своей
будке. Уже во дворе складывать негде. То
односельчанам бензопилы продает, то
бочки с каким-то печеньем, то еще что-то
из стройматериалов. Что же касается
войны, то он никогда не вое вал. Где-то в
лесу отсиживался. Себя называет парти-
заном. Какой он пар тизан? Ворюга, тай вс
у! Зараз поужинаем, а утром бери мой
актив и иди к нему с обыском. Ты там ус у
найдешь.

Виктор Прокопьевич угостил нас ужи-
ном, налил по стопке водки для аппетита
и мы после многочасовой поездки на мо-
тороллере буквально «отрубились» креп-
ким сном.
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Рабочий день у нас начался по распо-
рядку председателя - в шесть часов. «Ак-
тивисты» Виктора Прокопьевича
рассказали, что и кому наш вохровец про-
дал за последние полгода. Самое инте-
ресное сообщение было о том, что как раз
вчера он продал односельчанам две бен-
зопилы «Дружба».

Председатель дал нам грузовик и в те-
чение часа мы изъяли эти бензопилы у
колхозников, которые даже не успели ими
воспользоваться. Когда мы подъехали к
дому нашего вохровца и зашли во двор, то
под навесом увидели еще несколько таких
бензопил и поняли, что находимся на вер-
ном пути. Санкции на обыск у нас не было,
поэтому бензопилы мы изымали, офор-
мляя протокол обна ружения и изъятия.

Вася Колесник, как службист, не очень
разбирался в вопросах про цессуального
оформления изъятия краденых вещей, а
я делал то, чему за короткое время на-
учил меня Борис Зозуля. Он говорил:

- Главное, с понятыми и добровольно.
Вохровец был настолько обескуражен

нашим визитом, что не оказы вал ни ма-
лейшего сопротивления. В итоге, мы
изъяли и сдали на хранение в колхозный
склад три грузовика всевозможных ин-
струментов, бочки с во енных складов с пе-
ченьем, кровельное железо, краску,
колеса с автокаров, аккумуляторы, огром-
ные брезентовые чехлы, бухту швартовых
концов, ящики с рабочими ботинками и

спецодеждой грузчиков порта.
Протокол обнаружения и изъятия

вместе с сохранной распиской заве -
дующего складом колхоза получился на
двадцати листах. Наш вохровец не отка-
зывался, что все это имущество порта, но
конкретно ничего не объяснял.

Виктор Прокопьевич на радостях, что
пришло возмездие главному тунеядцу в
деревне, дал нам свою «Волгу» для до-
ставки задержанного, и мы с Васей - он на
ГАЗ-24, а я следом на мотороллере - вые-
хали в Одессу. Андрей Левченко, прочитав
наш протокол обна ружения и изъятия, с
радостью сказал, что это вещдоки с мно-
гих краж, которые были в порту за послед-
ние три, а то и четыре года.

Вохровца задержали и водворили в
КПЗ, как подозреваемого в кра жах. Но у
нас на этот счет были свои соображения.
К этому времени вы шел из отпуска Ады-
ров, пришел ответ из архива министер-
ства обороны (г. Подольск), в котором
сказано, что наш вохровец в списках
награжден ных боевыми орденами не чис-
лится и записи в военном билете не по-
дтверждались прохождением службы в
указанных там частях.

Предстояла интересная работа по
раскрытию убийства Людмилы, но у меня
снова закончился срок стажировки и
нужно было возвращаться в учебное за-
ведение для сдачи государственных экза-
менов.

После окончания Одесской специаль-
ной школы милиции я по распре делению
срочно уехал на работу в Красноярский
край и долгое время был в неведении о
судьбе задержанного вохровца и рас-
крыто ли убийство Людмилы. Только
спустя два года, когда я вернулся в
Одессу и работал в отделе уголовного ро-
зыска г. Одессы, снова встретился с Ады-
ровым Георгием Васильевичем. Он
работал начальником отделения по
борьбе с кражами исторических ценнос-
тей и из церквей в управлении уголовного
розыска Одесской области.

Этот человек на всю жизнь остался в
моей памяти, как первый на чальник уго-
ловного розыска, с которым я работал, как
мой лучший наставник, который является
для меня примером и на сегодняшний
день.

У него я научился как нужно отно-
ситься к молодым сотрудникам, как учить
их нашему делу, основываясь на полном
уважении и доверии.

Я понимаю, что всех мучает вопрос, а
что же с задержанным вох- ровцем.

Он, как оказалось, во время войны
служил в полиции, а потом подде лал себе
военный билет и присвоил незаслужен-
ные награды. За это и за кражи в порту
был привлечен к уголовной ответствен-
ности и осужден. Убийство Людмилы так
доказать ему и не смогли. Хотя по опера-
тивным данным - это был он.



нАЗАРОВА/нІКІТІн: 
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- На деяких змаганнях,зокрема,на чемпіонаті України і певною
мірою на Універсіаді, ви перемагали практично без боротьби. Чи вда-
ється виконувати у таких умовах поставлені тренерами завдання,
адже багатьох спортсменів відсутність суперництва розслабляє…

Максим Нікітін: Звісно шкода, що цього року через травми не змогли
взяти участь у національній першості чемпіони України 2015 року Валерія
Гайструк/Олексій Олійник. Це дуже хороший дует і гідні суперники. Коли ми
виступаємо на одних змаганнях, вони не дозволяють нам розслабитися - бо-
ротьба йде, як то кажуть, лоб в лоб. Але нашим основним завданням у Києві
було показати хороший прокат. Гадаю, ми з ним цілком упоралися, незва-
жаючи на проблеми під час підготовки. Застуда, спочатку у Саші, а потім і у
мене, призвела до того, що упродовж майже двох тижнів перед чемпіонатом
України ми не мали тренувальної практики, тобто, навіть не стояли на ков-
занах. Попри усі негаразди старт вийшов досить непоганим, ми не припусти-
лися серйозних помилок ані у короткому, ані у довільному танцях. Щодо
Універсіади, то ми їхали в Алмати набратися досвіду, покращити результати
та порадувати людей своїм катанням. Ці змагання показали,що перед най-
головнішим стартом – чемпіонатом світу ми перебуваємо у хорошій формі.

Олександра Назарова: Ми намагаємося виконувати тренерські завдання
незалежно від того,в яких змагальних умовах перебуваємо. Наприклад,на
чемпіонаті України нам вдалося практично все,хоча у деяких моментах хоті-
лося б більшого…Так, у короткій програмі було б добре додати емоційності,
швидкості, тобто, того, що і є власне танцем. Для нас це навіть важливіше,
ніж технічна панель, оскільки нам подобається «заводити» зал і викликати у
глядачів позитивні емоції. 

- Ви приїхали до України уже як учні Ігоря Шпільбанда. що стало
причиною зміни тренера, адже і з Олександром жуліним ви помітно
прогресували?

нАЗАРОВА/нІКІТІн: 
“Нам подобається емоційНе
катаННя,яке «заводить» зал”

Українських фігуристів Олександру
Назарову та Максима Нікітіна  назива-
ють одним з найперспективніших мо-
лодих танцювальних дуетів у
світі,який, попри жорстку конкуренцію
у цій дисципліні, уже розпочав свій
шлях до спортивних вершин.
Харків`яни,котрі нині тренуються у
США, доводять це кожним стартом,у
якому беруть участь, демонструючи
стрімкий прогрес у своєму катанні.
Спочатку впевнена перемога на чем-
піонаті України, потім - справжній про-
рив на чемпіонаті європи,де
Олександра та Максим,посівши 9
місце, увійшли до ТОП-10 найсильніших
фігуристів континенту у спортивних
танцях на льоду. Варто зазначити,що
вперше за декілька останніх років ук-
раїнському дуету вдалося потрапити
до цієї елітної групи. І,нарешті, зо-
лота медаль,яку українці здобули на
Всесвітній універсіаді в Алмати. 

Про свої виступи та найближчі
плани,про секрети створення нових
програм, американську систему тре-
нувань та що спонукало їх до зміни
тренера, спортсмени розповіли в ін-
терв`ю,яке дали під час приїзду до
Києва.
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Максим Нікітін: Не хотілося багато
говорити про це…Акценти такі. Ми про-
вели з Жуліним три плідних сезони і без-
межно йому вдячні. Саме він вивів нас на
високий рівень, з ним ми стали бронзо-
вими призерами юніорської світової пер-
шості, він відкрив нам таку сцену як
чемпіонати Європи та світу і пояснив, як
поводитися на ній. Це завдяки Олександру
наші імена тепер знають у світі. Крім того,
він чудовий постановник і працювати з ним
було цікаво і приємно. 

Рішення піти від такого тренера викли-
кане багатьма важливими факторами, пе-
редусім, політичною ситуацією і
відносинами між Україною та Росією.
Саме через це було все складніше і склад-
ніше працювати у РФ. Тобто справа була
не у тренерах, а у місці перебування.

- Ясно. Шпільбанд, хоч і також ро-
сійський тренер,але працює в США…
Як ви потрапили до нього?

Олександра Назарова: Це окрема іс-
торія. Коли стало зрозумілим, що нам по-
трібно міняти тренера, ми з Максимом
фантазували на кшталт того, що було б
непогано потрапити до Ігоря Шпільбанда.
Це було як жарт на тему нездійснених ба-
жань…І раптом ми побачили Ігоря у списку
тренерів, який нам запропонували для ви-
бору. Інші варіанти уже навіть не розгля-
далися. У подальшому наша федерація
зробила все для того, щоб робота зі
Шпільбандом стала реальністю, за що ми
їй дуже вдячні.

- що нового внесли ці зміни у ваш
тренувальний процес?

Олександра Назарова: Це карди-
нально інша робота. Тренування і спілку-
вання з Ігорем абсолютно змінили наші
підходи, уявлення і поняття про підготовку.
Щодня Шпільбанд відкриває для нас нові
погляди на тренувальний процес та життя
загалом. І щоразу ми розуміємо, що мож-
ливості для удосконалення безмежні. 

- Відомо, що ваш тренер працює з
багатьма спортсменами. Чи досить
уваги він приділяє вам?

Максим Нікітін: Так, у нас велика
група фігуристів з різних країн – Німеч-
чини, США, Чехії, Росії… Ми не завжди
тренуємося в одному складі. Але система
побудована таким чином, що необхідна
кількість часу та уваги приділяється кож-
ному фігуристу, ну, і нам у тому числі. Ми
задоволені. Відбувається це так. Ігор скла-
дає похвилинний розклад, згідно з яким
увесь тренерський склад,починаючи з 6.30
ранку до 15.30 ані на мить не залишає лід.
Ми із Сашею працюємо з 8.15 з пере-
рвою. 

- Наскільки комфортні для вас ці, суто американські, підходи до під-
готовки фігуристів? Здається, ви працювали за іншим графіком?

Максим Нікітін: Нам надзвичайно подобається, коли заняття з тренерами
розписуються похвилинно, користь та переваги такої системи ми відчули від-
разу. У пострадянських країнах тренери працюють відразу з усією групою,тому
є ризик когось не помітити, щось пропустити… У США такого не може статися
в принципі, просто виключено, що якась важлива річ залишиться поза увагою.
Адже кожна хвилина скрупульозно розписана і наповнена змістовною роботою,
причому, надається також час, коли ми працюємо самостійно, тобто є можли-
вість самим придумати нові елементи. 

Це колосальна різниця. До речі, коли ми тільки приїхали до Нью-Йорка і оз-
найомилися з розкладом, то були спантеличені: як, всього 45 хвилин з Ігорем?
А виявилося, що ці 45 хвилин заміняють місяць роботи. Між іншим, вся трійка
призерів у спортивних танцях на льоду останнього чемпіонату світу працює
саме за такою системою. 

- У вас цікавий довільний танець, поставлений у дещо іншому стилі,
ніж попередні. Це уже спільна робота з новим тренером?

Олександра Назарова: Так. Для довільної програми було обрано музику з
кінофільму «Невдахи», але лише музику, образи з цієї картини ми не брали. По
суті, образу як такого у танці й немає. Ідея, хореографія – це заслуга тренерів-
постановників.

Максим Нікітін: Щоправда, ми прийшли до Шпільбанда з уже готовими
елементами, але все одно довелося щось переробляти, щось доповнювати,
зокрема, підтримки ми відпрацьовували з Ігорем. До речі, Саша забула сказати,
що костюми придумала вона. У моєї партнерші завжди багато ідей, вона на-
дзвичайно творча людина – на відміну від мене. 

- Скільки часу зазвичай потрібно на підготовку програм - від замислу
до фінального продукту, включаючи вибір музики? Чи враховуються у
процесі цієї роботи ваші думки і побажання? 
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Олександра Назарова: У кожної
пари своя тривалість цього процесу.
Хтось думає швидше, хтось повіль-
ніше…Буває, що роботу можна завер-
шити упродовж дня, але якщо не можеш
знайти себе у програмі, то й тижня-двох
може бути замало. Але це безперер-
вний процес, напрацювання йдуть увесь
сезон - щось покращуєш, щось додаєш
чи відкидаєш. Не існує пари, яка ска-
зала б: ну все, тепер все ідеально. На-
приклад, ми за сезон багато разів міняли
елементи, вносили інші зміни… Глядач
цього не знає, і не повинен знати – йому
потрібний готовий якісний і цілісний про-
дукт.

Максим Нікітін: Звісно, до наших
думок дослуховуються. Коли я вперше
зателефонував Ігорю (ми тоді ще не ба-
чилися), він відразу запитав, які є варі-
анти музики. А оскільки у нас на той
момент ще нічого не було, він попросив
поінформувати його, що нам подоба-
ється, щоб врахувати наші смаки і зро-
зуміти, у якому напрямі рухатися. Саме
так народилися ідеї короткої та довіль-
ної програм, причому, короткої – з подачі
Саші.

- Скажіть, які функції у команді
Шпільбанда виконує Фаб`єн Бурза (у
дуеті з Наталі Пешала неодноразовий
чемпіон Європи та призер чемпіонатів
світу у спортивних танцях на льоду-
авт.) Ви з ним контактуєте? 

Олександра Назарова: Компетен-
ція Фаб`єна дуже широка – це і творчі, і
технічні питання, він допомагає з хореог-
рафією, рухами, навіть з підтримками.
Крім того, у відсутність консультанта-ак-

робата, який приїжджає до нас лише на
початку та у середині сезону, він по-
вністю заміняє його.

Максим Нікітін: Бурза універ-
сальна людина, ми його дуже любимо,
цінуємо і постійно перебуваємо з ним на
зв`язку. Нам імпонувало і його катання,
і образи, які він з партнершою втілював
на льоду. От зараз пішла тенденція ста-
вити щось сумне, ліричне, ми самі торік
намагалися щось зробити у цьому
ключі. А таких «клоунських» номерів, які
так подобаються публіці і які показували
Пешала/Бурза не вистачає.

- Відомий український тренер Га-
лина Чурілова висловила думку, що
вашому уже американському стилю
- м`якому, пластичному не завадило
б трохи додати суто слов`янського
розмаху…

Максим Нікітін: Галина Володими-
рівна наш перший тренер, який ніколи
не буде для нас колишнім. Вона завжди
готова нам допомагати і ми, де б не ка-
талися, завжди дослуховуємося до її
кваліфікованих порад. Ми з нею ради-
лися, навіть уже перебуваючи у США,
зокрема, щодо вибору музики. Її заува-
ження слушне, нам не завадить додати
у швидкості.

- На ваш погляд, якими є ваші
сильні сторони?

Олександра Назарова: Нехай вас
це не шокує, але ми вважаємо своєю пе-
ревагою присутність у нашому катанні
чогось дивного – в елементах, костю-
мах, іноді навіть у виразі обличчя. Це ви-

ходить якось само по собі, але надзви-
чайно приваблює глядачів… 

Максим Нікітін: Ми постійно хо-
чемо робити щось нове, нестандартне,
однак це прагнення не завжди співпадає
з тренерськими установками. Тому іноді
вступаємо у творчі суперечки, але у під-
сумку робимо так, як вимагає тренер –
ми дисципліновані.

-Тобто любите експерименту-
вати? 

Максим Нікітін. Дуже. До речі, у
нас з`явився шанс на офіційних змаган-
нях показати одну експериментальну
річ… Поштовхом стала тривала роз-
мова на етапі Гран прі у Парижі з Тетя-
ною Тарасовою, котра запропонувала
один з наших елементів змінити так,
щоб він виглядав складнішим, цікавішим
і незвичайним. Ми погодилися і уже при-
ступили до роботи над новацією.

- Можете розказати детальніше
про це?

- Давайте потримаємо інтригу. Якщо
у нас все вийде, то ви все побачите на
чемпіонаті світу. 

- Якими є ваші плани на нинішній
сезон і на що хотіли б «замахну-
тися» у майбутньому?

Максим Нікітін: У цьому сезоні зав-
дання одне – успішно виступити на чем-
піонаті світу у Хельсінкі і здобути
олімпійську ліцензію. Це мегамета. По-
дальші плани визначить її досягнення
чи не досягнення

Людмила Власюк.



Віктор Гвоздецький
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Глава 4
ОПЕРАТИВНИЙ ДОСВІД

Оперуповноважений – 
старший оперуповноважений

Оперативний досвід у повному розу-
мінні цього слова я почав набувати по за-
кінченні (без відриву від роботи)
Львівської середньої спеціальної школи
міліції МВС СРСР. А це сталося 1972 року.
І саме тоді мене призначили на посаду
оперативного  уповноваженого Служби
боротьби з розкраданням соціалістичної
власності і спекуляцією (БРСВ, в народі
запам’яталася за абревіатурою з назви
російською - БХСС) Московського район-
ного відділу міліції міста Києва. На той пе-
ріод відділення цієї служби в районному
відділі міліції за штатним розписом скла-
далося з п’яти-шести осіб: начальник від-
ділення, два старших оперативних
уповноважених і три-чотири оперативних
уповноважених. Для порівняння: нині в
районні управління внутрішніх справ  міста
Києва за штатним розписом  вводяться
відділи (донедавна Державної служби бо-
ротьби з економічною злочинністю, а після
реформи служба має іншу назву - Депар-
тамент захисту економіки Національної
поліції України), де є до тридцяти осіб опе-
ративного складу.

Поясню допитливому молодому чи-
тачу, який народився за часів, коли тер-
міни «соціалістична власність»,
«спекуляція» майже зникли з ужитку (ви-
користовуються в історичних, наукових,
дослідницьких працях), що робота особо-
вого складу відділення БХСС будувалася
за лінійно-галузевим принципом. Тобто, за
кожним з п’яти-шести співробітників відді-
лення були закріплені  для оперативного
обслуговування певні галузі виробництва
(промисловість, торгівля, громадське хар-
чування, будівництво тощо) та лінії роботи
(протидія спекуляції, фальшивомонетниц-
тву тощо). 

Я оперативно обслуговував  промис-
лове виробництво - фабрики, заводи. У
Московському районі столиці  працювали

десятки підприємств, де вироблялася про-
дукція легкої промисловості, харчування,
спиртні напої тощо. Серед них і відомі в
світі Кондитерська фабрика ім. Карла
Маркса (нині «Рошен»), Маргариновий
завод, фабрика «Киянка», Фабрика хус-
ткова, яка виробляла хустки для всієї Єв-
ропи, пивзавод, винзавод,
кінокопірувальна фабрика та інші. 

Для успішної роботи, насамперед, не-
обхідно було володіти інформацією щодо
зберігання соціалістичної власності на
кожному об’єкті оперативного обслугову-
вання. Власне на цьому етапі я почав
формуватися і як управлінець. Це була на-
дзвичайно ефективна школа спілкування
з людьми, толерантності і, якщо хочете,
оперативної дипломатії.  Водночас, роз-
мовляючи з працівниками підприємств, з
керівниками, я вчився публічності. Все це
давало свої позитивні результати. 

Цікавих і складних справ було багато.
І я з вдячністю згадую всіх, хто мені допо-
магав робити фахові, правильні, виважені
кроки в їх документуванні та розслідуванні.
Хто ділився зі мною досвідом, давав по-
ради, критикував, відзначав успіхи. 

У службу БХСС (називатиму її так) я
прийшов, як вже зазначав, 1972 року. Тоді
начальником відділу боротьби з розкра-
данням соціалістичної власності та спеку-
ляцією УВС міста Києва був полковник
Бородокін, а начальником відділення
БХСС Московського районного відділу мі-
ліції був майор Карплюк Михайло Панте-
леймонович. Саме ці дві особи,  після
професійної співбесіди (це була обов’яз-
кова процедура для кандидата на посаду)
відкрили мені двері в оперативний світ
протидії хабарництву, розкраданню соціа-
лістичної власності – внесли мою канди-
датуру на призначення  оперативним
уповноваженим відділення БХСС.   Неза-
баром Бородокін пішов у відставку, на пен-
сію, а Карплюк був призначений
заступником начальника Московського
районного відділу міліції.  Столичний від-
діл БХСС очолив підполковник міліції Бар-
чан Олександр Семенович. Людина

потужна. Він був не тільки професіоналом
високого рівня, а й грамотним управлін-
цем, прекрасним педагогом і психологом.
Знаходив час для кожного. Скажімо, я пра-
цював в районному відділенні.  Ніби да-
леко від головного відділу. Але Олександр
Семенович запрошував до себе з матеріа-
лами  справи, уважно вивчав їх і не обме-
жувався лише письмовими вказівками.
Він аналізував, давав поради. Казав: «У
даному випадку я би зробив так чи так.  А
ось тут рекомендую діяти таким чином…
». І завжди аргументовано пояснював
чому саме варто робити такі кроки.  З ним
було дуже легко і просто розмовляти.  А з
його кабінету, мабуть, кожен оперативний
працівник   виходив з відчуттям необхід-
ності своєї роботи і особливої відповідаль-
ності за свої дії. Хоча цієї теми Олександр
Семенович не торкався. Він був справжнім
інтелігентом. Шанував і поважав своїх під-
леглих. Весь віддавався службі. На жаль,
дуже рано згоріла   свічка життя Барчана
Олександра Семеновича і Карплюка Ми-
хайла Пантелеймоновича. Але в моїй
пам’яті вони залишилися як люди, котрі
певною мірою вплинула на формування
тоді молодого оперуповноваженого, на
становлення старшого оперуповноваже-
ного. Безумовно, за те, що став таким, як
є сьогодні, я завдячую  підполковнику Бар-
чану О.С., підполковнику Карплюку М.П. і
начальнику відділення БХСС Москов-
ського районного відділу міліції майору
Рибченку Георгію Олександровичу, який
прийняв керівництво відділенням БХСС
від Карплюка М.П.

У той період у моєму провадженні
було чимало цікавих,  складних, неорди-
нарних справ. Але зупинюся на викритті
стійкої  групи розкрадачів соціалістичної
власності, хабарників, що діяли на Київ-
ському пивзаводі № 1 і в торгівельній ме-
режі Києва та Київської області. Тоді ще
термін  «організована злочинність»  не
вживався. 

Мої ровесники і навіть люди наступних
кількох поколінь добре пам’ятають, що на
той час у Радянському Союзі  значна група
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товарів була дефіцитом, в тому числі і
пиво.  Цим скористалися винахідливі ділки
і почали «заробляти»  чималі суми гро-
шей. Хоча діяла група обережно, дотри-
муючись правил конспірації, мені вдалося
після певної професійної роботи виявити і
задокументувати цікаві речі. Працювали
правопорушники, враховуючи систему: ви-
робництво пива - доставка в торгівельну
мережу - реалізація споживачу. Вияви-
лося, що за кожний ящик пива експеди-
тори і продавці платили, тобто давали
хабара  виробнику, десять копійок за один
ящик пива в бутилках, а за кожну бочку
пива (пиво, що реалізовувалося на роз-
лив) – п’ять карбованців.  Можливо, сьо-
годнішній молоді такі цифри
здаватимуться абсолютно незначними.
Але насправді це не так. Візьмемо до
уваги, що мінімальна заробітна платня,
яка не обкладалася аналогом, тоді скла-
дала шістдесят карбованців, а зарплата у
розмірі сто двадцять карбованців дозво-
ляла, як на той час, досить пристойно
жити.  Тож якщо в торгівельну мережу за
день надходило сотні ящиків і десятки
бочок пива, то загалом сума виходила
дуже  приваблива для «креативного» пра-
вопорушника. 

Оскільки продавець платив гроші,
йому треба було не тільки компенсувати
втрати, а й мати свою вигоду. Тож обрахо-
вував покупця принаймні на суму вдвічі
вищу за відданий хабар . Для цього були
свої методи, зокрема і недолив, і збіль-
шення кількості піни. Коли з’явилися пивні
автомати, то налаштовували їх на зани-
жені норми. Все це з’ясувалося після скру-
пульозного вивчення та перевірки
інформації, проведення необхідних захо-
дів, серед них і контрольних закупок пива
(гласних та негласних). Ми реалізували
матеріали. У розслідуваннях йшли від про-
давця пива і далі по ланцюжку аж до ди-
ректора пивзаводу, який і очолював
злочинну групу.  На той період він був де-
путатом районної Ради   депутатів трудя-
щихся. Я дізнався, що були спроби
розширити  групу за рахунок високих дер-
жавних чиновників, аби мати надійний
«дах», однак чиновники відмовилися.
Можливо це були моральні і відповідальні
люди. Але тоді існували ще й інші важелі
відмови від спокуси  мати великі гроші –
страх втратити посаду, страх бути виклю-
ченим із лав Комуністичної партії, що оз-
начало б кінець кар’єрі. 

Кримінальну справу за моїми матеріа-
лами порушила і вела Київська міська про-
куратура,  я і оперуповноважений
відділення БХСС Левошко Василь Івано-
вич входили до складу слідчо-оперативної
групи. До кримінальної відповідальності
були притягнуті посадові особи Київського
пивоварного заводу №1 на чолі з директо-
ром заводу, окремі працівники торгівлі
міста Києва і Київської області. 

«Пивна» справа, так ми її називали,
мала великий резонанс і своє продов-
ження. За нашим досвідом були задоку-
ментовані факти протиправних дій
посадових осіб Київського пивзаводу №2
(Подільський район міста Києва), пору-
шена і розслідувана кримінальна справа,
а трохи пізніше – „Київавтоматторгу”, Уп-
равління торгівлі міста Києва. І що харак-
терно, ніякого тиску з боку влади, ніяких
вказівок на кшталт припинити, не чіпати
тощо не було.  До мене як до першопро-
ходця у розкритті злочинів у цій сфері
зверталися за допомогою колеги з Поділь-
ського райвідділу міліції, інших районів,
коли розслідували аналогічні справи. Я на-
магався якнайширше ділитися набутими
знаннями, практичним досвідом і викорис-
товував їх працюючи уже на високих поса-
дах: начальника Управління БХСС УВС
виконкому   Київської міської Ради народ-
них депутатів (1983-1986), начальника Го-
ловного управління Державної служби
боротьби з економічною злочинністю МВС
України (1992-1995). 

Для мене особисто «пивна» справа
дала основи для розробки системи на-
уково обґрунтованих методів оператив-
ного документування і розслідування
аналогічних злочинів, була початком на-
укових досліджень, праці над майбутньою
дисертацією.

До речі, ця справа визнана еталоном,
вона стала своєрідним  методичним посіб-
ником для студентів вищих навчальних за-
кладів органів внутрішніх справ. Її
приводили як приклад професійної і опе-
ративної майстерності в документуванні
та розслідуванні протиправних дій. Не
втратила вона своєї методично-навчаль-
ної  актуальності  і досі, хоча Служба бо-
ротьби з розкраданням соціалістичної
власності та спекуляцією зі здобуттям Ук-
раїною незалежності реформувалася вже
двічі.  Однак щоразу зберігалися (це  дуже
важливо), і, я б сказав, оберігалися профе-
сіонали, вивчався і поширювався їхній до-
свід. Вони залишалися активними
учасниками протидії корупції. Тобто відчу-
валося реальне правонаступництво. 

Мимоволі напрошується порівняння.
Щоб пояснити докладніше дозволю собі
невеликий екскурс у березень 2016 року
й торкнуся теми реформування україн-
ської міліції в Національну поліцію Ук-
раїни і власне проблеми
правонаступництва. Річ у тім, що саме у
березні 2016-го  ветерани органів внут-
рішніх справ України  звернулися до Пре-
зидента нашої держави, Верховної Ради
України та Уряду з приводу недоскона-
лості Закону України «Про Національну
поліцію». А передовсім відсутності в
цьому законі норми, яка визначає поліцію
правонаступницею міліції. Аби зрозуміти,
що стривожило ветеранів, процитую
фрагменти звернення.

Отже ветерани зазначали: «Асоціація
ветеранів Міністерства внутрішніх справ
України»  підтримує зусилля Президента,
Уряду, Верховної Ради щодо реформу-
вання органів внутрішніх справ, зокрема
міліції. Це питання давно назріло.

У той же час звертаємо особливу увагу
на той факт, що українську міліцію, яка
понад чверть століття забезпечувала пра-
вопорядок у незалежній державі, не ре-
формовано, не реорганізовано, а
ліквідовано!!! Вважаємо, саме у такий спо-
сіб реформатори вирішили позбутися пра-
воохоронного органу, який з перших днів
незалежності нашої держави взяв на себе
відповідальність за стан правопорядку і
безпеку громадян.

Нагадаємо, що впродовж багатьох
років працівники міліції не шкодували
свого здоров’я, а часом і життя, активно
протидіяли злочинності, забезпечували те-
риторіальну цілісність держави, міжконфе-
сійну та міжнаціональну злагоду. Не в
останню чергу, завдяки міліції, нинішні по-
літики можуть займатися державними
справами, а не потопати в болоті злочин-
ної сваволі. Адже криміналітет дев’яностих
був близький до того, щоб підлаштувати
державний устрій під себе. Тоді міліція не
дозволила втягнути суспільство в морок
“жизні по понятіям”.

Після розпаду Радянського Союзу мо-
лода українська держава  не мала усіх не-
обхідних інститутів, тому працівникам
міліції довелося виконувати чимало навіть
непритаманних їй обов’язків. Згадаймо
хоча б, хто на початку дев’яностих забез-
печував прикордонний і митний контроль
на рубежах колишніх радянських респуб-
лік.

Основною і вирішальною була роль мі-
ліції в подоланні кримської кризи, коли об-
раний перший і останній   президент
Автономної Республіки Крим Мєшков під
диктовку своїх кремлівських господарів на-
магався відокремити Крим від України.
Грамотними та професійними діями міліції
знівельовано конфлікт між кримськими та-
тарами, які тільки поверталися на півос-
трів, і проросійськими силами, що
прагнули їх туди не пустити. У міжконфе-
сійних протистояннях міліція також ус-
пішно виконала роль миротворця та не
допустила розвитку гострої фази кон-
флікту.

Зміна суспільного устрою, системи
цінностей, падіння економіки зумовили
виникнення та широке розповсюдження
організованої злочинності. Вбивства на
замовлення, викрадення людей, рекет,
рейдерство, грабежі стали звичним яви-
щем. Практично вся територія країни
була поділена на сфери впливу органі-
зованих злочинних угруповань, а їхні лі-
дери фактично перебрали на себе
функції влади. Для розв’язання найгос-
тріших проблем, у тому числі й  пов’яза-
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них із особистою безпекою, люди звер-
талися до них. Масового характеру на-
було позасудове вирішення
цивільно-правових спорів. Судова сис-
тема практично не працювала. «Па-
хани» вирішували, який бізнес
розвивати, у кого що відібрати, який
оброк встановити. А непокірні закінчу-
вали сумно і навіть трагічно.

За таких умов міліції вдалося мобілізу-
ватися і сконцентрувати зусилля на непри-
миренній боротьбі з організованою
злочинністю.  Впродовж 1995-2001 років
знешкоджувалося  900-1200 організова-
них злочинних угруповань щорічно. Зав-
дяки роботі міліції тиск організованого
криміналітету значно знизився. У суспіль-
ство повернувся правопорядок, який га-
рантувався державою.

Загальновизнаними є здобутки україн-
ської міліції в міжнародній миротворчій ді-
яльності. 

Зазначимо, що впродовж усього часу
функціонування, а особливо у перші
роки незалежності країни, міліція працю-
вала в складних соціально-політичних
умовах. Постійно доводилось шукати
нестандартні рішення для забезпечення
правопорядку. Саме тому міліцією нако-
пичено великий досвід роботи, напра-
цьовано ґрунтовну нормативно-правову
базу діяльності, створено унікальні
банки інформації, яка дозволяє контро-
лювати криміногенну ситуацію, ефек-
тивно протидіяти злочинності, зберігати
придатні до ідентифікації сліди злочинів,
встановлювати кримінальні зв’язки різ-
них осіб. Унікальними також є кульо-
гільзотека, бази відбитків пальців рук та
генетичних слідів. Усе це має перейти
для використання поліцією.
Тому виникає запитання: є правонаступ-
ництво, чи немає? У частині викорис-
тання здобутків воно фактично є, а
юридично його намагаються не визна-
вати.Такий підхід породжує цілу низку
труднощів та нікому не потрібних про-
блем.

Реалії такі: поліція сьогодні практично
у повному обсязі користується норма-
тивно-правовою базою, напрацьованою
міліцією, матеріально-технічною базою мі-
ліції (приміщеннями, учбовими центрами,
транспортом, оргтехнікою тощо).

Що за проблеми виникатимуть? По-
перше: можна поставити під сумнів легі-
тимність кримінальних проваджень, які
розпочиналися слідчими міліції, а продов-
жуються поліцейськими. Адже докази по
них добуті органом, який ліквідовано, а
правонаступник не визначений.

По-друге: практично нанівець можуть
бути зведені результати оперативно-роз-
шукової діяльності працівників міліції, що
не були реалізовані.

По-третє: чимало проблем виникає у
визначенні статусу осіб, які проходили

службу в міліції і звільнилися.
У разі неприйняття норми правонаступ-
ництва порушуватимуться права майже
235 тисяч пенсіонерів та ветеранів органів
внутрішніх справ, із яких 8719 – інваліди
війни та прирівняні до них, 21242 – інва-
ліди, 7268 – учасники бойових дій.

Серед ветеранів міліції майже 30 тисяч
учасників ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС. Нині кожен другий з них
є інвалідом через захворювання, пов’язані
з перебуванням в зоні атомної станції,
кожен десятий вже помер… 

Для інформації додамо, що органи
внутрішніх справ України виховали
п’ятьох  Героїв України.

Слід зауважити: тільки за роки неза-
лежності під час  виконання службових
обов’язків загинуло 1157 працівників орга-
нів внутрішніх справ, 9676 отримали пора-
нення. В їхніх сім’ях виховується 400
неповнолітніх дітей, зокрема 97 дітей із
родин працівників міліції, які загинули у
зоні АТО. 

Окрім того на даний час 256 ветера-
нів міліції пліч-о-пліч з молодими патріо-
тами беруть участь у проведенні
антитерористичної операції на сході
країни.  Значна частина долучилася до
волонтерського руху. Від початку АТО
зібрано добровільних внесків від колиш-
ніх працівників міліції на загальну суму
понад 11 мільйонів гривень. Але сьо-
годні пенсіонери та ветерани органів
внутрішніх справ  мають бути «викинуті»
і забуті. Адже міліцію ліквідовано, а по-
ліція фактично вважає себе не причет-
ною до долі таких людей.

Наголошуємо, що спроба «вирізати»
з історії України чверть століття роз-
витку держави та людей, які мужньо і рі-
шуче, не шкодуючи своїх сил і життя,
захищали від противоправних посягань
життя, здоров’я громадян, їхні  права й
свободи, захищали державний устрій і
громадський порядок, сприймається од-
нозначно негативно.

Вважаємо:  ігнорування правонас-
тупництва є некоректним, нелогічним,
протизаконним і вкрай негативно впли-
ватиме на становлення Національної
поліції України.

Народна мудрість вчить: хто забуває
минуле, не має майбутнього. Ми звер-
таємося до Президента України, народ-
них депутатів  Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України з пропозицією
ініціювати внесення доповнення до За-
кону «Про Національну поліцію», яким
нормативно визначити, що поліція є пра-
вонаступницею міліції.  Тобто визнати
юридично те, що є фактично».

На жаль, пропозиції ветеранів міліції
не почуті владою й досі. Реформування
органів внутрішніх справ поки що не ви-
правдало сподівань. Бездумно втрача-

ються досвідчені професіонали міліції, ви-
сококваліфіковані кадри. Вони залиша-
ються «за бортом» поліцейського життя.
Відтак і показники злочинності зростають.
Усе це надзвичайно тривожить.

У часи мого професійного зростання,
зокрема і в період служби у відділенні
БХСС Московського райвідділу міліції
міста Києва до кадрів ставилися бережно.
Відшукували талант і дбайливо допома-
гали йому розкритися.  

Я не ностальгую і не ідеалізую той час.
Було в ньому чимало негативу, але не
варто забувати про позитиви, які мали б
перейти нам у спадок, зокрема це і тур-
бота про кадри.

Як приклад – один з епізодів життя
нашого відділення БХСС. На опера-
тивну нараду по підведенню кварталь-
них підсумків роботи відділення БХСС
до Московського райвідділу міліції  при-
їхав начальник Управління внутрішніх
справ міста Києва генерал Віталій Федо-
рович Захаров. Сьогодні такий візит
дехто вважатиме подією надзвичайною.
Поясню чому. У нашому відділенні пра-
цювало всього шестеро людей. Тобто –
одна з найменших ланок великого орга-
нізму Управління. Але начальник УВС
не доручив комусь із підлеглих послу-
хати підсумки, а сам дійшов то такої ма-
ленького підрозділу УВС. І приїхав не
для того, щоб влаштувати «розгон». Він
уважно слухав усіх, ставив запитання,
розповідав про свій досвід оператив-
ника, радив. На тій же підсумковій на-
раді були детально проаналізовані
успіхи та недоліки вже відомої вам «пив-
ної» справи. Я доповідав, розповів за
якою системою працював, кого задіяв
до співпраці, як розв’язував нагальні
проблеми, що виникали в ході провад-
ження. Генерал позитивно оцінив ре-
зультати оперативного документування
протиправних дій і зауважив, що йому
імпонує мій підхід до оперативної ро-
боти, до завдань, які стоять перед служ-
бою, до їх виконання.  

Минув певний час і начальник УВС
столиці  запропонував мою кандидатуру
на посаду заступника начальника Москов-
ського райвідділу міліції з політико-вихов-
ної роботи. Тоді я навіть не здогадувався,
що Віталій Федорович від моменту підсум-
кової наради у нашому відділенні спосте-
рігав за моєю службою. Що побачив у мені
хист оперативника, відчув управлінський
потенціал. І почав дбайливо «вирощу-
вати» професіонала. Але про це я діз-
нався лише через  кілька років (1979-го),
коли генерал Захаров В.Ф. призначив
мене начальником відділу  внутрішніх
справ виконкому Дарницької районної
Ради народних депутатів міста Києва. 

Далі буде.
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Ми вважаємо, що глибоке дослідження минулого допо-
може  сьогоднішнім і майбутнім правоохоронцям удоскона-
лити сучасну діяльність Національної поліції України і її
невід’ємної складової – Служби захисту економіки. Вивчення
досвіду попередників та прикладів їх професійної майстер-
ності, а також помилок допоможе у   службі на благо україн-
ського народу. 

На підставі вивчення нормативно-правових джерел,  ар-
хівних документів і матеріалів, огляду літератури ми намагає-
мося показати діяльність Служби боротьби з розкраданням
соціалістичної власності і спекуляцією (БХСС) і її правонас-
тупниці Державної служби боротьби з економічною злочин-
ністю (ДСБЕЗ) по захисту економічних інтересів держави,
прав громадян, протидії злочинності і   корупційним  правопо-
рушенням.

Функції міліції, 100-річчя створення якої виповнюється 10
листопада 2017 року,  по забезпеченню захисту власності
держави, постійно удосконалювалися. Початком виникнення
спеціальних підрозділів по захисту державної власності
стало створення у березні 1920 року  у складі Головного уп-
равління міліції Народного Комісаріату внутрішніх справ  від-
ділу промислової міліції.

З часом, враховуючи масштабність і складність завдань,
що стояли перед цими підрозділами, і, зокрема, щодо необ-
хідності захисту державної власності, виникла потреба у ство-
ренні спеціального підрозділу по охороні всіх галузей
народного господарства.

16 березня 1937 року в складі міліції були сформовані від-
діли (відділення)  боротьби з розкраданням соціалістичної
власності і спекуляцією (ОБХСС). Така служба існувала у
структурі міліції України до 1991 року і, на думку колишніх її
працівників, працювала досить ефективно.

2 вересня 1991 року Наказом МВС України № 378 підроз-
діли боротьби з розкраданням соціалістичної власності і спе-

куляцією були реорганізовані і утворені підрозділи захисту
економіки від злочинних посягань (ЗЕЗП), а в МВС України ут-
ворене Головне управління захисту економіки від злочинних
посягань (ГУЗЕЗП).

З розпадом Радянського Союзу у новостворених незалеж-
них державах не зникли злочини у сфері економіки і корупція,
та й не могли зникнути з урахуванням  існуючих об’єктивних
причин. Це повною мірою стосується і України.

Як зазначили учасники «круглого столу», організованого у
лютому 1996 року Українським центром економічних і політич-
них досліджень, кримінальна субкультура інтегрувалась в усі
елементи державної системи, суспільства в цілому, майже па-
ралізувала їхню здатність до самозахисту.

В аналітичному дослідженні „Соціально-кримінальна ха-
рактеристика „п’ятої влади”, підготовленому групою науковців
з широким використанням матеріалів колишнього Координа-
ційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою зло-
чинністю при Президентові України і опублікованому в газеті
„Вечірній Київ” у  вересні 1996 року, під загальною назвою
„Мафія”, зазначалось, що „п’ята влада”  „...володіє реальними
важелями впливу на державні органи всіх рівнів, на визна-
чення нашого економічного режиму, правоохоронні інститути,
на засоби масової інформації, на формування громадської
думки ...”.

Про рівень криміналізації українського суспільства в перші
роки нашої незалежності свідчать статистичні дані, що харак-
теризують динаміку злочинності в Україні: 

- 1995 рік – зареєстровано понад 580 тисяч злочинів, на
13,5 відсотка більше, порівняно з 1994 роком;

- 1996 рік – зареєстровано понад 617 тисяч злочинів, що
звісно, дестабілізувало ситуацію в державі і викликало се-
рйозне занепокоєння громадян. 

Подібна тенденція до зростання простежувалась і серед
виявлених правопорушень в сфері економіки:

ЧужОгО нАВЧАйТесь
І 

сВОгО не цуРАйТесь

Віктор Гвоздецький,
доктор юридичних наук, професор, генерал-майор міліції,

Начальник Головного управління Державної служби боротьби з
економічною злочинністю МВС України у 1992-1995рр
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- 1991рік – зареєстровано 34 838 злочинів, що на 15,2%
більше у порівнянні з минулим роком;

- 1992 рік – зареєстровано 36 860 злочинів, що на 5,8%
більше у порівнянні з минулим роком;

- 1993 рік – зареєстровано 41 253 злочини, що на 11,9%
більше у порівнянні з минулим роком.

З метою об’єднання зусиль Служб, здійснюючих боротьбу
зі злочинністю в сфері економіки Білорусії, Росії і України,
спрямування їх на протидію корупції,  29 квітня 1993 року  в
Мінську був підписаний Протокол „О принципах и формах сод-
ружества Служб, осуществляющих борьбу с преступлениями
в сфере экономики Министерства внутренних дел  Белорус-
сии, России и Украины». Міжнародний документ підписали:
від Республіки Білорусь -  начальник управління по боротьбі
з економічною злочинністю МВС Республіки Білорусь полков-
ник міліції В.Н Шафаренко, від Російської Федерації - началь-
ник Головного управління по економічних злочинах МВС
Російської Федерації генерал-майор міліції В.Ф. Солтаганов,
від України - начальник Головного управління захисту еконо-
міки від  злочинних посягань МВС України генерал-майор мі-
ліції В.Д.Гвоздецький. 

За умов поширення корупції в Україні, зростання криміна-
лізації економіки, 5 липня 1993 року  за пропозицією МВС Ук-
раїни Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 510
„Про утворення Державної служби
боротьби з економічною злочин-
ністю”. Цією Постановою затвер-
джене Положення „Про Державну
службу боротьби з економічною зло-
чинністю МВС України”, на яку покла-
дено завдання „...виявляти факти
корупції... та запобігати їм” .”  Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 5
липня 1993 року № 510 оголошена
Наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 10 серпня 1993
року № 474.  

Новоутворена Державна служба
боротьби з економічною злочинністю
МВС України нарощувала свої зу-
силля щодо протидії корупції і злочинності в сфері економіки,
про що свідчать статистичні дані:

- 1994 рік –  зареєстровано 57 500 злочинів у сфері еконо-
міки, що на 13,5% більше у порівнянні з минулим роком;

-  1995 рік –  зареєстровано 57 800 таких злочинів;
- 1996 рік –  зареєстровано 62 042 злочини у сфері еконо-

міки, що на 7,3% більше у порівнянні з минулим роком. 
Як зазначалось в директивних документах МВС Ук-

раїни, в перші роки незалежності кримінальні структури
прагнули закріпитися в економіці і політиці. Поглиблювався
процес жорсткої конкуренції у намаганні встановити кон-
троль над економічно-прибутковими сферами і терито-
ріями. Злочинність все більше консолідувалася,
активізувався її вплив на державний апарат. Її проникнення
в структури влади і управління суттєво знижувало ефек-
тивність державного контролю за проходженням і рухом
капіталів та фінансових ресурсів. З цих причин зростала
злочинність у кредитно-фінансовій системі, банківській
сфері, у зовнішньо-економічній діяльності, а також у діяль-
ності, пов’язаній з фальшуванням грошей та цінних папе-
рів, зростало шахрайство з фінансовими ресурсами,
ухилення від сплати податків. 

Не загальмувався і процес „хабаризації” в незалежній Ук-
раїні.

- 1995 рік – зареєстровано 1840 фактів хабарництва, що
на 19,4 відсотка більше, порівняно з 1994 роком;

- 1996 рік – зареєстровано 1905 фактів хабарництва.  

Про результати протидії корупції органами внутрішніх
справ України  засвідчують наступні статистичні дані: 

- 2005 рік – направлено до суду адміністративних матеріа-
лів – 2519;

притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 1350
осіб, у тому числі високопосадовців 1-4 категорії посад - 341;
закрито справ судами – 651;

- 2006 рік – направлено до суду адміністративних матеріа-
лів – 2092;

притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 1193
особи, у тому числі високопосадовців 1-4 категорії посад -
369; закрито справ судами – 496;

- 2007 рік - направлено до суду адміністративних матеріа-
лів – 2128;

притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 1387
осіб, у тому числі високопосадовців 1-4 категорії посад - 507;
закрито справ судами – 460. 

- 2008 рік - направлено до суду адміністративних матеріа-
лів – 2200;

притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 1987
осіб; закрито справ судами – 441;

2009 року всіма правоохоронними органами держави   на-
правлено до суду адміністративних матеріалів – 6224; притяг-
нуто до відповідальності (оштрафовано) – 5732 особи;

закрито справ судами – 987;
- 2010 рік – органами внут-

рішніх справ  направлено до
суду 1506 адміністративних ма-
теріалів; притягнуто до відпові-
дальності (оштрафовано)– 1485
осіб; закрито справ судами –
363. 

( 2012 року – складено ад-
мінпротоколів за корупційні пра-
вопорушення і направлено до
суду – 2438,а кримінальних
справ – 2740. 2013 року – 2168
протоколів і 2345 кримінальних
справ). 

Сьогодні для нашої країни проблема запобігання корупції
набула особливої ваги. Вкрай високий рівень корупції був
одним з чинників, що призвів до Революції Гідності наприкінці
2013 початку 2014 років.

За даними Міжнародної громадської організації Transpa-
rency International («Міжнародна гласність»), за індексом
сприйняття корупції населенням Україна посідала: у 2005 році
107 місце з-поміж 158 країн світу, у 2011 році – 152 місце з-
поміж 183, у 2012 році та 2013 році – 144 місце з-поміж 177
країн світу, а у 2015 році – 142 місце відповідно.

На особливу увагу в світлі подій 2014 – 2017 років, коли
Україна переживає вкрай важкі часи, ставши об’єктом агресії
з боку сусідньої держави, заслуговує питання корупції в кон-
тексті проблем забезпечення національної безпеки. Тому, на
нашу думку,   осмислення сутності, причин наявності, факто-
рів запобігання і протидії корупції, як ніколи, актуальне в тео-
ретичному і, особливо, у практичному аспектах.

Нам би хотілося, щоб нові покоління правоохоронців –
побачили, як ми працювали, які сповідували цінності, як захи-
щали закон, чого досягли, які, допустили помилки, як їх ви-
правляли. Щоб найкраще з напрацьованого раніше було
примножено і використано на практиці.  

Адже ще на початку незалежності нашої держави і надалі
щороку в Україні виявлялося дві з половиною, три тисячі фак-
тів хабарництва. І робили це в основному Державна служба
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боротьби з економічною злочинністю, Служба по боротьбі з організо-
ваною злочинністю МВС України, Служба «К» Служби безпеки Ук-
раїни та  прокуратура, яка розслідувала підслідні їй кримінальні
справи щодо хабарників. 

2015 року на всю державу було озвучено, що в Україні виявлено
п’ятсот фактів корупційних правопорушень. У мене, як колишнього ке-
рівника Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС
України, виникло запитання: ким виявлено? Хто є суб’єктом протидії
корупції, якщо Національне антикорупційне бюро тоді ще не працю-
вало (на жовтень 2015-го), а Служби, названі мною, вже не були
суб’єктами протидії корупції?

За антикорупційними законами, які Верховна Рада України сьо-
мого скликання ухвалила 14 жовтня 2014 року, суб’єктом названо На-
ціональне  антикорупційне бюро, однак його функція - протидіяти
корупції у вищих ешелонах влади. 

А що стосується антикорупційної протидії у загальному порядку,
хто цим займатиметься, - за даним законодавством залишається не-
визначеним.  Це надзвичайно велика проблема і її необхідно розв’язу-
вати. 

На мій погляд, напрацьовані позитивні традиції  повинні зали-
шатися. Звісно, не можна стояти на місці. Необхідно йти далі, удос-
коналювати досягнуте. Та, реформуючи  Державну Службу боротьби
з економічною злочинністю, інші Служби органів внутрішніх справ, во-
чевидь, варто було б запитати у тих, хто створював їх, що вони бачать
у перспективі.  

Досвід інших країн корисний, але ми маємо свій унікальний досвід
і напрацювання.

Серед останніх вагомих правових антикорупційних кроків в Ук-
раїні, зокрема, є ухвалення загальнодержавної антикорупційної стра-
тегії. 

Це насамперед – Закони України: 
- «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Ан-

тикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» від 14 жовтня 2014 року
№ 1699-VII;

-  «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII:
-  «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня

2014 року № 1698-VII;
- «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року № 1682-VII.
Аналіз чинного законодавства, що прямо чи опосередковано ре-

гулює питання запобігання і протидії корупції, матеріали практичних
органів, які здійснюють антикорупційні заходи,   свідчить про те, що
прийняте нове антикорупційне законодавство  значною мірою має
сприяти   ефективній протидії корупції в Україні. Безумовно, і адмініс-
тративне,  і кримінальне законодавство потребують певного удоско-
налення з огляду на вимоги часу і значні масштаби корупції. 

Особливо хотілося б звернути увагу на необхідність прийняття
нормативного документу, який би регулював прояви лобізму, що, на
жаль, не знайшло свого відображення у прийнятому Верховною
Радою України антикорупційному законодавстві.  Реальне функціо-
нування лобізму в Україні викликає потребу в його законодавчому
врегулюванні.

Досліджені документи, матеріали свідчать, що головним напря-
мом діяльності Служби захисту економіки Національної поліції був і
залишається  захист економічних інтересів держави, прав і свобод
людини, протидія корупції.

За роки незалежності в Україні започатковано проведення ряду
суттєвих реформ правоохоронної системи, які направлені, на сампе-
ред, на сервісну їх функцію. 

Органами внутрішніх справ України накопичений унікальний до-
свід у діяльності по забезпеченні захисту економічних інтересів сус-
пільства і протидії корупції, який необхідно використовувати і
удосконалювати. 

Вітаю всіх «беховців» 
з 80-ю річницею створення 

Служби БХСС !!!
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НиКОНЧУК   ВОЛОДиМиР  ВОЛОДиМиРОВиЧ  02.01.1964
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ПРОНІН ВІТАЛІй ВЯЧЕСЛАВОВиЧ 09.01.1967
БАБЕНКО  ОЛЕКСІй  МиКОЛАйОВиЧ  10.01.1963
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ДУДНиК  ОЛЕГ  ВАСиЛЬОВиЧ  31.01.1970
ГРАНЬКО  ОЛЕКСАНДР  ІВАНОВиЧ  31.01.1958

ГОРОБЕЦЬ  ЮРІй  ВАСиЛЬОВиЧ  01.02.1979
ТРУБІЦиН  ВЛАДиСЛАВ  СЕРГІйОВиЧ  01.02.1983
ПЛиСЮК  АНДРІй  АНДРІйОВиЧ  02.02.1969
ДАРВІШ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 02.02.1977
АРТЕМ’єВА  АЛЛА  ОЛЕКСАНДРІВНА  04.02.1961
ВОЛЬКЕВиЧ  ДАНІЕЛЬ  04.02.1960
СІБІРЦЕВА  НАТАЛІЯ ВАСиЛІВНА  05.02.1981
КОСТЕЦЬКий  АНДРІй  АНТОНОВиЧ  07.02.1973
СУДАКОВ  ІВАН  ПАВЛОВиЧ  08.02.1952
В’ЯЛОВ  ПАВЛО  ІВАНОВиЧ  08.02.1956
КУРГАН  МиКОЛА  ПЕТРОВиЧ  09.02.1958
ЮщЕНКО  ФЕОДОСІй  МиКОЛАйОВиЧ   10.02.1958
ЛІСНІЧЕНКО  ОЛЕКСАНДР СЕРГІйОВиЧ  10.02.1985
УГРиН  МиРОН  МиРОНОВиЧ  12.02.1956
СОйМА  МиХАйЛО  ІВАНОВиЧ  13.02.1979
МАСОВЕЦЬ  ЛЕОНІД  ОХРІМОВиЧ  15.02.1968
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КАДЕЛЬСКАС  ГЕНДРІКАС  ПЕТРАСОВиЧ  20.02.1962
СААКЯН  ГАГІК  ВиРАБОВиЧ  20.02.1955
НАСиПАйКО  АНДРІй  ОЛЕГОВиЧ  23.02.1980
КУШНІР СЕРГІй  ЗІНОВийОВиЧ   23.02.1981
ЗАЛОЗНий  ЮРІй  МиКОЛАйОВиЧ  23.02.1985
СІБІРЦЕВ  АНДРІй  ВІКТОРОВиЧ  24.02.1967
ВОРОБЕЦЬ  ТАРАС  ВОЛОДиМиРОВиЧ  25.02.1981
ДАВиДЕНКО  ОЛЕКСІй  ОПАНАСОВиЧ  26.02.1947
ЛЕОНОВ  ОЛЕГ МиКОЛАйОВиЧ   27.02.1967
КАРПЕНКО  АНАТОЛІй  ГРиГОРОВиЧ  27.02.1953
ГУЛЯєВА  СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА  28.02.1958

Вітаємо з Днем народження членів IPMCU
(січень-лютий)




