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ЗЗ  ДДННЕЕММ  ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЇЇ !!





«РЕФОРМА МВС - ЦЕ ЗМІНА 
НЕ СТРУКТУРИ, ЦЕ ЗМІНА СВІДОМОСТІ
НОВИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ» 

У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІшНІХ СПРАВ 
ВІДбУЛИСя УРОчИСТОСТІ З НАгОДИ 
ВИПУСКУ КУРСАНТІВ

МОЇ ЩАСЛИВІ ТА СУМНІ ДОРОгИ

МАТРИЦя ЗРАДИ 
АбО РОЗДУМИ ПРО ВАжЛИВЕ: 
НАРИСИ ТА ЕСЕЇ

СПРАВИ СПОРТИВНІ

ПРЕСА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСКОЇ 

АВТОМОБІЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ УКРАЇНИ
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До Ріо з вірою в перемогу

У ФСТ «Динамо» обговорили проект Play Ukraine

Лодзь очікує

Владимир Трапезников: 
“Самая лучшая награда –  это возможность
после соревнований путешествовать по стране,
где они проходили.”

Переможний фініш киян

З території доброти і небайдужості

Захисти себе сам



2

ПОДІЯ
“МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ” 5-6`2016

«Сьогодні перший день, коли ви-
пускаються офіцери з вищою освітою
у новій системі МВС. Сьогодні вперше
ми вручаємо погони новим поліцей-
ським, для яких слоган «Служити і за-
хищати» – парадигма реформ», –
сказав міністр.

У церемонії взяли участь го-
лова Національної поліції України
Хатія Деканоідзе, міністр освіти та
науки Лілія гриневич, керівники
структурних підрозділів Нацполіції
та представники міжнародних ор-
ганізацій.

Дипломи отримали 788 молодих фа-
хівців, серед яких – майбутні слідчі, екс-
перти-криміналісти та працівники
підрозділів боротьби із кіберзлочин-
ністю. 36 випускників отримали дипломи
із «відзнакою» та звання старшого лей-
тенанта. 

«РЕФОРМА МВС - ЦЕ ЗМІНА НЕ СТРУКТУРИ,
ЦЕ ЗМІНА СВІДОМОСТІ НОВИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ»
Про це міністр
внутрішніх справ 
України Арсен
Аваков заявив  17
червня під час
випуску курсантів
Національної
академії внутрішніх
справ та
посвячення їх у
захисники
правопорядку.
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«Сьогодні кожен із вас входить у непростий період рефор-
мування, адже у нас не так багато нових молодих офіцерів,
які символізують ці зміни. Тому вам відразу потрібно буде три-
мати дуже високу планку. Сподіваюся, що ви готові», – звер-
нувся до випускників Арсен Аваков.

За словами глави Нацполіції Хатії Деканоідзе, сьогодні
відбувається становлення нової поліції, а ефективність ре-
форми залежить від нових кадрів, які прийдуть у систему. Усі
випускники вже розподілені за напрямками, 99 чоловік нести-
муть службу у Донецькій області.

«Сьогодні ви приходите в поліцію, до якої є серйозна до-
віра населення. Ми часто обговорюємо, які наші подальші
кроки? я вам скажу, що єдина трансформація – це ментальна
трансформація. я сподіваюся, що ви цю трансформацію вже
пройшли. Суспільство очікує, що ви будете чесними та про-
фесійними поліцейськими і служитимете українському на-

роду. Ми завжди говоримо, що молодість – це дуже важливо,
але ще важливий професіоналізм», – зазначила Хатія Де-
каноідзе.

За словами міністра освіти та науки Лілії гриневич, сьо-
годні Національна академія внутрішніх справ – провідний
навчальний заклад країни. 

«Ця освіта ґрунтується не тільки на професійних знан-
нях і навичках, які дає академія, а і на нових цінностях, які
здатні призвести до великої суспільної довіри і підтримки
громадянами України нової поліції. Це дуже важливо, адже
поліція – це є реальний приклад того, що ми можемо змінити
країну, що ми можемо міняти систему, що ми можемо змі-
нювати цілі професійні середовища», – зазначила Лілія гри-
невич.  

Департамент комунікації МВС України
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Університет цього року закінчили 150 курсантів факультету з
підготовки фахівців для підрозділів слідства (47) та факультету
з підготовки фахівців для підрозділів поліції превентивної діяль-
ності (103), одинадцять з них отримали диплом з відзнакою, у
тому числі вісім дівчат.  

Привітати юнаків і дівчат із закінченням вищого навчального
закладу приїхали голова Харківської облдержадміністрації Ігор
Райнін, заступник начальника Департаменту персоналу, органі-
зації освітньої та наукової діяльності МВС України Олександр
Користін, прокурор Харківської області Юрій Данильченко, пред-
ставники Харківської міської ради, Консультативної місії ЄС в Ук-
раїні, ректори вищих навчальних закладів, почесні гості, батьки,
рідні, друзі випускників.

Після внесення Прапору університету присутні вшанували
пам’ять героїв, полеглих у боротьбі за вільну, незалежну Україну,
поклали квіти до пам’ятника правоохоронцям, які загинули під
час виконання службових обов’язків, і вшанували хвилиною мов-
чання патріотизм, мужність, вірність та героїзм тих, хто поклав
своє життя за єдність і незалежність України. Особовий склад
університету виконав Державний гімн України. 

З напутніми словами до майбутніх правоохоронців звернувся
голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін. Він передав
вітання від Президента України Петра Порошенка та Міністра
внутрішніх справ Арсена Авакова. Звертаючись до випускників,
Ігор Райнін зазначив: «Обравши професію правоохоронця, ви
показали свою активну громадську позицію і стали на гідний по-
ваги шлях – шлях захисту прав і свобод людини. У нелегкий для
країни час, коли відбувається боротьба українського народу за
її цілісність та незалежність, саме працівник поліції є гарантом
стабільності та публічної безпеки. Ви – обличчя української по-
ліції. Ваш особистий приклад і професійна компетентність фор-
муватимуть повагу до закону та зміцнюватимуть віру громадян
у справедливість».

Представник МВС України Олександр Користін передав ві-
тання від Колегії МВС України, особисто Міністра внутрішніх
справ Арсена Авакова і зачитав вітальну телеграму: «В Україні
тривають процеси реформування, які є необхідними для побу-
дови правової європейської держави. Стосується це і правоохо-
ронних органів, обов’язком яких є подолання корупції,
забезпечення правопорядку, миру та спокою в державі. А це за-
лежить від кожного з вас, від виконання вами обов’язку перед
державою та суспільством. Нехай Закон, честь і Справедливість
будуть головними принципами у вашій професійній діяльності,
а права та свободи громадян – пріоритетом у роботі. Довіра на-
роду – це найвища оцінка нашої роботи».

Прокурор Харківської області Юрій Данильченко наголосив,
що головними завданнями правоохоронців є забезпечення прав
і свобод громадян, підтримання публічної безпеки, порядку й за-
конності в нашій державі. «Ви не раз будете стояти перед вибо-
ром – яке прийняти рішення. Згадуйте сьогоднішній день, коли
ви пройшли посвячення у правоохоронці й дали клятву вірно
служити Українському народові, це допоможе вам прийняти
вірне рішення», – зазначив прокурор.

Координатор регіонального представництва Консультативної
місії Європейського Союзу герріт ян Ван гелдер також привітав

У ХАРКІВСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ВНУТРІшНІХ СПРАВ ВІДБУЛИСя

УРОчИСТОСТІ З НАгОДИ 
ВИПУСКУ КУРСАНТІВ
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молодих поліцейських із важливою у їхньому житті подією і вру-
чив цінний подарунок кращому випускникові університету 2016
року Ірині бульбі, яка закінчила на відмінно факультет № 1 (під-
готовки фахівців для підрозділів слідства) і протягом усіх років
навчання брала активну участь у науковому та громадському
житті навчального закладу.

Вдячність за життєві настанови, виховання та навчання
дітей, постійну турботу про них науково-педагогічному колективу
університету та особисто ректору висловила від імені батьків ви-
пускників Світлана Кубрак.

Від імені випускників виступив Євген Царікович. Він продов-
жив справу свого батька, який загинув під час виконання служ-
бових обов’язків, і також обрав професію правоохоронця. Євген
подякував рідному університету, викладачам, які щедро ділилися
знаннями протягом усіх років навчання, батькам, які дали дорогу
в життя, курсовим офіцерам – усім, хто вчив і був наставником.

Потім розпочалася церемонія вручення дипломів. Серед ви-
пускників навчального закладу, які цього року поповнять лави
Національної поліції в усіх регіонах України, 112 хлопців і 38 дів-
чат. Протягом усіх років навчання вони наполегливо оволодівали
знаннями, несли службу в добових нарядах, залучалися до охо-
рони публічного порядку та безпеки, проходили навчальну прак-
тику в підрозділах, стажувалися на посадах, брали активну
участь у громадському, науковому, культурному та спортивному
житті. 

Серед випускників: стипендіати академічної стипендії Кабі-
нету Міністрів України; переможці Всеукраїнської студентської
олімпіади за напрямом «Правознавство»; переможці конкурсу
наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних
закладів МВС України; лідери курсантського самоврядування;
переможці спортивних і військово-спортивних змагань.

Після вручення дипломів відбулися церемонія посвячення
випускників у захисники правопорядку та прощання із Прапором
університету.

З останніми настановами до молодих поліцейських звер-
нувся ректор Харківського національного університету внутріш-
ніх справ полковник поліції Валерій Сокуренко: «Важливо, щоб
ви не зупинялися у своєму професійному розвитку, продовжу-
вали навчатися, гідно несли високе звання випускника Харків-
ського національного університету внутрішніх справ. бажаю вам
щастя, здоров’я, доброї долі, успіхів в усіх починаннях, миру і
злагоди. Нехай вам щастить!»

У день випуску молодих офіцерів поліції також прийшли при-
вітати кадети поліції та вихованці Ліцею «Правоохоронець». Слід
зазначити, що Харків став першим в Україні містом, де в 1995
році було створено навчальний заклад для дітей-сиріт, дітей,
батьки яких, працюючи в органах внутрішніх справ, загинули чи
отримали каліцтва під час виконання службових обов’язків. Сьо-
годні в  Ліцеї «Правоохоронець» навчається 120 вихованців,
більшість з яких мріють навчатися і служити під Прапором Хар-
ківського національного університету внутрішніх справ. 

У 2016 році в Харкові стартував новий проект – підготовка
кадетів поліції. 34 молодших кадети та 20 старших проходять
підготовку на базі університету. І хоча вони ще зовсім юні, однак
уже мріють про лейтенантські погони. Наступність поколінь – від
кадета до генерала – це основоположний принцип діяльності
Харківського національного університету внутрішніх справ у ви-
хованні нового покоління правоохоронців.

Завершились урочисті заходи спортивно-хореографічною
композицією «Україна» у виконанні учасників художньої самоді-
яльності університету, виступом підрозділу барабанщиць і лей-
тенантським вальсом у виконанні випускників.

Представники ЗМІ мали змогу поспілкуватися з почесними
гостями університету, ректором навчального закладу, випускни-
ками та їхніми батьками.

ВЗГ ХНУВС
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ГОТУЄТЬСЯ ДО ДРУКУ

Нещодавно редакція діз-
налася про те, що член ре-
дакційної колегії нашого
журналу, людина талано-
вита, з багатим життєвим,
професійним, науковим і
творчим досвідом, генерал
міліції, професор, доктор
юридичних наук Віктор
ГВОЗДЕЦЬКИЙ працює над
книгою спогадів.   Ми попро-
сили у Віктора Демидовича
ексклюзивного права друку-
вати на шпальтах «Міліції
України»  сторінки книги, які
тільки-но, сказати б, ви-
йшли з-під пера.  Запитали,
яку назву матиме книга, а
також чому він вирішив на-
писати її, що спонукало
його до такої творчої праці,
яку мету переслідував?

-Я назвав книгу «МОЇ
ЩАСЛИВІ ТА СУМНІ ДО-
РОГИ», - відповів автор спо-
гадів, - це рядок із відомої
української пісні, яка мені до
душі,  тривожить і заспо-
коює. Цим рядком надзви-
чайно багато сказано. А
чому я вирішив написати
мемуари? Власне відпо-
віддю на це запитання я й
розпочав свою книгу у звер-
ненні до майбутнього чи-
тача. 

МОЇ ЩАСЛИВІ ТА СУМНІ ДОРОгИ

чому я вирішив написати цю книгу?  Не тільки тому, що
друзі, колеги схиляли мене до такої ідеї. Певним чином я під-
тримував її. Але сам собі давав відстрочку, посилаючись на
шалений ритм життя, робочу завантаженість, цейтнот. І навіть
не тільки тому, що після зустрічі випускників 1958 року Мало-
чернявської семирічної школи, розмов з однокласниками, ек-
скурсів у нашу шкільну історію, розповідей  про особисте

життя, професійні уподобання, я серйозно перейнявся дум-
кою про написання книги спогадів. Але  минуло ще кілька
років, поки я сів за письмовий стіл. На той час пріоритетними
для мене стали наукові дослідження. «Вилилися» вони у мо-
нографію, затим - докторську дисертацію на тему “Адміністра-
тивно-правові та організаційні засади запобігання та протидії
корупції в Україні”. І лише наприкінці жовтня 2015-го почав

Нашій Мамі -
світлої пам’яті 

Анастасії Павлівні Гвоздецькій –
присвячую!  

Автор.

Отже, вашій увазі, шановні читачі, пропонуємо главу «Від автора» з
книги спогадів Віктора Гвоздецького.
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працювати над   спогадами.
Що ж керувало мною? Сказати, що це серйозне  бажання

писати  – замало. бо почуття, яке змусило мене взятися за
перо, було, вочевидь, глибшим, вагомішим за бажання  чи на-
віть потребу писати.  я відчув, що насправді  маю право на
реалізацію такої потреби.  Адже за п’ятдесят років оператив-
ної, наукової, творчої діяльності зроблено чимало важливих
справ, накопичений неабиякий досвід. І власне  про це, гадаю,
варто розповісти тим, хто продовжуватиме наш шлях. Варто
передати їм цей досвід.

Мені хотілося, щоб нові покоління – мої дочка, внуки, прав-
нуки, їхні друзі, ровесники - побачили, як ми жили, чим жили,
які сповідували цінності, як захищали закон, чого досягли, які,
на жаль, допустили помилки, як виправляли їх. Щоб зуміли
молоді взяти найкраще з напрацьованого нами, примножу-
вали його і застосовували в житті.  Адже, насправді, є що пе-
реймати, є що застосовувати, удосконалювати. Візьмемо,
приміром, хоча б досвід протистояння корупції (протидія  ко-
рупції була і є одним з найголовніших пріоритетів  на всіх ета-
пах моєї діяльності. Ще від часів, коли і терміну такого не
вживали,  коли йшлося про боротьбу з хабарництвом).  Є
певні досягнення, зроблені фахові висновки, запропоновані
конкретні реформи правоохоронних органів і механізми їх реа-
лізації, розроблена стратегія протидії корупції за нинішніх
умов. 

До слова маю сказати, що своєрідним поштовхом до того,
аби не зволікати з написанням цієї книги, був виступ Прези-
дента України Петра Порошенка на одній із зустрічей з вибор-
цями у жовтні 2015 року, в якому він говорив про набуток в
сфері боротьби з корупцією. глава держави зазначив, що уп-
родовж року (2015-го) в Україні виявлено п’ятсот фактів ко-
рупційних правопорушень.

Цілком природно, що як колишній керівник Служби, котра
протидіяла хабарництву в Україні, я одразу згадав цифри по-
передніх періодів. Скажімо, на початку незалежності нашої
держави і надалі щороку в Україні виявлялося дві з полови-
ною-три тисячі фактів хабарництва. І робили це в основному
Державна служба боротьби з економічною злочинністю,
Служба по боротьбі з організованою злочинністю, Служба «К»
Служби безпеки України та  прокуратура, яка розслідувала
підслідні їй кримінальні справи щодо хабарників. Тож коли на
всю державу було озвучено, що 2015 року в Україні виявлено
п’ятсот фактів корупційних правопорушень, у мене виникло
запитання: ким виявлено? Хто є суб’єктом протидії корупції,
якщо Національне антикорупційне бюро ще не працює (на
жовтень 2015-го), а Служби, названі вище, сказати б, вже не
працюють?  Маю на увазі, що Державна служба боротьби з
економічною злочинністю, Служба «К» СбУ та інші служби,
які зобов’язані  боротися з корупцією, насправді  не є суб’єк-
тами протидії корупції. За антикорупційними законами, які
Верховна Рада України сьомого скликання ухвалила 14 жов-
тня 2014 року, суб’єктом названо Національне  антикоруп-
ційне бюро. Однак воно протистоятиме корупції у вищих
ешелонах влади. А що стосується антикорупційної боротьби
у суцільному порядку, хто цим займатиметься, - за даним за-
конодавством залишається невизначеним.  Це надзвичайно
велика проблема і її необхідно розв’язувати. Мої думки з цього
приводу публікувалися в засобах масової інформації, фахо-
вих та наукових виданнях. Тепер вони (доповнені і оновлені
згідно вимог часу) є частиною сюжету книги. Деякі пропозиції
були взяті до уваги ще на початкових кроках реформування
окремих служб органів внутрішніх справ.  Сподіваюся, що моє
бачення реформування правоохоронних органів, яке утвер-
джувалося впродовж багатолітнього оперативного досвіду, за-
цікавить фахівців, оперативних працівників, законодавців.  

Мені б хотілося, щоб цю книгу прочитали правоохоронці
різних служб, і насамперед  Державної служби боротьби з

економічною злочинністю (ми їх по-дружньому називаємо
«бехівцями»), хто служив в ній і хто служитиме в майбутньому.
бо така Служба має обов’язково бути. я впевнений: рефор-
мування правоохоронних органів не означає, що все слід ла-
мати, ліквідовувати. Усталені позитивні традиції  повинні
залишатися. Звісно, не можна стояти на місці. Необхідно йти
далі, удосконалювати досягнуте. Та реформуючи цю Службу,
вочевидь варто було б запитати у тих, хто створював її, якою
вони бачать її у перспективі.  Можливо, думки з приводу ре-
формування цієї Служби,  пропозиції і коментарі щодо пакету
антикорупційних законів  зацікавлять читача. Можливо, ста-
нуть корисними для молодих правоохоронців, і для тих, хто
тільки вчиться, як захищати закон.

я завжди любив (і люблю досі) вчитися, пізнавати нове,
розширювати горизонти практичних і теоретичних знань у
сфері діяльності і не тільки. Кар’єрне зростання ніколи не було
самоціллю: з задоволенням працював, як кажуть, на кожному
щаблі службової драбини. Та мені було цікаво досягати біль-
шого, робити більше, віддавати більше, знати професійну «аз-
буку» від самого «А» і далі. Вочевидь тому в практичній
оперативній роботі в органах внутрішніх справ пройшов шлях
од рядового міліції до генерала, в науковій сфері  – до доктора
філософії,  доктора юридичних наук. Сьогодні працюю на ос-
вітянській ниві:  професор, ректор вищого навчального за-
кладу.  

Двадцять п’ять років я служив  Союзу Радянських Соціа-
лістичних Республік – країні, якої вже немає на карті  світу. І
стільки ж часу служу Незалежній Україні. Дві різні країни, дві
епохи, два світи.  Мені хотілося розказати поколінню сьогод-
нішньому, які ми – люди, народжені в Радянському Союзі, -
про що ми мріяли, до чого прагнули, як долали труднощі.

А труднощів, негараздів, звісно, вистачало. Хоча мій жит-
тєвий шлях виглядає досить успішним, однак легким його не
назвеш. були проблеми, перешкоди, злети, падіння, нові
старти. Та певним чином вони гартували мій характер, мобі-
лізовували внутрішньо на перемогу. як, скажімо, одна із «но-
велок» мого дитинства  (цей спогад певним чином також
послужив своєрідним, сказати б, емоційно-філософським по-
штовхом до написання  книги). було мені тоді років дев’ять чи
десять. я з дитинства люблю коней, тому, як видавалася
вільна хвилинка, допомагав старому конюху в колгоспній ко-
нюшні. Того дня, який мені запам’ятався надовго, також по-
рався біля своїх улюбленців.  Саме зібрали виробничу
«п’ятихвилинку». Конюх бідкався, мовляв,  бракує робочих
рук. 

-Скоро взагалі, - сказав із серцем, - нікому буде тут пра-
цювати.  От хіба що діти Насті гвоздецької, - показав рукою в
мою сторону  (а нас у Мами четверо, важко жилося, бідно,
батько не повернувся з фронту, загинув 1944-го), -  виростуть
і крутитимуть хвости волам чи доглядатимуть коней. 

Моя душа тоді збунтувала.  Стривай, то він уже визначив
мою  долю – крутити хвости волам. Ні! І хоч переживання були
надзвичайно сильні, я не опустив руки, не дозволив собі ні на
секунду повірити, що лише намальоване конюхом майбутнє
чекає на мене. Навпаки. Слова старого послужили  потужним
стимулом до навчання, насправді мобілізували мої духовні
сили  на визначення свого шляху в житті.

Прагну, щоб моя книга стала добрим стимулом для юних
читачів, молоді. Щоб спонукала не боятися нових знань, не
зупинятися перед перешкодами, не впадати у відчай,  чесно і
сміливо йти, навіть через терни, до своїх зірок.

Ось власне тому я і написав цю книгу.

Ваш Віктор Гвоздецький

P.S. Щиро вдячний Ірині Ящембській, яка погодилася
здійснити літературний запис книги.  
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Гавриленко Ігор Леонідович народився в
Казахстані: там на будівництві нового міста
Рудний працювали батьки. Дитинство і юність
пройшли в  Бучі на Київщині, де навчався в міс-
цевій школі №7 та Ірпінському індустріальному
технікумі (нині податкова академія ). Служив в
армії на Фінській затоці неподалік С-Петербурга
та на Далекому Сході неподалік Хабаровська.
Після одруження переїхав до Ворзеля, де мешкає
й донині.

Захоплюватися письменством розпочав
у шкільні роки, і вчителі передрікали з цього
майбутню професію. Але після закінчення Ірпін-
ського індустріального технікуму працював на
виробництві, а данину покликанню віддавав у пе-
ріодичних виданнях як позаштатний кореспон-
дент. 

Фах журналіста здобув у 30-річному віці в
КДУ ім.Т.Шевченка, і одразу отримав запро-
шення на заміщення вакансії в новоствореному
Центрі громадських зв’язків МВС України. Роз-
почавши на посаді  рядового співробітника,
пройшов шлях до начальника прес-центру мініс-
терства. Упродовж року працював начальником
відділу у нашому виданні «Міліція України» Заслу-
жений журналіст України.

У своїй творчості І.Л.Гавриленко завжди
тяжіє до філософського узагальнення буденних
подій, незмінно перебуває в пошуку глибинних
витоків мотивації до дії людини і великої, і зви-
чайної. Видання книжки «Матриця зради. Роз-
думи про важливе» є ілюстрацією світоглядної
трансформації автора в процесі творчого оп-
рацювання спадщини класиків світової літера-
тури. За переконанням автора - читання і
розуму додає, і звеличує.

МАТРИЦя ЗРАДИ АБО РОЗДУМИ ПРО ВАЖЛИВЕ:
НАРИСИ ТА ЕСЕЇ.

Книга нарисів та есеїв
заслуженого журналіста
України, полковника міліції
у відставці І.Л.Гавриленка
складається із двох час-
тин:перша присвячена фі-
лософському осмисленню
віковічних питань в житті
людства за текстами
творів класиків світової лі-
тератури та письменни-
ків менш відомих. Все, про
що ми знаємо і про що го-
воримо на побутовому
рівні, як то Бог, Вірність і
Зрада, Зло і Добро, Багат-
ство і Влада, Натовп і
Особистість — все це має
і глибоке філософське підґрунтя.

У другій частині автор звертається до теми сакраль-
них речей і символів української нації і держави, розмірковує
про трактування та походження святих для українців назв
і рідної мови, шукає відповіді на питання «хто ми є і чому
ми такі?» в працях  дослідників глибинної психології  укра-
їнців.

Книга розрахована на широке коло читачів.

«Люблю зраду, але не зрадників». Такі слова випадково на
очі не потрапляють – аж дух перехопило, бо краса, і все…
Можливо, й забув би колись, але трапляються дні, коли
на¬стрій ще той, і бажання зіпсувати його ще комусь - не-
пере¬борне. Потім, як мантру, нашіптував ті слова, і неквап-
ливо малював в уяві образ Октавіана Августа, римського
ім¬ператора, який це промовляв разом зі мною. Так, він ніколи
не перетинався з Іудою, хоча про зраду дещо таки знав. І міг
би розповісти. Та чи не мав часу за імперськими клопотами,
чи з інших причин не став. А шкода…

Потрапивши у пастку несподіваних роздумів, полишити їх
вже не зміг. В один із днів занотував дум¬ку, яку схопив з лету:
«Щоб зватись Іудою, потрібно бути апостолом. А хто нині
апостол? Невже ті сірі постаті, що опиняються на владному уз-
вишші внаслідок незбагненних рикошетив долі? яких іменують
Іудами. чи не завелика честь?»

Невдовзі став записувати усе, що спадало на думку в кон-
тексті зради. Що звинувачувати у зраді інших - одне з улюбле-
них занять людей. Що той, хто звинувачує - і сам не кращий. І
все це притаманне й нашому народові. Адже з причини при-
стосуванства, примиренства, мовчазної згоди всіх і кожного в
житті українців відбувається те, що заважає стати вільними, і
жити у щасті. 

А ще - штовхав у спину януш Рось: «Всього лише один Іуда
на дванадцять апостолів? Важко повірити!». І Поль Валері:
«Ніколи не судіть про людину по її друзях. У Іуди вони були
бездоганні».

МАТРИЦя ЗРАДИ
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А потім я сумнівався, чи маю так
таврувати свій народ, а отже - і себе?
Можливо питання взагалі варто ста-
вити інакше: а чи є у світі такий народ
чи людина, які б ніколи не вчиняли
зради? Став занурюватись у давню і
сучасну писемність.

Книги, які визнаються формую-
чими для доктрини сучас¬ного світу
вказують на те, що першим у контек-
сті зради згадується Люцифер. Це із
його нашіптування постало перше грі-
хопадіння праматері людства - Єви.
Але ось у чому річ, і це не моя ви-
гадка: будь-які свідчення та висновки,
навіть загальновизнані і каноні¬зо-
вані… у своїй сутності є суб’єктив-
ними. бо не може думка не залежати
від автора, навіть якщо вона безапе-
ляційно пропагується публічною вла-
дою. я тут підводжу до розуміння
того, що Люцифер є лише тим, ким
його свого часу було визнано…

Саме так, його таким визнано… В
есе «Невловимий образ» філософ-
есеїст григорій Померанц каже, що
йому важко уявити, що падіння Люци-
фера розпочалося із заздрощів.
швидше, припускає автор, з над¬мір-
них ревнощів: «Десь у часи, про які
нічого не сказано у Книзі буття, сяю-
чий ангел кинувся в бій з інерцією
творін¬ня,  з   чистої   любові  до
бога,   з  чистого  пориву  служіння.
Заздрість прийшла потім. Диявол по-
чинається з піни на вустах янгола,
який вступив у битву за добро, за іс-
тину, за справедливість…»

А дійсно, чи можемо ми припус-
тити, що названий в часі Люцифером
не бажав людям зла, та не зумів осяг-
нути справжньої сутності ще безне-
винних людських створінь? бо не
його були ті створіння. І чи не в цьому
варто шукати витоки трагічних похи-
бок подальшої еволюції? 

Про справжню природу перших
людей знав лише Творець. І якщо од-
разу після їх гріхопадіння став закли-
кати Адама і Єву до каят¬тя, то,
швидше за все, такий механізм само-
вдосконалення Сам в них і заклав.
Але коли кликав Адама, а той хо-
вався; коли запитав його, чому він хо-
вається, і хто ска¬зав йому, що він
голий, і чи не їв він плодів із забо-
роне¬ного дерева, а той відповів:
«жінка, яку Ти дав мені, вона дала
мені плід…і я їв», - мав замислитись.
Адже так, від слова до слова, Адам
став перекладати свою провину на
Єву - жінку, яку дав йому господь. А
якщо вгледітись глибше, то перший
створений Всевишнім чоловік  став
перекладати свою провину на самого
Творця. Адже це Він, Творець, винний
у тому, що дав йому таку  жінку. Отже

- справжнього каяття як акту
само¬вдосконалення, яке Творець
запрограмував і на яке очікував, у по-
ведінці першого чоловіка Він не поба-
чив. І це можна вважати першою
похибкою системи. В біблійному ви-
мірі - першою зрадою Адама.

Далі - щодо Єви: важко позбутись
відчуття, що досвід першого гріхопа-
діння вона отримала за відсутності
Адама, а якщо в часі, то ще до спіл-
кування з Адамом як з першим чоло-
віком. Адже на докір Творця, - «що ти
накоїла?» - Єва не стала каятись, і з
цього можна зробити висновок, що
справжньою жінкою вона вже стала.
А коли розпочала виправдовуватись,
то також переклала провину на ін-
шого: «Змій спокусив мене…»

Опісля такого господь насправді
розгнівався і спові¬стив кожному про
накладене на них покарання: Єві - «у
муках народжуватимеш…»; Адамові -
«у поті чола ти їсти¬меш хліб…»;
дияволові, який ховався у змієві -
«проклятий ти…»

Вже після вигнання із Раю у
Адама і Єви почали на¬роджуватися
діти. як сказано в біблії, першого
сина вони назвали Каїном, другого -
Авелем. Каїн обробляв землю, Авель
пас овець. Авель був добрим і лагід-
ним юнаком, Каїн - злим і жорстоким.
Тут варто замислитись, чому той, хто
народився другим, і пас отари овець,
отри¬мав добрий і лагідний характер,
а хто був первістком, і обробляв
землю - злість і жорстокість? Невже
заняття першого, землеробство, було
тяжчим і менш вдячним, ніж у другого
сина, і це відбилося на його харак-
тері? А можливо причина в іншому? В
спадковості? І якщо це дійсно спад-
кові схильності, то ми, українці, в
своїх генах маємо більше від Авеля,
чи від Каїна? Від орачів, чи від скота-
рів? Хоча відповідь на це питання
нами вже отримано: за переказами,
це нашим пращурам було скинуто з
неба Золотого плуга, і саме вони по-
дару¬вали світові культуру осілого
землеробства. 

Отже, згідно Заповіту, обидва сини
Адама і Єви у визна¬чений час відда-
вали пожертву богу: Каїн - врожай
землі, Авель - від своєї отари. І все
було добре, але одного разу пожертву
Авеля бог прийняв, бо дим жертов-
ного багаття здіймався до небес, а по-
жертвою Каїна бог знехтував - дим
стелився над землею. Каїн став за-
здрити братові, і одного разу він по-
кликав Авеля у поле, і там його вбив.
Вирок бога: «За це ти будеш прокля-
тий і поневіря¬тимешся світом».

Замість вбитого Авеля бог дав
Адамові і Єві втіху у третьому синові

- Сифі, а згодом ще в багатьох дітях.
Діти зростали, і вже від дітей Адама і
Єви рід люд¬ський швидко розмно-
жився. Від Сифа пішли благочестиві і
добрі люди, від Каїна - нечестиві і злі.
Так каже біблія. Спочатку нащадки
Сифа жили окремо від нащадків
Каїна, зберігали віру в бога і майбут-
нього Спасителя. Але згодом стали
брати собі за дружин дочок з нащад-
ків Каїна, і стали переймати від них
погані звички, розбещуватись і забу-
вати істинного бога.

За якийсь час нечестя між людьми
дійшло такої межі, що із усіх людей
вірним богу залишився лише один
нащадок Сифа - праведний Ной із
своєю родиною. господь, бачачи все
це, все ж неодноразово вибачав
лю¬дям. Але люди ще з тих часів за-
лишалися лише людьми, і навіть не
намагалися стати на шлях виправ-
лення. І увірвався терпець у бога, і
змив Творець скверну людську все-
поглинаючим Вселенським Потопом.
І помилував лише праведного Ноя і
його сімейство, даючи своїм створін-
ням ще один шанс на каяття та засе-
лення тверді земної благоче¬стивим
людом.

Троє синів Ноя, які увійшли з бать-
ком у Ковчег, були Сим, Хам і яфет -
прабатьки народів сучасного світу
(ми, українці, від яфета). Нащадки
Ноя швидко розмножувались, і трива-
лий час жили разом. Але з часом гос-
подь, спостерігаючи за людьми, став
помічати, що Його створіння, живучи
разом, дедалі більше переймають
один від одного зовсім не добрі, а
лише злі риси, нічому доброму не
вчаться, і лише злого прагнуть. І вирі-
шив Творець вчинити змішання мов, і
розділив людей на окремі народи, і
дав кожному народові окреме зав-
дання і мету в житті. І розійшлися від-
тоді люди по усій землі.

Але і у місцях проживання, визна-
чених Творцем, люди не покаялись. І
Творець змушений був знову йти на
запровад¬ження штучної селекції,
про що свідчить хоча б зруйнування
Ним міст Содому і гоморри як най-
більш нечестивих на землі. Але, на-
певне, таких випадків було більше.

як тут не згадати слів Марка Ав-
релія, римського імпе¬ратора, філо-
софа-стоїка (121—180): «Люди
будуть робити одне й те ж, як ти не
бийся».

І щоб розірвати цей гріховний лан-
цюг, а саме - пород¬ження злом но-
вого зла, Творець відправляє на
землю свого Єдинородного Сина -
Ісуса, аби спокутав гріхи створінь
Його, і навернув людей на шлях пра-
ведний.
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* * *
Тут ми впритул наближаємось до

акту Розп’яття, яке є апогеєм світової
історії, позначеної безпрецедентною
зрадою обраним богом народу свого
Покровителя через відречення від
Його Єдинородного Сина. Отже, бу-
демо говорити про зраду, а саме про
ту її сторінку, де на історичній арені
з’являється постать Іуди.

Про якого кажіть - зрадник! Ка-
жуть, що це саме він, один, зрадив
Христа…

Але, як і у випадку з Люцифером,
постає запитання: а чи можна всю
відповідальність за подію, яка щонай-
менше змі¬нила хід світової історії, і
провину за те, що потім сталося з Ме-
сією, покладати на одну людину? На-
віть апостола? Адже з багатьох
джерел, які заслуговують на довіру,
вимальо¬вується картина така, що
Ісуса зрадив не один Іуда - Ісуса
зрікся увесь народ, до якого Він прий-
шов. За незначним виключенням...

Далі - виникає також сумнів щодо
причетності до зречення від Сина бо-
жого представників лише одного на-
роду. Так, це відбувалося не на якійсь
іншій, а саме на землі древньої Іудеї.
Але за висновками сучасних дослід-
ників усі ми діти від однієї матері -
Єви (от чи від одного батька? Кажуть,
що так, і в це, принаймні, потрібно ві-
рити). Тому можна припустити, що
опосередковано Сина божого зрек-
лося усе людство, якщо богом обра-
ний народ так учинив. Зраджували
Ісуса в Єрусалимі і бездіяльністю,
хоча кажуть — лише дією; зраджу-
вали і мовчанням, хоча кажуть - лише
словом. Хтось казатиме, що не було з
боку наших пращурів акту прямої дії,
але - кими були на той час наші пра-
щури, і де були вони на той час?

Та повернімося до Святого
письма, канонічних свідчень. В них
вказується, що справжнім і одноосіб-
ним винуватцем зради Христа є все
таки Іуда. я тут замовкаю, ставлю три
крапки, і відходжу убік. Адже чи мені,
малій людині, щось в цій історії спрос-
товувати чи стверджувати?

* * *
Але куди подіти нові знання? Адже

якщо в сиву давни¬ну книги писалися
виключно для обраних, і про можли-
вість їх трактування простолюдинами
навіть не йшлося, то не так зараз. І
розмірковуючи над фактами священ-
ної історії, я з острахом, але ж зали-
шаю за собою право у дещо
вчитатись, вгледітись. бо куди подіти
генетичну схильність до заперечення,

продемонстровану ще праматір’ю
людства Євою ще під час її пе¬ребу-
вання в Едемському саду, і успадко-
вану нами? І гортаючи свідчення
авторів різних епох, присвячених
одній події - зраді, що призвела до
розп’яття Христа, ловлю себе на
думці, що фіксуючи погляд на силуеті
Іуди, я бачу за його спиною, в його
штучно збільшеній тіні постаті інших
людей, які також зрадили, але потім
свідчили проти нього як єдиного зрад-
ника.

Один із найяскравіших, на мою
думку, мистецьких описів цієї
скор¬ботної і водночас величної події
знаходжу у творі Леоніда Андрєєва
«Іуда Іскаріот», написаному ще в 1907
році. Уважно спостерігаючи за авто-
рським трактуванням вже ві¬домих
біблійних текстів, і не побачити за
спиною Іуди інших тіней дійсно що
важко. бо вони там були. А ось кому
вони належали, хто упізнає і розпіз-
нає їх по справах їхніх - те і від нас за-
лежить.

* * *
Витяги із тексту Леоніда Андрєєва

відібрані мною із влас¬них міркувань,
і подані з коментарями у власному пе-
рекладі. Отже…

«Ісуса Христа багато разів попе-
реджали, що Іуда з Каріоту — людина
надто дурної слави, і його потрібно
остеріга¬тись. Одні з учнів, що бували
в Іудеї, добре знали його самі, інші
багато чули про нього від людей, і не
було жодного, хто міг би сказати про
нього добре слово».

Письменник так психологічно
тонко досліджує рефлексії і мотивації
Іуди, що спостерігаючи за дійством, за
його психологічними поєдинками з ін-
шими апостолами (і ніколи - з Хрис-
том), ми отримуємо змогу заглянути
за лаштунки особистості, зрозуміти
внутрішній світ як самого Іуди, так і
взагалі людини. бо усі ми - плоть від
плоті. В окремих сценах можемо впіз-
навати і себе, і не лише в просто¬лю-
динах із натовпу, а і в апостолах.
Адже Творець усіх людей створив за
образом і подобою Своєю. І якщо на-
віть обрані виявляли і зневіру, і роз-
губленість, і страх, то що вже казати
про нас, людей малих?

«Не послухався їхніх порад Ісус…
Із тим духом світлого протиріччя, який
нестримно вабив його до знедоле-
них…він рішуче прийняв Іуду і залу-
чив його до кола обраних».

Здавалося б, навіщо це Ісусу?
якщо від самого початку Він знав (а
інакше й бути не могло), що Іуда Його
зрадить? Хіба не можна було обійтись
взагалі без зрадника? Складається

враження, що посилаючи на землю
Свого Сина Ісуса замість Себе, Тво-
рець робить це з метою повто¬рення
ситуації із зрадою Його Самого ще
Адамом і Євою. І хоче побачити, як
поводитимуть себе вже нащадки пер-
ших людей, що зрадили, і чи зміни-
лися вони. Отже, за вселенським
задумом акт зра¬ди Сина божого
Ісуса Христа нащадками Адама і Єви
був, ймовірніше за все, запрограмова-
ний.

Отже, якщо без зради аж ніяк, то
зрадником могла бути лише набли-
жена, довірена людина. Дуже влучно
з цього приводу висловився в своєму
вірші мій колега, журналіст і поет Іван
Левченко: «Недруги не зраджують ні-
коли…» Отже, ймовірно, що алгоритм
народження зрадника в сере¬довищі
своїх, обраних, був також запрограмо-
ваний свідомо. В цьому, напевне, й
полягала логіка Творця, не запере-
чена Ісусом, щодо залучення до кола
обраних Іуди. якщо йому і відводи-
лася роль зрадника у майбутньому, то
спочатку він мав стати одним із на-
ближених.

За відомими текстами Іуда й на-
справді намагався виправ¬дати до-
віру Христа,  і стати не просто
обраним, а кращим із обраних. Адже
хто такі вони, інші апостоли, в порів-
нянні з ним, - розмірковує Іуда: якісь
там рибалки… Іуду невдовзі не то
обирають, не то призначають відпові-
дальним за скарб¬ницю громади
учнів Ісуса, і він натхненно береться
за справу. І виконуючи свої обов’язки,
повсякчас намагається виділитись з
поміж інших. У своєму бажанні бути
кращим Іуда інколи перетинає при-
йнятну для Учителя лінію мораль-
ності, але вважає такі дії
виправданими. Адже хоче лише
добра. якось він навіть рятує Ісуса і
решту апостолів від побиття
камін¬ням. Але як? Хитруючи, кажучи
неправду, тільки б виплу¬татись із
прикрої ситуації зараз, а потім - якось
складеться. Того разу він вмовляє
селян не жбурляли камінням в Ісуса і
його апостолів, і не зважати на слова
Учителя про царство боже, бо ніякий
Ісус не месія, а проста людина, яка
понад усе любить гроші. І промов-
ляючи це, Іуда не сумнівається, що
чинить правильно, бо інакше їх усіх
закидають камінням. І щиро сподіва-
ється, що Учитель його дії схва¬лить.
Та в черговий раз він помилився: Ісус
не лише не схвалив таких дій, а ще й
докоряв.

У Леоніда Андрєєва про це ска-
зано так: «І знову очікував Іуда поздо-
ровлень, хвалінь і вдячності, і
виставляв на очі драний одяг, і бре-
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Валентин ВАКУЛОВИЧ

Спогади слідчого

СПРАВИ СПОРТИВНІ
Людям, які присвятили себе професії слідчого,

доводиться занурюватися у несподівані хит-
росплетіння життєвих обставин з тим, щоб з
максимальною точністю з'ясувати і відтво-
рити всі нюанси поведінки особистості, дати
правову оцінку її діям, встановити причину, яка
підштовхнула особу на вчинення злочину.

Існує думка, що не буває двох схожих злочинів.
І це дійсно так. Хтось скоює злочини в сфері
особистих відносин. Хтось у сфері виробниц-
тва, будівництва, торгівлі, науки, медицини,
спорту і т. д. Скрізь любителі поживитися за
рахунок держави або за рахунок інших осіб зна-
ходили і продовжують знаходити лазівки і мож-
ливості для задоволення своїх кримінальних
інтересів.

У цій публікації мова піде про злочини,
пов'язані з настільним тенісом.

хав, що били його, - але і цього разу
був… обманутий». Відчуваючи образу, в
безсиллі щось змінити, Іуда починає шу-
кати співчуття у інших апо¬столів, особ-
ливо Фоми: «чому він не любить мене?
чому він любить тих? Хіба я… не кра-
щий, не сильніший за них? Хіба не я вря-
тував йому життя, поки ті бігли,
зігнувшись, як боягузливі собаки?»

З часом зрозумівши, що всі засоби
для переконання Ісуса у своїй вищості
над іншими апостолами не спрацьову-
ють, що і апостоли, яких він внутрішньо
зневажав, навіть рівним собі його не вва-
жають, Іуда починає думати про помсту.

І ось я у вас запитую: як він міг сам
наважитись на таке, якщо в Святому
письмі говориться, що жодна волосина
не впаде з голови когось без Його на те
волі? Щось тут замовчується...

Отже, невдовзі Іуда здійснив «…пер-
ший рішучий крок до зради: таємно від-
відав первосвященика Анну, розповів
про проповіді Ісуса й чудеса, ненависть
його до фарисеїв і храму, про порушення
ним закону і, нарешті, про бажання відіб-
рати владу у церковників і створити своє
особливе царство…»

Первосвященик Анна, розмірко-
вуючи, начебто поміж ін¬шим запитує в
Іуди: напевне в Ісуса багато учнів, і вони,
напевне, дуже люблять свого вчителя, і
якщо ми захочемо взяти його, як ти
радиш, то чи не заступляться вони, чи не
зчинять повстання? Та Іуда засміявся:

«-Вони? Ці перелякані собаки, які вті-
кають, лише хтось нагнеться за камін-
ням. Вони!

-Хіба вони такі погані? - холодно за-
питує Анна.

-А хіба погані тікають від хороших, а
не хороші від поганих? Хе! Вони хороші,
і тому втечуть. Вони хороші, і тому вони
сховаються. Вони хороші, і тому вони
з’являться лише тоді, коли Ісуса треба
буде класти в домовину. І вони покла-
дуть його самі, а ти тільки страть!

-Але ж вони люблять його? Ти ж сам
казав...

- Свого вчителя вони завжди люб-
лять, але більше мерт¬вим, ніж живим.
Коли вчитель живий, він може запитати
у них урок, і тоді їм буде погано. А коли
вчитель вмирає, вони самі стають вчите-
лями, і погано робиться вже іншим!»

«Коли вчитель вмирає, вони самі ста-
ють вчителями!» Усвідомивши, про що
насправді йдеться в цьому діалозі, я ці-
пенію: в одному реченні - і про сутність
людських стосунків, і про долю вчителя
(вождя, керівника), і про ставлення до лі-
дера інших людей, і про людей хороших
і поганих. Взагалі ж, глибинна сутність
текстів, присвячених життю і величі
Христа - вона вражає!

(Продовження у наступному номері)
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СПОГАДИ
“МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ” 5-6`2016

Захоплююча гра в пінг – понг, охопивши майже всю Єв-
ропу, проникла в кінці Х1Х ст. і у Росію . Спочатку – як роз-
вага.

Після жовтневої революції, в 20 – х роках, захоплення
цією грою прогресувало, але носило стихійний характер.
Перші змагання в Москві, Ленінграді і у першій столиці Ук-
раїни – Харкові, почали проводитися з 1927 р. - того ж року
до СРСР приїхала перша закордонна команда настільного
тенісу, яка складалася з англійських пролетарів.

Особливо активно розвиток настільного тенісу почалося
після Великої вітчизняної війни 1941 – 45 р. р. Перші Все-
союзні юнацькі змагання з настільного тенісу пройшли в
1952 р. у Харкові. Радянські тенісисти демонстрували ви-
соку спортивну майстерність на європейських і світових
аренах. Серед них З. Руднова, С. грінберг, Л. балайшите,
Р. Аверін, С. гомозков, Н. Новіков та ін. Їх високі досягнення
на міжнародній арені сприяли масовому розвитку настіль-
ного тенісу в СРСР. якщо в 1958 р. цим видом спорту в
країні займалося 204 тис. осіб, то в 1983 р. тільки в Україні
налічувалося понад 721 тис. тенісистів, серед яких багато
дітей. Настільного тенісу навчали в дитячих спортивних
школах, у спортивних секціях на підприємствах і в загаль-
ноосвітніх школах. Тенісні столи стояли в парках, у дворах,
у зонах відпочинку, в приміщеннях і т. д. Держава знаходила
кошти для фінансування розвитку настільного тенісу, але
цим користувалися і нечисті на руку ділки, в тому числі ві-
домі спортсмени.

При одному з великих київських підприємств, недалеко
від центру міста була організована і успішно функціонувала
дитячо – юнацька спортивна школа. Діти співробітників під-
приємства, а також з довколишніх житлових будинків з за-
доволенням відвідували безкоштовні на той час заняття в
ДЮСш. Зручне розташування, кваліфікований персонал
приваблювали дітей і молодь. Особливою популярністю ко-
ристувалося відділення настільного тенісу, яким керувала
відома далеко за межами СРСР спортсменка , учасниця і
переможниця багатьох міжнародних турнірів. багато вва-
жали за честь тренуватися саме у неї. Вихованці ДЮСш
часто виїжджали на змагання в інші міста СРСР, стабільно
показували високі спортивні результати. Ім'я тренера за-
вжди було на слуху у громадськості , її авторитет був на
найвищому рівні. Високому авторитету тренера сприяли й
інші обставини. Вона вела скромний спосіб життя, прожи-
вала у звичайній київській квартирі в типовому будинку, з
усіма була привітна й ніколи не демонструвала яким - не-
будь чином свою перевагу над іншими. Тому ніхто не здога-
дувався, що в особистому житті улюбленого тренера не все
складалося благополучно. Її чоловік заборгував велику суму
грошей, які треба було повернути. Інакше могли виникнути
серйозні проблеми, і не лише матеріального характеру.

І вирішення цих проблем лягло на жіночі плечі. Вихід із
ситуації необхідно було шукати негайно.

Тренер ( умовно назвемо її Ніною Єрмаковою) будучи в
душі глибоко порядною людиною , після важких роздумів
прийняла для себе непросте рішення – рятувати близьку їй
людину у будь-який спосіб. А спосіб вона знайшла такий –
взяти гроші у держави, яка виділяла значні суми на розви-
ток фізичної культури і спорту в країні. Взяти незаконно, ви-
користовуючи і своє посадове становище, і знайомства, і
свій авторитет.

У той час численні спортивні товариства : «Динамо»,
«Трудові резерви», «Колос», «Авангард» та ін. часто прово-
дили як всесоюзні , так і республіканські змагання з настіль-
ного тенісу. Проходили ці змагання у багатьох містах країни
і фінансувалися з державного бюджету. Н. Єрмакова вирі-
шила присвоїти необхідну суму грошових коштів шляхом
складання фіктивних документів про участь її вихованців у

змаганнях. Використовуючи знайомства і зв'язки, за спри-
яння своїх колег у різних регіонах країни вона складала фік-
тивні звіти про участь у змаганнях своїх підопічних у різних
містах. До цих звітів додавалися зібрані, наприклад, у про-
відників поїздів залізничні квитки, які не були тоді іменними.
Оформлялися фіктивні довідки про проживання спортсме-
нів в будь – яких гуртожитках. Фіктивними актами списува-
лися талони на харчування спортсменів. І, найголовніше,
оформлялися фіктивні протоколи змагань за участю її ви-
хованців. Ці протоколи були основним підтвердженням
участі в змаганнях зазначених в них спортсменів.

Після цього Ніна Павлівна складала фінансовий звіт про
виїзд у відрядження, подавала підроблені документи і отри-
мувала в касі підприємства зазначену у звіті суму грошей,
які привласнювала. був реалізований ще один спосіб неза-
конного отримання грошей. Єрмакова не тільки вивозила
для участі у змаганнях своїх учнів, але й продовжувала вис-
тупати сама. Перемога над нею давала можливість моло-
дим спортсменам підвищити свій спортивний розряд,
отримати звання кандидата у майстри спорту або навіть
майстра спорту.

За відповідну винагороду Єрмакова за попередньою до-
мовленістю навмисне програвала молодим спортсменам,
які після цього отримували можливість кар'єрного росту. Ви-
лучивши необхідні документи і допитавши свідків у Москві,
баку, Єревані, Тбілісі і в ряді інших міст мною ці документи
були пред'явлені тренеру. Вона була ознайомлена також і з
показами свідків, які заперечували участь її команди в ба-
гатьох змаганнях.

Ніна Павлівна не стала заперечувати очевидні факти і
докладно розповіла про всі епізоди скоєних злочинів і про
те, куди були витрачені привласнені нею гроші. Дії Єрмако-
вої були кваліфіковані як розкрадання державних грошових
коштів в особливо великих розмірах. В якості запобіжного
заходу на досудовому слідстві їй було обрано підписку про
невиїзд. Незважаючи на рекомендації і навіть вимоги вищих
процесуальних інстанцій, її заарештувати. Суд засудив Єр-
макову до позбавлення волі, але з урахуванням її особис-
тості і пом'якшуючих провину обставин, термін перебування
у місцях  позбавлення волі визначив нижче найнижчої межі.

За поданням слідчого Держкомспорт СРСР зробив від-
повідні оргвисновки, а також посилив контроль за організа-
цією проведення спортивних заходів на всіх рівнях.
Розслідування в рамках даної кримінальної справи пока-
зало наскільки важливий спорт не тільки як засіб зміцнення
здоров'я людини. Коли під час обшуку у обвинуваченої
бачиш масивний срібний свічник, отриманий нею особисто
з рук Королеви Великобританії, як визнання спортивних за-
слуг, коли тримаєш в руках інкрустовану дорогоцінним ка-
мінням шаблю, подаровану останнім, тридцять п'ятим
шахом Ірану Мохаммедом Реза Пехлеві спортсменам твоєї
країни під час його візиту до Єревану , коли йдеш по Вели-
кій Спортивній Арені найбільшого на той час в Європі і в
світі Олімпійського спорткомплексу в Лужниках у Москві, де
здобуто багато перемог , у тому числі і українськими спор-
тсменами, ти розумієш, що спорт – це потужний важіль для
підвищення авторитету країни, формування поваги до на-
роду цієї країни. І ти особливо чітко усвідомлюєш, що ці ус-
піхи мають досягатися високоморальними методами. як
показує практика, важливу роль в цьому можуть зіграти і ор-
гани досудового слідства. Хочеться вірити , що співробіт-
ники органів досудового слідства України здатні
забезпечити професійний підхід до вирішення завдань
щодо запобігання, виявлення та розслідування криміналь-
них правопорушень, у тому числі й в області спорту, тим
самим внести свій внесок у зміцнення іміджу України, як су-
веренної держави.


