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Шановні колеги!

З нагоди відзначення Дня журна-
ліста щиро вітаю всіх, хто по-
мисли свої, талант та вміння
віддає служінню цій благородній
справі. Тих, хто попри всі про-
блеми та перешкоди чесно вико-
нує свою роботу, відстоюючи
принципи справедливості, демо-
кратії і законності.

Ваша праця потрібна і відпо-
відальна. Саме Ви професійно та
неупереджено на своїх робочих
місцях правдиво і об’єктивно тво-
рите історію сьогодення, відобра-
жаючи сучасність. Адже люди
часто сприймають світ саме
таким, яким ми його зображуємо.

Ваша робота є вагомою під-
тримкою людського духу, зміц-
нення у людях віри та надії у
майбутнє.

Нехай Ваша, подекуди дуже не
проста, але така необхідна праця, приносить Вам тільки задово-
лення. Адже журналіст, як і лікар, тримаючи руку на пульсі часу, сте-
жить за суспільним здоров’ям. Тож дякую Вам за вашу непереборну
віру у велике майбутнє нашої держави, за те, що для Вас моральні
цінності і патріотизм - не просто слова.

Бажаю Вам невичерпної енергії задля втілення у життя всіх за-
думів, планів і мрій. Нехай сенсації, які Вам доведеться висвітлювати,
будуть добрими, новини – позитивними, статті – яскравими, а го-
норари – високими.

Нехай Ваша робота ніколи не перетворюється на рутинне ре-
месло і завжди супроводжується творчими злетами, пошуками та
знахідками.

Із професійним святом Вас!

Сергій Дворський 
Перший Віце-президент

Міжнародної Поліцейської   
Автокорпорації  України.
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— Вікторе Петровичу, попереду хвилюючі і
відповідальні змагання у Бразилії. Як підготува-
лися до них ваші підопічні?

— Етап підготовки до Олімпійських ігор ми розці-
нюємо, як задовільний. Вже на сьогодні 84динамівці з
22-х територіальних організацій є володарями олімпій-
ських ліцензій у 22-х видах спорту.

А загалом українські спортсмени вибороли 181 лі-
цензію для участі у Олімпіаді 2016року.

—У яких видах спорту виборюватимуть олім-
пійські нагороди динамівці?

—Перш за все, це у легкій атлетиці – 25 наших вихован-
ців, 8 – у фехтуванні, 6 – у плаванні, по 5 – у кінному спорті,
вільній боротьбі та дзюдо. По 4 – у синхронному плаванні  та
спортивній гімнастиці, по 3 – у художній гімнастиці, кульовій
стрільбі, веслуванні на байдарках та каное. По двоє дина-
мівців змагатимуться у сучасному п’ятиборстві та важкій ат-
летиці. І один представник «Динамо» буде в «полі воїном»,
у змаганнях з бадмінтону, греко-римської боротьби, маутен-
байку, велотреку, шосейних велогонок, стрибків у воду,
стрільби з лука, тріатлону та академічного веслування.

—Хто з територіальних організацій ФСТ «Ди-
намо» зробив найбільший внесок у справу підго-
товки олімпійців?

—Серед наших територіальних підрозділів доробок
такий: Київська міська організація – 24 спортсмени, Хар-
ківська – 14, Донецька – 11, Львівська – 8, Київська об-
ласна – 8, Хмельницька – 6, Луганська – 6, Полтавська
– 5, Житомирська – 4, Запорозька – 4, Рівненська –
3,Одеська – 3, Миколаївська – 3, Волинська – 2, Черні-
гівська – 2, Херсонська, Дніпропетровська, Закарпат-
ська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Черкаська та
Чернівецька – по 1.

Серед міністерств та відомств – міністерство внут-
рішніх справ – 36 спортсменів(НГУ – 26, ДПСУ – 9,
ДСНСУ – 1),Служба безпеки України – 15, без відомчої
належності – 33.

А головний принцип, яким керувалося керівництво
«Динамо» у ході підготовки до Олімпіади, враховуючі
обмежені фінансові можливості, - це якість. Ми не пішли
шляхом штучного збільшення кількості членів команди,
тобто статистів, а вкладали кошти у спортсменів, які ре-
ально здатні боротися за перемогу і досягти успіхів у
своїх видах спорту.

З 5-го  серпня Бразилія на два тижні
стане центром світу. На другий план
відійдуть політичні й економічні події,
поступившись головному святу –
Олімпіаді. Світовий інформаційний
простір заповнять повідомлення про
фінальні старти та поєдинки XXXI
літніх Олімпійських ігор, а мільйони ук-
раїнців уважно стежитимуть за вис-
тупами наших спортсменів. 

Стежитимуть, очікуючи щасливу
мить, коли наші хлопці та дівчата
стоятимуть на п’єдесталі пошани, а
підйом  жовто-синього стягу супро-
воджуватиметься виконанням гімну
України.

Майже половину української олім-
пійської збірної становлять представ-
ники  ФСТ «Динамо». То з чим же
підійшли до Олімпіади члени товарис-
тва? Напередодні  Ігор у Ріо-де-Жа-
нейро інтерв’ю нашому кореспонденту
дав перший заступник голови славет-
ного динамівського колективу, член ви-
конкому Національного Олімпійського
Комітету Віктор Корж

до РІо з вІРою в пеРемогУ
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23 червня   делегація США у складі представників  поліції, міжнародної громад-
ської організації PH International, американських підлітків, які беруть участь в  ук-
раїно-американському проекті Play Ukraine,  відвідала ФСТ «Динамо» України. 

Візит здійснюється  в межах проекту  «Поліція – лідери атлетичного розвитку
для молоді в Україні» (Play Ukraine),  що започаткований  Національною поліцією
України, ФСТ «Динамо» України спільно з американською неурядовою організацією
PH International. Метою проекту э обмін досвідом  між поліцейськими структурами
України та США   в сфері роботи з дітьми з соціально-вразливих верств населення
та залучення до цього процесу  громадських організацій.   У реалізації проекту бере
активну участь ФСТ  «Динамо» України,   яке має чималий досвід співпраці з пра-
воохоронними органами,   роботи з дітьми, в першу чергу, шляхом  залучення їх  до
занять фізичною культурою та спортом.  «Такі проекти спрямовані об’єднати молоде
покоління та поліцію, спонукати їх до спільних дій з пропаганди здорового способу
життя», - вважає перший заступник голови Товариства «Динамо» України   Віктор
Корж.  «Спортивні заходи, організовані поліцією спільно з громадськими організа-
ціями,  мають стати альтернативою антисоціальній поведінці, правопорушенням,
поганим звичкам:  палінню, вживанню наркотиків тощо», - підкреслив він.

Під час візиту американські гості  зустрілися  з  першим заступником Голови То-
вариства Віктором Коржем і  представниками Нацполіції України. Під час дискусії
сторони обмінялися  досвідом   в сфері роботи з дітьми, залучення їх до занять
спортом та участі  громадського сектору у процесі виховання.    

Нагадаємо, що в  рамках проекту Play Ukraine українська делегація у складі
представників Нацполіції України та підрозділів Одеської, Миколаївської і Харків-
ської  областей (пілотні регіони), а також Товариства «Динамо»  України наприкінці
березня відвідала США, де ознайомилась з роботою департаментів поліції декіль-
кох штатів та неурядових організацій в сфері  превентивної діяльності.

Олена Котляр.

—ФСТ «Динамо» має свої
славні традиції, і це дає певні
підстави для оптимізму…

—Так, дійсно, як сьогодні не
згадати прізвища наших вихован-
ців - олімпійських чемпіонів, що
стали візитною карткою нашої
держави. Яна Клочкова, Василь
Ломаченко, Олександр Усик,
Олена Костевич, Артур Айвазян,
Ольга Харлан, Яна Шемякіна, Ва-
лентина та Віта Семеренки,
Олена Підгрушна, Валерій Гонча-
ров, Рустам Шаріпов, Лілія По-
дкопаєва, Катерина
Серебрянська та багато інших
спортсменів своїми спортивними
звитягами підняли авторитет ук-
раїнського спорту до неабияких
висот. І нинішнім учасникам
Олімпіади є на кого рівнятися.

—Прогнози у спорті – річ
часто невдячна, але ви, ма-
буть, можете поділитися з
читачами планами на «вро-
жай». Чого нам чекати від ди-
намівців на тридцять перших
Олімпійських іграх?

—Не буду називати прізвищ і
«пробу» медалей. Впевнений, що
наші легкоатлети, фехтуваль-
ники, плавці, гімнасти, стрільці,
веслувальники, борці, важкоат-
лети без медалей до Києва не по-
вернуться. Більше того, є
підстави сподіватися, що дина-
мівський внесок до командної
скарбнички буде вирішальним.

Втім не варто поспішати:
спорт багатий на сюрпризи…

—Олімпійська команда
сформована вся остаточно?

—Майже так. Але остаточний
склад збірної України на участь в
Олімпіаді буде затверджено про-
тягом липня Виконкомом Націо-
нального Олімпійського Комітету
України за підсумками ліцензій-
ного відбору та за пропозиціями
національних олімпійських феде-
рацій.

—Дякую за змістовне та ці-
каве інтерв’ю. 

Успіхів вам і вашим підо-
пічним на Олімпіаді в Ріо!

—І вам дякую! Вболіваймо
разом!

Інтерв’ю взяв 
Сергій Дворський.    
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Під час засідання в квітні 2016 року Правлінню IPMC вда-
лося надати слово всім претендентам на проведення заходу.
Місцем його проведення  обрано «АТЛАС АРЕНУ»(адреса:
алея Владислава Бандурського, 7, Лодзь, Польща; www.atla-
sarena.pl). Місця для проведення достатньо, адже саме тут
буде встановлена основна частина комплексу. Дорога до
«Атлас Арени» буде маркуватися вказівними знаками.  

Кінцевий термін подачі заявок – 20 червня 2016 року. Учас-
ники, яким потрібно більше часу на візові процедури, повинні
подати заявки раніше, так як запрошення на подачу віз будуть
розіслані лише тоді, коли поступить внесок заявника. Оплата
внеску заявника при прибутті на місце заходу враховуватися
не буде.

В «Атлас Арені» буде відбудеться вечір привітань і вечір
прощальний. З цього місця буде починатися старт і початок
всіх автобусних екскурсій і виїздів мотоциклістів. Зверніть
увагу на подачі заявок згідно Статуту IPMC!  

Для замовлення таксі користуйтеся номером + 48 426 400
600. 

Парад учасників зіркового пробігу закінчиться на вулиці
Петрківській в центрі міста (700 тис. жителів), що на площі
Свободи.

Від «Атлас Арени» стартує IPMC у новому форматі євро-
пейського чемпіонату легкових автомобілів («Альфа Ромео
Міто») і мотоциклів (KTM Freeride E-XC,електромотоцикл).
Вперше IPMC має можливість задіяти електромотоцикл під
час Європейського чемпіонату. Це дає змогу долучитися до
ряду проекті, зв’язаних з охоронною природи. 

На площі для змагань легкових автомобілів буде достат-
ньо місця для маневрувань по заданому маршруту. Проїзд на
мотоциклах протягнеться на відстань 180-ти км і для суворих
байкарів відкриються нові мальовничі види, якими вони бу-
дуть насолоджуватися під час їзди.

За даними інформаційної служби IPMC

Лодзь очІкУЄ
В польському місті Лодзь відбудеться 69-ий пробіг поліцейських

під гаслом «Від поліцейських – для поліцейських », який був підтри-
маний клубом № 263 Міжнародної поліцейської Асоціації мотоцик-
лістів цього ж міста. Управління IPMC  переконалося в рівні
підготовки заходу, коли на відкритті мотоциклетного сезону при-
їхало майже 4 тис. мотоциклістів. 
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Вторник, 5 июля 2016 г.
9.00-16.00 Прибытие к финишу – Atlas Arena
16.00-17.00 Дополнительное время прибытия (со штрафными пунктами)
19.00-24.00 Церемония открытия на территории Выставочного центра EXPO, официальное при-

ветствие и вручение памятных знаков за самое дальнее расстояние и кубков Ричарда Вебера

Среда, 6 июля 2016 г.
9.00-18.00 Чемпионат Европы по авто и мотослалому, а также скоростной турнир на маневрен-

ной площадке в Атлас Арене
9.00-18.00 Автобусная экскурсия 1: Зоо сафари в Борисево + Термальные источники в Здравнице

Унеюв
Автобусная экскурсия 2: Сулейовский Залив + СПА+ конная ферма + заповедник зубров + воен-

ные фортификации времен ІІ Мировой войны – тропа Хубала
Автобусная экскурсия 3: Торговый центр РТАК + показы Auto-Traper + картинг

10.00-15.00 Экскурсия по Лодзи 1: Лодзь – город кинематоргафии
Экскурсия по Лодзи 2: Лодзь – город четырех культур
Экскурсия по Лодзи 3: Лодзь – город текстильной промышленности
19.00-24.00 Лодзский вечер в пивных заведениях на ул. Пётрковской

Четверг, 7 июля 2016 г.
9.00-12.00 Конгресс делегатов IPMC на территории Выставки EXPO
9.00-18.00 Автобусная экскурсия 1: Зоо сафари в Борисево + Термальные источники в Здравнице

Унеюв
Автобусная экскурсия 2: Сулейовский Залив + СПА+ конная ферма + заповедник зубров + воен-

ные фортификации времен ІІ Мировой войны – тропа Хубала
Автобусная экскурсия 3: Торговый центр РТАК + показы Auto-Traper + картинг

10.00-15.00 Экскурсия по Лодзи 1: Лодзь – город кинематоргафии
Экскурсия по Лодзи 2: Лодзь – город четырех культур
Экскурсия по Лодзи 3: Лодзь – город текстильной промышленности
19.00 Парад Звездного Пробега перед Атлас Арена – вдоль аллеи Мицкевича до ул. Пётрковской и

площади Свободы. Выступления представителей лодзской полиции, а также 263-го Клуба ІРА Knight
Riders Łódź

22.00 Концерт на сцене площади Свободы

Пятница, 8 июля 2016 г.
8.30-16.00 Экскурсия на мотоциклах 1 : сафари в Борисево + Термальные источники в Здравнице

Унеюв
Экскурсия на мотоциклах 2: Сулейовский Залив + СПА+ конная ферма + заповедник зубров + воен-

ные фортификации времен ІІ Мировой войны – тропа Хубала
10.00-15.00 Экскурсия по Лодзи 1: Лодзь – город кинематоргафии
Экскурсия по Лодзи 2: Лодзь – город четырех культур
Экскурсия по Лодзи 3: Лодзь – город текстильной промышленности
18.00-24.00 Вечер закрытия на территории Выставки EXPO с награждением победителей в Чем-

пионате Европы и передача флага IPMC следующему организатору Пробега.

Суббота, 9 июля 2016 г.
Отъезд участников Звездного Пробега

пРогРАммА пРобегА
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Владимир Ильич – личность, без преувеличения, леген-
дарная. Свою трудовую биографию он начал на флоте. Ро-
дившийся в Тернополе сын военного лётчика и учительницы
мечтал поступить в Одесское высшее инженерно-морское
училище. Хотя школьных учителей это искренне огорчало – у
талантливого парня было направление на учебу (без вступи-
тельных экзаменов) на факультет вычислительной матема-
тики Московского государственного университета.

Я приехал в Одессу в 1966 году, - вспоминает Владимир
Ильич. - Лето очень жаркое, постоянно хотелось мороженого.
Поскольку я был парнем весьма самостоятельным, то роди-
тели со мной не поехали. Дали на дорогу 100 рублей и поже-
лали успешного поступления на учебу. Соответственно,
удержать от неумеренного употребления мороженого меня
было не кому. Застудил горло, и медицинская комиссия не до-
пустила абитуриента Владимира Трапезникова к вступитель-
ным экзаменам. Но я твердо решил – все равно стану
моряком. Пошел по городу, в котором оказался первый раз в
жизни, и обнаружил на Приморской школу мореходного обу-
чения. Прошло две недели, горло было уже в норме, и комис-
сию в той же поликлинике и у того же врача я прошел
успешно.

- Мечта о море сбылась?
- Да. Я работал матросом на судах загранплавания ЧМП

7 лет, повидал мир. Все было хорошо. Но, приезжая к роди-
телям домой в Тернополь, с удовольствием слушал рассказы
о работе соседа – начальника местной милиции. Особенно
интересна мне была работа в угрозыске. Поэтому, когда в
парткоме ЧМП предложили направление на работу в мили-

цию, отказываться не стал и поступил в Одесскую специаль-
ную среднюю школу милиции.

- Вы окончили школу с красным дипломом. Но по
распределению поехали в Сибирь…

- В свое время все были поражены тем, что я бросил
флот и пошел работать в милицию. Та же ситуация и с рас-
пределением. На самом деле все объясняется очень просто.
Я мечтал работать в уголовном розыске водного отдела ми-
лиции или в подразделении спецслужбы угрозыска УВД го-
рода Одессы, которое боролось с преступлениями против
иностранцев. Но необходимых знакомств, а проще говоря, -
связей у меня не имелось. А Сибирь я мечтал увидеть давно,
поэтому поехал по распределению в УВД Красноярского края.
Помню, в Одессе стояло жаркое лето, а в Красноярске – де-
сять градусов тепла, моросил мелкий холодный дождь. Моя
летняя парадная форма вызывала у окружающих недоуме-
ние и сочувствие…

Распределение я получил в Лесосибирский гор отдел
милиции. Город  Лесосибирск состоял из ряда поселков, вы-
тянувшихся вдоль Енисея километров на 25-30. Местное
население – очень специфическое. В общежитии местного
лесокомбината, где мне, как молодому сотруднику милиции,
выделили комнату, в первую же ночь произошла массовая
пьяная драка, после которой более 20 человек отвезли с но-
жевыми ранениями в больницу и столько же – в КПЗ и мед-
вытрезвитель. Через час после этого в соседнем
помещении бывший зек зарезал пьяного соседа по комнате.
А после этого еще в одной комнате кто-то разбил окно и вы-
тащил ценные вещи. Таким был привычный  быт общежи-

“САмАя ЛУчшАя нАгРАдА – 
эТо возможноСТь поСЛе 

СоРевновАний пУТешеСТвовАТь 
по СТРАне, где они пРоходиЛи.”

вЛАдимиР ТРАпезников:

Международная полицейская автокор-
порация – это общественная организация,
объединяющая полицейских Европы с 1930
года. Входят в нее, прежде всего, предста-
вители государственной полиции (мили-
ции), несущие службу с использованием
автотранспорта, а также сотрудники
других силовых структур, ветераны спец-
служб. Условие одно – отменный послуж-
ной список и постоянное использование
автотранспорта для работы и отдыха.
Эта уважаемая организация ежегодно про-
водит международные авторалли поли-
цейских, в которых принимают участие
сотни правоохранителей. Так вот, ко-
манда Одессы за несколько лет получила
немало престижных наград. Руководи-
тель этой команды – полковник милиции
в отставке Владимир Трапезников.
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тия, где поселили меня – начинающего инспектора уголов-
ного розыска.

- В вашей книге «Записки старого опера» о службе в
Сибири рассказано много интересного. А что запомни-
лось больше всего?

- Пожалуй, самое первое задержание. ЧП произошло во
время празднования крестин трёхмесячного ребёнка. Как
принято на крестинах, все гости много ели, ещё больше пили,
а потом начали спорить. Счастливый отец новорожденного,
отбывающий наказание на «химии», требовал, чтобы сына
назвали в честь него, Николаем. Родня матери младенца тре-
бовала наречь наследника Василием, в честь деда. Закончи-
лась вся эта беседа тем, что агрессивный отец младенца
схватил топор, разрубил плечо в области ключицы брату
жены, зарубил тестя (того самого деда Василия). При любой
попытке соседей, родственников, а потом уже сотрудников
милиции войти в хату убийца, стоявший с окровавленным то-
пором в руках над детской колыбелькой, угрожал зарубить
ребёнка. Я был в гражданском – джинсовом – костюме, водо-
лазке, ведь дежурная машина забрала меня прямо из дому.
Вошел в дом, с улыбкой представился обалдевшему парню
с топором в руках двоюродным братом его жены, приехавшим
из Одессы на крестины, и предложил собрать всех гостей за
стол и продолжить празднование. Когда убийца на мгновение
опустил топор, отошел от детской кроватки, я попытался схва-
тить его за руки и выхватить топор. Не получилось. Тогда я
схватил его под мышки и за грудь, крепко вцепившись ног-
тями, и рванул на себя через стол. Воспользовавшись секун-
дной заминкой, в комнату ворвался заместитель начальника
гор отдела милиции по оперативной работе майор милиции
Владимир Завьялов и огрел убийцу прикладом автомата.
Вскоре после этого, самого первого задержания, я стал стар-
шим инспектором уголовного розыска…

- Наверно, после Сибири в Одессе в милиции слу-
жить было легче…

- Если служить, как положено, то легко не бывает ни
когда. Но после Сибири служба в Одессе пошла хорошо. Я
работал в Одесском уголовном розыске, потом – начальником
розыска Белгород-Днестровского гор отдела милиции, в Из-
маиле и начальником розыска и заместителем по опер ра-
боте. Потом вернулся в Одессу и в 1987 году стал
заместителем начальника городского управления внутренних
дел по оперативной работе. Курировал всех сыщиков города
– работа очень серьезная, ответственная, без праздников и
выходных. После окончания Академии МВД в Москве работал
заместителем начальника Днепропетровского областного уп-
равления внутренних дел по Западному Донбассу. Должность
называлась именно так. Одно из громких дел того времени –
задержание «павлоградского маньяка», на совести которого
было 26 убийств несовершеннолетних девочек.

- Кажется, после этого вы были переведены в
Одессу на абсолютно новую должность, связанную с
флотом?

- Совершенно верно. В 1992 году, вскоре после развала
СССР, возникла необходимость в создании специальной
Службы безопасности крупнейшей на тот момент судоходной
компании – ЧМП. Я идеально подходил на должность руко-
водителя этой службы – в прошлом моряк, сотрудник мили-
ции. На суда нападали рэкетиры, грабители,
активизировались бандиты и вымогатели всех мастей – эки-
паж и пассажиры нуждались в защите. Да и сами здания, где
располагались службы ЧМП, тоже требовалось охранять и
защищать, ведь рэкет в те годы процветал. Служба, в которую
вошли работники милиции и прокуратуры, профессионалы
высочайшего класса, спецназовцы, была создана. Но паро-
ходство начало трещать по швам, и опытные борцы с прес-
тупностью только мешали его тогдашнему руководству

разворовывать судоходную компанию. После того как я лично
задокументировал факт «изъятия» (а проще говоря, кражи)
из денежных активов ЧМП его тогдашним руководством
суммы в четверть миллиона долларов США, мои дни на этой
работе были сочтены.

- Вас начали выживать?
- Да. Притом не только с работы, но и из Одессы. Сулили

очень престижные места, генеральские должности в других
регионах. Останься я в Одессе, нужно было принимать меры
по уже задокументированным мною фактам хищения средств
в особо крупных размерах. А я бы продолжал свою работу,
стремясь препятствовать развалу ЧМП.

- Это по каким-то причинам ряд влиятельных
людей не устраивало…

Мне предлагали руководящие должности в Виннице, Ки-
ровограде. Я отказался и был отправлен на пенсию. Кривить
душой, искать легкие пути в ущерб репутации я не считал воз-
можным. Потом в Одессу на должность руководителя облас-
тной милиции назначили Богдана Антоновича Керницкого, с
которым в 1986 году мы вместе учились на курсах повышения
квалификации в Киеве. Он знал, что я работаю в Одессе, и
был весьма удивлен переменами в моей жизни. Вскоре после
этого я вернулся на работу в милицию. С марта 2007 года –
начальник инспекции по личному составу ГУ МВД Украины в
Одесской области.

- Боретесь с «оборотнями в погонах»?
- И с ними тоже. К сожалению, прошедшие годы для ми-

лиции были очень нелёгкими. Терялись преемственность,
традиции. Результат этого – рассмотрение возглавляемым
мной подразделением ежегодно не менее тысяч жалоб на
сотрудников милиции, увольнение десятков проштрафив-
шихся правоохранителей. Это очень нелегко. Ведь у тех, от
кого мы очищаем свои ряды, есть семьи, растут дети. Их
близкие приходят ко мне на прием, рыдают, умоляют про-
стить, пожалеть. Но в таких ситуациях я думаю о семьях и
детях тех людей, которых обидели проштрафившиеся сотруд-
ники милиции. Считаю, что молодежь, приходящая к нам на
работу, нуждается в очень тщательном воспитании. Понятно,
что судимых граждан служить в милицию не берут. Но, кроме
чистой анкеты, у будущих сотрудников должна быть вера и
идеалы добра и справедливости, которая привела меня и
моих коллег на службу в правоохранительные органы. А для
этого нужно постоянно заботиться о росте престижности
нашей службы.

- Ваше участие в деятельности Международной
полицейской автокорпорации тоже поднимает прес-
тиж милиции?

- Естественно. Представьте себе состояние молодого
сотрудника одесской милиции, который узнает, что команда
одесских правоохранителей заняла первое место в междуна-
родном полицейском ралли, опередив десятки соперников. А
в команде – его коллеги. Здесь есть чем гордится! И появля-
ется желание самому стать таким же. Сначала я стал членом
Международной полицейской Ассоциации и создал в 1997
году её отделение в Одессе. Благодаря этому иностранные
полицейские и наши сотрудники милиции стали постоянно об-
щаться, бывать друг у друга в гостях. А потом нам предло-
жили участвовать в одном из ралли,  проводимых
Международной полицейской автокорпорацией. В этих сорев-
нованиях принимают участие полицейские из 18 стран Ев-
ропы. Из каждой страны – по несколько команд. Из Украины,
например, обычно приезжает 6 команд – из Одессы, Запоро-
жья, Львова, Полтавы, 2 команды из Киева. Киевские ко-
манды большие – по 60-80 человек. Первый раз я принимал
участие в полицейском ралли (его называют «Звездным про-
бегом») в 2000 году в Голландии. Потом был российский
Сочи, итальянский Барии, австрийские Грац и Инсбрук, наш
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Киев, немецкие Гельзенкирхен и Дюссельдорф, польский
Гданьск. В следующем году нас ждут в венгерском Дебре-
цене. Программа на ралли очень интересная. Команды по-
лицейских со всей Европы съезжаются на своих
автомобилях в заранее намеченный город. В течении пяти
дней они участвуют в шуточных и серьёзных спортивных со-
ревнованиях, общаются, знакомятся с культурой той страны,
где проходит полицейское ралли. Притом победители опре-
деляются в различных номинациях. Награды получают и те,
кто приехал из самого отдалённого пункта, и те, в команде
больше всего машин и участников, и те, у кого наиболее ори-
гинальная форма. Самое интересное соревнование – ско-
ростное вождение в экстремальных условиях. На знакомом
стадионе или автодроме ты садишься за руль автомобиля,
которым пользуется полиция принимающей стороны (чаще
всего это «Фиаты» или «Мерседесы»), и едешь по выданной
в последнюю минуту карте. Обязательны фото старт и фо-
тофиниш, преодоление препятствий, включая неглубокие
болота. Награды получали в скоростном вождении. У меня
– капитана одесской команды – пятое место в Европе по воз-
расту из 800 участников полицейского ралли…

Самый первый кубок получили в Австрии, в Инсбруке.
Тогда мы заняли третье место. Притом  само вручение
было абсолютно неожиданным. Как я уже говорил, учас-
тников – сотни. Критериев, принимаемых строгим жюри,-
огромное количество. Поэтому, когда на торжественном
мероприятии по поводу завершения соревнований в ог-
ромном зале, где собрались тысячи полицейских, громко
прозвучало «Одесса, Трапезников», я не поверил своим
ушам. После получения награды нам присвоили клубный
номер – 191. Под этим номером наш Одесский клуб Меж-
дународной полицейской автокорпорации (как его в шутку
назвали – «моторизованных сотрудников Одесской мили-
ции») зарегистрирован в Европе. Дважды мы занимали
первое место на соревнованиях в Германии, в австрийс-
ком Граце были вторыми, а в польском  Гданьске – тре-

тьими. Так что мы – пятикратные призёры Европы. Кубки
уже на полке не помещаются…

Сейчас начинаем, понемногу, готовится к следующим со-
ревнованиям. Машины традиционно в полном порядке, так
что изучаем карты тех мест, где нам предстоит побывать.

Ведь самая лучшая награда – это возможность после
соревнований путешествовать по стране, где они проходили.
Конечно, живём мы крайне экономно, дорогие отели не для
нас. Останавливаемся в кемпингах, порой ночуем в машинах.
Обращаемся за помощью к коллегам  полицейским. Европа
ведь не очень велика, а дружба не признает границ. Не-
сколько соревнований – и люди начинают узнавать друг друга
в лицо, переписываться, ждать новых встреч. Это – тоже
очень важный результат работы нашей общественной орга-
низации правоохранителей европейских стран. 
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Команда Управління поліції охорони з фізич-
ної безпеки в місті Києві виборола «золото» на
Чемпіонаті України з багатоборства тілоохорон-
ців «Тілоохоронець – 2016», що відбувся нещо-
давно у Чернігові. У змаганнях взяли участь 14
команд найсильніших бодігардів України.

Чиї вони ті широкі плечі, за якими хова-
ються президенти, депутати, бізнесмени? Чем-
піонат України з багатоборства тілоохоронців
визначив найкращих янголів-охоронців, з
якими ні в політиці, ні у бізнесі не страшно.

У змаганнях брали участь професійні ті-
лоохоронці України. Поліцію охорони на Чем-
піонаті України представляли дві чоловічі
команди Управління поліції охорони з фізичної
безпеки м. Києва, одна з них і завоювала «зо-
лото» Чемпіонату. Друге місце посіла команда
Управління державної охорони, третє – Дер-
жавної пенітенціарної служби України.

Три дні бодігарди демонстрували свою про-
фесійність. Багатоборства тілоохоронців скла-
далися з шести видів дисциплін: техніка і
тактика супроводження VIP-особи, рукопаш-
ний бій, стрілецька майстерність, контрава-
рійне водіння автомобіля, пошук вибухових
пристроїв у автомобілі, а також надання пер-
шої медичної допомоги VIP-особі та її евакуа-
ція.

- Сьогодні питання національної безпеки
багатьох держав світу – актуальне як ніколи.
Причина цьому – реалії. Кожного дня світ спос-
терігає за військовими діями, терористичними

та кримінальними
проявами. У ці дні
Чернігів зібрав
людей, покли-
кання яких боро-
тися з цим
жахіттям, захи-
щати, оберігати та
рятувати людські
життя. Професія
тілоохоронця по-
кликана щодня
виступати на
фронті за закон і

справедливість. А для того, щоб захищати
закон, доводиться ризикувати здоров’ям, а
іноді і життям. Тілоохоронці володіють благо-
родною і мужньою професією. Бодігарди полі-
ції охорони вкотре доводять свою високу
професійність. І ні в кого не виникають сум-
ніви, що ці бійці є найкращими на ринку охо-
ронних послуг, - наголосив начальник
Департаменту поліції охорони генерал поліції
третього рангу Сергій Будник. - Я дякую усім
учасникам команд за відданність, за здійс-
нення щоденної нелегкої місії, яка вимагає ви-
няткової відповідальності, сумління, високої
фахової підготовки. Ваша служба – складна та
небезпечна. Але ваша мужність і стійкість не-
обхідні українському народові.

Наталія Сторожик.

пеРеможний ФІнІш киян
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У відомчих вишах МВС закінчується навчальний рік, підбиваються
підсумки сукупної праці викладачів і курсантів. А у Львівському держав-
ному університеті внутрішніх справ, опріч того, склалася традиція: від-
значати цієї пори також «ювілейні» дати випусків молодих офіцерів: 10,
15, 20 і навіть тридцять-сорок літ з дня закінчення рідного навчального
закладу.

Ми побували на одній з таких зустрічей – 20-річчі випуску тодішнього
факультету з підготовки працівників кримінальної міліції. Виступаючи
серед колишніх однокурсників і викладачів, випускник 1996 року, нині
начальник факультету з підготовки фахівців для підрозділів слідства
ЛьвДУВС, кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції Олексій
Авраменко коротко нагадав про історію і досягнення навчального під-
розділу. За 13 літ його існування дипломи про вищу юридичну освіту от-
римало тут понад 600 юнаків і дівчат. Серед випускників – немало
достойних людей, які завдяки сумлінній і добросовісній службі досягли
авторитетних посад у різних підрозділах Національної поліції та дер-
жавної влади на Україні. Зокрема, п’ятеро – Юрій Говор, Олег Гришка-
нич, Сергій Василюк, Олександр Цивінський та Зоряна Червінко стали
детективами Національного антикорупційного бюро України. Професій-
ний вишкіл 364 курсантів і 25 слухачів магістратури забезпечують нині,
не рахуючи науково-педагогічних працівників інших кафедр універси-
тету та досвідчених юристів-практиків, зо три десятки викладачів фа-
культету, з яких більше 60 відсотків мають досвід практичної роботи у
слідстві, в оперативній роботі та в інших міліцейських підрозділах,
майже 90 відсотків викладацького складу захистили кандидатські ди-
сертації.

Звісно, Олексій Авраменко, із скромності, і словом не обмовився про
власну участь у досягненні успіхів факультету. Та багато хто з присутніх
міг би сповна схарактеризувати його як старанного і діяльного курсанта
в минулому, відтак – працьовитого і принципового слідчого, затим стар-
шого слідчого Личаківського райвідділу міліції у м. Львові, турботливого
вихователя курсантів і молодих  науковців, викладача, старшого викла-
дача, доцента кафедри кримінального права і кримінології. 

Разом з іншими педагогами-офіцерами ЛьвДУВС О. Авраменко
бере діяльну участь у зміцненні розпочатих в 2014 році за ініціативою
ректора університету Валерія Середи дружніх робочих стосунків науков-
ців вишу зі своїми земляками – бійцями батальйону патрульної служби
особливого призначення «Львів», надання різнобічної практичної допо-
моги військовикам і добровольчим загонам, відрядженням посланців
ЛьвДУВС у зону АТО на сході країни.

Приміром, наприкінці 2014 року група офіцерів, працівників різних
навчальних підрозділів університету, у тісній співпраці із загонами до-
бровольців Київської і Вінницької областей, майже 10 днів перебували
у щойно звільненому Краматорську: несли службу на обстрілюваних те-
рористами блокпостах, утримували громадський порядок у місті, охо-
роняли дорогу на Донецьк. Бойова обстановка викликала в офіцера
«справжній екстрим»: «Вистачає лише однієї доби перебування у зоні
АТО, щоби відчути всю серйозність ситуації». А  трохи згодом, вже у
Львові, він бере активну участь у доброчинному зборі теплого зимового
одягу для мужніх охоронців української землі…

За півтора десятки років роботи в університеті Олексій Авраменко
набув шанобливого визнання та авторитету серед співробітників і кур-
сантів не лише як наполегливий та ініціативний керівник і перспективний
вчений, але й як щира, комунікабельна та душевна людина, готова за
першим дзвінком допомогти будь-кому з працівників ачи навіть вихо-
ванців, підставити при потребі власне дружнє плече.

Лише один приклад. Так склалося, що колега і товариш Олексія,
теж вихованець університету Степан Гнатюк перебував улітку 2014 року
у тривалому відрядженні на Сході країни. І саме в цей час на його сім’ю
звалилась справжня біда – раптово важка хвороба вразила його вось-
мирічного сина Остапчика. Дружина зі старшою дочкою буквально
впали в розпач: де шукати, як доступитися до потрібних лікарів, знахо-
дити рідкісні ліки? Не роздумуючи, всі клопоти з лікуванням малого й
морально-матеріальної підтримки родини взяв на себе Олексій Авра-
менко. Щодня по кілька разів бував у лікарні, консультувався з лікарями,
буквально «з-під землі» діставав потрібні за цієї недуги ліки. Відгукну-
лись на допомогу і співробітники, чи не 20 курсантів за покликом Авра-
менка добровільно здавали для малого донорську кров. І небезпека
відступила. Ще по кількох місяців лікування, хлопчик повернувся до-
дому, а потім і до школи. В розмові з нами матір Оксана Богданівна зі
сльозами на очах повідала емоційно і довірливо: «Повірте, це хороша,
чуйна і чиста людина. Можна сказати, разом з медиками врятував на-
шого  синочка від можливих фатальних  наслідків… Вважаємо його
близьким і рідним членом нашої сім’ї, ще більше потоваришували, дру-
жимо сім’ями…».

А ще, для повноти враження, додамо: Олексій Авраменко є також
багаторічним – ще з часів служби у слідчому відділі Личаківського рай-
відділу міліції м. Львова, донором для тяжкохворих дітей та пенсіоне-
рів-правоохоронців. Протягом року міг 2-3 рази здавати донорську кров,
в залежності від потреби або за проханням обласної станції перели-
вання крові. Зокрема, він поділився частинкою власного здоров’я з ком-
батом ПСМОП «Львів» Ігорем Вольським, важко пораненим на початку
лютого 2015 року, коли разом з начальником ГУ МВС України у Львів-
ській області Дмитром Загарія опинилися на контрольованій терорис-
тами території і потрапили в засідку. В липні того ж року здав кров для
дільничного інспектора Шевченківського райвідділу внутрішніх справ
Надії Андрухів, яка була поранена від вибуху гранати, закладеної ки-
мось перед опорним пунктом райвідділу.

Останній запис у донорському посвідченні О. Авраменка – п’ятого
травня цього року. Це вже втридцяте за час правничої служби. Ми по-
просили його вирахувати обсяг зданої за весь час доброчинної донор-
ської крові. Виявилось: дванадцять з половиною літрів. Нівроку!

Ще одну, образно кажучи, територію доброти і милосердя щедро
засіває благодійними діяннями Микола Миколайович Пацкан, 47-річний
полковник міліції у відставці. Скромний хлопчина з гірського села Ільник
на Львівщині розпочав армійську службу у далекосхідному Хабаров-
ському краї. В складі будівельного військового підрозділу трудився на
спорудженні Байкало-Амурської магістралі, на будовах у Харкові, Бел-
городі, Дніпропетровщини і на завершенні служби – в Санкт-Петербурзі.
Повернувшись в рідні краї, постав на роботу до Львівського інституту

з ТеРиТоРІї добРоТи І небАйдУжоСТІ
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внутрішніх справ, заочно здобув тут вищу юридичну освіту, став командиром навчального
взводу. Переважну більшість із 22 років сумлінної та бездоганної роботи в університеті
присвятив вихованню курсантської молоді. Як і багато його колег – курсових командирів
і їх заступників, щиросердечно виконував обов’язки наставника, старшого товариша і най-
ближчого порадника майбутніх офіцерів, віддавав щоденним турботам за них робочий і
позалекційний час, звик, як мовиться, «заступати» відірваним від дому хлопцям і юнкам
їх  власних батьків. 

Мабуть, таки вищим провидінням даровано йому було щасливу батьківську долю.
Рано одружився, разом з улюбленою Галинкою ревно ростили, виховували у вірі і правді
двох синочків. Двадцятидворічний  Петро закінчив коледж, став успішним програмістом.
Дев’ятикласник Маркіян тягнувся за старшим братом, разом допомагали по дому, нама-
гаючись, як вчили батьки, в думках і вчинках своїх слідувати нетлінним християнським за-
повідям.

Здавалося б, злагода та сімейне щастя не обминули молоду родину. Та, як виявилося,
для них було уготовано більш відповідальне випробування – доглядати численнішу сім’ю
(як, приміром, у деяких близьких до них родинах).

А почалося все так. Відвідуючи разом із курсантами вихованців сиротинця №1
м.Львова, що на вул. Таджицькій, 21, (яким уже понад 10 літ опікуються курсанти-майбутні
слідчі), Микола Миколайович якось особливо зауважив семирічну чорнявеньку Марічку.
Вона щиро горнулася до нього, довірливо йшла на руки, охоче демонструвала свої співочі
та танцювальні таланти. Полковник поділився усім цим із дружиною. Разом обговорювали
неодноразово та обережно делікатну думку прихистити сирітку в їхній родині. Тож зреш-
тою зважились. У новій прийомній сім’ї дали притулок і її братикові з того ж сиротинця –
п’ятирічному Миколці.

А згодом, як вияснилося, в іншому львівському дитбудинку утримувалася ще одна,
найменшенька дитинка з цих діток, позбавлених батьківської опіки – десятимісячна Ан-
ночка, навчався в одному з львівських коледжів її брат – 17-річний Павло. Подружжя при-
хистило і їх – гріх було роз’єднувати рідних. Так сім’я Миколи і Галини Пацканів, маючи
двох своїх синів, поповнилась чотирма прихищеними дітками.

з ТеРиТоРІї добРоТи І небАйдУжоСТІ

Не все і не відразу складалося добре у новій сім’ї. Рідні діти спочатку насторожено
поставились до нових, «знайдених» братів і сестричок, котрі й самі сором’язливо і несмі-
ливо звикали до нової родини. Однак душевна теплота і щирість, безмежна любов батьків
до власних і прихищених діточок роблять своє – всі вони живуть нині єдиною дружною
сім’єю. Щонеділі, у дні релігійних празників всі разом ідуть до церкви. Та й сусіди, колеги
Пацканів намагаються якось підтримати новостворену родину: хто дитячою коляскою по-
ділиться, хто теплим одягом для малечі, і обов’язково – привітним ласкавим словом…

Воно й не дивно, що повсякденне спілкування з щирими і доброзичливими наставни-
ками, регулярне відвідування розташованих на територіях університету відреставрованих
старовинних і нині діючих християнських храмів позитивно впливають на курсантів. Вони
стають чистішими і добрішими у своїх помислах і вчинках, чуйнішими до інших, схильними
до шляхетних і безкорисливих діянь.

Вже згадувалось про багаторічне (понад 10 літ!) опікування майбутніми слідчими си-
ротинця №1 м. Львова. Щороку з нагоди Новорічних, Різдвяних та Великодніх свят, Дня
св. Миколая вони влаштовують для малечі цікаве дозвілля, обдаровують їх придбаними
на доброчинні кошти іграшками, фруктами і солодощами. Серед тих, хто найчастіше від-
відує підшефних діточок, – Анастасія Окушко, Юрій Конрад, Павло Предчишин, Ігор Са-
мардак, Олександр Владика, Василь Кучерепа, Катерина Андрощук, Тетяна Польова,
Роман Пікневич, Ростислав Максимук. Напередодні цьогорічного Великодня, в останній
день щорічної вузівської акції «За чисте довкілля», учасники курсантського «десанту»
разом із викладачами взяли участь у прибиранні території сиротинця від бур’янів і сміття,
впорядкуванні дитячого майданчика, ремонті та фарбуванні вікон у спальних приміщен-

нях. Звичайно, після «Великого прибирання» ще
кілька годин приділили дозвіллю з малечею, пригос-
тили їх фруктами, солодощами.

Як і їхні наставники й викладачі, курсанти по-
стійно беруть участь у добровільному безоплатному
здаванні донорської крові для хворих дітей та пен-
сіонерів-правоохоронців, останнім часом – і для по-
ранених бійців АТО. У числі активних донорів –
Олександр Куць, Микола-Марк Луценко, Михайло
Панкулич, Йосип Фльорчук, Василь Кучерепа, Ярос-
лав Скорбач, Павло Фізер.

Згадаємо також про шефство курсантів над
учасниками і ветеранами Великої Вітчизняної війни,
пенсіонерами і ветеранами ОВС, колишніми викла-
дачами ЛьвДУВС, ліквідаторами наслідків аварії на
ЧАЕС.

Юрій Петрушко.
Фото Вікторії Івашинюти та 

Василя Покидька.
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В даний час бойові дії в зоні АТО показали, що більшість вій-
ськовослужбовців, призваних до армії, не готові до нової ситуації.
Це стосується перш за все тих, хто не служив в армії.

Нова форма, нові берці, каска, бронежилет, який дає певне
навантаження на хребет, нова обстановка - стрес для військовос-
лужбовця. Швидка втомлюваність змушує військовослужбовця в
період затишшя використовувати будь-який момент для відпо-
чинку. Замість того, щоб зняти берці, подивитися чи немає потер-
тостей, чи не промокли вони, чи немає грибкових уражень стопи -
солдат лягати спати де тільки можливо не знімаючи берці. Потер-
тості частіше відзначаються на п’ятах, пальцях ніг при підвищеній
пітливості і невмілому догляді за шкірою. Виникненню потертостей
сприяють також різні деформації кісток стоп. Потертості утворю-
ються і в пахвовій області, на шиї, в наслідок грубого тертя одягу,
на долонях, при певній роботі.

Спочатку з’являється почервоніння, набряклість, болючість
шкіри, потім може утворитися міхур. При розтині міхура на його
місці утворюється мокнуча поверхня, через яку можуть проникати
різні збудники. В результаті чого виникає гнійний запальний процес.
Тому не потрібно лінуватися. Після кожного бою, потрібно оглянути
своє тіло І, якщо виявили незначні потертості,  показати санінструк-
тор або фельдшеру. Якщо нема поруч медпрацівників, самому об-
робити. У польових умовах бажано обмити ділянку потертості і
хворобливості водою і обробити горілкою, потім захистити бакте-
рицидним пластиром. Якщо є можливість, можна обробити 2%
спиртовим розчином борної кислоти, потім підсушити шкіру марле-
вою серветкою, присипати її тальком, окисом цинку або дитячою
присипкою. Далі накласти суху стерильну пов’язку, краще зробити
тонку накладку на пошкоджену ділянку шкіри з марлі, закріпивши
її лейкопластирем. Пухирі намагатися не пошкоджувати,  їх оброб-
ляють звичайною  зеленкою. Якщо міхур прорвався, обробляють
розчином антисептичний засіб, після чого накладають стерильну
марлеву пов’язку. При великих міхурах і ознаках нагноєння необ-
хідно звернутися до лікаря. 

Ще одна проблема, з якою зустрічаються військовослужбовці
– неврит променевого нерва. Клінічно проявляється паралічем роз-
гиначів кисті - «висяча кисть »і втратою чутливість тилу кисті. Часто
нерв уражається, коли людина спить, поклавши руку під голову або
під тулуб. Це виникає при дуже глибокому сні, і пов’язано із силь-
ною втомою ( «сонний» параліч) або алкогольним сп’янінням. Хво-
рий описує це, як «відлежав руку». Можливість травматизації нерва
відзначається і при здавленні джгутом, при переломах плечової кіс-
тки і т.д.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

зАхиСТи Себе САм

Ще одна проблема розвивається в бойових умовах - тран-
шейна стопа. Траншейна стопа - холодове пошкодження шкіри
нижніх кінцівок, переважно стоп, які тривалий час перебувають
у вологих, холодних умовах. Для розвитку синдрому траншей-
ною стопи температура повітря не обов’язково повинна бути мі-
нусовою. Холод і висока вологість призводять до того, що
судини сильно звужуються, тому нормальне живлення тканин
стопи порушується. Основні симптоми: поява болю, наростання
м’язової слабкості в ногах, набряки стоп і суглобів ніг, трофічні
порушення. У початковій стадії - шкіра бліда, волога, холодна,
в запущених - синюшна.

Часта скарга - відчуття оніміння в стопах, при спробах зігрі-
вання стоп виникають болі, які посилюються ночами. Існує де-
кілька стадії ураження. При першій стадії відзначається
виникнення спонтанних болів в стопах, особливо в пальцях ніг.
Друга стадія характеризується набряком стопи, шкіра стопи
злегка гіперемована, особливо сильно червоніють пальці ніг,
іноді з поширенням на гомілки. Дані прояви траншейною стопи
є такими, що вчасне їх лікування проходить успішно. Якщо
вчасно не звернутися до лікаря, розвивається третя стадія – ут-
ворюються бульбашки (частіше на пальцях або в області підо-
шовної складки) з геморагічним або студенистим вмістом.
Найважча - четверта стадія. Розвивається глибокий некроз тка-
нин стопи, нерідко приєднується анаеробна інфекція. Можливий
розвиток вологої гангрени. Лікування траншейної стопи полягає
в обережному нагріванні ніг, просушуванні взуття, очищенні ніг
від бруду, наданні їм вертикального під невеликим кутом поло-
ження, підтримці сухості і тепла. Далі,  після доставки хворого в
лікувальний заклад, він отримує лікування в залежності від ста-
дії процесу і знаходиться під наглядом лікаря. Профілактика
розвитку траншейною стопи - носіння непромокаючого взуття,
створення умов для його сушіння, осушення окопів.

Доктор медичних наук
Володимир Собецький


