
Га з е т а  Н а ц і о н а л ь н о ї а к а д е м і ї в н у т р і ш н і х  с п р а в

7 (107), листопад 2014 року Видається з березня 2000 року

В і т а є м о  п е н с і о н е р і в  і  в е т е р а н і в  О В С  В і т а є м о  п е н с і о н е р і в  і  в е т е р а н і в  О В С  4 стор.                                                                     “НАШААКАДЕМІЯ”, № 7 (107)                                           листопад 2014 р.

“Наша академія” — газета Національної
академії внутрішніх справ. 

Видається українською мовою
Свідоцтво про державну реєстрацію
КУ № 572-210ПР від 31.01. 2011 року.

Тираж 1000. Зам. 258 -10 
Підписано до друку 06.11.14 р.

Адреса редакції:
м. Київ — 03035, пл.  Солом’янська, 1

Тел.: 520-08-46
газета віддрукована у видавництві

“Аванпост - Прим”
03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3/3

Головний редактор: Володимир Чернєй
Редактор випуску: Анатолій Довбня

Комп’ютерна верстка: Дмитро Терешкевич
Фото: Дмитро Терешкевич, Леонід Кальченко

Випуск газети  підготовлений 
відділом зв’язків з громадськістю НАВС

Дорогі друзі! Сьогодні ми відзначаємо День
вшанування пенсіонерів і ветеранів органів внут-
рішніх справ. Цей день збігається з такими
визначними датами, як чергова річниця визво-
лення від німецько-фашистських загарбників
столиці України міста-героя Києва та 70-ю річни-
цею повного звільнення від чужоземних загар-
бників території України. 

І сьогодні, перш за все, ми згадуємо  старших
товаришів, вчителів і вихователів, тих, хто стоя-
ли біля витоків нашого правоохоронного
навчального закладу наприкінці 50-х – початку
1960-х років. Переважно це були ветерани та
учасники Великої Вітчизняної війни, і серед них

було багато тих, хто брав участь у боях за визволення Києва і України. 
Серед учасників боїв за Київ ми згадуємо десантника на Лютізькому плац-

дармі кавалера ордена Слави 3-го ступеня Анатолія Омеляновича Крикунова,
який зовсім недавно відійшов від нас, світлої пам’яті десантника на
Букринському плацдармі Миколу Олександровича Козлова, партизанів Бориса
Івановича Усенка та Олександра Степановича Гордецького, київську підпільни-
цю Мар’яну Тарасівну Орлову. 

У боях за визволення України на всіх чотирьох Українських фронтах воюва-
ли артилеристи Леонід Дмитрович Алексєєв, Ігор Сільвестрович Гаврош, Євген
Петрович Коновалов, Павло Миколайович Назаров і Володимир Георгійович
Чугунов, танкіст Трохим Аврамович Білич, льотчик-штурмовик Микола
Андрійович Шкуро, десантники Іван Адамович Дмитренко і Євген Олексійович
Смирнов та інші. 

Багато хто з них були першими членами ветеранської організації академії. На жаль,
вони вже пішли із життя, але нам про них треба пам’ятати. 

І з яким теплим почуттям ми зустрічаємося з нині сущими ветеранами –
героями війни, які змінили ратний труд на працю на педагогічній ниві і є вете-
ранами нашого навчального закладу. Раді бачити ми на різних академічних
заходах або вітати в дома ветеранів війни - Почесного голову Ради ветеранів
НАВС академіка, професора колишнього заступника начальника Київської
вищої школи МВС  Володимира Дмитровича Бабкіна, чий 90-річний ювілей ми
відзначили у червні, викладачів Миколу Федоровича Белова, Миколу
Васильовича Володька, Тамару Устимівну Воробейкову, Бориса Кириловича
Марченка, Олексія Якимовича Підлубного. 

Великою є у нас і когорта ветеранів, які, зокрема, належать  до категорії
дітей війни. Дехто вже вийшов у відставку чи на пенсію за віком, а інші ще пра-
цюють у нашому колективі. Їхні спогади про тяжкі часи війни публікуються у
книгах «Говорять діти воєнного лихоліття», а вірші наших поетів - дітей війни -
побачили світ у серії поетичних книжок «Рубіж пам’яті». 

Ветерани - діти війни - беруть активну участь у зустрічах з курсантами, сту-
дентами та ліцеїстами при проведенні заходів, присвячених таким подіям, як
визволення України від німецько-фашистських загарбників, обговоренні книг
воєнної тематики, книг наших ветеранів, у заходах у рамках проведення в ака-
демії року академіка Петра Петровича Михайленка та інших. У таких подіях
протягом цього року брали активну участь професор, перший заступник голо-
ви Ради ветеранів Володимир Дмитрович Кухаренко, голова Ради ветеранів
Юрій Гавриїлович Кобринський, автор спогадів про тяжкі воєнні роки доцент
Петро Павлович Козлов, член Ради ветеранів Анатолій Васильович Довбня та
інші. 

Є у нас і зовсім «юні» ветерани, які молодими прийшли до нашого колекти-
ву у 80–90-ті роки. Нині наш ветеранський колектив налічує понад 800 чоловік. 

Сьогодні ми всім ветеранам усіх поколінь висловлюємо наші шану, повагу і
вдячність. Із святом Вас, дорогі ветерани!                                  

Володимир Чернєй, 
ректор НАВС

генерал-майор міліції 

Шановні ветерани! У наше ветеранське свято перш за все хочу
висловити слова щирої вдячності ректорату за постійну увагу до вете-
ранів. Жоден захід не проходить без участі представників керівництва
академії.

Нема сумніву в тому, що обставини, які склались в Україні, як ніколи
раніше, консолідували українське суспільство. Проте дістається це
нашому народу великою ціною і, на превеликий жаль, кров’ю.

Ветеранська організація академії активно включилась у рух зі спри-
яння зміцненню міліцейських підрозділів, які відстоюють честь і ціліс-
ність України.

На звернення МВС України і Асоціації ветеранів МВС  щодо вступу
до таких підрозділів ми почали проводити роз’яснювальну роботу серед
ветеранів і вже є перші добровольці.

Ветерани з досвідом миротворчих операцій на громадських засадах залучалися до проведен-
ня занять і тактичних навчань з бійцями батальйону на базі нашого центру. Ми зустрілися з члена-
ми батальйону, знаємо їх проблеми і визначилися щодо підтримки з ними зв’язку.

Для посилення охорони об’єктів академії з ініціативи керівництва і при його активній підтримці
нами створено загін громадської самооборони «Ветеран академії». Визначена його структура. Під
керівництвом Володимира Чернєя і Валерія Сокуренка в липні проведено його перший навчаль-
но-тренувальний збір, заняття з вогневої та тактико-спеціальної підготовки. Не стояли осторонь
ветерани і коли проводилися збір коштів на потреби спецбатальйону і Дні донора. Працюючі вете-
рани роз’яснювали курсантам і студентам важливість цієї акції (186 осіб здали кров), і колектив
академії отримав лист-подяку від адміністрації Київського міського центру крові. Але ми розуміє-
мо, що наша участь може і повинна бути більш активною і ефективнішою.

І, мабуть, як ніколи сьогодні постає питання героїко-патріотичного виховання. Сьогоднішнє
життя підтверджує, що в цьому багато що упущено, повністю відсутня система.

Ми, Рада ветеранів, продовжуємо випуск поетичних збірок, спогадів дітей війни, присвячених
70-річчю Перемоги і їх презентацію в навчальних підрозділах. А на Лютізькому плацдармі, куди ми
напередодні Дня Перемоги виїжджаємо 5 років поспіль, провели читацьку конференцію за спога-
дами ветеранів. В рамках читацької конференції курсанти, студенти, ліцеїсти розповідали про
участь у війні дідів і прадідів, а 7 травня на зустрічі з ветеранами прийшли із їхніми портретами. 

Важливо продовжити проведення в навчальних групах «Уроків мужності».
Свого часу Рада ветеранів пропонувала МВС України проведення конкурсу «Мій рід». Думаю,

що до цього питання разом з кафедрою історії України нам треба повернутись, бо патріотизм почи-
нається з сім’ї. 

З метою участі ветеранів у професійному гартуванні майбутніх правоохоронців ми створюємо
групи з числа ветеранів із урахуванням спеціалізації навчально-наукових інститутів, які на практич-
ній роботі проходили службу в карному розшуку, підрозділах громадської безпеки, боротьби з еко-
номічними злочинами, слідстві та експертних підрозділах, а зараз вступили до громадського об’єд-
нання «Ветеран академії».

В сьогоденній непростій політичній обстановці ми корегуємо основні напрями діяльності вете-
ранської організації.

По-перше – це посилення уваги до вирішення соціальних питань ветеранів і членів їх сімей.
По-друге – участь ветеранів у героїчно-патріотичному вихованні та професійному гартуванні

майбутніх правоохоронців.

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ
У 2015 році вшановуємо
пам’ять 
наших ветеранів:
21 січня – 90 років від Дня
народження
Нєпримєрова Володимира
Максимовича
16 січня – 90 років від Дня
народження
Дмитренка Івана Адамовича
6 лютого – 90 років від Дня
народження
Жовтухи Василя Федоровича
18 лютого – 90 років від Дня
народження
Безрукової Лідіївни Сергіївни
24 лютого – 90 років від Дня
народження
Ненаженка Бориса Яковича
4 березня – 90 років від Дня
народження
Коновалова Євгена
Петровича
9 травня – 90 років від Дня
народження
Сапака Миколи
Олександровича
21 травня – 85 років від Дня
народження
Молочного Миколи
Дмитровича
2 червня – 90 років від Дня
народження
Зелінського Анатолія
Феофановича
13 червня – 65 років від Дня
народження
Войцехівського Станіслава
Адамовича

15 червня – 90 років від Дня
народження
Комарова Андрія Ілліча
4 серпня – 90 років від Дня
народження
Камоцького Бориса
Семеновича
11 серпня – 95 років від Дня
народження
Кошиль Євдокії Якимівни
21 серпня – 90 років від Дня
народження
Співака Олександра
Михайловича
31 серпня – 95 років від Дня
народження
Соловйова Олександра
Дмитровича
3 вересня – 100 років від Дня
народження
Котлярова Федора
Федоровича
1 жовтня – 95 років від Дня
народження
Котельникової Катерини
Микитівни
2 жовтня – 85 років від Дня
народження
Соколова Сергія Матвійовича
23 жовтня – 90 років від Дня
народження
Трача Василя Йосиповича
4 листопада – 75 років від Дня
народження
Козаченка Івана Петровича
12 листопада – 105 років від
Дня народження
Львова Миколи Федоровича
21 листопада – 95 років від
Дня народження

Ільїна Вадима Аркадійовича
24 листопада – 100 років від
Дня народження 
Стеценка Віктора
Спиридоновича
17 грудня – 100 років від Дня
народження
Якубова Володимира
Іллясовича
17 грудня – 100 років від Дня
народження
Якупова Абдули Шагі
Ахметовича
24 грудня – 105 років від Дня
народження
Єлізарова Петра
Степановича
24 грудня – 90 років від Дня
народження
Попова Володимира
Олександровича
28 грудня – 85 років від Дня
народження
Сніжинського Велеоніна
Мар’яновича

ПАМ’ЯТЬ ПРО НИХ
У НАШИХ СЕРЦЯХ
25 квітня – 10 років світлої
пам’яті
Жарікова Юрія Федоровича
26 квітня – 10 років світлої
пам’яті
Кондратьєва Ярослава
Юрійовича
10 травня – 15 років світлої
пам’яті
Дегтярьова Івана
Леонтійовича

НАЗАВЖДИ В НАШІЙ ПАМ’ЯТІ

Ректорат, вчена рада і
Рада ветеранів академії з
глибоким сумом сповіща-
ють, що у цьому році пішли
з життя: 

Артамонов Віталій
Миколайович
Арюлін Альберт
Олександрович
Волкотруб Катерина
Георгіївна
Горобців Володимир
Олексійович
Зінкевич Галина Григорівна
Козаченко Іван Петрович
Крикунов Антон Омелянович
Лукашенко Анатолій
Авраамович
Молочний Микола Дмитрович
Пріз Віра Андріївна
Савченко Микола Максимович
Северов Олександр Петрович
Соколов Сергій Матвійоич
Тарарухін Святослав
Андрійович
Торшина Лариса Миколаївна
Чумак Микола Іванович
Шкуро Леонід Михайлович

ВЕТЕРАНАМ НАША ШАНА ОБ’ЄДНАЄМО ВЕТЕРАНІВ В ОДНУ  СІМ’Ю

Вшанування героїв визволення Києва. 6 листопада 2014 року

ВІДДАНИЙ НАУЦІ
Святослав Андрійович Тарарухін

(22 квітня 1923 р. –  7 жовтня 2014 р.) 

Пішла з життя незвичайна, тала новита людина. 
Я знав його з дитинства, наші родини дружили. Він

справляв сильне вра-
ження. Кремезний
чолов’яга з широкими
плечима, міцними рука-
ми, низьким голосом.
Будучи родом з донських
козаків, він з родиною
переїхав до Москви і
зростав у довоєнній сто-
лиці.  З юності  став зай-
матися спортом, зокрема
водно-моторним. 

Почалася Велика
Вітчизняна війна, і
його,18-річного, з огляду
на його фізичні дані та

спортивні навички, прийняли до знаменитої окремої бри-
гади спеціального призначення НКВС (ОМСБОН). Він
викону вав бойові завдання, в тому числі й у тилу ворога,
був поранений. Потім служив в оперативних та слідчих
підроз ділах НКВС.  

Відійшовши від оперативної право охоронної діяль-
ності, Святослав Андрі йович у Києві з 1949 року розпочав
кар’єру юриста. Він працював в кадровому апараті, прой-
шов усі ланки су дової системи, від районного до
Верховного Суду УРСР, закінчив юри дичний факультет
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
(1957 р.).  Він єавжди шукав нового: досвіду, вра жень,
знань. Він хотів реалізувати свій потенціал.  

Саме це прагнення привело його у 1961 році на поса-
ду молодшого наукового співробітника Сектору держави і
права від ділення суспільних наук АН УРСР. Тоді там

почали формуватися науково-галузеві групи, в тому числі
група кри мінального права і процесу. 

За два роки робо ти в науці він підготував основу
канди датської дисертації, але йому було за пропоновано
стати членом Верховного Су ду УРСР, і від такої пропози-
ції він відмови тися не міг. 

Святослав Андрійович пропрацював у Верховному
Суді УРСР 5 років (1962-1967 рр.), але від науки вже не
міг відійти. Він все частіше почав робити узагальнення
судової практики – роботу наукового характеру.  У 1963
році він публікує свою першу монографію «Соціалістична
власність – недоторкана», підготовлену під час наукової
роботи, а у 1965 році успішно захищає кандидатську
дисертацію за темою боротьби з розкраданнями соціаліс-
тичного майна. 

Нарешті, у 1967 році було прийнято остаточне рішен-
ня на користь науки, і Свя тослав Андрійович стає стар-
шим виклада чем, а пізніше доцентом кафедри кри -
мінального права юридичного факультету Київського уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка. Ми з ним пересіклися, коли я
навчався на юридичному факультеті університету, але
так сталося, що він у нас не викладав. 

Наприкінці мого навчання ми почали більше спілкува-
тися з фахових питань, на ґрунті спільної любові до
наукової літе ратури. Тоді ж він показав мені свою науко-
ву бібліотеку, подарував декілька кни жок. Потім ми з ним
обмінювалися книгами багато років. 

В той час його, бувшого слідчого та суддю, зацікавила
проблема кваліфі кації злочинів. Він побачив в них і
справжню наукову цінність, і корисність для практики. Він
одним з перших в Україні почав читати спецкурс з
кваліфі кації злочинів на юридичному факультеті універ-
ситету. Згодом він підготував три монографії з кваліфіка-
ції злочинів: «Встановлення мотиву і кваліфікація злочи-
ну» (1977), «Теорія і практика кваліфікації злочинів»
(1978) та «Кваліфікація злочинів у слідчій і судовій прак-
тиці» (1995). Він і мене зацікавив цим, умовив писати

дипломну роботу з цієї проблеми і був її керівником. 
Згодом він поряд з кри мінальним правом почав зай-

матися  кри мінологією. В ході цих пошуків він форму лює
проблему, якій мала бути присвячена його майбутня
докторська дисертація. Ймовірно, Святославу Андрі -
йовичу вдалося б завершити цю роботу і захистити
дисертацію, але його доля знову круто змінилася.

На запрошення Анатолія Петровича Закалюка він
стає заступником начальника Київського філіалу ВНДІ
МВС СРСР. Він починає займатися чистою, прикладною
кримінологічною наукою, здійснювати вели ку роботу по
організації наукових дослі джень. Як завжди береться до
справи з натхненням, працює багато і плідно, але власні
наукові інтереси приходиться відсунути на другий план.
Зараз дуже прикро, що через низку причин він так і не
зміг завершити цю роботу і отри мати докторський сту-
пінь, якого безперечно заслуговував. 

Через деякий час я завдяки Свя тославу Андрійовичу
теж став працювати в цій науковій установі. Він став моїм
вчи телем, керівником по кандидатській дисертації, ми
пропрацювали разом 16 років. Я бачив, я він планує
дослідження, працює з літературою, править текст. Це
бу ло цікаво і повчально. 

Завершальний етап своєї довгої і тривалої кар’єри він
провів у ролі профе сора кафедри юридичної психології
НАВС (з 1996 р.).  Він завжди цікавився психоло гією і з
задоволенням зайнявся нею знову. Так виникла його
третя «любов» у науці. Творчі здобутки в цій сфері він
реалізував у спільних з фахівцями кафедри працях з
юридичної психології. Його 80-річчя академія відзначила,
випустивши трито мник його вибраних творів.

Завершив трудову діяльність, маючи загальний тру-
довий стаж 72 роки. Чи це не приклад справжнього слу-
жіння праву, правовій науці і освіті.

О.Г. Кулик,  доктор юридични наук
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Із вересня 2013 року в Національній академії внутрішніх справ у зв’язку з наближен-
ням 100-ліття академіка Петра Петровича Михайленка ‒ одного із засновників цього
навчального закладу, багаторічного керівника науковою роботою в ньому, першого в
Україні доктора юридичних наук в галузі кримінального права, професора, почесного
члена 12 наукових установ світу, носія
почесного міжнародного титулу «Людина
тисячоліття» ‒ тривав проголошений за
ініціативою Ради ветеранів навчального
закладу «Рік академіка Михайленка». За
цей час ветерани навчального закладу,
колишні співробітники, учні вченого вис-
тупали в навчальних підрозділах академії
перед курсантами, студентами, ліцеїста-
ми зі спогадами про свого старшого това-
риша і вчителя, розповідями про цю
видатну людину, про його здобутки в
галузі юридичної науки та освіти. 

2 вересня цього року ‒ в день
народження вченого ‒ в Національній
академії внутрішніх справ відбулися заходи, присвячені 100-літтю академіка Петра
Михайленка. Цей день розпочався з покладення квітів від ректорату, ветеранської орга-
нізації, представників навчальних і наукових підрозділів та курсантського (студентсько-
го) самоврядування академії до пам’ятника академіку на Берковецькому кладовищі. 

Виступаючи на урочистому засіданні, присвяченому 100-літтю вченого, академік
Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук
України, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України,
Почесний голова Союзу юристів України, член Наглядової ради НАВС Юрій

Шемшученко підкреслив визначений
світовою науковою громадськістю
високий рейтинг Петра Михайленка як
видатного науковця і педагога, вмілого
організатора науки, дбайливого вихо-
вателя юридичних наукових кадрів,
поділився з присутніми своїми вра-
женнями від спілкування з цією непе-
ресічною людиною. 

Теплі слова на честь видатного
вченого і свого вчителя висловив рад-
ник Міністерства внутрішніх справ
України, генерал внутрішньої служби,
голова Наглядової ради НАВС Василь
Дурдинець. У виступах проректора

академії В. Сокуренка, начальника кафедри кримінального права А. Савченка, профе-
сора В. Шакуна, генерала А. Шнуренка, академіка НАПрН України О. Крупчана, відпо-
відального секретаря Союзу юристів України В. Яценка, інших учасників засідання ‒
представників навчальних і наукових підрозділів, студентського самоврядування

По-третє – і це наша тверда позиція –
підвищення іміджу правоохоронних органів, і міліції зок-
рема.

У роботі щодо соціального захисту ветеранів ми пра-
цюємо в тісному контакті з підрозділом соціально-гумані-
тарної роботи, з медичним відділом, профспілковою
організацією. А її очільник Олексій Юхимович Стародуб
обраний заступником голови Ради ветеранів із соціаль-
них питань.

Кожного року рішенням ректорату визначається група
ветеранів, які потребують постійної уваги. А це ветерани
та інваліди війни, вдови працівників академії.
Всього їх 57, а було набагато більше.

За всіма персонально закріплені навчальні
підрозділи. Оскільки останнім часом відбули-
ся деякі штатні зміни в структурі академії, це
вимагає і перезакріплення ветеранів.

Крім того за ветеранами, яким потрібна
підвищена увага, ми додатково закріпили чле-
нів Ради ветеранів, які постійно спілкуються з
ними, відвідують їх в шпиталі та за місцем
проживання.

Завдяки зв’язку з ветеранами ми своєчас-
но надаємо допомогу в госпіталізації тим, хто
цього потребує.

Ректорат вишукує можливості підтримува-
ти ветеранів не тільки морально, але і матері-
ально.

Так до Дня Перемоги в цьому році всі учасники війни,
а їх у нас 36 (16 учасників бойових дій, і 22 учасники тру-
дового фронту) отримали продовольчі набори.

Важливим елементом у соціальній підтримці ветера-
нів є своєчасне їх поздоровлення з днем народження,
особливо з ювілеями. А календар ювілеїв ми складаємо
на весь рік. 

Це дає нам змогу заздалегідь передбачати деякі
питання і творчо підійти до організації ювілеїв.

Показовим прикладом може служити 75-річний юві-
лей нашого ветеранського поета Анатолія Васильовича
Довбні – це був загальноакадемічний творчий вечір.

70-річний ювілей Василя Васильовича Сокура був
відзначений також загальноакадемічним заходом – пре-
зентацією його нового твору «Мій, твій, наш Шевченко».

Ювілей Слюсаренко Олени Леонідівни, завдяки керів-
ництву кафедри та ветеранського осередку (до речі,
одного з кращих серед осередків кафедр, голова В.В.
Чурпіта та секретар Ю.М. Бондар) відзначили випуском
книги про неї та урочистим заходом у музеї. 

Ювілей Ростислава Андрійовича Калюжного, як і 20,
10, 5 років тому був відзначений матчевою зустріччю з
волейболу між командами ветеранів і командою студен-
тів ННІ права та психології, яку очолював директор інсти-
туту Олександр Григорович Колб.

Не можна сьогодні не згадати нещодавній 90-річний
ювілей почесного голови ветеранської організації акаде-
міка Володимира Дмитровича Бабкіна, який проводився

разом з Інститутом держави і права НАН України імені
В.М. Корецького, де ще працює Володимир Дмитрович. 

Ці заходи активно і позитивно впливають на вихован-
ня молоді, імідж правоохоронних органів, і не менш важ-
ливо, що молодь бачить, на кого рівнятися і з кого брати
приклад. Важливо, що ми зберігаємо пам’ять про тих, хто
залишив помітний слід в науці, в розбудові нашого
навчального закладу.

Також хочеться назвати кафедру кримінального про-
цесу, її ветеранський осередок, (керівник кафедри
Лариса Давидівна Удалова і голова осередку Дмитро

Петрович Письменний), які на високому рівні відмітили
80-річний ювілей видатного вченого Анатолія Яковича
Дубинського. Його пам’яті була присвячена конференція,
випущено зібрання його наукової спадщини. А кафедра
теорії держави та права і її ветеранський осередок гідно
зберігають пам’ять академіка Володимира
Володимировича Копейчикова.

2 вересня відзначено 100-річний ювілей академіка
Петра Петровича Михайленка.

Ці заходи дуже важливі для молоді, бо вони не тільки
сприяють підвищенню іміджу правоохоронних органів,
нашого навчального закладу, вони в наш непростий час
допомагають майбутнім правоохоронцям орієнтуватися в
житті.

У заохочені ветеранів у нас склалася чітка система.
Ми використовуємо можливості Асоціації ветеранів МВС
України, Київської міської, Солом’янської районної вете-
ранської організації.

Серед наших ветеранів тільки за останній рік удостоє-
них відзнакою:

– Почесний ветеран України – 4 чол;
– Почесний ветеран міста-героя Києва – 8 чол.
Тісна співпраця ветеранської організації Академії з

Союзом юристів України, її міською і Солом’янською рай-
онною організаціями, активна участь наших ветеранів в
діяльності Союзу юристів України дозволяють порушува-
ти питання про заохочення наших ветеранів цією поваж-
ною організацією.

Серед номінантів Союзу юристів: 

– орденом «За заслуги» - 2 чол. (О.Ф. Штанько, С.П.
Зеленковський);

– відзнакою «Видатний юрист України» - 3 чол. (М.В.
Костицький, В.Д. Бабкін, О.Д Тихомиров);

– дійсний  член Союзу Юристів України – 3 чол. (В.Д.
Кухаренко, А.В. Довбня, П.П. Михайленко);

37 ветеранів нагороджені Почесною грамотою Союзу
юристів України.

Важливим елементом в оцінці діяльності ветеранів, в
підвищені їхньої активності є поздоровлення ювілярів
через газети «Наша академія», «Ветеран столиці» і особ-

ливо через «Юридичний вісник
України», де від ректорату, Вченої
ради (якщо ветеран науковець), Ради
ветеранів і виконкому Київської міської
ради Союзу юристів публікуються при-
вітання ветеранам. За погодженням з
ректором така практика буде продов-
жена.

Щорічно на Дошку Пошани акаде-
мії поміщається фотографія ветерана
як заохочення за активну участь у
ветеранському русі. 

Нам також приємно, що із 44-х
занесених на Дошку Пошани – 9 –
ветерани ОВС і праці. Вони занесені
туди за пропозиціями підрозділів, а це

значить, що ветерани роблять свій суттєвий внесок у
загальні справи академії і користуються повагою.

На превеликий жаль, з життя йдуть наші ветерани, і в
цьому році, як ніколи, вже проводили в останню путь 17
чол.

Ветерани та їхні родичі вдячні керівництву за те, що
ми проводжаємо тих, хто пішов від нас, достойно, з вій-
ськовими почестями.

Для підвищення іміджу органів внутрішніх справ,
нашої академії ми тісно і плідно працюємо з відділом
зв’язків з громадськістю.

У газеті «Наша академія» відкрито ветеранські рубри-
ки, постійно висвітлюються проведення різних заходів.

Зв’язки встановлено також з газетами як: «Іменем
Закону», «Ветеран столиці» та іншими виданнями.
Ветеранська організація має свій розділ на офіційному
сайті академії.

Але ми бачимо наші резерви. Щоб дійсно дійти до
кожного ветерана, нам треба удосконалити структуру
організації, створити осередки там, де вони необхідні.

У наступному році виповнюється 20 років нашій вете-
ранській організації. І кращим подарунком до цієї дати
буде те, що ми об’єднаємо всіх ветеранів в одну ветеран-
ську сім’ю академії, яка через 1.5 року відзначатиме свій
95-й рік. І до цього вже також нами розпочато підготовку. 

Із святом вас, шановні ветерани! 
Юрій Кобринський,

голова Ради ветеранів НАВС

Учасники вшанування 90-літнього ювілею почесного
голови Ради ветеранів НАВС академіка Володимира
Дмитровича Бабкіна

академії ‒ йшлося про особисті враження від зустрічей з вченим і педа-
гогом, давалася оцінка його ролі у розвитку юридичної науки, зокрема таких її галузей,
як кримінальне право, кримінологія, історія
органів внутрішніх справ тощо. 

Підсумки конкурсу наукових робіт серед
курсантів та студентів, присвячений пам’яті
академіка Михайленка, оголосив начальник
відділу організації науково-дослідної роботи
Є. Бодюл, який висловив сподівання, що такі
конкурси стануть в академії традиційними і
проводитимуться щорічно. Переможці одер-
жали грамоти та книги, присвячені життю і
діяльності вченого. 

Із рук сина академіка ‒ доцента
Володимира Михайленка, президента благо-
дійної організації «Міжнародний фонд
академіка П.П. Михайленка» ‒ велика група
співробітників та ветеранів академії отримали пам’ятні ювілейні медалі фонду за ваго-
мий внесок у збереження спадщини вченого. 

Того ж дня відбулася церемонія відкриття аудиторії імені академіка П.П. Михайленка
у центральному корпусі НАВС. Під час церемонії багаторічний керівник слухацького

наукового товариства колишньої Київської вищої школи МВС професор М. Володько
розповів про те, яку велику увагу приділяв Петро Михайленко організації науково-

дослідної роботи серед молодих вихован-
ців навчального закладу, яких високих
результатів вони досягли, здобувши на
вічне зберігання Червоний прапор
Міністерства освіти СРСР та ЦК комсомо-
лу. Виступили зі спогадами про академіка
також випускники КВШ кандидати юридич-
них наук професор В. Гіжевський, доцент
В. Женунтій, генерал Ю. Романюк та інші. 

Учасники заходів оглянули виставку
наукових праць академіка, експозицію,
присвячену 100-літтю П.П. Михайленка,
розгорнуту в Музеї МВС України, що міс-
титься в центральному корпусі академії,
переглянули телефільм про життя і діяль-

ність вченого, підготовлений творчою групою ВПНМІАВ навчального закладу. 
Анатолій Довбня, 

заступник голови Ради ветеранів НАВС

УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛИ 100-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ «ЛЮДИНИ ТИСЯЧОЛІТТЯ»

Під час відкриття навчального кабінету імені академіка
Петра Петровича Михайленка

СІЧЕНЬ
1 січня – 55 років від Дня народження 
Діденка Сергія Миколайовича
1 січня – 65 років від Дня народження 
Ільницького Анатолія Юхимовича 
1 січня – 65 років від Дня народження 
Науменка Миколи Федоровича 
5 січня – 60 років від Дня народження 
Коби Василя Володимировича 
11 січня – 60 років від Дня народження 
Ярового Василя Івановича 
14 січня – 60 років від Дня народження 
Блінди Ігоря Миколайовича 
21 січня – ювілейна дата 
Мороз Тетяни Василівни
23 січня – 65 років від Дня народження 
Кисіля Василя Івановича
26 січня – ювілейна дата
Волошиної Ніни Михайлівни
30 січня – 65 років від Дня народження
Стебленка Віктор Миколайович
31 січня – 75 років від Дня народження
Колесніченка Григорія Силовича 

ЛЮТИЙ
1 лютого – ювілейна дата 
Власик Катерини Сергіївни 
2 лютого – 60 років від Дня народження 
Гриньківа Володимира Миколайовича 
3 лютого – 75 років від Дня народження 
Дідковського Володимира Кириловича 
4 лютого – 75 років від Дня народження 
Ахінька Анатолія Івановича 
4 лютого – 65 років від Дня народження 
Сівальова Олега Костянтиновича
7 лютого – 55 років від Дня народження 
Осадчого Миколи Миколайовича 
7 лютого – 60 років від Дня народження 
Феськова Миколи Миколайовича 
8 лютого – ювілейна дата 
Нарусевич Оксани Петрівни 
9 лютого – 80 років від Дня народження 
Бараненка Бориса Івановича 
9 лютого – 70 років від Дня народження 
Бойка Валерія Феодосійовича
10 лютого – 70 років від Дня народження 
Павлівського Миколи Климентійовича 
12 лютого – ювілейна дата 
Михайлової Валентини Миколаївни
12 лютого – 60 років від Дня народження 
Петрова Володимира Васильовича 
14 лютого – 65 років від Дня народження 
Долотова Віталія Івановича 
14 лютого – ювілейна дата 
Недзвецької Галини Іванівни 
14 лютого – 70 років від Дня народження 
Шаповалова Олександра Володимировича 
20 лютого – ювілейна дата 
Городенко Марії Миколаївни
27 лютого – 65 років від Дня народження 
Барила Олександра Леонідовича 
27 лютого – 75 років від Дня народження 
Клименка Валерія Пантелеймоновича
28 лютого – 60 років від Дня народження 
Ніконенка Михайла Яковича 
28 лютого – 55 років від Дня народження 
Мурашина Олександра Геннадійовича 

БЕРЕЗЕНЬ
1 березня – 55 років від Дня народження 
Ісаченка В’ячеслава Григоровича 
14 березня – 75 років від Дня народження 
Синьова Віктора Миколайовича 
17 березня – ювілейна дата 
Михайловської Ольги Михайлівни
17 березня – ювілейна дата 
Логвинчук Валентини Василівни
23 березня – 60 років від Дня народження 
Бузулана Михайла Івановича
24 березня – 55 років від Дня народження
Шматка Валентина Володимировича

КВІТЕНЬ
4 квітня – 55 років від Дня народження  
Грицука Віктора Анатолійовича
4 квітня – 65 років від Дня народження 
Савчука Володимира Григоровича 
4 квітня – ювілейна дата 
Шевченко Ольги Тарасівни 
10 квітня – 45 років від Дня народження 
Оруджева Юрія Саабілдовича
13 квітня – ювілейна дата 
Токар Любові Йосипівни 
14 квітня – 75 років від Дня народження 
Артеменка Петра Петровича 
15 квітня – 70 років від Дня народження 
Онуфрійчука Михайла Яковича
18 квітня – ювілейна дата 
Букраби Олени Михайлівни 
19 квітня – 65 років від Дня народження 
Ануфрієва Миколи Івановича 
21 квітня – 75 років від Дня народження 
Демського Едуарда Францевича
23 квітня – 80 років від Дня народження 
Слюсаренка Володимира Михайловича 
24 квітня – 65 років від Дня народження 
Панасюка Григорія Олександровича
26 квітня – 65 років від Дня народження 
Матушкіна Олександра Ілліча 
27 квітня – 80 років від Дня народження 
Грищенка Володимира Ісаковича 
28 квітня – 80 років від Дня народження 
Спінова Володимира Олександровича

ТРАВЕНЬ
4 травня – ювілейна дата 
Чаюн Надії Степанівни 
5 травня – 70 років від Дня народження 
Побединського Володимира Георгійовича 
7 травня – 75 років від Дня народження 
Бірюкова Івана Андрійовича 
7 травня – 75 років від Дня народження 
Коломійця Ігоря Валентиновича 
7 травня – 80 років від Дня народження 
Швеця Миколи Яковича 
7 травня – 60 років від Дня народження 
Якимця Олексія Івановича
8 травня – 55 років від Дня народження 
Перкіна Володимира Івановича
14 травня – ювілейна дата 
Клименченко Світлани Дмитрівни 
14 травня – ювілейна дата 
Литвиненко Світлани Юхимівни 
14 травня – 80 років від Дня народження 
Стародуба Олексія Юхимовича 

17 травня – ювілейна дата 
Тупчієнко Тетяни Миколаївни 
18 травня – 70 років від Дня народження 
Сущенка Віктора Дмитровича 
28 травня – 65 років від Дня народження 
Бакуменка Володимира Петровича

ЧЕРВЕНЬ
2 червня – 90 років від Дня народження 
Зелінського Анатолія Феофановича 
12 червня – 75 років від Дня народження 
Савицького Бориса Павловича 
16 червня – 65 років від Дня народження 
Смиковського Олександра Івановича
17 червня – 65 років від Дня народження 
Півня Федора Юхимовича 
24 червня – 65 років від Дня народження 
Золотухіна Костянтина Степановича 
24 червня – 85 років від Дня народження 
Захарченка Петра Олександровича 

ЛИПЕНЬ
2 липня – 70 років від Дня народження 
Трохименка Миколи Івановича
2 липня – 65 років від Дня народження 
Хотіня Івана Васильовича
3 липня – 60 років від Дня народження 
Петрини Володимира Нестеровича
4 липня – 70 років від Дня народження 
Кузьміних Георгія Борисовича 
6 липня – ювілейна дата 
Коптєвої Галини Вікторівни
9 липня – 65 років від Дня народження 
Волошина Євгена Євгеновича
11 липня – ювілейна дата 
Вартилецької Інни Анатоліївни
12 липня – 65 років від Дня народження 
Гурина Петра Григоровича 
14 липня – 50 років від Дня народження 
Шаповалова Бориса Борисовича 
16 липня – 60 років від Дня народження 
Коваля Петра Івановича 
18 липня – 60 років від Дня народження 
Остапчука Миколи Миколайовича 
19 липня – ювілейна дата 
Зоріної Алли Петрівни 
23 липня – 75 років від Дня народження 
Машкевича Миколи Михайловича
27 липня – ювілейна дата 
Юрчук Ольги Федорівни 

СЕРПЕНЬ
1 серпня – 50 років від Дня народження 
Корсуна Сергія Івановича 
3 серпня – 70 років від Дня народження 
Стаховського Леоніда Володимировича 
29 серпня – 65 років від Дня народження 
Суханова Сергія Михайловича 
30 серпня – ювілейна дата 
Шумак Катерини Іванівни 

ВЕРЕСЕНЬ
1 вересня – 70 років від Дня народження 
Кравчука Дмитра Дмитровича 
5 вересня – 70 років від Дня народження 
Кушніра Григорія Андрійовича 
10 вересня – 75 років від Дня народження
Яцини Івана Петровича 

20 вересня – 55 років від Дня народження
Кравецького Віктора Миколайовича 

20 вересня – 70 років від Дня народження
Терещука Олександра Васильовича 
20 вересня – 85 років від Дня народження
Чабана Андрія Ілліча
25 вересня – 70 років від Дня народження
Босака Сергія Миколайовича 
28 вересня – 60 років від Дня народження
Калиновського Валерія Степановича 

ЖОВТЕНЬ
2 жовтня – ювілейна дата
Коберник Олени Георгіївни 
3 жовтня – 75 років від Дня народження
Якімова Олександра Анатолійовича
6 жовтня – 50 років від Дня народження
Корецького Сергія Миколайовича 
6 жовтня – 65 років від Дня народження
Рождественського Андрія Сергійовича 
14 жовтня – 80 років від Дня народження
Пляшечука Віктора Івановича 
15 жовтня – 55 років від Дня народження 
Горбатенка Олександра Федоровича 
22 жовтня – 80 років від Дня народження
Гудзенка Анатолія Васильовича 
25 жовтня – 75 років від Дня народження
Женунтія Володимира Івановича
30 жовтня 65 – років від Дня народження
Бабанюка Володимира Васильовича 

ЛИСТОПАД
2 листопада – 55 років від Дня народження
Співака Віктора Миколайовича 
6 листопада – 65 років від Дня народження
Кривошиї Анатолія Павловича 
6 листопада – 80 років від Дня народження
Тесленка Анатолія Федоровича 
7 листопада – ювілейна дата
Постериної Жанни Геннадіївни
11 листопада – 60 років від Дня народження
Карпенка Миколи Володимировича 
19 листопада – 60 років від Дня народження
Сокола Володимира Георгійовича 
20 листопада – ювілейна дата
Павлової Параски Омелянівни 
23 листопада – 65 років від Дня народження
Клименка Олександра Яковича

ГРУДЕНЬ
1 грудня – ювілейна дата 
Чернишової Ніни Василівни
5 грудня – ювілейна дата 
Олійник Ольги Борисівни
6 грудня – 65 років від Дня народження 
Ткаченка Василя Івановича 
14 грудня – 60 років від Дня народження 
Чижа Володимира Степановича 
18 грудня – 70 років від Дня народження 
Матяшевича Миколи Микитовича 
25 грудня – 80 років від Дня народження 
Величка Миколи Петровича 
28 грудня – 85 років від Дня народження 
Бондаря Миколи Павловича

Рада ветеранів НАВС

Календар ювілейних дат в житті ветеранів НАВС на 2015 рік

прод. на 3 стор.

поч. на 2 сторпоч. на 1 стор.
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