
Експерти відділу техніко-криміна-
лістичного забезпечення привід-
крили таємниці своєї професії. 

Про діяльність криміналістів 
пересічні громадяни знають мало, 
скоріше нам більше відомо про Шер-
лока Холмса та доктора Ватсона, ніж 
про сучасних аналітиків. Тому й за-
хотілося довідатись, як працюють 
місцеві експерти, робота яких, так 
би мовити, лишається в тіні. Хоча 
насправді жодне розслідування кри-
мінального злочину не відбувається 
без їхньої участі. 

Коли на виклик виїжджає слід-
чо-оперативна група, то разом із 
нею — експерт-криміналіст, котрий 
оглядає місце події, збирає матеріа-
ли доказової бази, які пізніше дослі-
джують за різними напрямками. 

У Володимир-Волинському місь-
квідділі міліції відділ із техніко-кри-
міналістичного забезпечення ОВС 
№ 4 науково-дослідного експерт-
но-криміналістичного центру при 
УМВС України в області займає дві 
кімнати — одна з них є лабораторі-
єю, де безпосередньо проводяться 
дактилоскопічні й трасологічні екс-
пертизи. 

Кажуть, щоб стати справжнім 
експертом, треба не менше десяти 
років стажу. У старшого експер-
та підполковника міліції Миколи 
Рончка, котрий має дві вищі освіти 
— педагогічну та юридичну, його 
уже майже 15. Родом із Устилуга, 
розпочинав роботу в правоохорон-
них органах із патрульно-постової 
служби, згодом переїхав у Луцьк. У 
Володимирі-Волинському він у від-
рядженні, яке затягнулося на декіль-
ка місяців. Отож заодно готує собі 
заміну, навчає науково-криміналь-
ним дослідженням свого молодшого 
колегу — лейтенанта Івана Костю-
чика, котрий родом із Ратного, цього 
року закінчив слідчо-кримінальний 
факультет Донецького інституту 
внутрішніх справ. 

ЗЛОЧИНИ РОЗКРИВАЮТЬ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ЛУПИ, 
МІКРОСКОПА І ВЛАСНОЇ 
ІНТУЇЦІЇ 

Гадаю, що не тільки у мене ви-
кликає цікавість, чим безпосередньо 
займаються володимирські Шер-

локи Холмси? Захотілося довіда-
тися, чи відрізняються розшукові 
методи від тих, якими орудували 
відомі сищики. Побувавши у лабо-
раторії, не без здивування побачи-
ла, що тут розкривають злочини за 
допомогою... лупи та мікроскопа. 
І найперше, що експерти беруть із 
собою, вирушаючи на розслідуван-
ня, — це потерту коричневу валізу 
і сірий чемоданчик, де зберігаються 
техніко-криміналістичні засоби, за 
допомогою яких вилучають слідову 
інформацію. Звісно, з часом техніка 
удосконалилася. Колишні радянські 
фотоапарати із плівкою, яку доводи-

лося проявляти, висушувати і т. д., 
замінили цифровики та комп’ютери, 
а це значно скоротило час на прове-
дення експертиз. Мої співрозмовни-
ки зазначили, що успіх справи нерід-
ко  залежить від власної інтуїції. 

Микола Рончко розповів: у на-
шому відділі проводять дактило-
скопічну і трасологічну експертизи, 
причому обслуговує він не тільки 
місто і Володимир-Волинський ра-
йон, а й Локачинський. Зазвичай на 
місце події виїжджають тоді, коли 
є кримінал. Якщо, приміром, є по-
треба зробити інше дослідження — 
викликають із Луцька спеціаліста з 

певного напрямку, і тоді аналітики 
працюють спільно. Буває, на прове-
дення окремих експертиз витрача-
ють місяць часу, є також додаткові та 
повторні. Всі дослідження заносять 
у спеціальні журнали. Виявляється, 
в експертів методика висновків пе-
редбачається певними формулюван-
нями, але у них не допускають при-
пущень, а є конкретні «категорично 
позитивний» чи «категорично не-
гативний», або «зробити висновок 
за об’єктивними дослідженнями не 
вдається». Ще цікаво: висновки екс-
пертів не завжди є визначальними 
для суду, як це здається на перший 
погляд, адже він розглядає справи у 
сукупності з іншими доказами. 

Якщо, приміром, скоєно резо-
нансний злочин (убивство, погра-
бування тощо), на місце події також 
приїжджають експерти з центру, ко-
трі досліджують вміст наркотичних 
засобів, спиртовмісних рідин, мета-
лосплави тощо. 

КРАДІЖКИ, ВБИВСТВА 
І НАРОДЖЕНИЙ ЗАНОВО

За 11 місяців року експерти 
зробили 213 виїздів на місце по-
дій, бувало, за місяць їх кількість 
перевищувала три десятки. З них зі 
190 порушено кримінальні справи. 
Серед цих злочинів 113 крадіжок, 
зокрема 41 — із проникненням у 
житло. Експерти за допомогою спе-
ціальних хімічних засобів копію-
ють відбитки рук, взуття тощо, які 
пізніше досліджують у лабораторії 
під мікроскопом. Вилучають і пред-
мети з відбитками, які, знявши з них 
«пальчики», передають у слідче від-
ділення. Роблять тут і дактилоско-
пію в осіб, які повернулися з місць 
позбавлення волі, підозрюваних і 
навіть людей, які за своєю профе-
сійною діяльністю належать до гру-
пи ризику. Раніше експерти мало 
не вручну досліджували відбитки, 
залишені, наприклад, злочинцем. 
Тепер комп’ютер підбирає відповід-
ні зразки, які пізніше вивчають і по-
рівнюють. 

Якщо десять літ тому злодії 
«брали» хутряні вироби, техніку, 
тепер крадуть гроші та коштовнос-
ті. Поряд зі звичайними злочинами, 
пов’язаними із відмичками та зла-
мом, грабежами та хуліганством і які 

розкривають простішими методами, 
усе частіше зловмисники використо-
вують технічні знання, комп’ютерну 
техніку, мобільний зв’язок. Є випад-
ки, коли звертаються до правоохо-
ронців, щоб надурити компаньйонів 
чи співробітників, отримати стра-
ховку. Тож експерти наголошують: 
якщо виявили крадіжку чи щось 
подібне, не ліквідовуйте слідів, не 
прибирайте, а дочекайтеся приїзду 
правоохоронців. І не бійтеся свід-
чити про те, що бачили, — від цього 
залежить результативність справи, а 
інколи і чиєсь життя. 

Володимирчани, мабуть, 
пам’ятають, як навесні місто споло-
шили численні крадіжки із магази-
нів та продуктових кіосків. Право-
охоронці вийшли на слід малолітніх 
злочинців, котрі навчаються у місь-
ких школах. За невеликий період 
часу ті обчистили декілька торгових 
точок, брали в основному продукти, 
спиртне, цигарки, гроші. За допо-
могою експертиз доведена їхня при-
четність до криміналу. Як і чолові-
ка, котрий наприкінці жовтня вбив 
господаря квартири, яку винаймав 
на вулиці Олега Ольжича у районі 
цукрового заводу. 

Траплялися і курйозні випадки. 
Недавно із Білина Володимир-Во-
линського району повідомили про 
зниклого пенсіонера Михайла С. 
Слідчо-оперативна група приїхала 
до нього додому, опитали дружину, 
сусідів. За два дні по тому із цього 
села знову прозвучав дзвінок — у 
полі знайшли тіло чоловіка, але рід-
ні побоялися до нього підійти, вва-
жаючи мертвим. Отож і покликали 
правоохоронців, щоб пересвідчити-
ся, що це справді так. Якою ж була 
їхня радість, коли дідусь піднявся 
і встав! Дружина не знала, де його 
посадити, а експерти лишили на 
пам’ять знімок, бо не втрималися, 
щоб не зафіксувати цю радісну по-
дію. 

Ще криміналісти зізнались: 
якщо десь стається злочин, то їдуть 
на виклик у будь-яку пору доби, а 
телефон у них завжди у черговому 
режимі. Бо вважають, що так і має 
бути, адже відповідальність — на 
першому місці: від неї та їхньої по-
рядності залежить доля людини. 

Тетяна АДАМОВИЧ 
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На утримання волинських 
чиновників можуть спрямувати 
81,7 млн грн 
У розпорядженні IA ZIK опинився проект 
Держбюджету-2015. У додатку № 3 до цього документа 
йдеться про видатки на чиновницькі апарати ОДА — 
«на здійснення виконавчої влади». Волинська ОДА 
виявилася однією із найдешевших. На здійснення 
виконавчої влади у Волинській області у проекті 
Держбюджету на 2015 рік за загальним і спеціальним 
фондом видатків передбачено понад 81,7 млн грн. 

Бойовики заробляли, продаючи 
«паленку» на Західну Україну 
СБУ перекрила канал фінансування терористичної 
діяльності. Посадові особи донецького лікеро-горілчаного 
підприємства на тимчасово підконтрольній так званій 
«ДНР» території організували незаконне виробництво 
алкогольних напоїв. Продукцію вивозили до інших 
регіонів країни, де продавали під виглядом легальної. Для 
прикриття використовували підроблені марки акцизного 
збору України. Отримані гроші йшли на фінансування 
бойовиків. Дві вантажівки з таким алкоголем на суму 
1 млн грн, які прямували в Західну Україну, затримали.

40
стільки тисяч 
військовослужбовців 
потребують психологічної 
допомоги. Про це повідомив 
полковник Руслан Коханчук. 

Самооборонівці зловили продавця алкоголю 
Вкотре члени групи швидко-
го реагування Самооборони 
Майдану Волині ловлять пра-
вопорушника, який незаконно 
реалізовує алкогольні напої 
біля входу в підприємство 
«Кромберг енд Шуберт». У ніч 
із 18-го на 19 грудня на місці 
порушення був спійманий уже 
в енний раз той самий прода-
вець алкоголю. 

Його ім’я Роман. За спосте-
реженнями Самооборони, цей 
чоловік із іще кількома особа-
ми тричі на день приїздить до 
входу на підприємство, якраз 
коли працівники ідуть додому 
з робочої зміни, та продає їм із 
автомобіля алкогольні напої: 
пиво, горілку — й сухарики на 
закуску. 

Наш «герой» уже кілька ра-
зів був спійманий «на гарячо-
му» й у всіх випадках обходився 
лише штрафом. Наступного дня 
порушник знову починав свою 
протиправну діяльність. 

Так, цього разу самооборо-
нівці спіймали його біля входу 
до «Кромберг енд Шуберт». Не-
подалік від його авто стояли дві 
групи чоловіків, які колективно 
вживали пиво. Уздовж усього 
газону під парканами підприєм-
ства валялися десятки порожніх 
пляшок з-під пінного та вико-
ристані стаканчики. Зазначи-

мо, біля заводу немає жодного 
магазину, в якому можна було 
б придбати будь-що, зокрема й 
спиртне. 

Коли самооборонівці по-
чали наближатися до правопо-
рушника, той кинувся навтьо-
ки. Під час втечі він ледве не 
збив на дорозі двох ГШРівців. 
Самооборонівці помчалися за 
ним услід. 

Спіймали зловмисника вже 
на АЗС неподалік місця право-
порушення. В авто горе-продав-
ця знайшли кілька не «реалізо-
ваних» пляшок пива та коробку 
сухариків. На місце затримання 
прибули працівники Державної 
служби охорони МВС, адже їх 
викликали працівники автоза-

правки. 
Міліціонери перевірили 

документи у затриманого. Він 
також показав їм посвідчення 
інваліда. Згодом приїхали пра-
цівники райвідділу міліції. В той 
же час прибула швидка медична 
допомога, яку викликав Роман, 
аби уникнути затримання. 

Міліціянти взяли свідчення 
у членів ГШР, авто завезли на 
штрафний майданчик, а сам по-
рушник поїхав із «швидкою». 

Нагадаємо, що Романа вже 
не вперше спіймали на місці по-
рушення. Більше того, одного з 
минулих разів зловмисника за-
тримали із великою кількістю 
непроданого алкоголю та суха-
риків. 

Як працюють володимирські Шерлоки Холмси

За роботою старший експерт Микола Рончко зі своїм 
молодшим колегою Іваном Костючиком

П
еревірте правильність оф

орм
лення передплати!

Н
а абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата.

П
ри 

оформленні 
передплати 

(переадресування) 
без 

касового 
апарата 

на 
абонементі 

проставляється 
відтиск 

календарного 
ш
темпеля 

відділення 
зв’язку. 

У
 
цьому 

випадку 
передплатнику 

видається абонемент з квитанцією
 про оплату вартості передплати 

(переадресування).

П
ередплатник 

із 
сплачених 

ним 
кош

тів 
за 

передплату 
доручає 

Розповсю
дж

увачу сплатити В
идавцю

 суму в розмірі видавничої 
вартості передплаченого видання на умовах і в строки, визначені 
Розповсю

дж
увачем.

/підпис передплатника (фізичної особи або керівника ю
ридичної установи, завірений печаткою

)/

ТО
В

 «Інпрес»


