
Уже колишня екс-поліціянтка з Оде-
си розповіла, чому написала ра-
порт на звільнення. Своє бачення 
діяльності нової поліції з середини 
Іра Скай виклала на своїй сторінці в 
соціальній мережі Facebook.

«Ось і прийшов той день, коли 
я здаю жетон і посвідчення. Хтось 
зітхне з полегшенням, хтось буде в 
шоці, але маємо, що маємо. Довго 
розпорошуватися та розповідати, як 
все погано, не буду, тому що не все 
та не настільки погано. Хлопці, які 
пройшли відбір і з благими думка-
ми виходять служити, — «респект» 
вам і величезне спасибі за вашу ви-
тримку, за вашу роботу та відда-
ність. Але серед гарного, на жаль, є 
й псевдополіцейські, які дозволяють 
собі перевищувати свої службові 
повноваження, переступати закон і 
думають, що все це буде сходити з 
рук, бо кожен їхній вчинок покрива-
ється начальством. Люди хочуть ві-
рити поліції, а не дивитися на те, як 
ви всіляко прикриваєте злочинців. 
Наша служба повинна була б бути 
відкритою для людей і прозорою, 
хоча ви готові закритися від усіх ЗМІ 
і спілкуватися тільки з тими, хто вам 
вигідний.

А тепер зайдемо трохи глибше. 
Чого ж мене «пішли» з поліції? А 
причини досить прості, у певний 
час я, будучи співробітником полі-
ції, не закрилася від громадськості, 
а, навпаки, стала прислухатися та 
співпрацювати на швидке реагуван-
ня, таким чином у моєму районі на 
будь-які події, свідками яких були 
громадські працівники, стало більш 
швидке реагування. Наприклад, ві-
зьмемо ситуацію з ДТП і п’яною 
жінкою, яка кричала, що її чоло-
вік депутат зараз приїде і все вирі-
шить, і намагалася втекти з місця. 
Що маємо? Спільними зусиллями 
була затримана і правопорушниця, 
і її кавалер, який всіляко намагався 
приховати сліди ДТП і досить агре-

сивно поводився. Погано? Не ду-
маю. Йдемо далі.

ОДИН ДЕНЬ ПО-
ЦИВІЛЬНОМУ…

Вечір обіцяв бути тихим... Але 
я, як поліцейський, не могла не ре-
агувати на правопорушення, навіть 
будучи на відпочинку. Отже, все 
почалося біля мого будинку, коли 
біля під’їзду я помітила достатню 
кількість осіб болгарської націо-
нальності, що здалося мені досить 
підозрілим. Мої побоювання не були 
марними, через якийсь час вся ця 
юрба рушила в бік 25-ї Чапаєвської 
дивізії, де хотіли побити людину, 
але за рахунок швидкого реагування 
мною і громадськими діячами було 
вжито заходів щодо запобігання 
правопорушенню. Через якийсь час 
на вулиці Пушкінській стала свідком 
ДТП, з місця якого намагався втек-
ти правопорушник. Знову ж таки 
не без допомоги «Безпечне місто» 
людина була зупинена та затримана 
і передана співробітникам поліції, 
які несли службу в цьому районі, 
для притягнення до відповідальнос-
ті згідно з чинним законодавством. 
Але й це було не все, повертаючись 
вже з цивільного патрулювання до-
дому, по вулиці Люстдорфській було 
помічено групу осіб, які, вибігши з 
авто, почали прямо на дорозі бити 
велосипедиста, вкрали в нього теле-
фон і намагалися сховатися, після 
чого були затримані нами і передані 
співробітникам поліції. Увага питан-
ня: три розкриття за ніч — погано? 
Думаю, що ні.

НАМАГАВСЯ ЗАТРИМАТИ 
ЗЛОЧИНЦІВ — ПОКАРАННЯ...

Розглянемо ще одну ситуацію. 
Мій напарник, назвемо його Х, у ви-
хідний день у парадній під’їзду сво-
го будинку помітив двох підозрілих 
молодиків, на яких раніше вже скар-

жилися сусіди за те, що вони систе-
матично вживають наркотичні ре-
човини на очах у дітей та мешканців 
будинку. Неможливо залишитися 
байдужим у цій ситуації, погодьтеся, 
адже кожен з нас із таким стикався. 
Х постарався затримати вище назва-
них осіб, на одного навіть надів на-
ручники, але в цей момент на нього 
було скоєно напад другим правопо-
рушником, після чого обидва зни-
кли. І як ви думаєте, що було далі з 
поліцейським, який прийшов слу-
жити народу України та який зали-
шається поліцейським 24 години на 
добу? Правильно — його покарали, 
мало того що дисциплінарно, ще й 
матеріально. Скажіть, будь ласка, це 
правильно ????

НЕ ПРИКРИВАЄШ «ДУПИ» 
«ОБОРОТНІВ»? ПИШИ РАПОРТ 
АБО МИ ТЕБЕ ЗВІЛЬНИМО ЗА 
СТАТТЕЮ

І ось ми доходимо до розв’язки... 
Якийсь водій відмовився показува-
ти документи співробітникам полі-
ції, бо вважав, що не порушив ПДР. 
Замість того, щоб скласти адмінп-
ротокол за ст. 126 ч. 1 і прийняти в 
людини пояснення, його витягають 
із машини і починають бити гумови-
ми палицями. Я не підтримую таких 
методів роботи. Ми сервісна служ-
ба, яка повинна захищати людей, 
а не калічити їх, тим більше, що це 
адміністративне порушення, для за-
побігання якого можна використо-
вувати більш гуманні методи. Коли 
я спілкувалася з Білецьким М. Н. і 
задала питання: чому я за період 6 
місяців несення служби не застосу-
вала фізичну силу до порушників на 
авто, а інші не можуть домогтися ре-
зультату методом спілкування з по-
рушником і підходу, він мені відпо-
вів : «Ну не у всіх, як у тебе вистачає 
терпіння». Начальник був вкрай не-
задоволений моїми діями і в якийсь 
момент заніс у список ворогів, і моє 
спілкування з ними та нарікання на 
непрофесійну роботу співробітни-
ків порахував злочинними діями. 
Ось, власне, основні причини мого 
відходу зі служби.

На сьогодні я стала журналіс-
том газети і активістом громадської 
організації «Безпечне місто», розу-
міючи, що в цій організації зможу 
більше користі принести людям, на 
відміну від Одеської поліції, де будь-
яка ініціатива — карається. Рапорт 
на звільнення, до речі, я подавала 
двічі, у першому рапорті було зазна-
чено, що звільняюся через уперед-
жене ставлення начальника управ-
ління, але рапорт у такому вигляді в 
мене не прийняли, сказавши, що ра-
порти пишуться тільки за шаблоном 
і ніяк інакше...».

Ірина СКАЙ
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Затримано на хабарі 
головного лікаря 
закарпатського медзакладу
За видачу листа непрацездатності медик вимагала 
хабара. 50-річного медика працівники поліції 
затримали в службовому кабінеті. Із сумки жінки 
вони вилучили 4 тисячі гривень, отримані за 
надані нею «послуги». Правопорушниці загрожує 
позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років 
із конфіскацією майна.

Коханий приховав арсенал зброї в дворі дівчини

Одеський поліцейський 
продавав наркотики 
прямо в управлінні
Правоохоронець не лише торгував у 
робочий час, а й вживав наркотики. 
Проти патрульного відкрили кримінальне 
провадження за статтею незаконний збут 
наркотичних засобів, вчинений повторно. 
Стаття передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від шести до 
десяти років із конфіскацією майна.

Поліція продовжує 
застосовувати тортури до 
цивільних

За ситуацією на кордоні з Кримом українці 
можуть спостерігати через Інтернет

За «порятунок» сина жінка віддала 
«липовому» поліцейському 2 тисячі 
доларів

У Львові відкриють музей шоколаду

Співробітники Красноармій-
ського відділу поліції отрима-

ли оперативну інформацію про те, 
що 19-річний житель м. Димитрова 
зберігає боєприпаси. У ході опера-
тивних заходів правоохоронці зна-
йшли схованку. У ній виявилися 2 
протитанкові гранатомети, 4 ручні 
кумулятивні гранати, 11 гранат Ф-1, 
понад 1500 набоїв різного калібру. 

Небезпечні предмети чоловік 
закопав на території домоволодін-
ня, де мешкала його дівчина зі сво-
єю матір’ю. Про те, що кожен день 
ходять по арсеналу з бронебійною 
зброєю, здатною погубити десятки 
життів, жінки навіть не здогадува-
лися.

На питання співробітників по-
ліції, звідки «трофеї», молодик від-
повів, що в минулому році став 
очевидцем ДТП за участю військо-
вослужбовців. Але замість того, щоб 
надати допомогу постраждалим і 
викликати екстрені служби, зло-
вмисник забрав собі боєприпаси з 
місця події.

Поліцейські вилучили бойовий 
арсенал перш, ніж ним встигли ско-
ристатися в злочинних цілях.

За цим фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 263 
«Незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами» Кримінального 
кодексу України. Санкція статті пе-

редбачає покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк до 7 років, 
інформує прес-служба Нацполіції.

 На адміністративному кордоні 
з анексованим Росією Кримом 

почали працювати веб-камери. Те-
пер спостерігати за тим, що відбу-
вається на контрольних пунктах, 
можна через Інтернет, повідомив 
виданню «Крим.Реалії» помічник 
начальника Азово-Чорноморсько-
го регіонального управління Дер-
жприкордонслужби України з пи-
тань взаємодії із засобами масової 
інформації Максим Сорока.

«Тепер громадяни зможуть 
спостерігати за ситуацією на 
контрольних пунктах в’їзду-виїзду 
онлайн. Камери відеоспостере-
ження для загального доступу в 
мережі Інтернет запрацювали на 
пунктах «Чонгар», «Каланчак», 
«Чаплинка». Це дозволить грома-

дянам оперативно отримувати ін-
формацію щодо накопичення черг 
і загальної ситуації на адміністра-
тивному кордоні», — зазначив він.

Максим Сорока додав, що сер-
вісом відеоспостереження можна 
скористатися на офіційному сайті 
Державної прикордонної служби 
України в розділі «Кордон on-line».

Після анексії Криму Росією 
між материковою Україною та 
півостровом існує формально ад-
міністративний, але фактично — 
справжній кордон.

Верховна Рада України офі-
ційно оголосила 20 лютого 2014 
року початком тимчасової окупа-
ції Криму та Севастополя Росією. 
7 жовтня 2015 року Президент 
України Петро Порошенко підпи-
сав відповідний закон. Міжнарод-
ні організації визнали окупацію 
й анексію Криму незаконними та 
засудили дії Росії. Країни Заходу 
запровадили низку економічних 
санкцій. Росія заперечує окупацію 
півострова та називає це «віднов-
ленням історичної справедливос-
ті».

Жертвою класичної схеми те-
лефонного шахрайства стала 

78-річна жителька Ужгорода.
Ввечері на мобільний телефон 

пенсіонерки зателефонував неві-
домий чоловік, який назвався пра-
цівником поліції. Псевдополіцей-
ський повідомив, що син жінки 
затриманий за скоєння злочину, а 
за його порятунок від тюрми слід 
терміново заплатити 2 000 доларів.

Що цікаво, гроші шахрай ска-
зав передати через таксиста, який 
невдовзі приїде. Зазвичай же те-
лефонні аферисти кажуть перека-
зати гроші через банк. Значить, у 
цьому випадку шахрай має спіль-
ника в Ужгороді.

Довірлива мати задля «по-
рятунку сина» віддала дві тисячі 
доларів невідомому водієві служ-
би таксі, який приїхав на виклик. 

При цьому старенька навіть не 
запам’ятала марки машини…

Після звернення потерпілої в 
поліцію негідника, що ошукав літ-
ню жінку, розшукують правоохо-
ронці. Вони вкотре застерігають 
людей: не вірте шахраям, які б іс-
торії ті не вигадували і ким би не 
називалися. Не віддавайте нікому 
гроші. Відразу ж телефонуйте ро-
дичеві, про якого йдеться, та на 
102, наголошує відділ комунікації 
ГУНП в Закарпатській області. 

4–8 березня 2016 року в Львів-
ському палаці мистецтв відбу-

деться найсолодше свято країни — 
«Національне Свято Шоколаду».

Це всеукраїнська подія, яка 
вже вдесяте збере кращі «солодкі» 
бренди та виробників шоколаду 
ручної роботи України. Протягом 
п’яти днів свята кожен гість мати-
ме змогу спробувати оригінальні 
шоколадні напої, придбати «шоко-
ладні» сувеніри та взяти участь у 
різноманітних майстер-класах від 
кращих шоколатьє.

«Цього року ми будемо ще 
більше вражати наших гостей, 
адже нинішнє свято — десяте, 
ювілейне. Неодмінно здивуємо 
новими активностями, і це точно 
нікого не залишить байдужим», — 
розповів Андрій Сидор, директор 
«Національного Свята Шоколаду».

Саме цього року, коли відбу-
ватиметься ювілейне «Національ-
не Свято Шоколаду», 4 березня 
у Львівському Палаці Мистецтв 
(ІІ поверх) урочисто відкриють 
Львівський музей шоколаду. Це 
стане важливою подією для міста, 
адже Львів має давню «солодку» 
історію і символічно, що саме у 
Львові почне діяти такий музей. І 
дорослі, і діти обов’язково будуть 
здивовані та захоплені інтерак-
тивним музейними інсталяціями. 
Крім історії, у музеї можна буде 
дізнатися, як роблять шоколад, які 
інгредієнти застосовують під час 

його виготовлення. Планується 
щороку поповнювати Львівський 
музей шоколаду новими «шоко-
ладними» експонатами.

Також уже традиційно протя-
гом п’яти днів свята діятиме «Ве-
личезний Шоколадний Ярмарок», 
дивуватиме «Галерея скульпто-
рів», у якій на очах у відвідувачів 
створюватимуть шоколадні скуль-
птури найрізноманітніших форм 
та розмірів, маленькі відвідувачі 
шоколадного фестивалю мандру-
ватимуть «Дитячою шоколадною 
країною». Також буде обладнано 
«шоколадні» фотозони — мис-
тецькі інсталяції — 5-метровий 
шоколадний млин із ведмедем, 
величезна 9-метрова шоколадна 
коробка цукерок, тож кожен від-
відувач зможе зробити особливе 
фото на згадку. А своїми вражен-
нями зі свята з рідними та близь-
кими можна буде поділитися, ско-
риставшись послугами святкової 
пошти «Зі Львова з любов’ю».

Та навіть не здогадувалася, по якому «бомбосховищу» ходить


