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Конкурс творчих робіт в рамках всеукраїнської кампанії «Міліція під контролем» проводився в два ета-
пи з лютого по листопад 2012 р. До розгляду приймались фото, аматорські відеороботи і публіцистичні 
матеріали на тему дотримання прав людини працівниками міліції.

Конкурс ініціювала Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохо-
ронних органів за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Мета конкурсу – привернути увагу до проблеми дотримання прав людини правоохоронцями, а також 
показати самим правоохоронцям, які саме недоліки у їх роботі хвилюють суспільство і спонукати до 
покращення ситуації.

Роботи розглядались у таких номінаціях:
1. «Українська міліція – крок у Європу» – перспективи розвитку та реформування правоохоронних 
органів;
2. «Іржа міліцейського мундиру» – висвітлення найбільш актуальних недоліків в дотриманні прав 
людини; 
3. «Народ та міліція – час порозумітися» – проблемні питання взаємодії з громадськістю.

Переможці конкурсу отримали грошові винагороди, а роботи учасників були опубліковані 
організаторами на Інтернет-сайті www.umdpl.info.

Вже другий рік поспіль Асоціація УМДПЛ проводить конкурс творчих робіт 
«Міліція під контролем». За цей час свої сили в такому екстремальному виді 
творчості, як висвітлення роботи правоохоронців, спробували більше сотні 
конкурсантів. Конкурс став справжнім майданчиком для суперництва учас-
ників моніторингових кампаній, які періодично проходять по всій Україні. 
Волонтери фіксують все, що відбувається під час моніторингу, на фото та 
відео, описують свої пригоди в публіцистичних роботах і надсилають їх до 
участі у конкурсі. Це постійно додає інтересу суспільства до такої форми 
громадського контролю міліції, а міліцію, в свою чергу, спонукає реагувати 
на думку громадськості та ставати кращою. В цій збірці пропонуємо вашій 
увазі позитивні і негативні сторони української міліції очима учасників кон-
курсу.

Вадим Пивоваров,
виконавчий директор
Асоціації УМДПЛ
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Юрій Бєлоусов,
представник Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини з питань реалізації 
національного превентивного 
механізму

Аркадій Бущенко,
виконавчий директор
Української Гельсінської
спілки з прав людини

Наталя Козаренко,
член Правління
Асоціації УМДПЛ

Тетяна Печончик,
керівник Центру інформації 
про права людини

Тетяна Мазур,
виконавчий директор
Представництва
Міжнародної Амністії
в Україні
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Василина Яворська,
менеджер програми
«Верховенство права»
Міжнародного Фонду
«Відродження»

Сергій Швець,
начальник Управління Офісу
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 

Юрій Чумак,
керівник Харківського осередку Асоціації УМДПЛ, 
член правління Харківської обласної організації
Національної спілки журналістів України

Наталія Ісаєва,
член Правління Благодійної
організації «Всеукраїнська Ліга 
«Легалайф»

Максим Щербатюк,
юрист Української
Гельсінської спілки
з прав людини



ПЕРЕМОЖЦІ ПЕРШОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ

5

Номінація: «Народ та міліція – час порозумітися»
І місце, Андрій Лохматов, м. Миколаїв
ІІ місце, Марина Новікова, м. Сімферополь
ІІІ місце, Володимир Павленко, м. Запоріжжя

Номінація: «Iржа міліцейського мундиру»
І місце, Вікторія Кобиляцька, м. Черкаси
ІІ місце, Ольга Веснянка, м. Київ
ІІІ місце, Володимир Сиротенко, м. Херсон

Номінація: «Українська міліція – крок у Європу»
І місце, Анна Бандурка, м. Київ
ІІ місце, Ольга Комарницька, м. Луцьк

Окрема відзнака журі
Марина Говорухіна, м. Київ

Публіцистичні матеріали

Відео

Номінація: «Народ та міліція – час порозумітися»
І місце, Олексій Смірнов, м. Рівне
ІІ місце, Андрій Діденко, м. Київ
ІІІ місце, Олег Мартиненко, м. Київ

Номінація: «Iржа міліцейського мундиру»
І місце, Олександр Солонець, м. Черкаси
ІІ місце, Вадим Пивоваров, м. Київ
ІІІ місце, Марина Говорухіна, м. Київ

Номінація: «Українська міліція – крок у Європу»
І місце, Денис Мацол, м. Сімферополь
ІІ місце, Вадим Алтухов, м. Макіївка, Донецької області
ІІІ місце, Вадим Алтухов, м. Макіївка, Донецької області

Номінація: «Народ та міліція – час порозумітися»
І місце, Петро Євтушенко, м. Черкаси
ІІ місце, Сергій Перникоза, м. Київ
ІІІ місце, Вадим Пивоваров, м. Київ

Номінація: «Iржа міліцейського мундиру»
І місце, Ольга Кудріна, м. Вінниця
ІІ місце, Андрій Лохматов, м. Миколаїв
ІІІ місце, Михайло Каменєв, м. Київ

Фото
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Есе щодо основ реформування міліції
I місце

Номінація «Українська міліція – крок у Європу»,

Анна Бандурка, м. Київ

Українське суспільство прийшло до висновку, що 
міліцію треба реформувати. Озирнувшись на досвід 
«Великого сусіда», почали з назви. Наразі точиться 
купа дискусій на тему того, як мають називатися пра-
воохоронні органи України – залишити стару назву, 
запозичити прийняту на Заході, тобто «поліція» чи 
вигадати абсолютно нову?

Мені здається, це другорядне рішення. Рефор-
мування міліції має відбуватися не з назви – міліцію 
ніколи не будуть називати «міліцією», адже вона, як 
би там не було, залишається в наших головах антаго-
ністом громадянського суспільства – репресивним ме-
ханізмом держави. «Реформувати» треба її прізвисько 
– індикатор суспільного відношення до міліції.

Аналізуючи сленг доступних мені індоєвропейських 
мов, доводиться визнати, що поваги до міліціянтів (по-
ліцейських) бракує як у Франції, так і в Великій Брита-
нії, а також в США, Іспанії та Німеччині. Список можна 
продовжити, однак примітно інше. Міліцію (поліцію) 
не люблять по всіх куточках світу, однак не люблять 
по-різному. Десь їх називають копами, десь іншомов-
ними еквівалентами слова «лягавий», десь «биками», 
«простаками», навіть «свинями». І лише на пострадян-
ському просторі їх порівнюють зі сміттям! «Мусора» з 
наголосом на останній склад звучить з вуст навіть ціл-
ком, як вони себе вважають, інтелігентних громадян, не 
знаючи, що «мусор» – жаргонна абревіатура від «мос-
ковского уголовного сыска оперативный работник». 

Можна зрозуміти коріння такого відношення до 
представників правоохоронних органів, покликаних 
нас захищати. Живучи у викривленому суспільстві 
з деформованою системою цінностей, з подвійними 
стандартами, корупцією та соціальною несправедли-
вістю, громадське обурення повинно бути спрямова-
не на щось. Втомившись від, говорячи метафорично, 
Системи, воно вимагає винних і знаходить їх в особах 
правоохоронців, припускаючись однієї з найбільших 
логічних помилок – підміни понять. Ототожнюючи 
міліціянтів з Системою, ми нівелюємо те, за що боре-
мося – ми відмовляємо в праві на повагу, яке вимагає-
мо для себе та своїх співвітчизників, цілому прошарку 
українського суспільства.

В пам’яті надовго залишаться знущання з правоохо-
ронців, якими оточили периметр навколо Верховної 

«Народ та міліція – час порозумітися». Міліція з народом –
так починається довіра. ІІІ місце. Олег Мартиненко, Київ
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Ради України під час помаранчевих подій. Як їм встром-
ляли квіти в щити, плювали в обличчя, драконили, як 
лаяли, коли їм довелося охороняти Печерський суд в м. 
Києві під час розгляду резонансних кримінальних справ. 
За що ми їх ненавидимо? За їх роботу! Міліція – вико-
навчий орган, а, отже, міліціянти – «виконують». Ніхто 
тоді не подумав, що, можливо, вони тут не за покликан-
ням серця, а за наказом, чи за рішенням суду, за розпоря-
дженням влади. Чи нам подобалося би якби міліціонери 
були не дисципліновані та не виконували своїх обов’яз-
ків, не ними придуманих. Піддаючись захопливому виру 
емоцій, можна докорити: чому ж тоді вони не ослуха-
лись? Тому що міліція – це сфера, де ослух неприпусти-
мий. В міліції неможна створювати прецедент ослуху 
заради все тієї ж громадської безпеки та спокою. Тому 
що ослух – це прийняття рішення, яке може бути як пра-
вильним, так і ні. Задля мінімізації хиби, його повинен 
приймати досвідчений начальник, який мав би пройти 
до свого призначення весь шлях самотужки, починаючи 
з посади інспектора чи рядового міліціонера.

На жаль в Україні є посадовці як в погонах, так і 
без, які того шляху не знали, тобто без практичного 
досвіду та належних знань. Найбільша дурість україн-
ської верхівки – практика «подяки» кріслом міністра 
штатським політикам за підтримку на виборах та в 
боротьбі за владу. Таким посадовцям чхати на честь 
мундира, на суспільну неповагу до міліції, адже її ко-
ливання їх реально не зачіпляють, і на самих міліціян-
тів, які за мізерні гроші виконують небезпечну роботу, 
за яку їх ще й називають сміттям. 

Це погляд з іншої сторони. Звичайно,  існує коло-
сальну проблему корумпованості правоохоронних 
органів, жорстке поводження з боку міліціянів по 
відношенню до затриманих, бездіяльність, а іноді й 
їх безпорадність у деяких ситуаціях. Однак, міліціян-
ти – це не янголи, що спустилися з небес – праведні 

та безгрішні. Це, в першу чергу, живі люди з плоті та 
крові. Одягаючи форму на вісім годин робочого часу, 
вони не стають ідеальними. Вони також хочуть їсти, 
пити та спати в теплі. Вони залишаються такими як і 
їх народ, який рекрутував їх до міліцейських лав. Вони 
іншими й не можуть бути, залишаючись кровинкою, 
частинкою українського суспільства. Поки в нашому 
суспільстві панують неповага до закону, нездоровий 
образ життя, падіння духовності і моралі, міліція буде 
мати такі ж вади але ми хочемо аби в її рядах цього не-
гативу було менше, щоб міліція була нам в дотриманні 
закону і доброчесності за приклад. А поки що міліція 
така як і ми – українське суспільство.

Це не виправдовує вище перелічених вад. Однак, 
офіційне покращення матеріального забезпечення 
працівників міліції дає неабиякі результати у викорі-
ненні корупції в правоохоронній сфері. Маємо при-
клад Грузії. Проте, ми тут безсилі. Це обов’язок дер-
жави та можновладців, що її ототожнюють. Однак, і 
людина не єдиним хлібом живе. Недаремно право на 
повагу до гідності закріплено в статті 28 Конституції 
України, а права людини – це парафія громадянсько-
го суспільства. Принаймні не називати їх «мусорами», 
здається, не складним.

Наше суспільство – в патовій ситуації, змінити яку 
можуть лише рішучі дії. Я в жодному разі не закликаю 
до революції в Марксовому розумінні - я закликаю до 
революції свідомості. Коли суспільство почне поважа-
ти роботу рядових міліціянтів, вони почнуть її більш 
сумлінно виконувати і, можливо, тоді перші зміни в 
Системі почнуться з «низів». Якщо ми хочемо поваги 
до себе, потрібно поважати інших, принаймні, на чию 
повагу ми розраховуємо.
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II місце

Номінація «Iржа міліцейського мундиру»

Ольга Веснянка, м. Київ

Напередодні «Євро-2012» у Києві озброєні напад-
ники розігнали найбільший ромський табір. Однак си-
лою проблему співіснування з циганами не вирішити, 
критикують правозахисники.

Близько сімдесяти мешканців ромського табору на 
вулиці Березняківський у Києві після збройного напа-
ду невідомих поїхали зі столиці. Як твердять очевид-
ці, невідомі підпалили намети, залякували мешканців 
табору пострілами з вогнепальної зброї, наказували 
«щезнути з Києва». Президент Конгресу ромів України 
Петро Григоріченко й експерт Конгресу національних 
громад України В’ячеслав Ліхачов, які були свідками 
подій, припускають, що спалення табору пов’язане з 
підготовкою до «Євро-2012». Намети ромських родин 
розташовувались поблизу залізничних колій, де кур-
сують нові потяги «Київ-Харків». Роми мешкали по-
близу звалища, де збирали металобрухт.

Колишня мешканка табору Рита розповіла DW, 
що впізнала в нападниках міліціонерів. Після того, 
як табір згорів, за її словами, приходив чоловік у ци-
вільному одязі разом з дільничним і фотографував 
квитки ромів на потяги до Закарпаття, звідки ті ко-
лись приїхали. Жінка каже що більшість ромів з того 
поселення вже повернулись до Берегово, залишились 
у Києві лиш дві багатодітні родини, які вимушені пе-
реховуватись нині, збирають металобрухт, аби зібрати 
гроші на квитки на потяг. Григоріченко зауважує, що 
раніше приходив до табору дільничний, який завжди 
добре до них ставився, бо знав, що ці роми не замішані 

«Євро-2012»: ромам не місце у Києві?
в криміналі, й попереджав, що до «Євро-2012» мають 
поїхати, інакше «будуть проблеми».

Міліція заперечує

Речник київської міліції Ігор Михалко у розмові з 
Deutsche Welle заперечив існування наказів щодо «за-
чисток» Києва від безпритульних чи ромів. Він каже, 
що триває службова перевірка за інформацією про 
участь міліції у підпалі, але попередньо – «правоохо-
ронці не були задіяні». На запитання щодо розсліду-
вання підпалу, Михалко відповідає – поки немає заяви 
про злочин, дзвінка на 102 чи скарги до прокуратури, 
то й не розслідують.

Ліхачов, що веде моніторинг проявів ксенофобії в 
Україні, каже – таки підпали ромських поселень вже 
були і в Києві, і в Одесі, але офіційно злочинців ніколи 
не було встановлено. На його думку, безпечніше ро-
мам жити на «малій батьківщині», в даному разі – на 
Закарпатті, де в декотрих з них є будинки, оточуючі 
ставляться з більшим розумінням. Хоча, як уточнює 
правозахисник, і там роми потерпають від неправо-
мірних дій міліції, а все ж такої небезпеки життю, як 
в Києві, немає.

Кожен десятий мешкає у таборі

Згідно з даними ромських організацій, в Україні 
мешкає від двохсот до чотирьохсот тисяч ромів. Най-
більші місця компактного поселення: Закарпатська, 
Одеська, Полтавська, Черкаська, Донецька, Дніпро-
петровська, Харківська та Чернівецька області. Пре-
зидент «Конгресу ромів України» розповідає, що на 
Закарпатті немає таких умов, як в Києві мати заробі-
ток, збирати кольорові метали: «можна й з голоду по-
мерти». Він каже, є й заможні сім’ї, такі що працюють 
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жестянщиками, якщо говорити про Закарпаття – то 
близько 10-20 відсотків від тамтешніх ромів меш-
кають в таборах. За словами Григоріченка, їздять на 
сезонні роботи зі збору овочів та фруктів, збирають 
металобрухт: «Саме це роблять закарпатські роми в 
Києві, є ще два табори щонайменше, навіть зимують 
там».

Рита каже, що колись переїхали до Києва, бо не 
було чого їсти на Закарпатті. Колись жінка хотіла зро-
бити паспорт в Закарпатській області, а за це вимагали 
800 доларів. Григоріченко підтверджує, що в ромів ча-
сто вимагають гроші навіть за бланки, та й бува мілі-
ція відбирає паспорти і знищує їх, адже щораз можна 
вимагати гроші з людини, в якої нема паспорта.

Люди без паспортів

Ромам треба допомагати із отриманням докумен-
тів, пояснювати їм їхні права, вважають у Міжнарод-
ному фонді «Відродження». Як каже Грігоріченко, 
фонд – чи не єдина інституція, яка допомагає ромам. 
На його думку, важлива підтримка громад зі створен-
ня робочих місць. Наприклад, низка ромів на Закар-
патті завдяки підтримці фонду почали лагодити взут-
тя, виготовляти одяг, був проект зі збору і сортування 
відходів. Зола Кондур з жіночого фонду «Чіріклі» під-
креслює, що значна частина ромів є безробітними, не 
мають освіти й мають багатодітні сім’ї.

В Рити троє дітей. Старшому сину Володі 13 років, 
він хоче навчатись. Колись їх з Ритою виставили за 
двері однієї школи у Фастові, сказали що не візьмуть 
без свідоцтва про народження. Тож Рита його навча-
ла сама, він вміє читати, знає українську і російську, 
румунську і кілька діалектів ромської мови. Петро Грі-
горіченко впевнений, що для розв’язання проблем з 
освітою, житлом, робочими місцями потрібна держав-

на програма інтеграції ромів. Але донині в Україні таку 
програму ніхто не розробляв.

«Українська міліція – крок у Європу». Мама сказала в міліцію 
– значить в міліцію! ІІІ місце. Вадим Алтухов,

Макіївка, Донецька обл.
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I місце

Номінація «Iржа міліцейського мундиру»

Вікторія Кобиляцька, м. Черкаси

Усі перипетії роману-епопеї Марселя Пруста «У по-
шуках утраченого часу» бліднуть порівняно з тим, як 
журналісти та громадські активісти під час кампанії 
«Міліці під контролем» шукали у Черкасах дільничних 
інспекторів. Причому, шукали просто для того, щоб по-
спілкуватися і дізнатися, як живеться стражам порядку. 
У результаті ми відвідали чотири пункти, і тільки в од-
ному знайшли дільничного інспектора...

Отже, 21 червня, четвер.  Згідно з графіком роботи, 
в цей день дільничні інспектори працюють із 18 до 21 
години. Дізнатися, де засідають дільничні – непросто. 
Тим паче, що останнім часом деякі з них змінили адре-
су. Їдемо на вулицю Батицького, 8. Спочатку розпитує-
мо місцевих аборигенів, чи знають вони свого дільнич-
ного інспектора. Хлопці лускають насіння і сміються 
із наших питань на кшталт «Як би ви оцінили роботу 
свого дільничного інспектора?». Мовляв, що ж тут оці-
нювати, якщо ми його в очі не бачили.

Жіночки на дитячому майданчику виявилися більш 
обізнаними.

Знаємо, це такий молодий хлопець. Рудий. Я його як 
побачу, то згадую прізвище. Десь навіть у мене був його те-
лефон. Він же на двох дільницях працює – тут і на Сумгаїт-
ській, - розповідає ініціативна жінка, яка через кілька хви-
лин знаходить телефон дільничного і повідомляє, що «до 
нього тут прийшли». І відразу пригадує прізвище – Каплій.

Міліція під контролем:
У пошуках дільничного інспектора

Чекаємо 15 хвилин. Дільничний пункт зачинений. 
У вікні видніється табличка. Причому, можна прочи-
тати тільки «Дільничний пункт міліції №8 Соснів-
ського РВ УМВС». Для того, щоб побачити графік 
прийому, треба або мати гарний зріст, або вилізти на 
підвищення. Візуально оцінюємо стан об’єкту. Замість 
світлового табло стирчать дроти, котрі свідчать, що 
колись давно щось подібне тут справді було. На стіні 
написано «ДембИль!». Зазираємо у вікно і фіксуємо, 
що в дільничного є вішалка, а ще він тут недавно був, 
бо залишив недоїдене печиво.

Знаходимо ще одного «аборигена», який колись 
давно спілкувався зі своїм дільничним.

«Я пішов до дільничного через викрадену постіль-
ну білизну. А він мені каже: «І що – тряпки шукати?». 
А я йому: «А якби я костюм повісив?». Але він пояс-
нив, що йому треба створювати якусь комісію... Так і 
не знайшли нічого», – розповів Володимир Виногра-
дов.

Зрештою, нам набридає чекати і ми о 18:40 їдемо 
на Сумгаїтську, 65.

Тут дільничний пункт розміщувався у під’їзді житло-
вого будинку. Але, як розповідають місцеві жителі, два 
місяці тому переїхав. Куди – невідомо. Один чоловік при-
гадує, що прізвище дільничного не Каплій, а Копилов.

Заінтриговані, повертаємося знову на Батицько-
го, 8. Може дільничний Каплій-Копилов чекає на нас? 
Проте жіночки на лавці повідомляють, що ніхто не 
приходив.
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Прямуємо до дільничного пункту №9 Соснівського 
РВ, що на Тараскова, 10. Тут усе дуже цивілізовано – 
для відвідувачів стоять стільчики біля входу. Але двері 
зачинені, попри те, що згідно з графіком, дільничний 
інспектор мав працювати уже щонайменше годину.

Тим паче, що на нього очікують відвідувачі. Ганна 
Павлівна розповідає нам, що чекає уже досить довго. 
Також, за її словами, дільничним інспектором ціка-
вилися ще двоє людей, але не дочекалися і пішли. «А 
я сиджу, бо голова болить, тиск високий. Почекаю, 
може прийде», – говорить жінка.

Вона прийшла, щоб поскаржитися на свою сусідку. 
«Я живу на першому поверсі. Наді мною – дівчина, яка 
у минулому році закінчила школу. Її батьки десь у Зве-
нигородці, а вона тут сама лишилася. І таке робить, що 
страх Господній! До 4 години ранку гульки влаштовує, 
ніхто заснути не може. Крім того, затоплювала вже 
мене не раз», – розповіла Ганна Павлівна.

Чи дочекалася вона дільничного, ми не знаємо, бо 
поїхали до наступного, уже третього на сьогодні, діль-
ничного пункту міліції. Цього разу в район Д. На ву-
лиці Петровського нам сказали, що дільничний пункт 
уже 7 років як перенесли на вулицю Пацаєва «десь у 
районі магазину «Універсам». Знаходимо цей «Уні-
версам», але нічого схожого на дільничний пункт не 
бачимо. Зупиняємо авто, щоб поспілкуватися із міс-
цевими жителями. І треба ж такому статися, що чер-
кащанка Ніна саме шукає дільничний пункт. Вона з 
маленьким сином Ростиславом уже встигла обійти на-
піврозвалену будівлю колишнього магазину, проте не 
знайшла вхід до дільничного пункту. Натомість, пока-
зує нам табличку, яка ледь видніється із вікна другого 
поверху. Там написано, що це «Дільничний пункт №6 
Придніпровського РВ УМВС».

Як потрапити на другий поверх – незрозуміло. По-
ряд є лазня, але вона зачинена. Після відвідин місце-
вого бару дізнаємося, що «вхід через бібліотеку для ді-
тей», яка зачиняється о 17 годині (тоді як дільничний 
має розпочинати прийом із 18 години).

«Дільничний був сьогодні вранці, він мене ще в суд 
відвозив», –  стверджує один із клієнтів бару.

Ніна говорить, що спробує прийти сюди в суботу. 
На запитання, навіщо їй знадобився дільничний, від-
повідати не хоче.

Украй розчаровані роботою дільничних, ми уже 
з острахом прямуємо до дільничного пункту №4, що 
по вулиці Шевченка, 345. Раніше, коли ми здійснюва-
ли моніторинг роботи патрульної служби, саме біля 
цього пункту зустріли веселу жіночку, яка відрекомен-
дувалася, як «дружина дільничного», тож у нас була 
надія, що зустрінемо тут бодай когось.

Справді, дільничний пункт працював. Нас при-
вітно зустрів дільничний Станіслав Пустовіт. Він був 
дуже чемним і не злякався, коли ми почали знімати 
його на відеокамеру.

«А чого бояться?! Як вини за собою ніякої немає, то 
чого бояться? Хай бояться ті, кому є чого бояться», – 
пояснив він. З’ясувалося, що на цій дільниці працю-
ють три дільничні інспектори, які обслуговують 25 ти-
сяч черкащан.

«Починаючи від вулиці Сєдова до селікатного за-
воду (Благовісна, Оржонікідзе, площа 700-річчя). Те-
риторія велика, але є більші по площі, а по населенню 
у нас друге місце після Митниці. Роботи дуже багато. 
У мікрорайоні багато людей літнього віку. Багато ша-
храйства. Щодо молоді, то ось висить список «фор-
мальщиків» – це особи, які звільнилися із місць поз-
бавлення волі, але формально потрапляють під нагляд 



працівників міліції. На нашому районі таких багато, 
більше, ніж будь-де у Придніпровському районі», – 
розповів Станіслав Пустовіт.

За його словами, критичною є ситуація із насиль-
ством у сім’ї. З цього приводу до дільничного зверта-
ються мало не кожного дня. «Навіть ось сьогодні от-
римав матеріал з приводу насильства в сім’ї. Чоловік 
до дружини. Викликають слідчо-оперативну групу, 
крім того, що ми приймаємо заяви, вони теж виїжджа-
ють, бо ми ж не цілодобово працюємо. Уночі, напри-
клад, виїздить група з райвідділу. Практично кожного 
дня ми отримуємо матеріали з приводу насильства у 
сім’ї. Дуже важко щось довести, тому що зараз багато 
людей живуть або розлучені, або у цивільному шлюбі. 
І кваліфікувати їхні дії як насильство у сім’ї буває важ-
ко», – наголосив дільничний.

Як правоохоронець зі значним стажем роботи (17 
років працював у ДАІ, а останні півроку – дільничним 
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інспектором) Святослав Пустовіт вважає, що найваж-
че у роботі міліціонера те, що люди «не йдуть на кон-
такт».

«Я не розумію, чому. Чи вони не довіряють мілі-
ції?.. Хоча раніше було більше бандитизму, зараз може 
і є, але не в таких великих масштабах, як у 90-ті роки. 
І коли спілкуєшся, то бачиш, що люди ніби й знають 
якусь інформацію, але розповідати не хочуть. Одиниці 
є, які прийдуть і розкажуть. А так спілкуєшся і пита-
єш: «Що у вас тут робиться? Ви не знаєте, хто може 
таке робити?». «Ні, я нічого не знаю!». Міліції не треба 
боятися і треба більше іти з нею на контакт. Я розу-
мію, що в нашому колективі є різні працівники – хтось 
може вислухати, а хтось скаже – прийдіть завтра. Усе 
буває. Розумію, що байдуже ставлення теж є, але ж не 
у всіх», – підсумував правоохоронець.

Він також зізнався, що дуже складно познайомити-
ся із усіма черкащанами, які належать до його дільни-
ці, але попри це візитки, які ніби то є обов’язковими і 
мають сприяти цьому процесу, серед дільничних не в 
пошані. «Є візитки, які ми роздаємо людям, але вони 
вже закінчилися. Був би принтер, я б їх роздрукував, у 
мене на флешці є. А так комп’ютер є, а роздруковува-
ти різні документи доводиться дома. Взагалі я не при-
хильник візиток. Краще поприклеювати оголошення 
із номерами телефонів на кожному під’їзді. А то дай 
йому візитку, а його солдати внутрішньої служби зу-
пинять, а він: «А осьо візитка участкового», – пояснив 
свою неприязнь до візиток Станіслав Пустовіт.

Коментар

Володимир Батчаєв, член правління Української 
асоціації моніторів дотримання прав людини в діяль-
ності правоохоронних органів:

— Я очікував, що якісь порушення під час моніт-

РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ

«Народ та міліція – час порозумітися»,
І місце, Олексій Смірнов, Рівне
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рингу будуть виявлені, бо дільничний без порушень 
працювати не може, адже це «тяглова конячка» мілі-
ції. У нього стільки обов’язків, що якщо він буде все 
виконувати, то фізично не встигне вкластися у 24 го-
дини.

Але такого катастрофічного стану речей я не очі-
кував. Думав, може десь буде запізнення дільнично-
го, десь щось не так у пункті з інформаційних мате-
ріалів оформлено. Але те,  що з чотирьох навмання 
обраних для моніторингу дільничних пунктів міліції 
працює тільки один – це мені, звісно, незрозуміло! 
Думаю, що керівництву нашого обласного управління 
треба звернути на це увагу.

Тому що і міністр, і будь який міліцейський чи-
новник рангом нижче говорить, що на дільничних 
стоїть наша міліція, стоїть і стояти буде. Як вона зараз 
«стоїть» – ми самі це побачили.

Результати цього моніторингу ми планували уза-
гальнити у першій декаді липня, а потім спрямувати 
міністру внутрішніх справ і в Кабмін. Можу сказати, 
що коли ми минулого разу проводили моніторинг па-
трульної служби і чергових частин, у МВС відреагу-
вали. Навіть мені телефонували і питали, як, на мою 
думку, усувати ці недоліки. Тож цього разу ми теж хо-
чемо узагальнити всі ці дані по Україні і спрямувати їх 
керівництву МВС.

Такі акції моніторингу будуть повторюватися. Де-
віз нашої компанії «Міліція під контролем» – «Зроби-
мо міліцію кращою!». І якщо ми будемо критикувати 
тих, хто цього заслуговує, і хвалити тих, хто заслуго-
вує похвали, то думаю, що зрештою стане більше тих, 
кого  ми будемо хвалити.

5 хвилин без Статуту патрульно-постової служби.
Олег Мартиненко, Київ
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До питання важливості правоохоронних органів
II місце

Номінація «Українська міліція – крок у Європу»

Ольга Комарницька, м. Луцьк

Діяльність міліції слугує лакмусовим папірцем, 
що засвідчує стан суспільства. Ні про яку державу як 
цивілізовану не доводиться говорити, якщо право-
охоронні органи не працюють належним чином, або 
їхня робота  повсякчас дискредитується. Я впевнена, 
що багато представників міліції сумлінно виконують 
свої обов’язки, відповідаючи займаній посаді, хоча 
й не бракує тих, хто не дорожить честю мундира. Я 
вважаю, що ця важка робота потребує поваги і уваги 
з боку суспільства, але тільки в тому разі, якщо люди 
відчуватимуть себе захищеними. Якщо у відділках мі-
ліції не вмиратимуть після допитів громадяни, а п’яні 
за кермом правоохоронці не вбиватимуть на дорогах 
дітей. 

В очікуванні Євро-2012 робота тих, хто має стоя-
ти на варті порядку і спокою, буде ще інтенсивнішою, 
оскільки приїзд іноземців робить уразливим життя 
міст – господарів чемпіонату, та й всієї України. Про-
блема наших правоохоронних органів не стільки у 
відсутності належного фінансування, скільки у недо-
вірі громадян України до роботи міліції. На жаль, ця 
недовіра формувалася не один рік, а тому за короткий 
термін її не ліквідувати. Часто-густо люди просто не 
звертаються за допомогою, мотивуючи це тим, що 
їхня заява залишиться без належного розгляду. Не 
може держава з претензією на цивілізованість жити в 
страху і боязні за завтрашній день. Це моветон. 

Будь-яка структура, галузь потребують реформ. 
Але ці реформи мають бути виваженими і продума-

ними. Реформа – це не розробити новий варіант мі-
ліцейської форми, не здійснити ремонт у відділку 
міліції, а щоденно звітуватися за виконану роботу 
перед громадськістю. Патрулі міліції повинні не лише 
формально виконувати зобов’язання, а належним 
чином здійснювати свою роботу. Зірочки на погонах 
– це не просто така собі атрибутика, як новорічний 
фейєрверк. На мою думку, недостатньо проводить-
ся роз’яснювальної, інформативної роботи з людь-
ми, дільничних інспекторів практично мало хто знає 
в обличчя,  в школах також мало дітям розказують і 
показують. А якби все було інакше, чимало підлітків 
не стали б на хитку стежину, не пішли б на злочин. 
Правоохоронні органи мають важелі впливу, мають 
ресурси взаємодії з громадянами. Так трапилося, що 
якось у мене вкрали мобільний телефон. Написавши  
всі обставини в заяві, я наївно сподівалася на вирішен-
ня проблеми. Та віз і нині там. 

Найромантичніший злочин.
Оксана Романенчук
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До речі, при всіх мінусах соціальних мереж, в єв-
ропейських країнах їх використовують при  пошуках 
злочинців. Це уже дає неабиякі результати. Можливо, 
якщо позбутися кумівства, панібратства, упереджено-
сті, наші органи теж вийдуть на новий рівень роботи?! 
Не хочу я, щоб міліціонери були героями «Критичної 
точки» чи «Надзвичайних новин» як фігуранти кри-
мінальної справи. А ще мені не подобається, що мініс-
терство силовиків постійно трясе, що при кожній зміні 
влади знаходиться нова мітла, яка по-іншому мете. Не 
є доцільним смикати – пересмикувати посади, фарбу-
вати стіни кабінету кольором атрибутики правлячої 
партії. Не сприятиме це ефективній роботі. 

І знову не хочеться зачіпати політику, та без неї 
ніяк. Гострим питанням на порядку денному стоїть 
справа Луценка, на совісті всього суспільства гучні 
вбивства Гонгадзе, Кірпи, Кравченка, Чорновола. І це 
лише за роки незалежності України! Тут треба мати 
холодну голову і гаряче серце, щоб зробити належні 
висновки. 

Чимало хлопчиків у дитинстві мріють стати мілі-
ціонерами так само, як тато, дідусь, дядько. Хлопчи-
ками керує дитяча мрія, дехто її втілює, дехто змінює 
життєвий вектор. В будь-якому випадку, чесність і по-
рядність – визначальні, рушійні сили кожного цивілі-
зованого суспільства. Надивившись «Глухаря», може 
скластися в когось враження, що робота міліції – це  як 
у фільмі, з спецефектами і  адреналіном, та проза жит-
тя відрізняється від серіалу. Згадую випадок зі студен-
том Ігорем Індило, чия смерть у відділку міліції ско-
лихнула чи не все суспільство, а родичі хлопця й досі 
не можуть прийти до тями, намагаючись посекундно 
встановити останні години життя парубка. 

Та все ж я зберігаю оптимізм, надіюся, що професі-
оналів у погонах таки більше, аніж випадкових людей. 
Міліція нас береже. Хочу, щоб це звучало без жодної 
ноти сарказму, іронії. Бо якщо не вірити міліції, то як 
вірити у завтрашній день? Хтось же має захищати пра-
ва простих громадян. 

Не забуваймо, що рівень європеїзації, про яку ми 
всі так багато говоримо, напряму залежить від право-
охоронних органів. І тут вже не прізвище конкретного 
міністра фігурує, а галузь загалом. 

Низький уклін тим, від кого залежить наш спокій!

Чергування закінчилося. Хай живе особистий час!
Олег Мартиненко. Київ
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Николаевская милиция: лицо показать стыдно
I місце

Номінація «Народ та міліція – час порозумітися»

Андрій Лохматов, м. Миколаїв

Когда-то начальник Управления МВД Украины в 
Николаевской области Валентин Парсенюк зимой, на 
одном из расширенных заседаний в облУМВД, тал-
дычил своим подчиненным, что имидж милиции се-
годня упал ниже некуда, и об этом нужно беспокоится.  

Как же будет стыдно Валентину Николаевичу Пар-
сенюку, начальнику Управления МВД Украины в Ни-
колаевской области, если к милиционеру, с которым 
сегодня мне выпала честь пообщаться, подойдет не 
журналист издания «Преступности.НЕТ», а сотруд-
ник, к примеру, какого-либо иностранного СМИ.

Почему же беспокойства главного милиционера 
Николаевской области и его подчиненных закончи-
лись только на том заседании, на котором шла речь о 
репутации николаевского правоохранителя? 23 мая во 
дворе одного многоэтажного жилого дома Николаева 
сотрудник Ленинского райотдела милиции прятался 
от журналиста за деревом и наотрез отказывался го-
ворить, ещё даже не услышав вопроса. 

— Здравствуйте, можно Вас на пару слов? (по-
казываю удостоверение журналиста)

— Я отказываюсь. 

— Почему?

— Просто так. Согласно статье 63 Конституции 
Украины.

— А согласно статье 3-ей Закона Украины «О ми-
лиции»? (деятельность милиции является гласной)

— Я рад за вас! (повышает тон) Есть номер 102, 
есть райотдел – все ваши вопросы туда задавайте. 

— Но Вы же таким образом нарушаете сейчас за-
кон…

— Ну и хорошо (уходит).

— Как Ваша фамилия? Представьтесь, пожалуйста! 
Это требует Ваша должностная инструкция, приказ 
МВД. Вы должны представиться. 

— … (молчит, отвернулся)

— Вы сознательно нарушаете закон?

— … (продолжает молчать).

После такого интереснейшего диалога, не удов-
летворив свои информационные потребности, я ре-
шил хотя бы на память сделать фото моего неради-
вого собеседника. И тут сотрудник милиции показал 
свое истинное лицо, точнее его отсутствие. Сначала 

Андрій Лохматов,
Миколаїв
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попрятавшись за деревом от объектива моей камеры, 
он, осознав, что некуда деваться, прикрыл свое лицо 
папкой, а потом и вовсе развернулся спиной и стал 
уходить.

То, что подобным образом себя ведут наши мили-
ционеры с гражданами, меня уже давно не удивляет – 
печально, но факт есть фактом. И о каком тогда имид-
же говорить Валентину Парсенюку – он не плохой, 
его просто нет. Ведь сотрудник Ленинского райотдела, 
находясь на улице в форме и при исполнении, даже не 
узнал, что я хочу у него спросить. А если мне нужно 
было узнать, где ближайшая больница (а это входит в 
обязанности милиционера), или заявить о преступле-
нии? 

— Я отказываюсь, – реагирует украинский мили-
ционер, подчеркиваю, отвечая на утверждение о том, 
что он нарушает закон, фразой «Ну и хорошо!». 

Но больше всего в этой ситуации меня заставила 
улыбаться статья, которой решил защищаться мой со-
беседник в погонах. Он назвал статью 63 Конституции 
Украины. Внимание: «Лицо не несет ответственности 
за отказ давать показания или объяснения в отноше-
нии себя, членов семьи или близких родственников, 
круг которых определяется законом. Подозреваемый, 
обвиняемый или подсудимый имеет право на защи-
ту. Осужденный пользуется всеми правами человека и 
гражданина, за исключением ограничений, определен-
ных законом и установленных приговором суда». Ну, 
по-моему, здесь и комментировать нечего – просто ка-
кой-то абсурд. Единственное, что заставляет задумать-
ся, кто же так научил николаевских рядовых милицио-
неров «отмахиваться» от журналистов такой явно не 
к месту статьей? Или это результат тех самых беспо-
койств Валентина Парсенюка за имидж милиции?

Как бы там ни было, сегодня николаевская мили-
ция для меня не имеет лица, как в переносном, так 
теперь ещё и в прямом смысле. Только поведение се-
годняшнего моего собеседника наталкивало ещё на 
ощущения того, что я говорил действительно с чело-
веком, который в чем-то виноват и теперь скрывает-
ся… за деревом. Может, в таком случае, он не случайно 
защищался от меня 63-ей статьей, говорящей о пока-
заниях подозреваемого? Есть что скрывать? 

P.S. Конечно то, что я напишу ниже – это сродни 
метания бисером перед свиньями, но все же. Этиче-
ский кодекс работников внутренних дел, утвержден-
ный Коллегией МВД Украины от 05.10.2000 №7км/8 
гласит, что сотрудник милиции в служебных и внеш-
татных отношениях с людьми, в личном поведении 
должен быть образцом честности, вежливости, так-
тичности, внешней аккуратности и внутренней дис-
циплинированности, культуры общения и в частности 
разговорной. Я уже молчу о норме прикладывания 
правой руки к головному убору и функции «предста-
виться». Кто-то вообще говорил об этом нашим мили-
ционерам?
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Мониторинг крымской милиции, Симферополь
II місце

Номінація «Народ та міліція – час порозумітися»

Марина Новікова, м. Сімферополь

В 17:00 крымские активисты посетили Железнодо-
рожный райотдел СГУ ГУ МВД Украины в АР Крым. 
Сначала мы, две женщины, одна с детской коляской и 
ребенком, другая на 8-м месяце беременности, пытались 
вскарабкаться на высоту 11 ступенек, чтобы попасть в 
административное здание. При этом некое подобие пан-
дусов (две рельсы под углом примерно 40%) есть в нали-
чии, однако наша коляска не вписалась в размер. 

В это время нам навстречу спускается капитан 
милиции, даже не взглянув в нашу сторону (позднее 
оказалось – участковый). На мой вопрос: «Джентель-
мены в этом райотделе не водятся?», долго не мог по-
нять смысл вопроса, пришлось напрямую указать, что 

11 высоких ступенек брать штурмом с коляской слож-
но, тогда он нехотя взял коляску за передний мост и 
помог нам подняться.

В дежурной части я спросила, могу ли я поговорить 
с участковым. Дежурный, не представляясь, задал мне 
встречный вопрос по поводу моей прописки. Сказала, 
что прописки у меня нет, а есть только регистрация, 
и снова настоятельно просила аудиенции с дежурным 
участковым. Мне показали на дверь, ведущую в 104 
кабинет, где находится начальник УИМ.

За столом суровый майор, опять же не представив-
шись, спросил мою прописку. Ответила, что где бы я 
ни жила, я являюсь гражданкой Украины, и мне нуж-
на ваша помощь и консультация, поэтому я здесь с ре-
бенком. Тогда он попросил назвать фамилию. Я мягко 
отказала, сказав, что у меня очень деликатный вопрос, 
мне просто хочется с вами проконсультироваться. 
Речь пойдет о насилии в семье, экономическая форма. 
Вопросы, которые начальник УИМ стал мне задавать, 
на мой взгляд, не имели отношения к делу. Мне пока-
залось, что он просто тянет время, чтобы сообразить, 
как от меня отвязаться. Например: Зарегистрирован 
ли брак? Ребенок рожден в браке? Почему муж не дает 
мне денег? Как он это объясняет? Вы работаете? Вы 
же здоровая и трудоспособная, идите и зарабатывайте 
сами на жизнь (!!!).

Пришлось придумать на ходу, что нахожусь в 
отпуске по уходу за ребенком, получаю мизерное по-
собие. В результате 10-минутной беседы начальник 
УИМ Центрального райотдела милиции не предло-
жил мне практически никакого решения проблемы 
насилия в семье. 

«Українська міліція – крок у Європу»,
І місце, Денис Мацол, Сімферополь
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Спрашиваю, может какие-то визитки есть у участ-
ковых, чтобы я могла встретиться и поговорить. 
Ответ: «У нас все участковые закреплены по улицам.  
На какой улице вы живете?» Сходу отвечаю: «Гоголя». 
Протягивает визитку: Участковый пункт милиции № 
19. г. Симферополь, бул. Ленина, 15/1. УИМ – Абду-
раимов Ленур Илимдарович (м.т.) УИМ – Доценко 
Антон Александрович (м.т.). Помощник УИМ – Сне-
сарев Антон Игоревич (м.т.) График приема граждан: 
вторник – с 10.00 до 12.00, четверг – с 18.00 до 21.00, 
суббота – с 10.00 до 13.00.  

Вторая серия: попытка инвалида-колясочника по-
пасть в админздание райотдела. К сожалению, она не 
увенчалась успехом. Кнопки вызова в наличии нет, по-
этому люди с ограниченными физическими возмож-
ностями практически попасть в райотдел не могут.

Мониторами был приглашен дежурный, капитан 
милиции, который сначала повел себя очень агрес-
сивно. Когда мониторы попросили его представиться, 
сказал, что у него все написано на бейджике. 

Спустившись вниз, дежурный начал разговор с ин-
валидом в коляске с вопроса: «Что вы хотели?». Когда 
наш волонтер сказал, что он является членом комис-
сии по доступности, созданном при Совете министров 
АРК (глава комиссии – вице-премьер АРК Абдулла-
ев), дежурный сник. Владимир Федорович обратил 
внимание дежурного, что пандус не отвечает стандар-
там, и человеку с ограниченными возможностями ра-
йотдел недоступен. Не будучи инвалидом, посетитель 
райотдела может им стать, воспользовавшись таким 
пандусом.

Владимир Федорович также попросил передать 
руководству Центрального райотдела эти замечания, 
и поскольку у него есть полномочия проверять нали-

чие и соответствие пандусов, он будет докладывать о 
посещении РО на ближайшем заседании комиссии по 
доступности при Совмине АРК.

На этом наш сегодняшний мониторинг заверши-
лся. В нем принимали участие помимо активистов 
АУМДПЛ два новых волонтера: Владимир Федоро-
вич, полковник в отставке, воин-интернационалист, 
Председатель Союза инвалидных организаций Кры-
ма, и Матвей Лунев (2010 г.р.).

«Іржа міліцейського мундиру»,
ІІ місце, Вадим Пивоваров, Київ
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III місце

Номінація «Народ та міліція – час порозумітися»

Володимир Павленко, м. Запоріжжя

Грифоны – мистические существа, символизи-
рующие власть, бдительность и гордыню. В Украине 
сотрудники подразделения МВД «Грифон», осуществ-
ляющие контроль за доступом в здания судов, насле-
дуют традиции своих мифических колег

Пришлось мне посетить Ленинский районный суд 
г. Запорожья. Перед тем, как войти в здание суда, ре-
шил понаблюдать со стороны за несением службы ми-
лиционером подразделения «Грифон», который осу-
ществлял пропускной режим.

Подход был избирательным. Без вопросов и за-
несения в книгу посетителей проходили в здание мо-
лодые женщины и отдельные лица мужского пола. Кто 
из посетителей пользовался привилегией проходить в 
суд без регистрации, я так и не понял.

Несмотря на то, что у меня были документы, удо-
стоверяющие личность, без регистрации попытался 
пройти и я. Но, увы – в категорию привилегирован-
ных VIP-посетителей  по неизвестной мне причине я 
не попал.

Развалившийся в кресле милиционер встре-
тил меня неприветливо: «Вы к кому? Паспорт!» На 
мое предложение назвать свою должность и фами-
лию, сотрудник отреагировал моментально. «Кто Вы 
такой, чтобы я Вам представлялся» . Мои уверения в 
том, что это не лично моя выдумка, а требование За-
кона «О милиции», сделали стража правопорядка еще 

«Грифон» — надменные стражники суда

более агрессивным. Свое недовольство этим миром 
он выплеснул и на других посетителей суда, которые, 
в свою очередь, через одного указывали милиционеру 
на необходимость более корректного и вежливого от-
ношения к гражданам.

Не дождавшись, чтобы милиционер назвал хотя 
бы подразделение, в котором он служит, я попытался 
узнать у него основания для предъявления паспорта, 
поскольку, показанное мною водительское удостове-
рение, по его мнению, не являлось документом, удо-
стоверяющие личность  и  дающим право войти в зда-
ние суда.

В ответ страж правопорядка «муркнул» что-то не-
вразумительное и показал рукой на висящий на сте-
кле «документ», согласно которому  он обязан вза-
писывать в журнал данные о посетителях. Ни о каком 

«Іржа міліцейського мундиру»,
І місце, Олександр Солонець, Черкаси
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паспорте либо другом документе в  писульке даже не 
упоминалось.

На мою просьбу назвать номер телефона дежур-
ной части подразделения, в котором он служит, ми-
лиционер ответил: «Ничего я Вам не скажу. Звоните 
на «102» и спрашивайте.» Повторный вопрос о том, а 
какое, собственно, подразделение спрашивать, остал-
ся без ответа. Впрочем, как и вопрос о ведомственном 
нормативном акте, который регламентирует его функ-
циональные обязанности.

После того, как я воочию убедился в некомпетент-
ности и грубости запорожской милиции, я предло-
жил блюстителю правопорядка ксерокопию своего 
паспорта. По всей видимости, милиционеру надоело 
со мной вести диалог и он записал мои данные в жур-
нал посетителей.

На следующий день, 11 июля 2012 г. я имел честь 
повторно вести диалог с этим же милиционером по 
месту несения им службы – в Ленинском суде г. Запо-
рожья.

Приблизительно  в 9 часов 05 мину вежливо поз-
доровавшись и, как и положено законопослушному 
гражданину, предъявив паспорт, я беспрепятственно 
прошел в здание суда. К этому времени в суд набилось 
много посетителей, отчого жарким июльским утром 
дышать в помещении было затруднительно.

В ожидании приёма, я решил выйти на улицу и 
сделать это мне удалось без помощи моего «знако-
мого милиционера». Буквально через 15 минут я по-
пытался повторно войти в здание суда. Но, не тут-то 
было. Милиционер закрыл доступ в здание металли-
ческой трубой и потребовал документ. Мои напоми-
нания о том, что я уже зарегистрирован в журнале, 
положительного эффекта не возымели – сотрудник 

«Українська міліція - крок у Європу»,
ІІ місце, Вадим Алтухов, Макіївка, Донецька обл.

лишь уныло повторял: «Я Вас не помню. Я Вас вижу 
впервые».

Еще более удивило его поведение, когда к нему с 
просьбой пропустить меня обратилась судья. В ответ 
опять прозвучало унылое: «Мне нужно его повторно 
записать. Я его не помню».

Вот такой мстительный и не совсем образованной 
«грифоновец» несет службу в суде.

Интересно, как он проходил медицинскую комис-
сию, если не помнит, что с ним было 20 минут назад. 
Способен ли такой сотрудник принести пользу, в слу-
чае необходимости, и составить фоторобот возмож-
ного правонарушителя?
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Погрожували журналісту «Вгору»
III місце

Номінація «Iржа міліцейського мундиру»

Володимир Сиротенко, м. Херсон

Незначне ДПТ за участі маршрутки закінчилося 
тим, що кореспонденту газети «Вгору» заважали ви-
конати його професійний обов’язок та погрожували 
кримінальною справою.

У вівторок, 5-го червня, о 12 годині на вулиці Кому-
нарів у Херсоні легковий автомобіль в’їхав у автобус 
№29. Ніхто не постраждав. Але, як кажуть, з нічого 
розгорівся справжній скандал.

Біля учасників ДТП вже стояли міліціонери та за-
повнювали протоколи. Автор цих рядків підійшов до 
місця пригоди і став фотографувати. Реакція була не-
очікуваною. Спочатку зі словами: «Ты кто»? — на мене 
«накинувся» правоохоронець. Йому не сподобалось, 
що його фотографують. Ваш кореспондент предста-
вився, та пояснив, що має на це право. На що право-
охоронець відповів: «А вы разрешение спросили? Это 
частная собственность, Вы понимаете или нет? Ее 
нельзя фотографировать». (Він мав на увазі автобус). 
І після цього почалося...

Чоловік і жінка, що стояли біля авто ДАІ, підійшли 
до мене, відрекомендувалися господарями автобуса. 
І, натхненні словами міліціонера, теж почали голосно 
кричати, що маршрутка №29 – це їх приватна влас-
ність, і фотографувати її не можна. Довелося знову 
пояснювати, що вулиця – це публічне місце, і тут ко-
жен має право фіксувати події, тим паче – фотокорес-
пондент. Тоді начебто хазяїн маршрутки почав вихо-
плювати фотоапарат. Але після того, як я пояснив, що 

такі дії кваліфікуються статтею 171 Карного кодексу 
– «Умисне перешкоджання законній професійній ді-
яльності журналістів», він наче заспокоївся. Та тоді на 
«сцену» вийшла жінка. Вона почала заважати фото-
графувати, намагаючись затулити об’єктив та штовха-
тися. А потім взагалі почала погрожувати, мовляв, на-
пише заяву до міліції про те, що кореспондент начебто 
шантажував її та вимагав з неї гроші! Та вгамувалася 
лише тоді, як дізналася, що увесь той конфлікт, галас 
та погрози фіксуються не тільки на фото, але й на ві-
део.

Зараз від кореспондента «Вгору» до прокуратури 
вже готується скарга щодо перешкоджання професій-
ній діяльності журналісту. А відомий медіа-юрист Ін-
ституту розвитку регіональної преси Олександр Бур-
магін спеціально для газети «Вгору так прокоментував 
ситуацію»:

«Народ та міліція - час порозумітися»,
ІІ місце, Андрій Діденко, Київ
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— Те, що журналісти під час своєї роботи наража-
ються на небезпеку, для нашої країни невдивовижу. 
Чого коштують, наприклад, випадок у Новій Кахов-
ці. Коли невідомі вчиняли там рейдерський напад на 
завод «Таврія», один з учасників того «дійства» роз-
бив голову фотокореспонденту «Уніан». Нападника 
знайшли, але судили його за статтею Кримінального 
кодексу «Хуліганство», а не за ст. 171 «Перешкоджан-
ня професійній діяльності журналіста». Таких випад-
ків багато і вони свідчать, що стаття 171 – це «мертва 
стаття», за нею рідко кого судять. У нашій країні кар-
ні справи, в яких потерпілі – журналісти, або закри-
вають, або перекваліфіковують. Щодо конкретного 
випадку з кореспондентом «Вгору», однозначно ці 
власники та працівник ДАІ були неправі. Журналіст 
має повне законне право фотографувати все, що від-
бувається на вулиці. А закиди про те, що «автобус 
– приватна власність» – повна нісенітниця. Була по-
дібна ситуація у Миколаєві, коли журналісти одного з 
провідних телеканалів знімали на камеру кіоск, де не-
повнолітнім продавали сигарети та пиво. Це побачив 

«Іржа міліцейського мундиру».
Міліція «ліквідовує» правозахисну виставку.

ІІІ місце, Марина Говорухіна, Київ

хазяїн і розбив оператору камеру. Він теж кричав, що 
це приватна власність. Але карну справу за ст. 171 все 
одно порушили. Також, якщо міліціянти кажуть, що їх 
не можна фотографувати, – нехай краще читають за-
кони. Вони – публічні особи. А за слова: «Нас нельзя 
фотографировать» – їх, правоохоронців, навіть реаль-
но притягнути до дисциплінарної відповідальності. 
Стражі порядку – це ті, хто повинні захищати закон, а 
не порушувати його.
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Допит у відділку міліції
Окрема відзнака журі
Марина Говорухіна 
м. Київ

Допит у відділку. Міліціянт:
«я бачу злочинця відразу!
Щоб злочин розкрити, треба талант!
Я тебе, хлопче, вразив?

Краще зізнайся, так буде краще,
Я впевнений що ти винний,
Ось тобі ручка, а ось і папір,
Сиди пиши явку з понинною!»

Але ж я ніколи нічого не крав!
Я вчитель середньої школи,
Вчора я зошити в діток збирав,
І серце у мене хворе!

Ах ти падлюка такий сякий,
Свідок тебе впізнав,
Наш дядя Ваня – бомж сліпий,
Саме на тебе вказав!

Богом клянуся, нічого не брав!
В мене ж дружина, діти!
Рота закрий, я тобі сказав!
І починай говорити!

Що?! Адвоката? Ну все, мужик,
Я не хотів, та треба,
Зараз розв’яжемо тобі язик,
Можеш пеняти на себе!

Відділок десь за години дві..
Втомленей дуже дільничий,
Вчитель лежить весь у крові,
Сльози на його обличчі

Зараз дружину твою привезуть,
Потім дітей допитаю..
Не треба, давайте усе підпишу!
І розкажу що знаю!

Ось бачиш, на допити в мене талант,
І що ти злочинець – я знав,
Тут посміхнувся міліціянт:
«Мені ще ніхто не брехав!»
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ПЕРЕМОЖЦІ ДРУГОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ

Номінація: «Народ та міліція – час порозумітися»
І місце, Олена Луньова, м. Сімферополь
ІІ місце, Віра Яковенко, м. Полтава
ІІІ місце, Володимир Шевченко, м. Тернопіль

Номінація: «Iржа міліцейського мундиру»
І місце, Тарас Зозулінський, м. Львів
ІІ місце, Андрій Лохматов, м. Миколаїв

Номінація: «Українська міліція – крок у Європу»
І місце, Михайло Каменєв, м. Київ
ІІ місце, Ірина Шалкітене, м. Івано-Франківськ

Публіцистичні матеріали

Відео

Номінація: «Народ та міліція – час порозумітися»
І місце, Микола Іващенко, смт. Вороніж, Сумська обл.
ІІ місце, Олег Мартиненко, м. Київ
ІІІ місце, Олексій Смірнов, м. Рівне

Номінація: «Iржа міліцейського мундиру»
І місце, Наталія Коваль, Рівненська область
ІІ місце, Олег Мартиненко, м. Київ
ІІІ місце, Наталія Козаренко, м. Херсон

Номінація: «Українська міліція – крок у Європу»
І місце, Андрій Лохматов, м. Миколаїв
ІІ місце, Світлана Махничева, м. Миколаїв

Номінація: «Народ та міліція – час порозумітися»
І місце, Петро Евтушенко, м. Черкаси
ІІ місце, Євген Крапивін, Київ

Номінація: «Iржа міліцейського мундиру»
І місце, Андрій Лохматов, м. Миколаїв

Фото
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Українська міліція поступово змінюється?
I місце
Номінація «Українська міліція – крок у Європу»
Михайло Каменєв, м. Київ
Декілька років тому я уявити не міг, що міліція не 

тільки не ображатиметься на відеозйомку, а ще й до-
слухатиметься до зауважень. Але цей день настав.

Це був звичайний київський вересневий вечір — 
теплий та спокійний. Я йшов разом з друзями з мо-
лодіжної організації «ФРІ». Наш маршрут пролягав 
з верхнього міста на Поділ — Володимирською вули-
цею, через Софійську та Михайлівську площі, повз 
МЗС по Десятинній вулиці і вниз Андріївським узво-
зом. Звичний маршрут для прогулянок негаласливою 
частиною столиці.

Наступного дня на Михайлівській площі мав від-
бутися мітинг на захист телеканалу TVi. Неподалік 
МЗС, між будівлею Дипломатичної академії та офісом 
Ріната Ахметова ми зупинилися, бо один з нас забув у 
кафе свої папери, і ми шукали координати закладу че-
рез facebook, foresquare та інші модні сервіси. Словом 
топталися на одному місці. З рештою вирішивши, що 
папери за ніч нікуди не дінуться, ми ледь не рушили 
далі.

У цей момент за десять метрів від нас я помітив 
двох працівників ДАІ, які стояли біля бровки. Натре-
новане око впіймало червону цятку в руках одного па-
трульного — міліціонер допалював цигарку.

Увімкнувши відеозапис на смартфоні, я пішов до 
них. Вони не почали виривати камеру з рук, не за-
кривали об’єктив, не тікали, не відверталися. Сло-
вом, робили те, що й мають робити в таких ситуаціях 
— нічого. Спокійно стояли та чекали, що буде далі. 

Наступний діалог був коротким та в спокійних тонах. 
Міліціонери відповідали дещо непевно.

Я: Ви знаєте, що палити в громадських місцях за-
боронено?

Міліціонери: Знаємо.

Я: А ви ж зараз палите.

Міліціонери: Ну, в радіусі 10 метрів... (тут вони 
зам’ялися і спробували інше виправдання) Тут не гро-
мадське місце...

Я: Невже? Кодекс про адміністративні правопору-
шення...

І саме на цій фразі моя мова обірвалася, бо я по-
чув і побачив те, чого ніяк не очікував — правоохо-
ронець, проронивши «Вибачте», пішов тушити недо-
палок. Відчуття в мене були змішані — з одного боку 
ми побачили те, до чого давно прагнули, з іншого ж 
боку короткотривале «полювання» моє провалилося. 
Спостереженням та громадським контролем за робо-
тою міліції ми хочемо змусити її працівників дотри-
муватися усіх норм та правил, що для них встанов-
лені.

Глобальною метою такого спостереження є те, що 
озвучив по завершенню цієї сцени один правоохоро-
нець: «Нас почали постійно знімати на відео. Ми вже 
до цього звикли. Ми не хочемо з’являтися у роликах 
на youtube». Ну, що ж – цього відео на youtube дійсно 
не буде.
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Полтава. «Воспитание» бомжа, дверь без ручки и 
пропавшие патрульные

II місце
Номінація «Народ та міліція – час порозумітися»
Віра Яковенко, Дмитро Яковенко,
Iрина Звягольська, м. Полтава
20.10.2012, 17.25,  Ж/Д вокзал Полтава-Южная

Мониторинговая группа прибыла на вокзал, для 
контроля действий наших доблестных правоохра-
нителей. Решили зайти посидеть в зале ожиданий и 
дождаться там дежурный патруль. После того, как мы 
провели там 30 минут – решили пойти поискать ли-
нейщиков сами. Нашли патруль, когда вышли на плат-
форму. Решили понаблюдать. Через 3-4 минуты к на-
блюдаемому нами патрулю подошел еще один, после 
обсуждения решили, что одному из них необходимо 
пополнить счет мобильного телефона (в другое вре-
мя, как не на службе видимо это сделать некогда).

Пока они занимались ответственным делом мы 
пошли посмотреть расписание пригородных поездов, 
что бы помониторить действия служителей порядка 
во время прибытия поезда.

Вернувшись в главный зал, увидели бегущего в 
сторону платформы одного из милиционеров. Мы, со-
ответственно последовали за ним.

Когда вышли на перрон то увидели, как мили-
ционер прямо на платформе, не стесняясь прохожих, 
бьет рукой по корпусу бомжа. Увидев нас он оттащил 
в уголок свою жертву (якобы для беседы) продолжая 
наносить удары. Тогда мы вооруженные телефоном 
поинтересовались что же он там делает?!

— Ничего не делаем! – ответил нам служитель за-
кона и поспешил удалиться. Видимо профилактика 
правонарушения была успешно закончена.

Мы подошли к мужчине (жертве) и поинтересова-
лись у него что стало причиной того, что милиционер 
нарушил свои должностные инструкции да и вообще 
законы морали.

— Ел на перроне.

— И часто с вами так беседуют?

— Каждый день….

— Чем аргументируют свои действия сотрудники 
ОВД?

— Просто… Ничего не говорят…

Когда мы решили разыскать патруль, то к сожа-
лению уже не нашли никого – быстро мелькающие 
подошвы берцев да и все. Но, через несколько минут, 
совершенно другие сотрудники, с каменными лицами, 
ровным строем вышли на перрон.

При нашем приближении они отворачивали свои 
лица и совершали «визуальное наблюдении за пери-
метром». После этого мы отправились на Киевский 
жд вокзал города Полтава

20.45 Киевский жд вокзал города Полтава

Прибыв на этот вокзал мы пошли искать сотрудни-
ков линейной милиции. Подождали минут 20 в зале 
ожидания – нет никого. Обошли весь вокзал, приле-
гающею к вокзалу территорию – никого (ну и не уди-
вительно – на улице не лето, к вечеру похолодало, да 
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и в закоулках темно – страшно, до прибытия поезда 
долго, «рыба» ушла на дно).

— Давайте проведаем опорный пункт линейной 
милиции, – предложила Ира.

— Видно у них важное совещание…

Все, что мы нашли – это красивую закрытую зер-
кальную дверь. Внутри никого.

Нет, может и есть кто-то, но ничего не видно – зер-
кала чудесные, натертые, нет ни одного пятнышка и 
отпечатка пальцев. Либо протирают регулярно, либо 
никто не дотрагивается – ибо уважают труд… Явно 
уборщицы вокзала.

— А где же ручка?

А нету… Зато есть надпись на иностранном языке, 
красиваяяяяя!

26.10.2012, 12.01, Ж/Д вокзал Полтава-Южная

 Решили сделать контрольный выстрел. Промони-
торить еще раз днем. Вот здесь и началось самое инте-
ресное – личное общение с представителями рядового 
и начальственного состава транспортной милиции. 
Вновь мы приехали на наш уже полюбившийся Юж-
ный вокзал. Решили проверить насколько эффектив-
на работа наших стражей закона в дневное время.

Прогулялись мы по вокзалу 30-35 минут. Нет ни-
кого. За это время приехали два пригородных элек-
тропоезда.

Решили проведать линейное отделение милиции и 
выяснить в чем причина отсутствия патрульной служ-
бы на вокзале. Стучаться не стали – дверь открыта.

Мы вошли. Сразу нас никто не заметил, видимо 
сработали «шапки – невидимки». Когда мы начали 

осматривать помещение, это вызвало интерес у сот-
рудников .

 Дежурный прореагировал сурово, но вежливо:

— Здравствуйте, что вам нужно?

— Интересуемся, патрулирует ли группа в данный 
момент территорию вокзала? Как часто патрульная 
группа обязана посещать главное помещение вокзала 
– кассовый зал, зал ожидания? Должны ли они нахо-
диться на перроне во время прибытия поезда?

 Ситуация накалилась – на вызов по рации патруль 
не отвечал.

— Подождите, я сейчас позову командира патруля.

Через 7 минут появился мужчина в штатском, на 
вопросы о его личности давались ответы в жестком 
режиме «снежинка» – а? что? кого позвать? Узнав у 
дежурного состав патруля начал им дозваниваться.

— А в чем собственно суть проблемы, кто вы такие?

— Мы обычные граждане Украины.

«Народ та міліція – час порозумітися»,
IІІ місце, Олексій Смірнов, Рівне
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В это время, совершенно случайно мимо проходил 
начальник линейного отделения Байтало Юрий Ми-
хайлович. Реакция на нас была приятно удивитель-
ной.

— В чем проблема?

— Мы проверяем доступность линейной милиции 
для граждан.

— Это министерская проверка? Если да, то нужно 
заранее согласовать с начальством.

— Нет мы обычные граждане, интересуемся рабо-
той линейной милиции.

И здесь стало от души приятно услышать реакцию 
Юрия Михайловича.

— Какая общественная организация?

— Мы обычные граждане.

После этого нам действительно помогли встретить-
ся с патрулем. Все присутствующие начальники стали 
искать куда исчез патруль, попросив нас подождать ушел 
в глубину здания Байтало Ю. М, а начальник патруля 
очень корректно попросил выйти на улицу для беседы. 
 Нам рассказали о сложной службе наших доблестных 
милиционеров, о длительности нарядов и о наличии 
перерыва на обед.

— И до обеда тоже никого не наблюдалось, – отве-
тили мы.

— Патруль не может сидеть на месте, территория 
большая.

И все растворились в недрах режимного объекта….

Не дождавшись мы решили осмотреться.

Было приятно – доска объявлений, информация, 
ящичек для жалоб были в свободном доступе. Мы все 
сфотографировали, нам пытались помешать, ссыла-
ясь на секретность информации, но особых диспутов 
не было.

Вдруг как в сказке появился «заспанный патруль» 
в сопровождении начальства. Объяснили отсутствие 
оказанием помощи гражданам в дальнем конце марш-
рута.

 А жалобу мы написали. Все было тихо, корректно, 
книга была доступной. Дежурный, правда, проверил, 
во время написания, разборчивость почерка.

 Напоследок мы все же сфотографировались с 
личным составом – суровыми полтавскими парнями, 
защищающими наш покой.  Правда немного за ними 
побегали. Догнали.

«Народ та міліція – час порозумітися».
Заветная дверца в райотделе.

ІІ місце, Олег Мартиненко, Київ



РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ

30

Наша служба тем опасна, что трудна…
I місце
Номінація «Народ та міліція – час порозумітися»
Олена Луньова, м. Сімферополь
«В человеке все должно быть прекрасно: кокарда, 

погоны, исподнее. Иначе это не человек, а млекопи-
тающее», – говаривал незабвенный полковник из 
уже давно ставшего культовым фильма «ДМБ». Для 
украинских милиционеров есть иной, вполне форма-
лизованный источник служебной мудрости – Приказ 
МВД Украины №155 от 22.02.2012 г. «Об утвержде-
нии Правил поведения и профессиональной этики 
лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Украины» (далее – Правила поведения и 
профессиональной этики).   

Ближе к вечеру четверга 18 октября мы решили 
при помощи метода мониторинга узнать, насколько 
наши симферопольские правоохранители использу-
ют правила поведения  и этические стандарты в своей 
службе. Место поиска вежливых милиционеров – вок-
залы г. Симферополя.

Часть первая. 

Железнодорожный вокзал Симферополя 

В 16.30 мы были уже на железнодорожном вокзале 
в Симферополе. По пути на станцию, заскочили в уже 
полюбившийся нами симферопольский линейный от-
дел УМВД Украины на Приднепровской железной до-
роге. Зашли мы туда проверить, как «поживает» моя 
жалоба на недоступность информационного стенда и 
чрезмерную доступность «почтового ящика для обра-
щений граждан», оставленная мной в Книге жалоб и 

предложений в прошлый мониторинговый визит не-
делю назад. Дежурный нас сразу узнал и поинтересо-
вался, не нужна ли нам ручка, чтоб очередное заявле-
ние написать.  Берем Книгу. В ней после моей жалобы 
от 12 октября – ни реакции руководства линейного 
отдела, ни новой записи.

— Руководство читало, – заверил дежурный.

«Не верю» – ответил бы Станиславский. Уж если 
читало, то почему ничего не написало? И ничего не 
сделало, дабы устранить нарушения? 

Подождем… Будет еще один повод заглянуть в ли-
нейный отдел…

Попрощавшись с вежливым дежурным, мы отпра-
вились на поиски милиционеров на железнодорож-
ном вокзале г. Симферополя.       

На часах 16.50 и – дежавю – опять ни одного наря-
да. На этот раз мы решили искать тщательней. И наши 
труды не были напрасными – первый наряд милиции 
мы обнаружили в платном зале ожидания. Двое мили-
ционеров мирно потягивали кофеёк из пластиковых 
стаканчиков. Когда мы вошли в зал, они уже выходи-
ли. Пришлось следовать за патрулем. Но недолго. Они 
дошли до ближайших пригородных касс и останови-
лись…покурить. Разумеется, курить там нельзя. Мы 
подошли ближе, достали фотоаппарат и запечатлели 
правоохранителей-правонарушителей (правда, не же-
лая попадать в объектив с сигаретой наперевес, преду-
смотрительно спрятали сигарету).

— А Вы знаете, что здесь курить запрещено? – об-
ратилась я к сотрудникам милиции.
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— А Вы знаете? – добродушно ответили правоохра-
нители.

Я-то знала, и в своем знании была уверена – курить 
в общественном месте запрещено. Потому я попросила 
сотрудника милиции затушить сигарету. После непродо-
лжительных препирательств, сигарета была потушена. 

С милиционером, который представился «просто 
Владимир», завязался разговор о курении в обще-
ственных местах и наказании за данное правонару-
шение. Суть разговора была в следующем: всех нару-
шителей оштрафовать не получится, всех с перронов 
в комнату милиции не утащишь. На мой вопрос о со-
ставлении протоколов на месте, он ответил, что такого 
они никогда не делают. Только в «особой комнате». У 
меня даже появилось ощущение, что эта комната не 
просто особая, а даже тайная комната – ведь ни один 
милиционер не «раскололся», где она находится. И ни 
одного знака, позволяющего найти ее на вокзале, мы 
не обнаружили. 

— Вот смотрите, – говорит милиционер, указывая 
на курящего молодого человека в 20 метрах от нас, – 
стоит «Вася» и курит прямо под знаком. И что мне де-
лать? Вот подойду я к нему, начну рассказывать, что 
он нарушает ст. 175-1 КУоАП. А он мне: «А чего Вы ко 
мне подходите? Вон, девушка курит. И тот мужик». И 
как я ему объясню, почему я именно его привлекаю? 

Вот оно – обостренное чувство справедливости! 
Чем наказывать всех – лучше никого. И самому нару-
шать, чтоб от народа не отрываться! Это по-нашему! 
Ведь не зря  в Правилах поведения и профессиональ-
ной этики написано: «Общечеловеческие ценности со-
ставляют основу морального духа работника, который 
осознает причастность к благородному делу защиты 
правопорядка…» (п.1.3. раздела 3).

Во всем этом разговоре (и даже в местами нело-
гичных пассажах размышлений моего собеседника 
на извечную тему «преступления и наказания»), 
меня приятно удивило два момента. Во-первых, 
мы фотографировали, и нам за это, как говорится, 
ничего не было – никакой агрессивной реакции, 
закрывания объектива руками, убегания от нас, 
требований предъявить документы, в конце кон-
цов, – мы снимали открыто.  А во-вторых, удивила 
открытость правоохранителей, готовность идти 
на контакт, разговаривать (!!!) с гражданами спо-
койно, без нервов. Нам даже позировали, правда, 
кадр получился так себе, но ведь главное намере-
ние! 

К моменту окончания нашего разговора, к перво-
му наряду милиции присоединился еще один. Мы ре-
шили ретироваться. Пока мы покупали кофе, наряды 
разбрелись по вокзалу. Мы еще немного походили, и 
отправились к выходу. 

Счастливый милиционер закон не нарушит.
Андрій Лохматов, Миколаїв
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По пути нас встретил наряд милиции. Один сотруд-
ник милиции даже поинтересовался, на каком сайте 
будут фотографии.

— Наверное, опять про нас что-нибудь плохое на-
пишете? Что, дескать, курим на вокзале, форменную 
фуражку неправильно носим, да?

Их вежливость и добродушие просто подкупали. 
Мы медленно шли к выходу из вокзала в сопровож-
дении милиционеров. А про себя думали: если бы в 
Министерстве придумали конкурс «Самый плюшевый 
милиционер года», правоохранители, встретившиеся 
нам на симферопольском железнодорожном вокзале, 
точно были бы в числе номинантов. 

Часть 2.

Центральный автовокзал Симферополя

К шести мы были уже на автовокзале.  Наряд мили-
ции нам встретился практически сразу – два милицио-
нера с собакой вышли из-за угла прямо перед нами и на-
правились вдоль автобусной платформы. Мы, конечно 
же, последовали за ними. Повод остановиться и достать 
фотоаппарат представился менее чем через минуту. На-
ряд подошел к молодому человеку, мирно стоявшему на 
платформе. Один из сотрудников милиции (тот, который 
без собаки), подошел к пареньку, и, небрежно приложив 
руку к головному убору, стал его о чем-то расспраши-
вать. К этому моменту мы уже подошли на расстояние 
менее двух метров и стали фотографировать. Милицио-
неры были, мягко говоря, неприятно удивлены.  

— Зачем эта видеосъемка? Кто Вам разрешил? Вы 
кто такие? – видимо, с перепугу стал тараторить до-
блестный правоохранитель.

— А почему у Вас собачка без намордника? – поин-

тересовалась моя коллега. — Это ведь запрещено.

— А вы внимательно почитайте наши должностные 
инструкции, а потом говорите.

Мы предложили милиционерам, чтобы они не об-
ращали на нас внимание и продолжали свою работу, а 
мы тут тихонько с краю постоим…и поснимаем.

Милиционерам эта идея, видимо, не особенно пон-
равилась, потому что они быстрым шагом начали уда-
ляться от нас, оставив растерянного паренька в покое.

Мы подошли к молодому человеку – несостоявше-
муся объекту интереса вокзальных правоохранителей 
– и спросили, зачем подходили милиционеры. На что 
он нам ответил, что так и не понял, но они попросили 
его предъявить паспорт. Он не успел, потому что по-
дошли мы.  Вот такое чудесное спасение.

Наряд милиции все быстрее и быстрее удалялся от 
нас. Но мы его все-таки догнали, уже перед централь-
ным входом. Служители правопорядка были практи-
чески невозмутимы. И мы снова решились подойти.

— А подскажите, пожалуйста, а где у вас тут комна-
та милиции?

— Это секретная информация. А Вам зачем?

— А там есть какая-то информация для граждан? – 
не унимались мы.

— Нет там никакой информации. 

— А мы можем посмотреть, что там внутри?

— Нет, она закрыта. Вот подождите, задержим ко-
го-нибудь, отведем туда протокол составлять, а вы за-
ходите и присутствуйте при оформлении документов. 
Увидите, что мы права не нарушаем.

От таких слов глаза наши расширились вдвое. «За-
ходите и смотрите, как мы протокол составляем»? Вот 



ного действа кого-то постороннего, не из системы, 
вызывает уважение. И дает надежду, что ситуация с 
соблюдением прав человека в деятельности органов 
внутренних дел еще может поменяться.

А комната милиции и впрямь была закрыта. Мы не 
стали ждать, пока кто-то совершит правонарушение. 
Не настолько нам были интересна экскурсия по ком-
нате милиции на автовокзале. Но в целом, мы сделали 
такой вывод: наши милиционеры могут быть и вежли-
выми, и законопослушными, и могут контролировать 
свое поведение, и даже могут обращаться с разными 
категориями граждан корректно. Но вот только для 
этого им нужно чувствовать постоянный контроль 
со стороны граждан, ибо милиция должна быть под 
контролем.
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это гласность деятельности милиции, вот это демо-
кратия! И даже если это предложение (вполне при-
стойное, кстати) так бы и осталось предложением, и 
никто бы нам процесс составления протокола не по-
казал (если бы мы даже дождались нарушителя),   то 
все равно тот факт, что молодой милиционер может 
допустить мысль присутствия во время этого священ-
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Чи здійсненна моя мрія?
I місце
Номінація «Українська міліція – крок у Європу»
Iрина Шалкітене
м. Iвано-Франківськ
Ось уже шостий рік, відколи переїхала в нову квар-

тиру, мій ранок починається з того, що я прокидаюся 
від запаху тютюнового диму. Ні, ми з чоловіком не па-
лимо. Цей дим просочується під наші вхідні двері зі схо-
дової клітки. Там «під цигарку» обговорюють свої пла-
ни на день наші сусіди. Закликати до совісті безнадійно: 
у відповідь у кращому випадку – нецензурна лайка. 

Йду на роботу. На тих самих сходах – недопалки, 
зіжмакані пачки з-під сигарет, жуйка, бананові шкір-
ки, шкаралупа від горіхів і ще бозна-що. Щочетверга 
прибиральниця справно збирає весь цей мотлох, але 
вже наступного дня під’їзд знову загиджений.  

Йду вулицями рідного міста, і стає соромно від 
того, що його називають європейським: повно порож-
ніх пластикових пляшок, поліетиленових пакетів, не-
доїдків і недопалків. 

Я знаю, як усе це виправити щонайбільше за тиж-
день. Для цього достатньо створити муніципальну 
міліцію і дозволити кожному міліціонерові штрафу-
вати за паління у громадських місцях та засмічення 
вулиць, скажімо, на тисячу гривень (якщо на менше, 
ефекту з огляду на корумпованість нашої міліції не 
буде). Половину або не менше третини від цієї тисячі 
віддати тим же міліціонерам як заохочення. За такого 
матеріального стимулу вони просто не виходитимуть 
з наших під’їздів, не зникатимуть з наших вулиць. А 
той, хто викладе з кишені тисячу гривень за кинутий 
недопалок, добре подумає, перш ніж зробити це знову. 

Гадаю, нескладно розробити правові механізми для 
вжиття таких заходів. Була б воля. Але її чомусь немає. 
Натомість з екранів телевізорів і газетних шпальт нам 
ледь не щодня повідомляють про поламані деревця, 
незаконні сміттєзвалища, розбиті шибки, розписані 
стіни. Закликають до совісті. Як можна закликати до 
того, чого немає – просто немає? А от гроші є, і більш 
дієвого засобу впливу, аніж удар по гаманцю, годі й 
шукати. Зрештою, це доведено в країнах із значно ви-
щим за український рівнем свідомості. 

Напевно, це відомо багатьом – не тільки мені, і я не 
винаходжу велосипед. Тоді чому ми живемо у лайні?

У сусідній Польщі під час масових заходів чи у міс-
цях відпочинку досить часто доводиться зустрічати 
людей в уніформі із написом «Straz Miejska», що до-
слівно означає «міська охорона». Це і є служба муні-
ципальної поліції, яка існує у Польщі з 1997 року і у 
своїй діяльності підпорядковується не міністерству 
внутрішніх справ, а головам органів місцевого само-
врядування.  

Кілька років тому мені довелося побувати у Кощані 
– мальовничому містечку, що знаходиться у 45 кіло-
метрах на південь від Познані. На той час муніципаль-
ну поліцію там очолював 30-річний комендант Мацєй 
Шимчак. 

Пан Мацєй зізнався, що з дитинства хотів працю-
вати у поліції. Йому імпонували люди у формі, які ро-
блять щось корисне для суспільства, особливо у цари-
ні охорони громадського порядку і безпеки.  

У повітових містечках, одним з яких є 25-тисячний 
Кощан, ситуація з дотриманням правопорядку зазви-
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чай виглядає краще, ніж у великих містах. Однак гово-
рити, що муніципальна поліція має тут менше роботи, 
аж ніяк не можна.

З року в рік наша статистика показує, що маємо що-
разу більше справ, — говорить мій співрозмовник. — 
Це пов’язано з тим, що все ширші кола громадськості 
дізнаються про те, чим ми займаємось, а відповідно 
звертаються до нас за допомогою. Зважаючи на те, 
що на одного працівника муніципальної поліції (а нас 
працює семеро) у Кощані припадає близько трьох з 
половиною тисяч мешканців, роботи вистачає усім. І 
нас тішить те, що населення, оцінивши ефективність 
виконуваних нами завдань, що випливають із зако-
ну про ґмінні служби правопорядку, дало нам високу 
оцінку і відзначило потрібність нашої роботи.

За словами коменданта, найчастіше йому та його 
колегам доводиться стикатися з порушеннями гро-
мадського спокою та правопорядку, а також з пору-
шеннями закону про підтримання чистоти та поряд-
ку у ґмінах. Муніципальна поліція має повноваження 
накладати штраф на ті організації та громадян, які не 
підтримують у чистоті територію, прилеглу до їхніх 
будівель, або викидають сміття у недозволених міс-
цях. Проте останнім часом почастішали порушення, 
що стосуються безпеки життя і здоров’я громадян та 
безпеки громадського майна. Намагаючись попере-
дити правопорушення, польські правоохоронці про-
водять профілактичну роботу у закладах освіти, мо-
ніторинг. На це, зокрема, спрямовані акції «Безпечна 
школа», «Порядок». Працівники муніципальної полі-
ції обов’язково присутні на усіх масових заходах, що 
відбуваються у Кощані. Найбільш проблемними пан 
Мацєй називає молодіжні заходи, особливо дискотеки. 
Тому з метою попередження правопорушень молоддю 

ведеться патрулювання шкіл та прилеглих територій. 
До уваги береться все: як діти переходять дорогу, чи 
не палять вони на перервах, чому під час занять пере-
бувають поза школами тощо. Завдяки тісному зв’язку 
з педагогами і дирекціями шкіл правоохоронці мають 
інформацію про всі небезпечні явища у молодіжно-
му середовищі міста, відтак намагаються запобігти їх 
проявам. Для цього працівники муніципальної поліції 
зустрічаються з учнями, проводять з ними бесіди. Мо-
лодшим розповідають про правила дорожнього руху 
та поводження з небезпечними предметами, старшо-
класникам – про відповідальність, передбачену за 
вживання і розповсюдження наркотичних засобів. 
Крім того, проводять роботу з власниками торговель-
них об’єктів та продавцями щодо заборони продавати 
неповнолітнім (у Польщі такими вважаються особи до 
18 років) алкоголю, тютюнових та піротехнічних ви-
робів (петард). Комендант зізнається, що не всі дотри-
муються цього правила, додаючи його колегам роботи 
під час масових молодіжних заходів. 

На запитання, чи має муніципальна поліція під-
тримку в населення, Мацєй Шимчак відповідає: «Мож-
на сказати, що громадськість Кощана поділяється на 
наших прихильників і противників. Перші (таких, на 
щастя, переважна більшість) задоволені, що почува-
ються безпечно на вулицях міста, бо муніципальна 
поліція патрулює місця відпочинку та громадського 
призначення, забезпечуючи дотримання спокою та 
громадського правопорядку. Натомість противники 
– це ті особи, котрі, вчинивши різноманітні правопо-
рушення, мали справу з муніципальною поліцією, що 
закінчилося для них штрафом або передачею справи у 
районний суд».

— Чи постали перед муніципальною поліцією нові 
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завдання у зв’язку зі вступом Польщі до Європейського 
Союзу?

— Жодних нових завдань не виникло. Країни-члени 
Євросоюзу самостійно вирішують усі питання, що сто-
суються забезпечення правопорядку. Служби, які поряд 
з поліцією займаються забезпеченням правопорядку, 
у країнах Європейської спільноти мають давнішу істо-
рію: у Чеській Республіці це міська поліція, у Франції – 
жандармерія, в Італії – карабінери тощо. Відбуваються 
зустрічі представників таких служб для обміну досві-
дом, налагодження міжнародної співпраці. Проте нові 
завдання, незалежно від приєднання до ЄС, виникають 
безпосередньо тут, на польському ґрунті. Муніципаль-
на поліція постійно розвивається, розширюється коло 
її повноважень, запроваджуються новітні технології, та 
й порушники щоразу вигадують щось нове. Це змушує 
нас постійно вдосконалюватися. Поки що завдяки тісній 
співпраці з поліцією та органами місцевого самовряду-
вання нам це вдається.

— Чи хотіли б Ви ознайомитися з діяльністю право-
охоронних органів за кордоном, зокрема в Україні? 

— Звичайно. Особливо хотів би дізнатися про робо-
ту підрозділів, які виконують функції, аналогічні тим, 
що й муніципальна поліція у Польщі. Це дозволило б 
побачити нові підходи до вирішення подібних завдань, 
запозичити кращі напрацювання у сфері забезпечення 
правопорядку. На мою думку, ми могли б багато чому 
навчитися в українських правоохоронців, так само, як і 
показати свої досягнення. 

Слова коменданта польської муніципальної поліції 
я попросила прокоментувати начальника відділу діль-
ничних інспекторів міліції управління МВС України в 
Івано-Франківській області підполковника міліції Петра 
Павлюка.

— Нам теж хотілось би обмінятися досвідом з поль-
ськими колегами, – сказав Петро Петрович. — Сьо-
годні навантаження на одного дільничного в нашій об-
ласті понад п’ять тисяч осіб. Щоправда, в обласному 
центрі цей показник нижчий – три тисячі осіб, тобто 
навіть трохи менше, ніж у польських колег. 

«Народ та міліція - час порозумітися»,
І місце, Микола Іващенко, смт.Вороніж, Сумська обл.
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Щоб трохи допомогти дільничним у роботі, у нас 
введено нову посаду – помічника дільничного. Він 
може так само, як дільничний, опитати, затримати, 
доставити – тобто виконати всі дії, які виконує діль-
ничний. Але він не може прийняти рішення від сво-
го імені. Дільничний має право виносити постанову, 
скажімо, про накладання штрафу за деякими статтями 
Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня. Це, зокрема, стаття 177 – Придбання самогону 
та інших міцних спиртних напоїв домашнього виго-
товлення і стаття 178 – Розпивання спиртних напоїв 
у громадських місцях і поява в громадських місцях у 
нетверезому стані. 

На відміну від польських колег ми не маємо повно-
важень накладати штрафи на організації та громадян 
за антисанітарію. Можемо лише скласти протокол і 
направити його на адмінкомісію. А ця процедура знач-
но довша і менш ефективна. Якби нашим дільничним 
було дозволено штрафувати за викидання сміття у не-
дозволених місцях, наші двори і місця масового відпо-
чинку були б значно чистішими.

Приємно, що, як і в Польщі, ми відчуваємо під-
тримку громадськості. Відповідно до Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадського поряд-
ку та державного кордону» у нас створені громадські 
формування з охорони громадського порядку. Хоча 
поки що вони ще не набули такого поширення, як сво-
го часу добровільні народні дружини в СРСР.

Що ж стосується муніципальної міліції, про не-
обхідність якої вже давно в нас говорять, то прийня-
то закон про деякі зміни до нормативних актів щодо 
її створення. До неї входитимуть служба дільничних 
інспекторів міліції, патрульно-постова служба і до-
рожньо-патрульна служба ДАІ. Поки що триває обго-

ворення. Йдеться про те, щоб хоча б зберегти ниніш-
ню кількість дільничних, хоча насправді їх потрібно 
більше. Місцева влада обіцяє ввести додаткові посади, 
щоб зменшити навантаження на дільничних. Можли-
во, колись такі зміни відбудуться. 

Що ж, разом з начальником відділу дільничних бу-
демо надіятися. А тим часом у мене є мрія, щоб Укра-
їна була не тільки вільною і сильною, а й чистою. Це 
у глобальних масштабах. А ще своя маленька, дуже 
приземлена мрійка: щоб у моєму під’їзді зник запах 
тютюнового диму.

«Іржа міліцейського мундиру»,
Курили, куримо і будемо курити.
ІІ місце, Олег Мартиненко, Київ
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«Зізнавайся! І не посадимо…»
I місце

Номінація «Iржа міліцейського мундиру»

Тарас Зозулінський, м. Львів

Лише торік кількість потерпілих від незаконних дій міліції 
сягнула 600 тисяч осіб

Незаконні затриман ня, доставляння у райвідділ, кату-
вання та знущання стали буденним явищем у роботі пра-
воохоронців, які в гонитві за показниками розкриття зло-
чинів усі засоби вважають прийнятними. А прокуратура 
не лише не помічає цього, а часто й визнає дії працівників 
міліції правильними, бо по єднана з ними статистичною 
звітністю.

 Тому на заяви про порушення прав людини ми от-
римуємо або відписки, або зухвалі відповіді: мовляв, 
усе добре, «викладена вами інформація підтвердження 
не знайшла. Дане рішення може те оскаржити…». Таких 
випадків – безліч.

 «Кайся!»

Приміром, Романа К., мешкан ця Радехівщини (ім’я з 
етичних міркувань змінено. – Авт.), мілі ціонери Залізнич-
ного райвідділу обманули. Його звинуватили в груповому 
розбійному нападі на неповнолітніх, застосуванні зброї, 
заволодінні мобільними телефонами – це особливо тяж-
кий злочин, за який передбачено до 12 років тюрми. А 
парубкові, який працює за плугом на селі, ще й перебуває 
на обліку в психіатра, міліціонери «вішають локшину» 
про покаяння. Мовляв, за за коном України, якщо людина 
вперше скоїла злочин невеликої тяжкості (той, за який не 
перед бачено позбавлення волі), пока ялася і відшкодувала 
збитки, то кримінальну справу закривають. Тож напиши 
зізнання, покайся – і тобі нічого не буде: батьки відку-

плять «мобілки», тебе не будуть «закривати», за три дні 
все вирішать... Кайся!

Вісімнадцятирічний Роман, сприйнявши це за чисту мо-
нету, зізнався у вчиненні злочину, якого не скоював... Протя-
гом трьох діб він писав усе, що ка зали міліціонери, виїжджав 
на відтворення подій, показував (за інструктажем правоохо-
ронців), як учиняв розбійний напад і приставляв ножа до 
горла не повнолітніх. Однак інкриміно вані хлопцеві дії не є 
злочином невеликої тяжкості – тобто цієї справи не можна за-
крити внаслі док так званого каяття. Навпаки, на Романа чека-
ло багаторічне ув’язнення, адже після його зізна ння суд обрав 
мірою запобіжного заходу утримання під вартою.

Коли ж хлопець зрозумів, що «влип», що його обманом 
змусили взяти на себе чужий злочин, то почав говорити прав-
ду й відмовлятися на очних ставках від свідчень. І тоді на чет-
вертий день його почали бити. «У мене є документ із СІЗО, що 
Романа доставили туди в синцях, – каже Олег Мицик, адвокат 
потер пілого. – Із самого початку дії міліції були незаконні. До 
нього приїхали у село – мовляв, треба доставити у військко-
мат. А при везли… у Залізничний райвідділ. Почали “колоти”. 
На запевнення, що протягом більш ніж трьох місяців навіть не 
був у Львові й нападу вчинити не міг, почув: “Доведемо!” Там 
його протрима ли три доби. Коли ж п’ятого дня до нього таки 
вдалося доступи тися, у хлопця вухо було, немов вареник».

Коли є зізнання людини у скоєнні злочину, довести 
неви нуватість практично неможливо. А як міліція отримує 
зізнання, відомо. Та у випадку з Романом правоохоронці 
«недопрацюва ли». Отримавши інформацію від оператора 
мобільного зв’язку, адвокат Олег Мицик встановив, що хло-
пець на час скоєння зло чину перебував у Радехівському райо-
ні – за сто кілометрів від по дій! Кримінальну справу закрили 
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— Роман же ні за що ні про що провів за ґратами два місяці.

Прикутий до батареї

«Людині зобов’язані роз’яснити (і забезпечити) пра во 
на зустріч з адвокатом, – каже адвокат Олег Мицик. — У нас 
же особі, яка сидить із надірваним ву хом, складають і вруча-
ють шість протоколів – про роз’яснення їй конституційних 
прав: права на адвоката, прав скаржитися й оскаржувати дії... 
Але парадокс: людина не знає, як діяти – до неї ж нікого не 
допускають! Понад те, вона підписує ці листочки, що нібито 
отримує купу документів, хоча їх їй не дають. А в проку ратурі 
обов’язково скажуть: є ж підпис, що вона їх отримала».

У тому ж Залізничному рай відділі був ще один кричущий 
випадок, який показує, як на кожному кроці порушують права 
людини. Зокрема, право на адво ката та правову допомогу.

 У ніч проти 7 жовтня 2005 року в районі вул. Виговсько-
го було вбито людину. За підозрою в скоєнні злочину лише 
13 жовтня затримали 15 осіб. Їх протримали ніч у райвідділі 
– «кололи» на вбивство. Більшість хлопців, яких доставили у 
райвідділ та безпідставно протримали май же всю ніч, відпу-
стили вранці. Працівники Залізничного РВ перед затримани-
ми навіть не вибачилися – усе списали на про ведення опера-
тивно-розшукових заходів.

Серед затриманих був і не повнолітній Орест Орихівський, 
який знущань не витримав... Й уже п’ятий рік перебуває під 
вартою, а остаточного вироку ще немає. «Причиною цього 
є дії працівників міліції, які спочатку «вибили свідчення», а 
потім під кинули суддям ребус: з’ясовуйте тепер ви, а ми вже 
відзвітували, – пояснює Олег Мицик. – Нам вдалося знайти 
свідків – це двоє хлопців, які були серед затрима них. Їх відпу-
стили лише вранці. І коли виходили з приміщення райвідділу, 
бачили: Орест сидить біля відчиненого вікна (!), прику тий до 
батареї». Була п’ята ранку 14 жовтня 2005 року, а він – лише в 
майці. Хлопці дали відповідні покази на судових засіданнях. 
Однак ні департамент внутріш ньої безпеки МВС, ні прокура-

тура Залізничного району в діях міліціонерів складу злочину 
не знайшли. Отак неповнолітній роздягнутий просидів ніч 
біля відкритого вікна, не спав, був підданий, з його слів, торту-
рам, – а йому делікатно кажуть: «Інші вже зізналися, на матра-
циках сплять, а ти…!» Додайте до цього ізоляцію від батьків, 
«міліцей ський прес», відсутність адвоката і те, що ніхто й не 
запитав, чи їв він щось протягом минулої доби... У результаті 
замордований хло пець таки підписав папірчик, що він при-
четний до вбивства.

 Звісно, визнати людину винною може тільки суд. В основі 
кримінальної справи лежать «зізнання» Ореста та ще трьох 
підозрюваних. «Обвинувачення мого сина ґрунтується ви-
нятково на первинних показах, які були відібрані незаконним 
шляхом, – каже його мати Марія Іванівна. – Орган досудо-
вого слідства не спростував і низки суперечнос тей, які наявні 
у справі». Варто зазначити й те, що хлопці неодноразово за-
являли: працівники міліції чинили на них фізичний тиск. А у 
судових засіданнях роз повідають про тортури, які над ними 
вчиняли, щоб отримати зі знання. Однак у діях міліціонерів 
складу злочину не виявлено...

«Папуга» – улюблена «забава» правоохоронців

«14 вересня 2009 року на моє робоче місце прибули два 
праців ники міліції й забрали у червоно градський міський від-
діл міліції, – пояснював місцевий мешка нець М. – В одному 
з кабінетів карного розшуку мене змушува ли зізнатися у яко-
мусь злочині біля нічного кіоску. Тривалий час били по поти-
лиці та спині. Про тягом трьох діб переконували, що простіше 
визнати вину, ніж усе заперечувати».

Про випадок із М. писала преса. Прокуратура нічого 
неза конного у діях правоохоронців не помітила. І хоча ма-
тір і з десяток людей розказують, що хлопця не було вдома і 
йому носили їсти в міліцію, правоохоронці у своїх виснов-
ках однаково на писали – мовляв, відпускали, йшов додому, 
повертався. І так чотири дні поспіль! «Вибиваючи зізнання, 
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проти М. застосовували катування у вигляді «папуги» (коли 
затриманому заковують руки під колінами і попід лікті про-
совують палицю, після чого підвішують між двома кріслами 
чи столами), – стверджує адво кат Олег Мицик. – Кажуть, біль 
жахливий – буквально «віднімає» м’язи грудей та рук, а види-
мих ушкоджень немає. Шкода, що М. звернувся до мене через 
мі сяць, коли у нього відновилася чутливість пальців рук. Ми 
про вели спеціальні лабораторні ме дичні дослідження, які по-
казали нижню межу допустимої норми чутливості нервових 
закінчень. А у перші дні після звільнення він не міг відкрити 
дверної ручки і застебнути ґудзика!» Після по гроз ще раз за-
стосувати «папугу» М. підписав зізнання у скоєнні злочину...

У справі з мешканцем Черво нограда проглядається 
ще одна цікава тенденція роботи міліції – правоохоронці 
практикують не допущення до затриманих адво ката. І це 
зрозуміло, адже вибити «зізнання» та «явки з повинною» 
в присутності захисника доволі проблематично. І хоча 
відомо, що запорукою забезпечення прав людини є пов-
ноцінне функці онування адвокатури, у нашій державі 
є безліч не передбачених законом перешкод у реаліза-
ції захисту. Правоохоронці виходять за межі так званих 
дискрецій них норм (тих, які прописано в законодавстві). 
Видається, що Конституція України, яка перед бачає право 
на правову допомогу, для міліції – ніщо.

 Як випливає із практики Єв ропейського суду, якщо 
вдається встановити, що покази особа давала під час 
застосування до неї тортур і катувань, такі «зізна ння» 
мусить бути викреслено з кримінальної справи. Зважа-
ючи на таке, у випадках, коли обвину вачення базується 
лише на «явці з повинною», всім зрозуміло, що коли 
таку видалити з доказової бази, справа розсиплеться. 
Тому у випадку із мешканцем Чер вонограда контролю-
ючі органи вперто намагаються не помічати незакон-
них дій міліції.

 Міліція й учасник війни

Десятий рік над сім’єю старень кої Віри Свириди знуща-
ються су сідки. Переслідування та погрози фізичної розправи 
послідовно втілюють у життя – пенсіонерка неодноразово 
зазнавала насиль ства. Після побоїв лікувалася, а відвідини 
травмпункту та лікарів стали невід’ємною складовою її життя. 
Численні травми й ті лесні ушкодження підтверджені виснов-
ками лікарів й актами судово-медичних експертиз. Але вида-
ється, що правоохоронні органи не хочуть – або не можуть – 
захистити стареньку. 

Коли В. Свириду вперше по били 2001 року, працівники 
Галицького райвідділу виносили постанови про відмову в по-
рушенні кримінальної справи. Прокуратура їх скасовувала як 
незаконні, та правоохоронці наполягали: складу злочину не-
має. Видається, що травми носа і лівого ока в старенької, під-
тверджені судово-медичною експертизою, не є доказом для 
правоохоронців.

Пані Свирида подалася шука ти захисту до суду. Не минуло 
й тижня від подачі скарги, як пенсі онерку та її доньку поби-
ли вдру ге. Лише через два роки слідчі Сихівського райвідділу 
нарешті порушили кримінальну справу за першим епізодом. 
За другим фактом побиття Сихівський суд порушив кримі-
нальну справу проти М. Дуник, однієї із кривдниць. Началь-
ника Сихівського відділу міліції Р. Фумича, його заступника 
Б. Безгацького та дільничного Й. Зубрицького при тягнули до 
дисциплінарної від повідальності. І видавалося, що справедли-
вість восторжествує, а нападниць буде покарано.

 Та не склалося. За дивним збі гом обставин, усі матеріали 
щодо побиття В. Свириди... пропали. Оперуповноважений 
Ю. Мель ник їх... загубив. За це його теж притягнули до дисци-
плінарної відповідальності. Другий епізод побиття слідчий В. 
Мозола роз слідувати не надто поспішав, тож і його покарали 
дисциплінарно. Активні дії пані Свириди та звер нення до судів 
і міліції обурили сусідок-кривдниць. Не минуло й місяця, як її 
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доньку побили біля будинку, вкрали гроші та матері альні цін-
ності. Пані Віра наполя гала, що напад організувала її су сідка. 
А що міліція? Правильно: у порушенні кримінальної справи 
вкотре відмовили. А суд звільнив одну зі сусідок М. Дуник 
від кримінальної відповідальності, бо минув термін давності. 
Мож ливо, саме через переконання у власній безкарності на-
передодні 2006 року вона знову побила В. Свириду.

Отак після багатьох років по невірянь райвідділами, 
прокура турами та судами Віра Свирида фактично нічого 
не досягла. Її й надалі б’ють, погрожують сім’ї. А в серпні 
2007 року Віра Свири да, її донька та малолітня онука ледь 
не згоріли – підпалили їхнє помешкання. І хоча в акті про 
пожежу та технічному висновку підтверджено, що підпал 
був умисним, дільничний О. Пилявка у порушенні кри-
мінальної справи відмовив – у зв’язку з малозначи містю 
скоєного. «На думку колегії суддів, внаслідок підпалу була 
за гроза життю людей, які перебува ли у квартирі, – каже 
Юрій Козій, директор ТзОВ «Юридична ком панія «Парт-
нер»» і захисник Віри Свириди. – Тож за фактом підпа лу 
триває перевірка прокуратури. Окрім того, з’ясовано, що 
поста нову від 01.07.2009 р. про відмову в порушенні кри-
мінальної справи (щодо неодноразових проти правних дій 
сусідок) дільничний О. Рахматулін виніс передчас но, за 
неповно зібраними мате ріалами. Тому прокуратура її ска-
сувала і вкотре скерувала в Сихівський РВ для проведення 
перевірки».

Чи потрібна нам така міліція?

Колись один міліціонер мені сказав, що він, «попрацю-
вавши» з людиною три доби, може отрима ти зізнання навіть 
у вбивстві пре зидента Кеннеді. Я не повірив. І лише за кілька 
років пересвідчив ся у правдивості його слів. Адже складно 
не погодитися з таким трактуванням, коли розглядаєш чис-
ленні епізоди ментівського беззаконня й кричущі факти «ви-
бивання» зізнань.

Наведеними трагедіями з життя людей ми проілюструва-
ли лише дещицю незаконних дій правоохоронців. Саме цей 
чинник об’єднує всі епізоди. І ви дається, що у роботі наша мілі-
ція керується єдиним гаслом – мета виправдовує засоби. Вона 
під міняє закони й нормативні акти, а ми опиняємося перед 
свавіллям фактично беззахисні. Будь-якою ціною розкрити 
злочин, підви щити показники, а часто-густо призначити «ви-
нуватого» – так працює правоохоронна система, прикриваю-
чись боротьбою зі зло чинністю, перемелюючи права людини. 
А незаконні дії міліції спрямовані на одне: отримати зі знання. 
Так, Романа К. обманом і побоями змусили себе обмовити й 
визнати винним у злочині. Хлопчина провів три доби в рай-
відділі та два місяці за ґратами. Сьогодні він на волі – досте-
менно встановлено, що Роман пере бував за сто кілометрів від 
місця вчинення злочину. Жодного міліціонера не було покара-
но за незаконні дії щодо хлопця…

У райвідділі прикутий до бата реї Орест Орихівський просидів 
біля відчиненого вікна холодну ніч. Його теж били – і він також 
усе підписав. І хоча є свідки, жод ного порушення у діях оператив-
ників знову не виявлено.

 У М. із Червонограда після катування «папужкою» відняло 
руки. Працівників міліції міс цевого райвідділу покарано не було.

 І лише у випадку Віри Сви риди кількох міліціонерів було 
притягнуто до відповідальності. Та й то – тільки дисциплінарної.

Описані випадки у роботі правоохоронців є тенденційни-
ми. У скаргах на дії міліції змі нюються лише імена фігурантів, 
а незаконні методи роботи за лишаються. На службу при-
ходить нове керівництво, лави поповнюють інші оперативни-
ки, лунають гучні викривальні заяви – а «віз і далі там». Права 
людини міліціонери порушують на кожному кроці. А найбіль-
шу загрозу становить ігнорування закону тими, хто має стояти 
на його захисті. Вони живуть за наші податки – і знущаються 
з нас. Виникає логічне запитан ня: а чи потрібна людям така 
міліція?
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Моніторинг міліції в Тернополі
III місце

Номінація «Народ та міліція – час порозумітися»

Володимир Шевченко, м. Тернопіль

Незважаючи на те що моніторити лінійний відді-
лок міліції ми вирішили з 16 жовтня, я ще 12 жовтня 
одразу після приїзду з Києва мав за мету прогулятися 
та ознайомитись з тим як живе наш вокзал

 Отож: 12 жовтня 2012,  час близько 16 години, Тер-
нопіль, залізничний вокзал

День видався доволі теплий і спостерігати за тим, 
як працює міліція погода не заважала. А тому вирішив 
пройти на перон і дочекатися прибуття будь якого по-
тягу. Та на виході одразу виникла проблема. Потрібно 
сказати, що в Тернополі під час прибуття приміських 
поїздів доступ на перон обмежують зачинивши вхідні 
ворота  і на воротах грізно стоять 3-4 жіночки з бей-
джиками на куртках та без квитка нікого не пропуска-
ють. Хоча саме на пероні розміщений безкоштовний 
туалет та туалет для людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Не кажучи про місце над яким вели-
кими літерами написано «МІСЦЕ ДЛЯ КУРІННЯ».

Саме там я зустрів першого працівника міліції, 
який напевне стояв тут для більш впевненої роботи 
контролерок. Він був повністю пасивний до всього 
що відбувалося і я зробив висновок що він зараз не на 
службі. Все було без жодних проблем. Контролерки 
активно ловили зайців і направляли їх до кас за квит-
ками, а працівник міліції з поважним виглядом грів-
ся на сонечку майже не міняючи пози. Навіть молоді 
люди з відкритим пивом, що пройшли повз нього не 
заставили його змінити свою позу.

Аж нарешті в моє поле зору попав наряд міліції 
який йшов пероном в нашу сторону. Та як вони пі-
дійшли ближче стало зрозуміло, що і ці працівники 
міліції напевне теж сьогодні займаються своїми осо-
бистими справами. В руках вони несли якісь пакунок 
та пакет. Ну точно дали нову форму вирішив я.

Міліціонери які підійшли до правоохоронця, що 
охороняв відважних оборонців перону від набігу за-
йців, затримались на декілька хвилин для привітання. 
Порозмовлявши, міліціонери на моє здивування піш-
ли не в сторону виходу з залізничного вокзалу, а саме у 
лінійний відділок. Тим самим залишили для мене одні 
здогадки – були вони на службі сьогодні чи ні.

Ще з хвилин 40 я ходив по залізничному вокзалу 
у Тернополі. Біля кас та в залах очікування більше 
жодного правоохоронця, що схожі на патруль не було. 
Хоча й ті, яких побачив саме я не виглядали на людей, 
що зайняті своєю роботою та патрулюють вокзал чи 

«Українська міліція - крок у Європу»,
ІІ місце, Світлана Махничева, Миколаїв
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хоча би знаходяться в приміщенні вокзалу та залів очіку-
вання. Все ж Тернопіль спокійне місце і патрулювати тут 
можна рідко, скажімо один раз на годину або й дві. Саме 
протягом години я перебував на залізничному і, мабудь, 
як тільки я пішов одразу з’явився справжній патруль. 
Впевнений, що саме таку відповідь на лист якби, звичай-
но, я його написав я б отримав від керівництва.

15 жовтня, місце дії те саме.

Сьогодні день виявися доволі холодним, та ще й з ві-
терцем. Тому вирішив активніше походити по всіх при-
міщеннях залізничного вокзалу в пошуках міліції. Час 
був близько 16 годин, хоча вихід на перон був ще віль-
ний. В приміщенні вокзалу виявилось доволі багато 
людей. Все ж тут було тепліше. Але як не дивно ні одно-
го працівника міліції на вокзалі не було. Біля білетних 
кас, в залах очікування на першому та другому поверсі, 
на пероні, в приміщенні камер зберігання та навіть в 
кафе, що розміщене в приміщенні самого вокзалу.

Диктор почала всім нагадувати що на пероні почи-
нає працювати «мобільна група контролю» за безбі-
летниками та що вихід на перон тільки з квитком. А 
якийсь чоловік, напевне працівник тої мобільної гру-
пи почав закривати ворота.

 Маючи досвід попереднього дня я вирішив дочека-
тися когось з працівників міліції на пероні

 Та на моє здивування крім контролерок сьогодні біля 
воріт нікого не було. Почекавши хвилин з 25 я замерз і 
вирішив все ж продовжити своє піше патрулювання вок-
залу. Я ще раз обійшов все, до чого був вільний доступ на 
вокзалі, але цього разу зустріти когось з правоохоронних 
органів у формі мені не пощастило. Тільки якийсь хлоп-
чина стояв біля відкритих дверей лінійного відділку.

«Іржа міліцейського мундиру».
Відвертість. І місце. Наталія Коваль, Рівненська обл.

Згадавши, що саме завтра у Тернопіль має приїхати 
міністр внутрішніх справ пан Захарченко, я вирішив що 
напевне є якась вказівка сьогодні всім набиратися сил 
щоб завтра показати на практиці, як працює міліція у 
Тернополі. З цим та роздумами, що ж чекає нас у лінійно-
му відділку міліції та після майже годинного ходіння по 
залізничному вокзалу Тернополя я і вирішив на сьогодні 
закінчити.

«Українська міліція – крок у Європу».
Патрульна служба. Ми вже в дорозі!
І місце, Андрій Лохматов, Миколаїв
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3вoнoк нa «102» зaкoнчилcя aбopтoм,
или Пocлeдcтвия гpaждaнcкoй aктивнocти

II місце

Номінація «Iржа міліцейського мундиру»

Андрій Лохматов, м. Миколаїв

Oкaзывaeтcя, нe вceгдa нyжнo вepить в тo, чтo cooб-
щaют в никoлaeвcкoй милиции. Coбcтвeннo, тaкжe, 
кaк дaлeкo нe вceгдa пpaвooxpaнитeли пpидepживa-
ютcя зaкoнoв в cвoeй дeятeльнocти, нeyкocнитeль-
нo coблюдaя пpaвa чeлoвeкa и выпoлняя любимyю 
никoлaeвcким гeнepaлoм Baлeнтинoм Пapceнюкoмми-
лицeйcкyю пpoгpaммy «Людинa – пoнaд yce!». B этoм y 
нac чacтo выпaдaeт вoзмoжнocть eщe paз yбeдитьcя, xoть 
знaeм мы тoлькo вepшинy aйcбepгa oбo вcex пыткax в 
paйoтдeлax, o нeзaкoннoм пpимeнeнии cилы и дaвлeния 
нa пoдoзpeвaeмыx, нa cвидeтeлeй, a инoгдa и нa ни в чeм 
нe винoвныx людeй.

Taкиe гpoмкиe дeлa, кaк cмepть киeвcкoгo cтyдeнтaИ-
гopя Индилo в Шeвчeнкoвcкoм paйoтдeлe милиции, 
изнacилoвaниe мyжчины дyбинкoй в oпopнoм пyнк-
тe милиции в Дoнeцкe, пo-видимoмy, никoгo ничeмy 
нe нayчили – ни милициoнepoв, ни иx pyкoвoдитeлeй. 
Kaжeтcя дaжe, чтo, нaoбopoт, тoлькo «пoддaли жapy» в 
пыл людeй в пoгoнax.

Kaк paccкaзывaют aктивиcты Accoциaции yкpaинcкиx 
мoнитopoв coблюдeния пpaв чeлoвeкa в дeятeльнocти 
пpaвooxpaнитeльныx opгaнoв, милициoнepы cтaли 
дaжe блaгoдapить жypнaлиcтoв зa тo, чтo oни вывoдят 
нa вceoбщee oбoзpeниe фaкты нeзaкoннoгo пpимeнe-
ния cилы в paйoтдeлax, тaк кaк тeпepь, кoгдa вce знaют, 
чтo тaм пpoиcxoдит, coтpyдникaм opгaнoв внyтpeнниx 

дeл дocтaтoчнo тoлькo пoлoжить дyбинкy нa cтoл пepeд 
чeлoвeкoм, кaк oн, oxвaчeнный cтpaxoм, yжe гoтoв пoд-
пиcaть вce, чтo yгoднo и coзнaтьcя вo вceм, чтo cкaжyт.

Oднaкo тoт cлyчaй, o кoтopoм peчь пoйдeт нижe, 
нaвepнoe, выxoдит yжe зa вce paмки. Утpoм втopoгo 
ceнтябpя этoгo гoдa 38-лeтний гpaждaнин Укpaины, 
paбoтaющий cтopoжeм в paдиoцeнтpe в ceлe Лyч 
Hикoлaeвcкoй oблacтиБopиc Бopиcoв пpиexaл в 
Hикoлaeв, чтoбы кaк вceгдa, кaждый мecяц, oтocлaть 
чepeз бaнк чacть cвoeй нeбoльшoй зapплaты жeнe в 
Ивaнo-Фpaнкoвcкyю oблacть, гдe oнa живeт c иx 5-лeт-
ним cынoм. Taк cлoжилocь, чтo жить им пpиxoдитcя в 
paзныx кoнцax Укpaины. Oтпpaвив дeньги, Бopиc oтпpa-
вилcя нa aвтoвoкзaл нa мapшpyткy, чтoбы дoбpaтьcя 
oбpaтнo дoмoй. Пo eгo cлoвaм, oжидaя aвтoбyc, oн 
ycлышaл, кaк двoe мyжчин вocтoчнoй нaциoнaльнocти 
дoвoльнo гpoмкo oбcyждaли тo, чтo «ceйчac здecь вce 
взлeтит нa вoздyx». Oбecпoкoившиcь ycлышaнным, 
вcпoмнив o нeдaвниx «днeпpoпeтpoвcкиx взpывax», 
Бopиc peшил пpoявить гpaждaнcкyю пoзицию и пoзвo-
нил co cвoeгo мoбильнoгo тeлeфoнa нa cпeцлинию «102» 
и cooбщил o тoм, чтo ycлышaл. Toгдa oн eщё нe дyмaл, 
чтo eгo oбecпoкoeннocть зaкoнчитcя для нeгo пoтepeй 
дeнeг, здopoвья и… peбeнкa.

«Били чaщe вceгo лaдoнями oднoвpeмeннo c 
двyx cтopoн пo yшaм»

Mилиция, кaк paccкaзывaeт Бopиc, пpиexaлa чepeз 
пapy чacoв пocлe eгo чeтвepыx звoнкoв. Caм oн нe cтaл 
yжe exaть дoмoй, тaк кaк «yжe ввязaлcя» и ceл в кaфe. 
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Пocлe тoгo, кaк aвтoвoкзaл oцeпили и oбcлeдoвaли нa нaли-
чиe взpывooпacныx ycтpoйcтв, в милиции yжe oпpeдeляли 
мecтoнaxoждeниe зaявитeля, cдeлaв чeткий вывoд – звo-
нил в милицию «шyтник».

Двoe coтpyдникoв, oдeтыx «пo гpaждaнкe», зaлoмив 
eгo pyки зa cпинy, пocaдили в aвтoмoбиль и oтвeзли в 
Лeнинcкий paйoтдeл милиции гopoдa Hикoлaeвa, гдe oн 
пpoбыл oкoлo тpex чacoв.

— 3aвeли в кaбинeт зa pyки. Были мaты, yгpoзы. Pyгaлиcь 
нa мeня, чтo, мoл, «ты нac в вocкpecный дeнь пoдopвaл». 
Я им пытaлcя oбъяcнить, чтo я нe шyтник, нe бoльнoй нa 
гoлoвy, чтo пpocтo oбecпoкoилcя и xoтeл пoмoчь, чтo вeдь 
звoнил я нe c тaкcoфoнa, a co cвoeгo личнoгo мoбильнoгo. 
Ho мeня нe cлyшaли, тoлькo мaтoм тpexэтaжным pyгaлиcь. 
A пoтoм cтaли вoкpyг мeня пoлyмecяцeм и нaчaли бить. 
Удapы были в oблacть гoлoвы и тyлoвищa. Били чaщe 
вceгo лaдoнями oднoвpeмeннo c двyx cтopoн пo yшaм, – 
paccкaзывaл Бopиc o coбытияx в paйoтдeлe.

Пocлe этoгo oдин из coтpyдникoв милиции дocтaл 
cтapyю дyбинкy и пpeзepвaтив, пoкaзaл иx пepeпyгaннoмy 
мyжчинe, и cтaл yгpoжaть тeм, чтo ceйчac eгo этим пpeд-
мeтoм бyдyт нacилoвaть. Tpeбoвaли нeмнoгo – пoдпиcaть 
пpизнaтeльныe пoкaзaния в тoм, чтo Бopиc нaмepeннo 
coвepшил нecкoлькo лoжныx звoнкoв o зaминиpoвaнии 
aвтoвoкзaлa. Eгo вepcия милициoнepoв нe ycтpaивaлa.

— Пocлe этoгo я yжe был гoтoв cдeлaть вce, чтo yгoднo, 
– пpoдoлжил пocтpaдaвший, oтмeтив, чтo eгo пoкaзaния 
пpaвooxpaнитeли нaбpaли caми нa кoмпьютepe и дaли eмy 
пoд пoдпиcь.

Пocлeдниe дeньги cтaли вeщдoкoм 

Ho нa этoм издeвaтeльcтвa мoлoдыx пapнeй в пoгoнax нe 
зaкoнчилиcь. Пoзвoнить мaтepи oни Бopиcy нe дaли, зaбpaв 
тeлeфoн. Бaнкoвcкyю кapтoчкy и 753 гpивны, кoтopыe 
ocтaлиcь y нeгo c зapплaты, coтpyдники Лeнинcкoгo paйoт-

дeлa тaкжe ocтaвили y ceбя, зaявив, чтo этo имyщecтвo 
oни apecтoвывaют. Caмoгo Бopиca, избитoгo и пoдaвлeн-
нoгo, «бpocили» в изoлятop вpeмeннoгo coдepжaния нa 
тpoe cyтoк.

— Moжeт ,я и пpeyвeличил oпacнocть, нo я нe знaл 
вcex этиx фopмaльнocтeй, кaк нaдo звoнить в мили-
цию. Ho и дeвyшкa нa тoм кoнцe пpoвoдa нe cтaлa мeня 
paccпpaшивaть ни o чeм. Ecли бы cпpocилa, кaк я oб 
этoм (o вoзмoжнocти взpывa) yзнaл, мoжeт, oни  бы нe 
и нaпpaвляли cтoлькo бы милиции, мoжeт,oнa бы пo-
нялa, чтo нeт тaкoй oпacнocти. B итoгe мeня cдeлaли 
пoлнocтью винoвaтым, – paccкaзывaeт Бopиc, yжe 
бyдyчи в бoльницe.

Eгo мaмa, 3oя Бopиcoвa, cтaлa пepeживaть yжe в 
oбeд, кoгдa пoнялa, чтo cынa дoлгo нeт – oн никoгдa 
нe зaдepживaлcя в гopoдe нaдoлгo. Bce звoнки нa eгo 
тeлeфoн, кoтopый в этoт мoмeнт был y милициoнepoв, 
пocтoяннo cбpacывaлиcь. 3oя Cepгeeвнa cтaлa звoнить 
cвoeй cecтpe в гopoд, чтoбы тa oбзвoнилa бoльницы и 
мopги. Teтя Бopиca oтыcкaлa eгo в paйoтдeлe, cooбщи-
лa oб этoм мaмe, кoтopaя, в cвoю oчepeдь, выexaлa в 
Hикoлaeв.

Cлeдoвaтeля oт пoжилoй жeнщины в paйoтдeлe 
пpятaли, yвидeть cвoeгo cынa 3oя Бopиcoвa cмoглa тoль-
кo 5 ceнтябpя, кoгдa eгo yжe пpивeзли в oтдeлeниe из 
ИBC и вpyчили пoдпиcкy o нeвыeздe.

— Cлeдoвaтeль мнe cкaзaл, чтo oн (Бopиc), мoл, 
тaкoe пpизнaниe cдeлaл, и cпpaшивaeт, вce ли нopмaль-
нo c гoлoвoй y мoeгo cынa. Я oтвeтилa, чтo нopмaльнo, a 
oн зaявляeт, чтo eгo нaдo eщё в бoльницy oтпpaвить нa 
oбcлeдoвaниe, нe cyмacшeдший ли oн, – paccкaзaлa 3oя 
Cepгeeвнa.

Maмa пoнaчaлy нe пoвepилa cынy в тo, чтo eгo били в 
милиции и нaзвaлa paccкaзы Бopиca фaнтacтикoй. 
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— Oн гoвopит, я, нaвepнoe, лягy в бoльницy. Я гoвopю, 
чeгo тeбe в бoльницy лoжитьcя? A oн мнe гoвopит: «Meня 
тaм oтлyпили, чтoбы я пpизнaниe нaпиcaл». Я гoвopю, 
дa нe мoжeт быть, этo фaнтacтикa кaкaя-тo, в фильмax 
пoкaзывaют тoлькo, – пoдeлилacь 3oя Бopиcoвa.  

Юpидичecкaя нeгpaмoтнocть кaк Бopиca, тaк и eгo 
мaтepи, oтcyтcтвиe дeнeг нa aдвoкaтa cыгpaли нe caмyю 
xopoшyю poль для ниx. Cpaзy пocлe cлyчившeгocя, 
нe знaвший чтo дeлaть мyжчинa нe пoдaл зaявлeния 
в пpoкypaтypy и нe cнял пoбoи. Пpиexaв в ceлo, xoть и 
oщyщaя нeдoмoгaниe и гoлoвныe бoли, oн oтпpaвилcя нa 
paбoтy.

Иcпoлнявший в тo вpeмя oбязaннocти нaчaль-
никa oxpaны paдиoцeнтpa Aлeкceй Щepбaнь гoвopит, 
чтo Бopиc, пpидя нa paбoтy, пocтoяннo жaлoвaлcя нa 
плoxoe caмoчyвcтвиe, гoлoвoкpyжeниe. Ho в бoльницy 
oн oбpaтилcя тoлькo 15 сeнтябpя, тaк кaк, кaк пoяcняeт 
caм «минep», нaдeялcя, чтo пocлeдcтвия пoceщeния 
paйoтдeлa пpoйдyт, a пpoпycкaть paбoтy нe xoтeл – нyж-
ны были дeньги, вeдь в эти дни мaмy, 3oю Cepгeeвнy, 
coкpaтили c paбoты.

— Ha paбoтe c ним никaкиx ЧП нe пpoизoшлo. 
Жaлoвaлcя нa нeдoмoгaниe, чтo нa yxo нe cлышит, чтo 
внyтpи чтo-тo бoлит. Koгдa cпpocили, чтo пpoизoшлo, 
cкaзaл, чтo зaдepжaли в милицию, избили вpoдe, – 
paccкaзaл coтpyдник Бopиca, дoбaвив, чтo paнee oн нe 
пpивлeкaлcя ни к кaкoй oтвeтcтвeннocти, чтo Бopиc – нe 
из тex людeй, ктo мoжeт шyтить c зaминиpoвaниями, и 
чтo пьeт oн, кaк вce – пo пpaздникaм, нe злoyпoтpeбляeт.

Жeнa c гopя cдeлaлa aбopт, cлeдoвaтeль yгpoжaeт 
тюpьмoй

Koгдa мaмa Бopиca yзнaлa o тoм, чтo ee cын в 
изoлятope, oнa cpaзy жe пoзвoнилa cвoeй нeвecткe и 
Ивaнo-Фpaнкoвcкyю oблacть – тa тoжe пepeживaлa зa 

мyжa из-зa тoгo, чтo нe мoглa дoзвoнитьcя. 3oя Cepгeeв-
нa cooбщилa eй o тoм, чтo нa нeгo шьют дeлo и oбeщaют 
oт 2 дo 5 лeт тюpьмы. Дeвyшкa былa нa пepвoм мecяцe 
бepeмeннocти, c Бopиcoм oни xoтeли зaвecти втopoгo 
peбeнкa. Пpeдcтaвив тo, чтo eй пpидeтcя бeз мyжa кaк бeз 
кopмильцa pacтить двoиx дeтeй, oнa в эмoцияx cдeлaлa 
aбopт, o чeм Бopиc yзнaл, выйдя из изoлятopa.

Cлeдoвaтeль Лeнинcкoгo paйoтдeлa милиции Ивaн 
Бeлый, взявшийcя pacкpyчивaть вoзбyждeннoe пpoтив 
Бopиcoвa дeлo, cтaл зaпyгивaть и тaк pacтepяннoгo 
oxpaнникa paдиoцeнтpa тeм, чтo «пpoкypaтypa xoчeт, 
чтoбы ты мaкcимaльнo пoлyчил, гoтoвьcя к caмoмy xyд-
шeмy». Пpимeчaтeльнo, нo тeлeфoн, дeньги, кoтopыe 
cлeдoвaтeль пocлe пытoк нaд Бopиcoм, зaбpaл ceбe, oн 
oфициaльнo apecтoвaл c пpиcyтcтвиeм двyx пoнятыx 
тoлькo 19 oктябpя. Бaнкoвcкyю кapтy и cим-кapтy 
Бeлый apecтoвывaть нe cтaл и вepнyл влaдeльцy, тaким 
oбpaзoм, пpocтo пpoдepжaв иx y ceбя пoлтopa мecяцa. 
B тo жe вpeмя, нaчaльник Лeнинcкoгo paйoтдeлa ми-
лиции Aлeкcaндp Гpинчyк в oтвeтe нa инфopмaциoн-
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ный зaпpoc yтвepждaeт, чтo «пpaвooxpaнитeлями y 
зaдepжaннoгo никaкиx личныx вeщeй или дpyгoгo имy-
щecтвa apecтoвaнo или изъятo нe былo».

Лoжь, к кoтopoй пpишлocь пpибeгaть «пpaвooxpa-
нитeлям» из-зa пoнимaния нeзaкoннocти cвoиx 
дeйcтвий, мoжнo вcтpeтить нe тoлькo в этoм дoкyмeнтe. 
B пpoтoкoлe зaдepжaния лицa, пoдoзpeвaeмoгo в 
coвepшeнии пpecтyплeния oт 2 ceнтябpя, гoвopитcя, чтo 
Бopиcy cлeдoвaтeль paзъяcнил пoлoжeния Koнвeнции 
o зaщитe пpaв и cвoбoд чeлoвeкa 1950 гoдa (!), cтaтьи 
Koнcтитyции и УПK. Oднaкo, caм зaдepжaнный yвepяeт, 
чтo ничeгo, кpoмe тpexэтaжнoгo мaтa и внyшeния eмy 
yдapaми пo гoлoвe тoгo, чтo oн coвepшил пpecтyплeниe 
пo cтaтьe 259 УK Укpaины, в кaбинeтe нa втopoм этaжe 
paйoтдeлa милициoнepы eмy нe paзъяcняли.

B этoм жe пpoтoкoлe yтвepждaeтcя, чтo cлeдoвaтeль 
cooбщил o зaдepжaнии Бopиca eгo мaтepи, oднaкo, для 
тoгo, чтoбы выяcнить, гдe oн, тeтe зaдepжaннoгo пpи-
шлocь oбзвoнить вce бoльницы, мopги и paйoтдeлы 
Hикoлaeвa. 

Ceгoдня yгoлoвнoe дeлo гoтoвитcя для пepeдaчи в 
cyд, нa вcex пpoтoкoлax, кoтopыe дaeт Бopиcy нa пoдпиcь 
cлeдoвaтeль Бeлый, пoдoзpeвaeмый, yжe пooбщaвшиcь 
c жypнaлиcтaми и юpиcтaми, пишeт, чтo кaтeгopичecки 
нe coглaceн c выдвигaeмым eмy oбвинeниeм, тaк кaк 
пoкaзaния y нeгo были выбиты нeзaкoннo, c пpимeнe-
ниeм физичecкoй cилы. Жaлoбa в пpoкypaтypy нa 
дeйcтвия милициoнepoв yжe paccмaтpивaeтcя, oднaкo 
Бopиc нe вepит, чтo oнa кaк-тo eмy пoмoжeт. Oбpaщeния 
в пapтии зa юpидичecкoй пoмoщью peзyльтaтa нe дaли 
– тaм вce oзaбoчeны выбopaми. Бopиcy eщё в бoльницe 
coвeтoвaли извecтнoгo никoлaeвcкoгo aдвoкaтa Bлaди-
миpa Tимoшинa, мoл, пoмoгaл Caшe Пoпoвoй. Ho и тaм 
eгo пpoигнopиpoвaли.

— Бeз дeнeг oни нe paбoтaют, – paccтpoилcя житeль 
пoceлкa Лyч.

3вoнoк в милицию, пycть и нeoпpaвдaн-
ный, oбoшeлcя Бopиcy Бopиcoвy oчeнь дopoгo: из 
никoлaeвcкoй БCMП, гдe oн пpoбыл пoчти мecяц нa 
лeчeнии, eгo выпиcaли c диaгнoзoм yшибa гoлoвнoгo 
мoзгa I cтeпeни, пepeлoмa ocнoвaния чepeпa, ocтpoгo 
двycтopoннeгo пocттpaвмaтичecкoгo кoxлeoнeвpитa – нa 
oбa yxa y 38-лeтнeгo мyжчины oт oднoвpeмeнныx yдapoв 
лaдoнями cнизилcя cлyx. B выпиcкe тaк и нaпиcaнo: 
«Избит paбoтникaми милиции Лeнинcкoгo POBД». 
Ho, нaвepнoe, глaвнaя пoтepя для нeгo вo вceй этoй 
иcтopии – этo пoтepя eщё нapoдившeгocя peбeнкa. A 
вeдь cлeдoвaтeль Ивaн Бeлый мoг дaть Бopиcy зaкoннyю 
вoзмoжнocть пoзвoнить мaтepи и, вoзмoжнo, eгo cyпpyгa 
нe cтaлa бы дeлaть пocпeшныx дeйcтвий.

Bпepeди y Бopиca cyд, нa кoтopый y нeгo ocтaлacь 
пocлeдняя нaдeждa. Чeм зaкoнчитcя для нeгo тoт 
злoпoлyчный звoнoк, a для coтpyдникoв Лeнинcкoгo 
paйoтдeлa – избиeниe зaдepжaннoгo, cкaжeт тoлькo 
Фeмидa. И пoкa cлeдoвaтeль ждeт пpeмию зa «ycпeшнo 
pacкpытoe» пpecтyплeниe, 38-лeтний cтopoж из пoceлкa 
Лyч Жoвтнeвoгo paйoнa Hикoлaeвcкoй oблacти, кaж-
дый paз, кoгдa eдeт в Hикoлaeв в paйoтдeл пo вызoвy 
cлeдoвaтeля, пpoклинaeт cтpaнy, в кoтopoй oн живeт и 
тoт дeнь, кoгдa peшил пpoявить гpaждaнcкyю aктив-
нocть.
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