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ПРО КОНКУРС

Конкурс творчих робіт в рамках всеукраїнської кампанії «Міліція під контролем» проводився у листопаді 2011 
року. До розгляду приймались фото, аматорські відеороботи і публіцистичні матеріал на тему дотримання прав 
людини працівниками міліції.

Конкурс ініціювала Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних 
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 umdpl.info та надалі будуть виставлятись на Мандрівному фестивалі документального кіно про 
права людини «Docudays UA».

Започатковуючи всеукраїнську кампанію «Міліція під контролем», ми 
надзвичайно сподівалися не лише знайти підтримку колег з партнерських 
організацій, але й викликати зацікавленість усіх, хто небайдужий до порушень 
прав людини. Проте наші сподівання були перевищені чисельними 
пропозиціями молодіжних активістів, які бажали додати креативності у 
процедуру громадського моніторингу. Так народився конкурс на кращу фото-, 
відео- та публіцистичну роботу, який відтепер ми бачимо як постійну творчу 
майстерню громадянського суспільства. 
«Свобода знаходить свій вихід у творчості», – ці слова М.Булгакова цілком 
підходять для розуміння того духу внутрішньої свободи, який ми хотіли б 
бачити в серці кожного українця. Голова Правління

Асоціації УМДПЛ
Олег Мартиненко
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Всі роботи, які були подані в рамках конкурсу, зачіпали серйозні проблеми в 
діяльності міліції, пов’язані з дотриманням прав людини. Важливим було те, що 
конкурсанти проводили моніторинг діяльності тих служб і підрозділів, які 
безпосередньо контактують з населенням – дільничні інспектори, патрульна служба,    
представників ДАІ тощо.
Цікаво було бачити свіжі ідеї, гарно те, що в моніторингову роботу були включені нові 
люди з новими методами роботи. В результаті моніторингової кампаніі і конкурсу 
були виявлені аспекти, які практично не можуть бути відслідковані формальними 
методами.

Значення проекту важко переоцінити. Адже люди, які взяли в ньому 
участь, стали не тільки активними громадянами, які висвітлюють 
незаконні дії міліції, а і чинником, який сприяє покращенню ситуації. 
Міліція, за якою постійно спостерігають громадяни, не має іншого 
виходу ніж відмовитись від порушень. Принаймні на вулицях міст, де 
проходить проект. Дуже важливо, аби такий громадський нагляд, 
фіксація фактів незаконних дій правоохоронців стали постійними. 
Сподіваюсь, цей проект – початок, дуже вдалий початок масштабної 
кампанії, яка змінить ставлення міліції до громадян, а громадян – до 
міліції.

До складу журі конкурсу входили правозахисники та громадські діячі:

- Геннадій Кофман, програмний директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини

"Docudays UA"

- Ольга Калашник, віце-президент Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда Україна"

- Марина Говорухіна, PR-менеджер Української Гельсінської спілки з прав людини, Центр інформації про права

людини

- Володимир Батчаєв, експерт Асоціації УМДПЛ

- Євген Демченко, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Фундація Регіональних Ініціатив".

ЖУРІ

Ольга Калашник

Марина Говорухіна
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РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ

МОРАЛЬ І ПРАВО ОЧИМА НАРОДНОГО ОБРАНЦЯ

Кандидат філософських наук, доктор юридичних наук, 
член-кореспондент Української академії політичних 
наук, професор Володимир Кафарський ініціював про-
ведення Міжнародної конференції «Моральні основи 
права». 

Це питання нині дуже актуальне для України. Володи-
мир Іванович був народним депутатом України ІІІ та ІV 
скликань і добре знає, що без високого рівня моральнос-
ті і духовності побудувати демократичне суспільство не-
можливо. Важливу роль у розбудові такого суспільства 
відіграє громадянська культура студентської молоді, 
яка, окрім моральності, включає патріотизм, правосві-
домість, політичну освіченість, трудову активність, еко-
логічну культуру, а також культуру міжетнічних і між-
національних відносин. На думку науковця, така норма 
виховання, в якій до того ж закладене національне ядро, 
може об’єднати Україну. 

Поки що студентська молодь, визнаючи пріоритет і 
значущість цінностей демократії, водночас вважає, що 
можна порушувати закон (кожен четвертий опитаний) і 
норми суспільної моралі (кожен п’ятий). Особливо три-
вожним, каже мій співрозмовник, є той факт, що згідно з 
опитуванням майбутніх правоохоронців лише 3,2 відсо-
тка з них довіряють органам внутрішніх справ. Це, вважає 
він, повинно насторожити: «У житті нашого суспільства 
наступив той період, коли необхідно усвідомити: якщо не 
буде вирішена проблема розвитку і становлення мораль-
ної особистості молоді, то ні про які перетворення в на-
шому реальному житті не може бути й мови. Виховання 
таких рис, як самодисципліна, почуття обов’язку, відпо-
відальність, совість – важлива складова частина профе-

сійної підготовки працівників правоохоронних органів».
— Володимире Івановичу, як гадаєте, чи визріє все-таки 

в Україні громадянське суспільство?
— Для того, щоб сформувалося громадянське суспіль-

ство, повинен бути середній клас. Він лише щойно вийшов 
на вулиці. Але він ставить за мету захист своїх інтересів, 
а за рівнем усвідомлення цієї мети, за рівнем громадян-
ської культури, громадянського світогляду він ще не до-
ріс до того, щоб бути ядром громадянського суспільства. 
Інтелігенція, яка має такий світогляд, сьогодні надзвичай-
но бідна. Вона нічого розвивати не може, адже за випуск 
будь-якої листівки, за статтю в газету потрібно заплатити. 
Лише та сила зможе щось зробити, яка об’єднає інтеліген-
цію з середнім класом. Щороку з України виїжджають за 
кордон 50 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Отже, 
та інтелігенція, яка здатна діяти, – за кордоном. Активна 
маса населення – шість з половиною мільйонів українців 
– теж за кордоном. Вони приїдуть. Вони повернуться звід-
ти зовсім іншими людьми. І вони закладатимуть фунда-
мент громадянської свідомості і громадянської культури. 
Тому поки що громадянське суспільство у нас в зародку, 

Дмитро Любченко,
Київ

І місце
Номінація: “Українська міліція – крок у Європу”
Ірина Шалкітене
Івано-Франківськ



але воно буде розвиватися. І знайдуться люди, які це зор-
ганізують, за умови, що: а) на нас негативно не вплинуть 
глобальні процеси; б) нас не поховає глобальна криза; в) 
зовнішній чинник діятиме не в своїх інтересах, а в рамках 
тих програм, які заявило європейське співтовариство. Ма-
ємо приклад – Грузію. 

— Чи можна впровадити в Україні досвід Грузії в рефор-
муванні правоохоронних органів?

— Ми не готові до цього. У Грузії зробили так: одних 
вигнали, других набрали, давши їм значно вищу зарпла-
ту. В Україні так не може бути. Не факт, що ми наберемо 
кращих за тих, які були. У нас і так на сьогодні лише 25 
відсотків правоохоронців мають юридичну освіту. А під-
вищення юридичної культури сприяє повнішій реалізації 
особистістю своїх прав, ширшій та ефективнішій участі 
в житті свого колективу та держави в цілому. Насправді 
нам треба змінити позицію в діяльності правоохоронців. 
Вони зараз борються зі злочинністю, а треба виконувати 
соціальну функцію захисту громадян. Зміна позиції веде 
до зміни світогляду і функцій в роботі. Сьогодні постало 
питання: міліціонер, поліцейський чи жандарм? Жандарм 

був у Росії, міліціонер появився як бойовий загін пролета-
ріату з відповідною психологією – «грабуй награбоване». 
Морально було все те, що служило справі побудови кому-
нізму. Поліцейський у демократичній країні захищає пра-
ва людини, права громадянина і при затриманні найперше 
зачитує затриманому його права. Одна справа – захищати 
людину від злочинця, інша – ловити злочинця. 

— Але ж у міліцейській статистиці є такий показник – 
відсоток розкриття злочинів, за ним і оцінюють роботу 
правоохоронців.

Це йде ще з 1920-х років.
— Вважаєте, що такий підхід слід змінювати?
— Обов’язково, але не можна змінити одну структуру, не 

змінивши інші. Треба поступово міняти все, і насамперед 
треба відновити, відродити місцеве самоврядування.

— З огляду на це як Ви ставитеся до створення муніци-
пальної міліції?

— Схвально. Немає значення, як називатиметься керів-
ник такої міліції: начальник, голова чи шериф. Найголо-
вніше, що ця посада має бути виборною. Ця людина по-
винна обиратися і звітувати перед містом. Міліціонер має 
виконувати функцію шерифа, інакше як би його не контр-
олювали, що б не говорили, яку б зарплату не дали – нічо-
го не зміниться.
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ІІІ місце. “Українська міліція – крок 
у Європу”. Дмитро Любченко.
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НАРИС

Мати справу з дітьми – не так легко, як здається на 
перший погляд. Але і не так важко, як здається на по-
гляд другий. Якщо тільки ці діти – не кишенькові злодії, 
наркомани, проститутки і гвалтівники. А Анатолій Ми-
колайович справу мав саме з такими дітьми. Ні, з його 
сім’єю було все гаразд. Точніше, її в нього взагалі не було. 
У свої 37 Анатолій Миколайович був холостяком. Холос-
тий начальник кримінальної міліції у справах дітей. Свою 
професію він називав благородною. Особливо, при жур-
налістах. Міг годинами розповідати, яку місію виконує 
їх відділ. Як міліціянти приходять у школи на уроки, від-
кривають учням очі на реальність і вчать їх букви закону. 
Мовчав лише про дитячі очі, які бачив у міських інтерна-
тах та притулках. Ні, вони йому не снилися. Вони просто 
з’являлися, коли він проголошував пафосні промови на 

телебаченні, коли говорив по телефону чи займався ко-
ханням. «Виродки малолітні», – бурмотів тоді про себе 
начальник кримінальної міліції у справах дітей. От і не-
щодавно наївна журналістка нав’язливо допитувала: «А 
чи бувають вдячні неповнолітні за те, що ви рятуєте їх від 
хибної дороги?» «Бувають, як тут не бути», – впевнено 
відповідав Анатолій Миколайович і по привичці оціню-
вав, скільки років дівчині, коли приблизно вона почала 
жити статевим життям і чи не вживає вона наркотики. 
«При нашій роботі мало бути міліціянтом, треба бути ще 
й психологом», – пафосно додав він до свого інтерв’ю. 
Це ж лише психолог додумається до того, що заставить 
тринадцятирічну дитину зізнатися у злочині, пообіцявши 
їй за це мобільний телефон. Навіть, якщо ця дитина цей 
злочин не чинила. Та план є план. І жити за щось тре-
ба. Отримувати винагороди, просуватися по службовій 
драбині і врешті – наводити порядок у цій країні. Лише 

ІІІ місце. “Іржа міліцейського мундиру”
Вадим Алтухов, м. Макіївка, Донецька обл.

I місце
Номінація: “Іржа міліцейського мундиру”
Світлана Флікян

Анна Тарасова,
Черкаси



психолог після дитячого зізнання на запитання: «А як же 
телефон?», вдарить по обличчі і крикне: «Який телефон? 
Тобі на зону пора!». «Виродки, не інакше», – думав Ана-
толій Миколайович. Найважчими були справи із крадіж-
ками. Неповнолітні цупили все, що неправильно лежало. 
І все, що лежало правильно. Найчастіше попадалися діти 
з інтернатів. Їм, бачте, їди не вистачає. Хліб вони тягають 
з крамниць. У 12 років важко заробити на повноцінний 
обід власними руками. Чи розумом, як робить це він, 
Анатолій Миколайович, майор міліції.  Вкрасти документ 
зі стола конкурента. Чи пагони у людини, якій вони не-
заслужено діталися. Це ще можна зрозуміти. Але красти 
хліб, бо тобі хочеться їсти… – такий варіант не вкладався 
в голові стомленого від катання на джипі Анатолія Мико-
лайовича. А ввечері по телевізору покажуть сюжет з ним 
в головній ролі. «Міліція береже наших дітей». «Зелена 
кімната, де підлітки почуваються комфортно не тіль-
ки фізично, а й психологічно». «Вдячні дитячі очі – ось 
найкраща подяка для правоохоронців». Від таких слів у 
матері зявляться сльози гордості за сина, у чисельних ко-
ханок – нові амбіції на впливового кавалера, у начальства 
– думки про можливу премію у знак подяки за професій-
ну службу. Щастя, що ті діти, з якими Анатолію Мико-
лайовичу доводилося мати справу, не дивляться новин. 
Бо очі у них навряд чи вдячні. Швидше за все, голодні і 
сумні. Їх залишають батьки, пиячуть матері, б’ють вихо-
вателі у притулках, і їм завжди хочеться їсти. А у дитячій 
зеленій кімнаті їх називають виродками. Дядько в паго-
нах дивиться крізь них. Бачить куп’юри, високі посади, 
голих жінок, та все, що завгодно – лише не їх. А ще у ньо-
го немає дітей. І ніколи не буде. Затримані «малолітні ви-
родки» точно знають про це. Як і знають про те, що вони 
ніколи не стануть міліціянтами. Наводити порядок у цій 
країні – не для них. Бо за цим порядком завжди стоять 
голодні очі неповнолітніх злочинців. Краще вже його по-
рушувати, аніж кохатися – і бачити ці очі, виступати на 
ТБ – і бачити ці очі, і навіть коли дивишся в дзеркало – 
все одно бачити ці очі. До Анатолія Миколайовича усві-
домлення цього прийшло значно пізніше. Інакше він теж 
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І місце. “Народ та міліція – 
час порозумітися”,
Анна Тарасова, м. Черкаси

ніколи б не став міліціянтом. Майором міліції. Начальни-
ком кримінальної міліції у справах дітей.
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БАЙКИ МОНІТОРІВ (ДНІПРОПЕТРОВСЬК)

Довго шукали наряд патрульної служби. Побачивши, 
дуже зраділи і пішли за ними. Під час патрулювання па-
труль зайшов до кафе, хвилин 15 спілкувався з молодою 
продавщицею, забрав 2 довгі багети, з яких продавщиця 
зробила хот-доги.

Пішли за 100 метрів в кущі, де в них виявилася хатка 
з електрикою та пічкою. Там знаходились більше години. 
Після того, як ми підійшли, бо засумнівались, невже па-
труль все ще в будці, почали спілкування з нами із запи-
тання «Что вам здесь нужно?».

Через якийсь проміжок часу спілкування, один з па-
трульних вийшов з будки і комусь зателефонував про нас. 
Після цього різко почали збиратись на маршрут.

Ми не стали перешкоджати. Коли нарешті дістались до 
маршруту, патруль різко змінив напрямок і мало не бігом 
спробував від нас відірватись. Але мій грізне запитання 
в спину: «А чому не йдете по маршруту?» мав шалений 
успіх. Різко, не міняючи шаленої швидкості, патрульні 
розвернулися і побігли до нас. А далі ми, всі четверо, про-
довжили – почали? чергувати на маршруті, аж поки не ви-
йшли з парку. Після того, як ми розпрощалися, патрульні, 
залишивши маршрут, побігли в сторону райвідділу. Гадаю 
доповідати про незвичайну подію.

***
Група моніторів з 3-х осіб зустрілася о 12 годині в “Мак-

дональдсі”, сповнена честолюбних планів “відмоніторити” 
декілька райвідділів. Заразом вирішили, щоб двічі не на-
відуватися до райвідділу, що встигнемо промоніторити і 
патрульну службу також. Оскільки це район залізничного 
вокзалу, то шукати патруль, гадали, буде дуже просто, ад-
мінзатриманих буде багато, матеріалу безліч.

ІІ місце. “Українська міліція – крок у 
Європу”. Дмитро Любченко

І місце
Номінація: “Народ та міліція – час порозумітися”
Сергій Гуржій
м. Дніпропетровськ

Вийшли на «роботу». Площа біля вокзалу величезна, 
перони вільні від споруд і все це дуже добре проглядаєть-
ся. Людей безліч. Патрульної служби не видно. Ходимо 
кругами, вісімками, вздовж і поперек всього району вок-
залу. Безліч порушень правопорядку. Шукаємо на наряд. 
20 хв., 30, 40, 50. Розуміємо, що робимо щось не так.

Недалеко знаходиться автовокзал. Вирішили “шукати 
щастя” там. Знову ходимо вздовж і впоперек території. 
20, 30, 40 хвилин – знову пусто. Делікатно запитуємо у 
продавщиць в кіосків, чи буває хоч інколи тут патрульна 
служба. Ті здивовано повідомляють, що патрульна служба 
скоріш за все відсиджується в бойлерній, де в них малень-
ка кімнатка. Дійсно, там де ми проходили повз разів 10, 
під великими сходами нагору, є мало примітні сходи вниз, 
до бойлерної, де ми й нарешті наткнулися на патруль.

З їх боку підозріло і недружелюбно було запитано, що 
ми тут шукаємо. Однак наше делікатне прохання предста-



витись, а також спокійний і упевнений тон зразу постави-
ло патрульних в ступор, їх настрій різко впав, відповідали 
мляво, та й відповідати було нічого, бо якщо щось і тра-
плялося, то відправлялися всі в райвідділ, де й приймали-
ся рішення. Постійно, без потреби, патрульні виправдову-
валися, що буцімто випадково зайшли до комірчини, а так 
взагалі, вони цілими днями курсують на маршруті. Потім 
повідомили, що зараз їм конче необхідно на маршрут. Ми 
не стали їм заважати і попрямували до єдиного виходу. За 
нами ніхто не пішов, а стало чути розмови по телефонам. 
Прочекали 10, 15, 20, 25 хвилин, щоб побачити їх в дії, але 
так і не дочекались. Невже у патрульної служби ноги по-
віднімались?

***
Шлях до Кіровського райвідділу пролягав через вок-

зал. Зі сторони лінійного відділку міліції з’явився наряд, 
демонстративно постояв на сходах до вокзалу, щоб їх до-
бре було видно, “когось” видивляючись. При нашій появі 
патруль зайшов до вокзалу. Вирішили поспостерігати за 
патрулем, що мляво пересувався вокзалом. Патруль зай-

шов до зали очікувань. Ми наблизились. Після того, як 
ми зустрілися поглядами, патруль підбадьорився. Стар-
ший жестом дав команду і сержант поспіхом пройшовся 
рядами, вихопив сплячого чоловічка, що був напідпитку. 
Той щось хотів сказати, але його сіпнули за одяг і вправ-
но повели до лінійного відділку міліції. Все це без жод-
ного звуку, як у німому кіно! Звісно, ми за ними. Зайшли 
до відділку і почали вивчати дошку об’яв. І тут почався 
справжнісінький цирк.

Спочатку з’явився начальник відділу кримінального 
розшуку лінійного відділку, який почав в категоричній 
формі вимагати документи, що посвідчують наші особи, 
мету знаходження і що саме нас цікавить на режимному 
об’єкті. Заявив, що вестибуль – це також територія ре-
жимного об’єкту і якщо вже людина потрапила сюди, то 
повинна йому пред’явити посвідчення особи, повідомити 
ціль і мотиви відвідання відділку. Те, що ми зайшли дізна-
тись години прийому керівництвом, його не заспокоїло. 
Довге сперечання й посилання до законів та Конституції 
ні до чого не призвело.

Після цілої низки наших аргументованих пояснень та 
цитування законів, ним було вигадано, що через півгоди-
ни спілкування один з нас став нібито схожим на розшу-
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ІІІ місце. “Народ та міліція – час 
порозумітися”. Андрій Богданович, м. Київ

Вадим Алтухов,
м. Макіївка, Донецька обл.



куваного злочинця. Наше прохання надати “орієнтиров-
ку” було проігноровано, але у чергового була запитана 
яка-небудь фотографія людини в розшуку. І хоч схожість 
в наданому фотороботі з оригіналом «злочинця» була, як 
у корови та орла, з метою уникнення провокування пра-
воохоронців, не піддаючись на провокації, було надано 
посвідчення особи. Більше ми цього міліціянта не бачи-
ли.

Поки ми спілкувались з черговим чергової частини, 
прибуло ще троє з одним запитанням: «Кто такіє? — Что 
вам здесь надо? — Документи сюда!». З’ясувалося, що 
то є ніби заступник начальника усього лінійного відділ-
ку з карного розшуку, та й ще більша кількість хамства 
в розмові підтверджувало це. Незважаючи на те, що цей 
міліціянт надував щоки і всіляко розпалював себе, наші 
спокійні, виважені та аргументовані відповіді його явно 
збивали з пантелику, і коли вкотре я процитував статтю 
закону України «Про міліцію», що перевіряти докумен-
ти міліція має право тільки при підозрі у вчинені право-
порушень і просив повідомити мене, яке саме я зробив 
правопорушення, то він, зриваючись на крик, загорлав, 
що нібито за ст.12 ЗУ «Про міліцію» він має право мене 
затримувати, обшукувати і робити все що заманеться, 
не кажучи про документи, і що зараз я буду затриманий 
«до вияснєнія». Наляканий колега завбачливо віддав до-
кументи, а мені наказували зайти всередину до відділку. 
Я спокійно просив повідомити мене про правопорушен-
ня і заявив, що тільки після того, як буде складений ад-
мінпротокол, я в той же час надам документи особи. Тим 
часом жінка-міліціянт, що стояла неподалік і виявилась 
черговою транспортної міліції Придніпровської залізни-
ці, оговтала хама, але все рівно ще хвилин 25 документ 
товариша демонстративно перевірявся по різним базам 
злочинців. Нарешті документи були повернені і ми зали-
шили відділ міліції

***
Під час моніторингу, побачили шедевр оформлення ін-

формаційного стенду у дільничному пункті міліції Крас-
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ногвардійського району міста Дніпропетровська по вул.
Чичеріна.

Було дуже смішно читати. Ось фото, де зліва направо:

1. Методичні рекомендації. Компетенція міліції України 
в охороні прав громадян та громадського порядку під час 
виборчого процесу.

2. Закон України про міліцію.
3. Порожній
4. Памятка як уберегтися від кишенькових крадіжок та 

пограбування.
5. Ікона “Призри на смирение”.
6. Агітаційний лист про прийом на службу в органи вну-

трішніх справ.
7. Агітаційний лист про оформлення на навчання до ви-

щих навчальних закладів МВС України.
8. Вибори президента України 17 января 2010 года. Ты 

за сильного президента или за болтавнЮ.
9. Папір для необхідних потреб.
Сміх заважив нормально зробити фотографію виписки 

з якогось журналу.
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ПОСЛЕ ПЫТОК В МИЛИЦИИ КИЕВЛЯНИН ВАДИМ 
ГЛАВАТЫЙ СТАЛ ИНВАЛИДОМ. НО ЯВКУ С 
ПОВИННОЙ НЕ НАПИСАЛ

У милиционеров маленькая зарплата. И начальство 
квартирами не обеспечивает.  А что делать бедному мили-
ционеру?  Если жить хочется и за шиворот дождь капает? 
Один лишь способ для устранения неудобств – отобрать 
то, что плохо лежит. У тех, кто не может себя защитить. 

Следствием  этого является участившиеся случаи квар-
тирных мошенничеств с привлечением правоохранитель-
ных органов. А иногда и слитие преступных помыслов од-
них с возможностями все оформить на правовых началах 
– другими.

Сегодня в милиции стал инвалидом киевлянин Вадим 
Главатый. Завтра могут прийти и за вами. И вы окажетесь  
обвиняемым  в преступлении, которого не совершали. 

Итак, как говорят в суде – по сути дела. Все началось с 
того, что инкогнито Александр узнал, что у тридцатилет-
него киевлянина  Вадима Главатого есть двухкомнатная 
квартира в Киеве, на Куреневке. 

После этого к парадному Главатых стала захаживать 
неизвестная женщина и расспрашивать у никогда не 
дремлющих старушек на лавочке про квартиру Вадима. 
Расположение комнат, течет ли крыша.  Ведь  квартира 
находится на 5-ом этаже пятиэтажного дома. Старушки, 
конечно, сказали об этом хозяйке квартиры  Валентине 
Александровне, но та попросту не обратила внимания. 

Напрасно. В сентябре 2006 года ничего не понимающе-
го Вадима Главатого арестовывают по подозрению в кра-
же дешевого мобильника. 

В ИТУ Подольского РОВД  Вадима милиционеры  пы-
тали впятером. Он довольно  крупный мужчина. Высокий 
и полный. Милиционеры надели ему  наручники и, разо-
гнавшись, били головой о железную ручку сейфа.  Долго 
били дубинкой по голове. Били ногами по пути в камеру, 
спускаясь с первого этажа на второй. После избивали в 
камере. 

Пытки в милиции продолжились в Киевском меди-
цинском центре судебной психиатрии. Вадим в больницу  
идти самостоятельно уже не мог.   Две его сумки тащили 
конвойные. В спецпалате были  кровати, прикрученные к 
полу. Стола и стульев не было. Врачи не разрешили Ва-
диму  оставить ботинки. Переодели в тапочки.   Провели 
обследование на магнитно-резонансную терапию.  А по-
том в палату снова пришли милиционеры. И снова били.

— Вадима из  КМЦ побоялись даже на автозаке пере-
возить, так он был избит, – плачет  мама Вадима.  — Везли 
в грузовой «Газели». Ему выбили руку из плеча и кость 
торчала на семь сантиметров вверх. После избиения в 
милиции Вадим потерял речь. Он не может говорить. На 
нервной почве у него настолько ухудшился слух, что он 
почти перестал слышать.

Первый раз Вадима закрыли из-за мобилки или По-
дольский РОВД – самый гуманный РОВД в мире.

Раз кража мобилки – нужно открывать уголовное дело. 
Подольские милиционеры и открыли – по факту кражи.  
А потом   закрыли. А потом снова открыли. И так, судя 
по материалам дела, раз пять. А все потому, что  в По-
дольском РОВД в то время происходили какие-то чудеса.  
Уголовное дело открывается по заявлению потерпевшего. 
И документ сей проходит очень строгую процедуру реги-
страции. Ну нет заявления – нет и дела. Но это в обыч-

ІІ місце
Номінація: “Іржа міліцейського мундиру”
Олена Талаєва
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ных РОВД.  А Подольское необычное. Поэтому заявления 
о краже потерпевшая Анжела Тома вообще не писала.  У 
пострадавшей  милиционеры  взяли «устное заявление». 
А вот каким образом произошло это чудесное событие и 
когда следствие «брало заявление» уточнить не представ-
ляется возможным.  Потому что Тома незадолго после 
описываемых событий умерла. Правда, установили факт 
смерти не следователи, а журналисты. 

— Анжела умерла уже несколько лет назад, – сказала 
журналистам «ВВ» консьержка  дома, где жила Тома. – 
Будто бы отравилась. На самом деле ей денатурата в кок-
тейль в кабаке подлили.  Молоденькая  бедняжка. Двадца-
ти пяти ей не было. 

Увы,  прискорбный факт смерти пострадавшей Тома не 
выяснило ни следствие, ни суд, ни защита Главатого.  И 
епизод с кражей мобилки «Моторолла» чудненько фигу-
рирует в  обвинительном заключении прокуратуры По-
дола , по которому осудили Вадима. И моральный ущерб 
– по заявлению умершей пострадавшей никто не отменял. 
Как, кстати и не заявлял – ни родственники умершей, ни 
прокуратура. Наверное почти тысячу гривень ущерба за 
«Мотороллу» Главатый заплатит уже в поднебесную кан-
целярию.

Второй раз Главатый сел из-за девочек или Подольский 
суд – не самый гуманный суд в мире

После  того, как Вадима страшно избили в психушке, - 
продолжает Валентина Александровна, – он почти месяц 
лечился в киевской Больнице скорой помощи. А потом 
следователь Романенко его выпустил. Он по ошибке про-
пустил срок продления содержания под стражей. 

Мать Главатого усердно лечит сына. Вадим проходит 
МСЕК и ему устанавливают вторую группу инвалидности.  
После пыток в милиции Главатый  почти не говорит и не 
слышит. Переломанная рука плохо срослась и все время 
болит.  Из-за множественных черепно-мозговых травм, 
полученных в милиции, у Главатого букет болезней. Диа-
гностируют молодому человеку логоневроз, тугоухость, 
пиелонефрит. Также, в медицинской карточке Вадима 
фигурирует совсем уж страшный для молодого мужчины 
диагноз – хронический простатит.

Почему-то именно во время очередного обследования 
на МСЕК,  и открывается против Главатого в Подольском 
РОВД новое уголовное дело.

Второй раз Главатого закрыли в 2008 году. Через полто-
ра года после того, как выпустили.    

— Мы с Вадимом все время по больницам, – снова пла-
чет его мама.

 А тут как снег на голову,  сына снова забрали.
Главатого обвинили в изнасиловании. Да еще «с про-

тивоестественностью». Статья поганая. Именно по этой 
очень опасной статье легче всего сфабриковать дело. До-
статочно заявления потерпевшей. Да, пожалуй, больше 
суду и не нужно доказательств вины. Было бы желание 
посадить. А вот желание  посадить  у подольских мили-
ционеров – было.

Ведь за несколько месяцев до водворения Главатого в 
СИЗО в киевских газетах по недвижимости публикуются 
заявления о … продаже квартиры Вадима.  Объявления 
размещает все тот же  Александр. Он же дает свой мобиль-
ный телефон. Задаток за квартиру   просит немалый – поч-
ти 60 тысяч долларов. На тот момент это рыночная цена 
двухкомнатной хрущевки в Оболонском районе. Похоже, 
после получения задатка, «хазяин квартиры», а именно 
– Александр, исчезает словно шум ночной в лесу глухом.  
А квартира  за время пребывания Главатого «в местах не 
столь отдаленных»,  успешно перепродается из рук в руки. 
И задаток за квартиру можна взять столько раз – сколько 
найдется доверчивых покупателей на столичную двушку. 

Тем временем следователь Романенко продолжает «рас-
следовать» дело. И нет ничего нового под луной.  Оче-
редная потерпевшая в деле Главатого снова то ли пишет 
заявление, то ли не пишет. То ли в Подольское РОВД, то 
ли нет. Опять непонятно. Как и то было ли изнасилование 
вообще. Ведь потерпевшая заявляет, что Главатый, мол 
такой сексуальный гигант, что всю ночь не давал ей по-
коя. Защита обвиняемого потом втихаря смеялась. Это ж  
Геракл да и только. Восемь половых актов за ночь!  А как 
же хронический простатит, диагностируемый  Вадиму в 
аккурат за несколько дней до вышеупомянутого сексуаль-
ного буйства? Еще более невероятно то, что согласно ре-



зультатов судебно-медицинской экспертизы потерпевшей 
женщина … была девственницей. (Перенеся ранее пять 
абортов!). Чудеса да и только! Слава Богу, что  пока что 
только в отдельно взятом Подольском РОВД.

Странно и то, что все «девочки», которых якобы на-
силовал Главатый,  между собой знакомы. Знали они и 
Александра. Но следствие, увы,  не удосужилось допро-
сить ушлого молодого человека, являющегося специали-
стом по продаже недвижимости.

В общем, осудили Вадима. Дали восемь лет тюрьмы и 
моральный ущерб вкатили – в 200 тысяч гривен. Потому 
что у одной из потерпевших был якобы выкидыш. Про 
то, что это просто очередной подпольный аборт – дома у 
одной из девочек, прокуратура умолчала. Да ладно, Вам, 
бумага все стерпит.

А вот Апелляционный суд Киева не стерпел. Судья, ког-
да отменял приговор Главатого, вынесенный Подольским 
райсудом Киева, сидел весь красный и буквально причи-
тал: «Я же это читать не могу без смеха, а не только су-
дить». Дело снова отправили на рассмотрение. И снова в 
Подольский суд. Только уже судье Юрию Григорьевичу 
Зубцу. 

Преступная защита или как «сделать» правозащитни-
ков. 

Оказывается, проиграть дело совсем не трудно. Очень 
даже легко. Нужно нанять ментовских адвокатов. И все - 
дело в шляпе. Вернее, в приговоре. Вот приговор и был 
вынесен. Несколько дней назад Главатый снова был осуж-
ден за изнасилование – на 10 лет тюрьмы и возмещение 
ущерба в 70 тысяч гривен. 

— Дело полностью сфальсифицировано, – утверждает 
защита Главатого. – Ни одного доказательства вины под-
судимого в изнасиловании следствие не добыло. Потер-
певшие либо просто-напросто врут, либо путаются в по-
казаниях  как в колбасных обрезках.

А тут еще, Валентина Александровна перестаралась. 
Она так хотела вытащить своего больного сына из тюрь-
мы. Она мать. Женщина пошла на прием к народному 

депутату. Тот почитал дело и только руками развел. По-
советовал маме Вадима  обратиться к крутому адвокату. 
Тот тоже похмыкал, сказал, что его услуги очень дороги и 
в свою очередь посоветовал более дешевых адвокатов. И 
угадал. Те денег не взяли. Они защищали бесплатно.

— Ваш  сын симулирует, – безапелляционно заявил ад-
вокат Лебедев матери Главатого, когда женщина с журна-
листом «ВВ» пришла к нему на прием. — У него барабан-
ная перепонка не перебита.

— Вы клиента защищаете, или выводы МСЕК по Глава-
тому оспариваете? – возмутились журналисты.  

Мама Главатого стала плакать. Говорить, что сын не ви-
новат. И что он инвалид и ничего не слышит. В воздухе 
запахло обвинительным приговором.

Адвокат Лебедев из дела как-то странно вышел. Он 
опять же таки посоветовал своего коллегу адвоката На-
уменко. Ничего не подозревая Валентина Алексадровна 
подписала договор с Науменко на защиту сына.

— Это посадка, – предупредили мать. 
Но адвоката Науменко из дела уже не удалось вывести. 

Восемь месяцев писала Валентина Александровна в ква-
лифкомиссию адвокатуры Киевской области, обращалась 
к судье Зубцу и председателю Подольского суда Бородию 
с заявлениями, что она не доверяет адвокату Науменко 
и наняла другого адвоката. Безрезультатно. Адвокат На-
уменко продолжал «защищать». Каким-то странным спо-
собом при допросе ключевого свидетеля адвокат, которо-
му доверяли Главатые исчезал, а Науменко оставался. На 
судебных дебатах  «наш» адвокат снова не появился. Зато 
адвокат  Науменко из зала суда  «вышел с приговором». 
Десять лет тюрьмы. Все. «Правозащитников» сделали 
ментовские адвокаты. У них получилось.  

Главатые надеются только на Апелляционный суд Кие-
ва. Если приговор вступит в законную силу, инвалид Гла-
ватый до окончания срока в зоне не доживет.

Судья Юрий Зубец, когда мать Главтого зашла к нему в 
кабинет с очередным прошением, скомкал листок и бро-
сил пожилой женщине в лицо с криком:

— Какие клопотання? Пошла вон из моего кабинета.
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БАЙКИ ВІД МОНІТОРІВ (М. ІРПІНЬ, КИЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, МІСЬКИЙ ВІДДІЛ МІЛІЦІЇ) 

В Ірпіньському міськвідділі внутрішніх справ ситуація 
така. Сьогодні неділя, тому відвідувачів не було, сиділа жі-
ночка на стільці, біля неї столик з телефоном для зв’язку 
з черговим. У вестибюлі міськвідділу жодного стенду, 
жодної інформації, при тому, що на вулиці біля міськвід-
ділу розташовані стенди з фотографіями розшукуваних. В 
черговій частині знаходились троє осіб у формі, але роз-
пізнавальних ознак хто з них черговий, як його прізвище 
я не помітив. Я підняв слухавку телефону і поцікавився, 
чи можу я пройти і подивитись на стенди з графіком при-
йому громадян керівництвом закладу, а також я хотів би 
подивитись на книгу скарг. Почув відповідь, що зараз від-
бувається ремонт ( черговий якось невпевнено показав в 
бік рукою) і стенди будуть після ремонту. На питання, чи 
можу я подивитись те приміщення де мають буди ці стен-
ди, відповіді не отримав.

Попросив книгу скарг і пропозицій. Черговий не пред-
ставився, проте сказав, що книгу скарг мені зараз вине-
суть. Я, щоб не гаяти часу та побачивши таке дивне, як на 
мій погляд, ставлення, в очікуванні книги скарг почав на 
підвіконнику заповнювати звіт про моніторинг.

До мене одразу вийшов вартовий лейтенант міліції і 
спитав, що я тут роблю і що то я заповнюю, які в мене по-
вноваження, а побачивши бланк звіту, відверто здивував-
ся « Що то такий за моніторинг» . Я бачив, що він навіть 
розгубився і не знав, як діяти в подібній ситуації? Я від-
повів, що жодних повноважень в мене не має, а у вільний 
від роботи час я вирішив подивитися, як працює міліція 
міста Ірпіня, що я громадянин України і хочу, аби міліція 
працювала якісно і професійно.

Черговий подумав і сказав, що це режимний об’єкт і я 
маю показати документ, що посвідчує мою особу. Лейте-
нант розмовляв зі мною напористо, але коректно. На що я 
відповів, що звичайно покажу йому посвідчення або пас-
порт, як він того забажає, але, наскільки мені відомо, перш 
ніж питати в мене про мої документи, що посвідчують осо-
бу, він має представитися, а саме назвати прізвище, звання 
і посаду, на що лейтенант відповів, що він все це зробить, 
але тільки після того, як я покажу документ.

Я не став сперечатись, показав посвідчення. Лейтенант 
майже вихопив його і побіг до чергової частини, потім я 
бачив, що він кудись телефонував, щось питав, чи с кимсь 
консультувався, а може перевіряв мене на причетність до 
правопорушень – цього я не знаю.

Проте книгу скарг мені так і не винесли, я чекав хвилин 
п’ятнадцять, потім ще раз поцікавився коли відбудеться 
моє знайомство іх книгою скарг. Черговий запитав навіщо 
вона мені. Я відповів, що хочу в ній щось написати, може 
скаргу, а може пропозицію, а може подяку. Я бачив, що 
подібна форма розмови з мого боку у чергового викликає 
обурення і він ледь тримається в рамках коректної розмо-
ви.

Крім того черговий лейтенант міліції, не зважаючи на 
те, що обіцяв показати своє посвідчення і представитись 
цього не зробив, а я не наполягав.

Склалося враження, що на відміну від столичних під-
розділів, у районах, а власне в місті Ірпіні Київської об-
ласті, про громадський моніторинг нічого не знають і про 
заяви відомства про співпрацю нічого не чули.

Як я вже казав, що сьогодні неділя, відвідувачів не було, 
за виключенням жіночки яка сиділа на стільці, але я поки 
розмовляв з черговим вона пішла і поспілкуватися з нею 
не вдалося.

Отакі справи в Ірпіні.

ІІ місце
Номінація: “Народ та міліція – час порозумітися”
Андрій Діденко, м. Київ
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УКРАИНА: ПОЧЕМУ ПЫТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ, НО 
ПОВСЕМЕСТНО ПРИМЕНЯЮТСЯ

Применение пыток – весьма распространенный и, мож-
но сказать, излюбленный милицейский механизм рас-
крытия преступлений. Почему – понятно: как в тридца-
тые годы XX века, выбитое признание остается «царицей 
доказательств». Вымученная «явка с повинной», подпи-
санная после нескольких часов и даже суток незаконного 
содержания в ИВС, часто устраивает наше хромое на обе 
ноги правосудие в качестве не только главного, но и един-
ственного доказательства вины.

Статья 1 Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания определяет понятие «пытка» следую-
щим образом: любое действие, которым лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страдание, физическое 
или нравственное, чтобы получить от него или от третье-
го лица сведения или признания, наказать его за действие, 
которое совершило оно или третье лицо или в соверше-
нии которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, или по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, когда 
такая боль или страдание причиняются государственным 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
официальном качестве, или по их подстрекательству, или 
с их ведома или молчаливого согласия.

В Русской Правде, старейшем памятнике права России, 
еще нет упоминания о пытке при рассмотрении уголов-
ных и гражданских дел. Процесс был состязательным, 
стороны полностью равноправными и даже назывались 
одинаково – «истцами». Однако когда не хватало дока-
зательств для разрешения дел по обвинению в тяжком 

преступлении, применялась система формальных доказа-
тельств, называемая «ордалии» или «суд Божий».

На развитие русского права самое негативное влияние 
оказало татаро-монгольское иго. Великая Яса Чингисхана 
(1206 год), являвшаяся основным источником права Зо-
лотой Орды, предусматривала практически единственной 
мерой наказания смертную казнь, в судебном процессе 
широко применялась пытка. 

Жестокость завоевателей не прошло бесследно. Если в 
Пскове и Новгороде, куда татаро-монголы не дошли и где 
их присутствие было минимальным, процесс остался со-
стязательным с равными правами сторон (обе стороны, 
как и в Русской Правде, назывались одинаково - “сутяж-
никами”), а о пытке нет никаких упоминаний, то в Мо-
скве дело обстояло иначе. Там, наряду с состязательным 
процессом, появилась новая форма судопроизводства - 
розыск, который применялся при расследовании наибо-
лее серьезных уголовных дел, в том числе политических. 
Дело возбуждалось судом по собственной инициативе, 
главным способом получения доказательств была пытка.

При царе Иване Васильевиче, как известно, казни ста-
ли обычным явлением. По Царскому Судебнику 1550 года 
проведение пыток по подозрению в совершении тяжкого 
преступления становится обязательным. По Соборному 
Уложению 1646 года Алексея Михайловича, смертная 
казнь стала практически основным видом уголовного 
наказания. Инквизиционный процесс приобретает все 
большее значение. По религиозным и государственным 
преступлениям пытка применялась ко всем подозревае-
мым без исключения. Пытать стали даже по некоторым 
гражданским делам. Вершиной юридической мысли стало 
признание подозреваемого лихим человеком (преступ-
ником) при полном отсутствии доказательств его вино-
вности в совершенном преступлении: если большинство 
опрошенных при повальном обыске признавало данное 

ІІІ місце
Номінація: “Іржа міліцейського мундиру”
Іван Бакай, 
м. Саки, АР Крим
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лицо лихим человеком, то к нему применялось пожизнен-
ное тюремное заключение, а если так высказывалось две 
трети опрошенных, то смертная казнь.

Порядок проведения пытки регламентировался Указом 
1673 года, который предусматривал троекратную пытку 
огнем и кнутом. Последние остатки состязательного про-
цесса ликвидировал Петр I своим Указом 1697 года. По 
мнению Петра, все пороки и произвол в суде происходи-
ли от того, что стороны в процессе имели слишком много 
прав, судьи же занимали пассивную позицию, что приво-
дило к волоките и злоупотреблениям. Признание вины, 
даже полученное под пыткой, признавалось «лучшим 
свидетельством». Можно было пытать и свидетеля, когда 
тот «в больших и важных гражданских делах оробеет или 
смутится, или в лице изменится...».

При Екатерине II обвиняемого подвергали пытке, если 
суд не смог собрать уличающих его доказательств. Когда 
же имевшиеся доказательства изобличали обвиняемого, 
то его не пытали.

Кодификация Сперанского, проведенная при Николае I, 
сохранила существующее положение в области уголов-
ного процесса. Судебные заседания проходили за закры-
тыми дверями, на заседании не могли присутствовать не 
только свидетели, но и стороны. Приговоры и решения 
выносились на основании письменных материалов, со-
бранных следствием. Лучшим доказательством вины 
по-прежнему считалось собственное признание, которое 
можно было получить под пыткой (хотя пытки и были 
формально запрещены еще в 1801 году). Только судебная 
реформа Александра II в 1864 году положила конец пыт-
кам на досудебном следствии. Судебные уставы четко ре-
гламентировали процессуальный порядок расследования 
и рассмотрения дел в судах. Были провозглашены и при-
менялись на практике демократические принципы право-
судия: устность, гласность, состязательность, право обви-
няемого на защиту, презумпция невиновности. Судебная 
власть была отделена от обвинительной, введен институт 
присяжных заседателей, независимой адвокатуры. Про-
возглашалось равенство всех граждан перед законом.

После двух государственных переворотов в 1917 году 
власть  перешла к Центральному комитету РКП(б). А по-
скольку всякая власть лишь тогда чего-либо стоит, когда уме-
ет защищаться, при Совете народных комиссаров 7 декабря 
1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Пытки, о которых позабыли при Николае Втором, не-
замедлительно вернулись в следственный процесс. В ин-
струкции по террору председатель Всеукраинской и Ки-
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евской ЧК М.Я.Лацис указывал: «Не ищите на следствии 
материала и доказательств того, что обвиняемый действо-
вал словом или делом против советской власти. Первый 
вопрос: к какому классу он принадлежит, какого он про-
исхождения, образования, воспитания. Эти вопросы и 
должны определить судьбу обвиняемого». К чему такая 
политика привела – всем  известно: десятки миллионов 
людей погибли, миллионы были вынуждены бежать за 
границу.

Тут подоспел и первый советский Уголовный кодекс, 
отредактированный лично вождем мирового пролета-
риата. Вот выдержка из его письма наркому юстиции 
Д.И.Курскому от 17 мая 1922 года: «Суд должен не устра-
нить террор; обещать это было бы самообманом или 
обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, 
ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как 
можно шире, ибо только революционное правосознание 
и революционная совесть поставят условия применения 
на деле, более или менее широкого. С коммунистическим 
приветом, Ленин».

Затем пошли судебные процессы тридцатых, крупные и 
мелкие. Все их роднит одно обстоятельство: все обвиняе-
мые полностью «признались» в не совершенных ими пре-
ступлениях. Позже выяснилось, как были получены такие 
«признания». Вот инструкция товарища Сталина, данная 
руководителям НКВД: «Известно, что все буржуазные 
разведки применяют методы физического воздействия 
против представителей социалистического пролетариата 
и притом применяют эти методы в самой отвратительной 
форме. Возникает вопрос, почему социалистические ор-
ганы государственной безопасности должны быть более 
гуманны по отношению к бешеным агентам буржуазии 
и заклятым врагам рабочего класса и колхозников. ЦК 
ВКП(б) считает, что методы физического воздействия 
должны как исключение и впредь применяться по отно-
шению к известным и отъявленным врагам народа и рас-
сматриваться в этом случае как допустимый и правиль-
ный метод».

Государственный обвинитель академик А.Я.Вышинский 

дополнил указания вождя своей правовой концепцией: для 
привлечения к уголовной ответственности достаточно толь-
ко признания обвиняемого, независимо от того, каким путем 
оно получено. Поскольку для осуждения «врагов народа» 
необходимо было «признание», которое разрешалось полу-
чить под пыткой, органы НКВД действовали соответственно. 
После разоблачения «культа личности Сталина» пытки фор-
мально были запрещены. С 28 декабря 1960 года был введен в 
действие новый Уголовно-процессуальный кодекс УССР, со-
гласно которому запрещались ночные допросы, понуждения 
подследственного к даче показаний, признание обвиняемого 
не являлось уликой, действия органов предварительного рас-
следования контролировались прокуратурой. 

Но полностью искоренить пытки на досудебном след-
ствии не удалось: наряду с угрозами были придуманы 
новые способы незаконного воздействия на подслед-
ственного. Наиболее распространенными в годы «застоя» 
пытками следует считать направление в психиатрические 
лечебницы и помещение подследственного в «пресс-
камеру». В последнем случае в камеру  подсаживали спе-
циально подобранных уголовников, которые заставляли 
жертву написать «чистосердечное признание». И хотя по 
действующим законам признание вины не является дока-
зательством, если не подкреплено совокупностью других 
фактов, свидетельствующих о совершении обвиняемым 
инкриминируемых ему действий, суд вплоть до настояще-
го времени рассматривает такое «признание» в качестве 
главного доказательства виновности подсудимого. 

Итак: пытки запрещены, но повсеместно применяются. 
Угроза наказания за пытки подследственных не оказы-
вает никакого позитивного воздействия на сотрудника 
ОВД. Между тем, пытки можно исключить из следствен-
ного процесса незначительным изменением процессуаль-
ного закона: обвиняемому следует предоставить право 
отказаться в судебном заседании от всех показаний, дан-
ных им на досудебном следствии. 

Именно на это направлен проект закона №6059 о внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Укра-
ины об изменении статуса признания как доказательства 
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вины в уголовных делах, принятый Верховным Советом 
Украины за основу на прошлой неделе. Предложенные из-
менения имеют целью дать возможность подозреваемому 
и обвиняемому в любой момент отозвать признание своей 
вины. 

В частности, предлагается абзац второй статьи 73 УПК 
изложить в новой редакции, согласно которой «показания 
подозреваемого, в том числе и такие, в которых он призна-
ет себя виновным, подлежат проверке. Признание подо-
зреваемым своей вины приобщается к обвинению только 
при подтверждении этого признания совокупностью до-
казательств, имеющихся в деле. Подозреваемый в любой 
момент может отозвать признание своей вины». Законо-
проект также предлагает абзац второй статьи 74 УПК из-
ложить в новой редакции, в соответствии с которой «по-
казания обвиняемого, в том числе и такие, в которых он 
признает себя виновным, подлежат проверке. Признание 
обвиняемым своей вины приобщается к обвинению толь-
ко при подтверждении этого признания совокупностью 
доказательств, имеющихся в деле. Обвиняемый в любой 
момент может отозвать признание своей вины».

Такие изменения в процессуальном законе можно толь-
ко приветствовать. Однако, наряду с этими изменениями, 
целесообразно было бы внести дополнения в статью 298 
УПК, где после разъяснения подсудимым сущности обви-
нения председательствующий опрашивал бы каждого под-
судимого, желает ли он отказаться от показаний, данных 
им на досудебном следствии. И в случае такого отказа все 
показания подсудимого, данные им на досудебном след-
ствии, признаются не имеющими юридического значения 
и не могут быть положены в основу обвинительного при-
говора или использованы для обвинения других лиц.

Но, наряду с совершенствованием законодательства, 
необходимо исполнять также и действующие нормы. К 
примеру, незаслуженно забытым и неисполненным оста-
ется одно из наиболее важных положений приказа МВД 
Украины от 16 сентября 2009 года №404 «Об обеспече-
нии прав человека в деятельности органов внутренних дел 
Украины». Оно предусматривало установку системы ви-

деонаблюдения на входе в горрайлинотделы, в дежурных 
частях, коридорах, следственных комнатах с архивацией 
видеоинформации не менее одного месяца. Учитывая 
количество случаев жестокого обращения в помещениях 
ОВД, актуальность такого технического оснащения МВД 
трудно переоценить.

Лучшим на сегодняшний день руководством по эффек-
тивному расследованию и документированию пыток и 
других жестоких или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания является Стамбульский протокол, 
доступный всем желающим в Интернете. Но, к сожале-
нию, работники прокуратуры редко используют этот ис-
точник в своей работе. Вместо эффективного расследова-
ния пыток, в ответ на свои заявления жертвы получают 
отписки. 

Зачастую последней инстанцией в такого рода делах 
является Европейский суд по правам человека. Интерес-
нейшее прецедентное решение страсбургский суд при-
нял 21 апреля с.г. по делу «Нечипорук и Йонкало против 
Украины»: суд признал за Украиной ряд нарушений Кон-
венции, связанных с применением пыток для получения 
признания и отсутствие какого-либо расследования жа-
лоб на пытки; использование признательных показаний, 
полученных под пытками, в нарушение права на молчание 
и права на адвоката, для обоснования виновности; произ-
вольное задержание, использование административного 
задержания для целей уголовного процесса, содержание 
под стражей без связи с внешним миром; отсутствие воз-
можности обжалования содержания под стражей и отсут-
ствие права на компенсацию за содержание под стражей.

На Украине раскрываемость преступлений составляет 
около 70%, тогда как в Европе этот показатель составля-
ет 40%, а в США – 30%. Неужели наши оперативники и 
следователи работают лучше, чем американцы? Вряд ли. 
А это значит, что любой существующий на бумаге «успех» 
правоохранителей в деле раскрытия преступлений может 
скрывать за собой трагедию для тех подсудимых, которые 
лишь волею случая попали в правоохранительные жерно-
ва.
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БАЙКИ ВІД МОНІТОРІВ (ВІННИЦЯ)

Загальне враження – відчули себе невидимками. При-
йшли до чергової частини Ленінського райвідділу у Ві-
нниці. Відразу запитали у чергового, де знайти мого 
дільничного інспектора. Дядько розлого махнув рукою 
вправо, сказав щось на зразок – підіть туди, там відділ 
дільничних. Куди - туди, ми не стали допитуватись, далі 
грали ролі таких собі чудних баришень, які люблять роз-
дивлятися навколо та читати все, що написано на стінах.

На стінах було написано мало – в основному графік 
прийому громадян посадовцями, списки того, що можна 
приносити в передачах та коли можна, під ними висів те-
лефон. Ще був стенд, виготовлений школярами, які писа-
ли, якою б вони хотіли бачити міліцію. Там ще був диван-
«уголок», перед диваном стіл. На дивані сидів молодий 
міліціонер, який на нас зовсім не реагував і був заглибле-
ний в свій мобільний телефон. Ну, ми трохи почитали те, 
що на стінах вивішено і сіли заповнювати звіт монітора, 
з надією, що хтось таки у нас щось запитає. Взяли і почи-
тали книгу скарг – нікого це навіть не зворушило. Ще раз 
почитали стенди на стінах – знову ніякої уваги. Хлопці за 
склом чергової частини (їх там було троє і всі без «бей-
джів»), жваво спілкувалися, крізь скло чулася неформатна 
лексика... Нікого, крім нас, і нікому нічого не треба.

Пішли в бік, куди показав нам черговий – туди, де 
дільничні інспектори. Вестибюль там також доступний, 
інформації, яку потрібно відзначити в анкеті немає. На 
запитання, хто у мене дільничний, невідомий черговий 
сказав, що його зараз немає, після чого черговий поколу-
пався в паперах і назвав мені його прізвище. На запитання 
– де його найти, подивився здивовано — ну, сказав же — 
його немає! Запитала, де опорний пункт. Після хвилинно-
го роздуму назвав адресу. Запитала, як туди зателефону-

вати. — А там немає телефону.
Оскільки у Ленінському райвідділі було 2 приміщення, 

які називалися «Чергова частина», то в другому ми за-
питали, що це означає. Невідомий (може краще сказати 
– неідентифікований?) черговий сказав, що вони не чер-
гова частина. На запитання – а чому ж тоді тут написано 
«чергова частина»?, знову подивився задумливо і зробив 
вигляд, що не почув...

Потім, ми ще трошки там покрутилися, ще почитали 
стенди на стінах, посиділи на лавці.

Міліціонери за склом робили вигляд, що нас немає. У 
вестибюлі не було нікого також...

Зателефонували колеги, які були у чергових частинах 
Замостянського та Староміського підрозділів. Кажуть, 
що там у вестибулях також тихо. Вони заходили, гуляли 
у вестибулі - ніхто ні про що їх не питав. Може в цей день 
у міліції проходив флеш-моб «У нас порожньо і сумно»?

***
«Зателефонували до Хмільницького міськрайвідділу 

УМВС України у Вінницькій області. Діалог з працівни-
ком міліції:

— Лейтенант такий-то (представився чітко і зрозуміло)!
— Доброго дня. Ви не підкажете, за якою адресою зна-

ходиться відділок?
— пауза Ну взагалі то ми сьогодні до обіду…
— Я розумію, я просто хочу взнати адресу відділку…
— пауза Я Вам кажу, що ми до обіду…
— Я зрозумів, але все ж таки хотів…
— перебиває Леніна, така-то…
— Дякую. А ми можете підказати графік прийому на-

чальника міліції?
— пауза Так він у відпустці…
— Я розумію, а коли він приймає зазвичай?
— По п’ятницях…
— Дякую, до побачення…

ІІІ місце
Номінація: “Народ та міліція – час порозумітися”
Лариса Полулях
Вінниця
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ОДА ТИМ, ХТО РОЗГАНЯЄ МІТИНГИ ТА 
ДЕМОНСТРАЦІЇ (СТУДЕНТСЬКІ ВРАЖЕННЯ)

Одягли темно-сині мундири
І про честь свою геть забули!
А пихаті такі і красиві,
Коли б’єте студента в скули.

Ви маєте бути опорою
Для  всіх порядних людей! 
А замість цього – лиш горе
Від вас і ваших ідей!

Ви маєте нас захищати
Від свавілля і гніту
Ви маєте з нами стояти,
А не полювати мітинг.

Для вас пусте слово  – сором,
Про право й добро –  як не чули.
І ллються з мовчазного хору
Хвилі презирства і глуму.

Без  покаяння і совісті,
Заховані гідність і честь.
Невже у вашій свідомості
Не ворухнеться протест?

Для вас не існує законів
І правил для вас не існує.
Свавілля не має кордонів,
Кує проти правди кулі! 

Шановні, ви що, здуріли?!

ІІ місце. “Іржа міліцейського мундиру”
Олег Мартиненко, м. Київ

ОКРЕМА ВІДЗНАКА ЖУРІ

Дунебабіна Ольга, Київ



гающихся в сторону Большой Морской. И стоило только 
свернуть за ними, а не пройти мимо, как через минуту 
удалось засвидетельствовать, как ребята «нырнули»… в 
компьютерный зал, находящийся в подвале на ул. Лягина, 
8. Вот где скрываются от выполнения своих обязанностей 
те, кто вышли предупреждать и предотвращать правона-
рушения на улицах Николаева. 

В 11:41 шестеро патрульных милиции спустились в 
компьютерный зал. Чтобы убедиться, чем занимают-
ся там милиционеры, я спустился за ними под предло-
гом необходимости сделать копию на аппарате «Xerox». 
Удивляться не пришлось – у всех шестерых в руках по 
«мышке». Пока я беседовал с работницей зала, один 
патрульный, сидя за компьютером, спросил другого: «Ва-
лера, ну что, ты создал базу?». Из памяти своих детских 
компьютерных увлечений, я предположил, что ребята 
сели играть в известную среди подростков игру «Counter-
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НИКОЛАЕВСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ ПРОГУЛИВАЮТ 
СЛУЖБУ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ЗАЛАХ

Мало кто обращал внимание, прогуливаясь по улицам 
нашего не слишком спокойного города, насколько часто 
можно увидеть возле себя охраняющих общественный 
порядок милиционеров. Более, того, мало кто прослежи-
вал, чем еще занимаются наряды нашей доблестной мили-
ции, кроме задержания преступников, обыска граждан на 
улицах, отработки планов. Оказывается, их деятельность 
более, чем разнообразная. 

В 11 утра 16 ноября на главной улице Николаева Совет-
ской нет ни одного стража порядка. Лишь только спустя 
40 минут после тщательных поисков «людей в погонах» 
по центру города, на перекрестке улиц Спасская и Лягина 
удалось встретить шестерых патрулирующих, передви-

І місце. “Іржа міліцейського мундиру”, 
Андрій Лохматов, м. Миколаїв

І місце. “Іржа міліцейського мундиру”, 
Андрій Лохматов, м. Миколаїв

Окрема відзнака журі
Андрій Лохматов
Миколаїв



Strike», в которой команда полицейских на определенной 
площадке-базе, которую перед игрой следует «создать», 
воюет с командой террористов. 

То ли ребята повышают квалификацию по борьбе со 
столь актуальным в Николаеве терроризмом, то ли по точ-
ности стрельбы, или работы нет? А может это попросту 
лень и отлынивание от работы? В любом случае уже не-
важно, факт, как говорится, остается фактом. Важно лишь 
одно: как часто это происходит, или, надеюсь, после фото-
сессии на выходе из зала, происходило. 

Стоит отметить, что подобные действия милиции 
жестко регламентируются в законодательстве и внутрен-
них нормативно-правовых актах МВД. Так, в пункте 154 
Статута патрульно-постовой службы милиции Украины 
говорится, что во время несения службы наряду запреща-
ется заходить без служебной необходимости в жилищные 
дома, столовые, магазины и другие помещения, а так-
же оставлять свой маршрут патрулирования, кроме 
некоторых случаев. К сожалению, среди перечня таких 
случаев в пункте 153 Устава ППС ничего, связанного с 
играми в компьютерных залах, мне найти не удалось. 

Как и ожидалось, спустя час, в 12-43 бдительные 
милиционеры вышли из зала. Увидев меня, фотографи-
рующего их долгожданный выход из развлекательного 
заведения, все шесть человек, став передо мной полукру-
гом, не буду говорить, что вежливо, попросили показать 
последние фотографии на моем аппарате. Увидев снимки 
и узнав, что я журналист, ребята немного насторожились 
и решили уже без напора просто узнать издание, на стра-
ницах которого им придется себя лицезреть.

Администратор компьютерного зала и его дирек-
тор тем временем, решили не «сдавать» своих, видимо, 
постоянных клиентов. Вот какой вышел у меня с ними 
диалог:

Я: Как что эти шестеро ребят приходят к вам играть на 
компьютерах?

Администратор: Я не знаю, я редко бываю в компью-
терном зале. 

Я: А кто часто бывает? Вы посменно там работаете?
Администратор: Нет, не меняемся, просто…
Директор (из соседней комнаты администратору): Таня, 

а что там за вопросы?
Администратор (в другую комнату директору): Спра-

шивают, как часто ребята заходят к нам играть!
Директор: А они не играть приходили!
Я: А что они делали?
Директор: Они в туалет попросились.
Я: То есть у вас в туалет ходят прямо за компьютерами?
Директор: Эм…
Я: Дело в том, что они зашли к вам в 11:41, а вышли в 

12:43, то есть ровно час они играли.
Директор: Не знаю… 
Я: Так как часто они к вам заходят?
Директор: Нет, не знаю, они зашли в первый раз и по-

просились в туалет. 

Радостно, что поставщики развлекательных услуг 
хотя бы понимают, что действия правоохранителей 
неправомерны. Печально же, что сами работники ми-
лиции игнорируют свои уставы, более того, подвергают 
удару репутацию украинской милиции как органа в це-
лом, свою честь и доблесть, которые при советской власти 
были главными характеристиками гражданина в погонах. 
Подобное «повышение квалификации в борьбе с терро-
ризмом», очевидно, должно проходить в свободное от 
службы время. Сомневаюсь, что действия милиционеров, 
патрулирующих компьютерный зал, имеют почву в виде 
приказа высшего руководства органов внутренних дел. 

А самое неприятное, что это не единичный случай толь-
ко в Николаеве, это практика всеукраинская: сколько ле-
жит фото и статей в Интернете, фиксирующих распитие 
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пива патрульными, «шопинг» в форме по супермаркету и 
так далее. Стоить ли доверять таким людям свою безопас-
ность? Или может, наоборот, опасаться, что, переиграв в 
компьютерном зале, милиционер перепутает тебя с терро-
ристом и начнет стрелять по тебе? Дети ведь часто любят 
переносить свою излюбленную виртуальную жизнь в ре-
альность. 

Доверие к милиционеру у украинца упало уже давно, об 
этом свидетельствует множество социологических иссле-
дований. Риск в другом: вместе с доверием может отпасть 
и сама необходимость обществу такой милиции. Вот тогда 
уже точно доиграются, только непонятно будет, кто побе-
дил. 

Но это только в том случае, когда большинство населе-
ния страны, наконец, осознает, что возвышенное положе-
ние имеет не милиционер над гражданином, а наоборот. 
В Западной Европе или США обществом такое поведение 
полицейских было бы расценено как оскорбление и на-
плевательское отношение по отношению к безопасности 
граждан.  И, вряд ли, люди, получающие зарплату из го-
сударственного бюджета, то есть из «котла», в который 
сбросились все жители страны, продолжили бы нести 
службу даже после таких «игр с законом». Но это на За-
паде, там люди научились оскорбляться и реагировать. А 
я пока подозреваю, что реакция на эту статью у многих её 
прочитавших составит лишь мысль «о, вот это прикол». 
А это только один из огромного количества «приколов» 
нашей родной милиции.
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В Україні триває громадський моніторинг дій міліції. 
Упродовж двох тижнів близько 200 волонтерів здійсню-
ють всеукраїнську моніторингову кампанію «Міліція під 
контролем». Під час моніторингу вони перевіряють, на-
скільки сумлінно і згідно закону працівники міліції вико-
нують свої обов’язки. За підсумками таких спостережень 
експерти підготують рекомендації МВС України про те, 
як покращити взаємодію правоохоронців із громадянами. 
Тим часом, уже зараз можна сказати, що процес моніто-
рингу є драйвовим та екстремальним, а також доволі ін-
формативним і показовим.

Пошуки патрульних міліціонерів у центрі міста
Мені вдалося долучитися до трьох напрямків моніто-

рингу міліції. Ідеться про роботу патрульної служби, діль-
ничних інспекторів та районних відділків МВС. Щодо ро-
боти патрульної служби міліції, то тут спостерігати було 
чи не найважче. Завдання номер один – виявити міліці-
онерів. Вони завжди ходять удвох і, згідно закону, мають 
слідкували за дотриманням правопорядку в місті. Екс-
правоохоронець Володимир Батчаєв, із яким ми моніто-
рили дії міліції в Черкасах, розповів, що раніше в ОВС до 
контролю за якістю роботи патрульних ставились більш 
серйозно, керівництво, навіть, приховано спостерігало за 
ними. «Читати звіти про таке спостереження було смішно 
до сліз: «купив у магазині «Струмочок» два біляші, з’їв, 
сів у тролейбус, проїхав три кола, пішов додому, дружина 
викинула з балкону пакет із пиріжками», - пригадує екс-
міліціонер. Сьогодні ж результати спостережень уже не 
такі «романтичні». Для того, щоб виявити «пепеесників» 
(саме так їх і досі називають у народі, хоча назва змінилася 
і зараз уже треба б говорити «пеесемників» - від Патруль-
на служба міліції) довелося добряче змерзнути, «намоту-
ючи» кола на Соборній площі в центрі Черкас. Зрештою, 

нам пощастило – довгоочікуване рандеву таки відбулося. 
Міліціонери з маршруту не дуже зраділи нашим числен-
ним питанням про особливості обслуговування населення 
і спочатку досить непривітно відреагували на пропозицію 
відрекомендуватися (хоча, згідно українського законо-
давства, перше, що має зробити міліціонер, спілкуючись із 
громадянином – назватися і «віддати честь», приклавши 
руку до головного убору). Ми поцікавилися, яке міліціо-
нери ставляться до заяв керівництва МВС щодо того, що 
міліція має бути під громадським контролем. Виявляєть-
ся, правоохоронці про це нічого не чули. Облишивши такі 
філософські категорії, перейшли до практичних питань, 
адже потрібно було заповнити звіти щодо проведення мо-
ніторингу. Працівники патрульної служби відмовилися 
показувати нам бланки протоколів. Натомість повідоми-
ли, що несуть службу без аптечки (мовляв, вона є тільки 
у патрульних автомобілях, а якщо комусь стане погано, 
то за допомогою рації можна викликати «швидку»). Хоча 
знову ж таки, згідно Статуту патрульно-постової служби, 
аптечка мала б бути. Висновок, який ми зробили після та-
кого плідного спілкування – міліціонери загалом обізнані 

Дмитро Любченко, Київ

Вікторія Солонець, м.Черкаси
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з маршрутом (принаймні, знали, де знаходиться найближ-
чий дільничний пункт міліції), більш-менш оснащені не-
обхідною амуніцією, неагресивні, хоча й насторожені.

Щоб відкупитися, курцям-наркоманам достатньо 
заплатити 300 гривень?

Наступна зустріч із ПСМ була нетиповою. Пізно ввече-
рі ми з подругою зіткнулися із патрульним автомобілем, 
який чомусь зупинився в арці між будинками, загородив-
ши проїзд іншим автомобілям. Міліціонери перевіряли 
документи у двох юнаків. Тут було два варіанти розвитку 

подій. Ми могли підійти і повідомити про акцію «Міліція 
під контролем», а потім, якщо б нам дозволили, спостері-
гали б за процесом і щось запитували. Або треба було по-
чекати, поки хлопців відпустять і поспілкуватися безпосе-
редньо з ними. Обрали другий варіант. Процес перевірки 
тривав близько 15 хвилин.

Потім патрульний автомобіль поїхав, а ми влаштували 
хлопцям бліц-допит:

— Чому вас зупинили?
— Це була звичайна перевірка документів і телефону. 

Міліціонери не пояснювали навіщо, та й не зобов’язані 
пояснювати (насправді – зобов’язані, але про це, схоже, 
не знають, ані хлопці, ані правоохоронці – В. С.)

— Як вони з вами спілкувалися? Чи були ввічливими?
— Є різні міліціонери. Ці були нормальні. Але є досить 

неадекватні.
— У чому це виявляється?
— По-різному буває. Інколи перевіряють довго телефон, 

а ти стоїш на холоді, мерзнеш.
— А мене били. Коли був випивши, перестріли і били 

по нирках.
— Часто вас зупиняють?
— Мене – майже кожного дня. Коли йду на роботу чи 

до друзів – постійно зупиняють. Живу біля районного від-
ділу міліції, може ще й тому. Зупиняють, щоб перевірити, 
встановити особу.

— А документи у вас завжди є?
— Ні, ніколи немає з собою документів. Диктуєш їм пріз-

вище, адресу проживання, рік народження. Вони переві-
ряють у своїй базі – чи є там ти, чи ні. Якщо немає, то ти 
вільний, якщо є, то «йди сюди».

— А бували такі випадки, що вас затримували і везли у 
відділки?

— Ні, до цього не доходило. Але мої друзі розповідали, 
що якщо везуть у відділок, то можна домовитися, запла-
тити певну суму і тебе відпустять. Сума залежить від того, 
за що тебе схопили.

— Які розцінки?
— Є різні ситуації. За себе не можу сказати, але в мене 

нещодавно друга затримали із коробкою «плану». Ви-Олег Мартиненко, Київ
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магали 10 тисяч доларів за те, щоб не порушувати кримі-
нальну справу. Щоправда, потім ціну зменшили, і він від-
бувся десятьма тисячами гривень. Причому, «план» був не 
його, йому просто міліціонери підкинули під ноги, а потім 
затримали. Це їхній бізнес. А якщо на місці впіймали – на-
приклад, стоїть гурт із чотирьох хлопців і всі курять траву, 
– то ціна – 300 гривень із людини для того, щоб усіх від-
пустили.

Де ховаються від людей дільничні
Дільничні інспектори мають здійснювати прийом гро-

мадян у спеціально пристосованих для цього приміщен-
нях. Проте, як виявилося, знайти ці приміщення доволі 
проблематично. Так, до дільничного пункту міліції № 4, 
що по вулиці Гоголя, 222 ми ходили кілька разів. Туди нас 
спрямували вже знайомі з попередньої розповіді праців-
ники ПСМ. У цій будівлі справді є табличка, де написано, 
що тут приймає дільничний міліціонер. Проте ми при-
йшли в четвер, але там нікого не було (хоча, згідно інфор-
мації патрульних міліціонерів та згідно напису на таблич-
ці, дільничний мав здійснюватися там прийом громадян).

Прийшли вдруге в суботу. Знову порожньо. Тож вирі-
шили зателефонувати на 102 і поцікавитися, чи бува не 
переїхав кудись дільничний пункт. Але нам повідомили, 
що він досі знаходиться по вулиці Гоголя, 222. Третій ві-
зит – і знову зачинені двері. Телефонуємо ще раз на 102. 
Цього разу (а минуло два дні від попереднього «паломни-
цтва») нам уже говорять, що дільничний інспектор при-
ймає у Соснівському райвідділі по вулиці Пастерівській, 
104. Отакої! Для певності телефонуємо ще у відділ діль-
ничних інспекторів. А там – відмовляються надавати ін-
формацію! І це при тому, що ми просто запитали, де зна-
ходиться дільничний пункт № 4 у Соснівському районі . 
Хтось по той бік слухавки (не представився, звісно) питає: 
«А ви, вообше, хто така? А де ви проживаєте?». Зрештою, 
почувши, що має справу із «громадянкою України», вирі-
шує, очевидно, що продовжувати розмову не варто:

— То ви мені можете назвати адресу дільничного пункту 
№4 Соснівського РВ?

— Ні, не можу. Телефонуйте у відділок і там вам скажуть.
Що ж, гідна відповідь. Закінчується все ще одним те-

лефонним дзвінком. «Черговий Щербина» (нарешті хоч 
хтось представився!) повідомляє нам, що «після рішення 
міськвиконкому дільничний пункт розформували і тепер 
дільничний приймає у Соснівському райвідділі». Коли і 
навіщо розформували, що за рішення, чому на Гоголя, 222 
досі висить табличка, і чому прийом здійснюється саме 
в Соснівському райвідділі (а це далеченько від мікрора-
йону) – про це черговий, звісно, нічого не знає. Склалося 
враження, що для того, аби дізнатися номери телефонів 
дільничних, адреси, за якими вони приймають та дні й 
години прийому, треба бути мало не Шерлоком Холмсом. 
Тим паче, що на сайті Управління МВС у Черкаській об-
ласті є тільки телефони (без адрес) районних відділів міс-
та та відділу дільничних інспекторів (де вас запитають, 
хто ви «вообше такі», а потім, якщо пощастить, то нада-
дуть інформацію).

У відділку «шастать ніззя»!
Ще більше пригод чекало на нас у Черкаському район-

ному відділі Управління МВС України в Черкаській облас-
ті. Координатори моніторингу пояснили, що у кожному 
відділі має бути вестибюль, куди безперешкодно мають 
змогу зайти громадяни, щоб дізнатися дні прийому та те-
лефони керівництва, зробити запис до книги скарг тощо. 
Але яким же було наше здивування, коли замість входу до 
районного відділу ми побачили… ґрати. Це були такі собі 
заґратовані двері з домофоном. Тільки після того, як ми 
перелякано пролепетали, що хочемо дізнатися, як пра-
вильно писати заяву про злочин, спрацювала сигналіза-
ція і двері відчинилися. З’ясувалося, що вестибюлю немає 
взагалі. Є вузенький коридорчик. До нас відразу підійшов 
постовий міліціонер. «По какому вы поводу?». Пояснили. 
Він підвів нас до стенду. На запитання, чи можна сфото-
графувати інформацію, відповів, що ні, не можна. Пояс-
нення, чому не можна здійснювати фотозйомку надавати 
відмовився: «Бо ніззя, краще перепишіть». Потім вийшов 
черговий. При цьому в обох правоохоронців не було бей-
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джів і вони були настільки таємничі, що так і не повідоми-
ли нам свої імена. Черговий почав пояснювати, як писати 
«шапку» заяви на ім’я начальника райвідділу. Наостанок 
я наважилася поцікавитися, чи громадяни можуть вільно 
заходити у приміщення районного відділу.

«Канєшно… Ну як? Куди заходити? В райвідділ вільний 
доступ, але по кабінєтам, канєшно, шастать ніззя. А так – 
заходите сюди, кажете – куди, шо, до кого. Ми ж вас за-
питали, куди ви йдете, що й до чого. Так і усіх запитуємо. 
А потім проведемо і направимо», – сказав черговий. Ми 
чемно подякували і вийшли під пронизливе пищання до-
мофону. Залізні грати за нами зачинилися. «Можна було 
щось іще розпитувати, але якось лячно – двері зачинені, 
вийти не можна. В разі чого, в нас навіть не було шансу на 
втечу» – пожартувала подруга.

У наступному році міліцію знову моніторитимуть
За словами голови правління Асоціації українських 

моніторів дотримання прав людини в діяльності право-
охоронних органів Олега Мартиненка, ситуація із дотри-
манням прав людини правоохоронцями щороку погіршу-
ється. Міліціонери часто не дотримуються закону – інколи 

від того, що й самі знають його погано, але частіше тому, 
що відчувають безкарність, відсутність контролю з боку 
громадськості. «Саме в започаткуванні постійного гро-
мадського контролю полягає мета нашої моніторингової 
кампанії», – наголошує О. Мартиненко. Громадський мо-
ніторинг проводиться у всіх областях України. В першу 
чергу він стосується служб і підрозділів міліції, які безпо-
середньо контактують з населенням – патрульної служби, 
служби дільничних інспекторів міліції, ДАІ, чергових час-
тин. До речі, щодо фінансування акції – кампанія є суто 
волонтерською. Усі, хто відгукнувся і вирішив виділити 
час на те, щоб вийти «в поле» і спостерігати за роботою 
міліції, не отримають за це жодної матеріальної винагоро-
ди. За словами О. Мартиненка, акція себе цілковито ви-
правдовує, нею цікавляться і вже є певні результати, тож у 
наступному році її проведуть знову.

Упродовж кампанії волонтери надсилають свої звіти 
про виконану роботу. Уже зараз помітно, що хоч на сай-
ті Міністерства внутрішніх справ і з’явилася інформація 
про те, що акція «Міліція під контролем» відбувається за 
сприяння МВС, а отже працівники міліції знають про неї 
і мали б бути готові до візитів громадян, все ж у своїй ді-
яльності вони допускають чимало порушень.

Звісно, волонтерам та громадським діячам практично 
нереально потрапити «за лаштунки» і виявити жахливі 
порушення прав людини на кшталт катувань, проте почи-
нати з малого і нагадувати міліціонерам про їхні обов’язки 
та про особливості ставлення до громадян, безумовно, 
варто.

Андрій Богданович, Київ
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