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НАРКОМ БАВАРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Начальник залізничної станції уже з півгодини ходив уздовж перону, очікуючи на 

прибуття потягу зі Знам'янки. Ще вранці він отримав телеграму, що в одному з його вагонів до 

Єлисаветграда прибуде колишній нарком Баварської Радянської Республіки, а нині 

уповноважений Народного комісаріату шляхів РСФСР. Мета приїзду високого гостя у телеграмі 

не зазначалася. Це, а також невеличкий екскурс у недалеку історію маловідомої республіки 

німецьких пролетаріїв, який зробив йому заступник, лише посилили цікавість. В одній із газет, яку 

знайшли у запилюженій шафі, він вичитав, що проголошена у квітні 1919 року республіка 

німецьких комуністів протрималася усього 28 днів і була розбита військами Еберта-Шейдемана.  

Нарешті з-за рогу показався паровоз і, розпускаючи пару, повільно підкотив до перону.  

— Доброго дня, товаришу Гард! З прибуттям на нашу землю! — привітався начальник 

станції.  

— Дякую, — відповів молодий чоловік у дорогому шерстяному костюмі та картузі у 

велику чорну клітину. — Вагон заженіть у тупик, а я поїду до тестя, на Велику Пермську вулицю. 

Зустрінемося!  

Після цих слів прибулець 

зверхньо зміряв поглядом начальника 

станції і попрямував до карети на 

площі перед вокзалом, в яку уже 

вантажили його саквояжі.  

 

Розташування Баварської 

Радянської Республіки 

 

Йшов вересень 1921 року. 

Єлисаветград зустрічав молодого 

чоловіка бабиним літом та своєю 

слов'янською гостинністю. Це 

знайомство з уповноваженим рідного 

відомства турбуватиме начальника станції близько двох місяців і завершиться реквізицією 

люксівського спального пульмана, в якому він прибув до Єлисаветграда, на користь станції та 

арештом Франца Гарда. А під час судового слідства над ним виїзна сесія ревтрибуналу 

Чорноморського та Азовського узбереж і Одеської залізниці назве багато цікавих деталей з 

біографії самозванця, яка, як дві краплі води, схожа з походженнями літературного героя великого 

комбінатора Остапа Бендера. Із регалій, якими представлявся у Єлисаветграді Франц Гард, — 

колишній Нарком Баварської Радянської Республіки, уповноважений Народного Комісаріату 

шляхів РСФСР, обер-лейтенант німецької служби та німецький інженер, — достовірною була 

лише остання.  

Народився пройдисвіт у Берліні у 1894 році. Там же вступив на навчання до Вищої 

технічної школи, яку, щоправда, чомусь довелося йому закінчувати, якщо взагалі закінчив, у 

чеському Карлсбаді, і отримати освіту інженера з ремонту мостів. Потім була служба в армії. 

Жовтневий переворот 1917 року застає Франца у Кенігсберзі. Наступний зигзаг долі  Гарда 

пов'язаний з Одесою. Там він спочатку командує саперним батальйоном 41-ї дивізії. Потім деякий 

час займається відновленням Єкатеринославського мосту. Згодом виринає в Єлисаветграді, 
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одружується і знову, як і все, що не робив авантюрист, несподівано від'їжджає на Туркбудфронт, 

де працює інженером на залізниці.  

З гарячого Туркменистану Гард повертається в Україну у січні 1921 року і, очевидно, не з 

порожніми руками (згадаймо бухгалтера Корейка та його валізу з грішми). У Харкові нахабство та 

артистичні дані, і, що не виключено, гроші, народжують на світ папірець з печаткою, виданий 

керуючим справами Раднаркому УРСР у тому, що меблі Гарда, інші його речі та квартира не 

підлягають реквізиції, оскільки пред'явник цього документа є наш товариш, колишній нарком 

Баварської.Радянської Республіки. Можливо, на особу, яка видала цю довідку для «сина 

лейтенанта Шмідта», вплинули знайомства, якими Гард вихвалявся при кожній ліпшій нагоді. 

Франц майстерно розповідав цікаві історії зі спільної діяльності з Раковським, Петровським, 

Троцьким та іншими видатними революціонерами і діячами радянської країни. 

Цей папірець допомагає Гарду у подальшому стати власником ще одного «документа» — 

уповноваженого Наркомату шляхів РСФСР і отримати у Москві у своє розпорядження вагон, яким 

він користувався протягом двох місяців, і в якому прибув до Єлисаветграда, де в той час 

проживала його дружина з дитиною у тестя.  

Слов'янський менталітет робить свою справу. Секретар Єлисаветградського повітового 

виконкому Волинець та голова Журбинський не засумнівалися в особі пред'явника пом'ятого 

папірця. Для особистих справ Гарду виділяють кабінет, на якому він відразу ж вивішує яскраву 

табличку з перерахуванням усіх своїх титулів, а також автомобіль і особистого водія. Протягом 

двох тижнів псевдонарком здійснює поїздки до Москви та Одеси, беручи у свій вагон пасажирів, 

не безплатно, звичайно. Так два єлисаветградські 

чиновники заплатили за таку подорож пудом 

дубильного екстракту. Окрім пасажирів у вагоні 

провозить Гард ще й різний крам.  

Якось шахрай дізнається, що повітовий 

виконком збирається відрядити до Одеси людину по 

автомобіль та запчастини. Гард викликається 

виконати цю місію, а заразом бере на себе подібні 

обов'язки і від організації «Бурвугілля».  

 

Готель «Лондонський», Одеса. 

 

У місті над морем він поселяється у 

шикарному номері найкращого готелю 

«Лондонський», за який з нього, як з колишнього 

наркома, не беруть плату. Очевидно,  Гард збирався 

надовго залишитися в Одесі, оскільки підправив у 

документі про відрядження дату з 1 жовтня 1921 року 

на 1 січня 1922 року. У цьому місті він провертає 

кілька афер. Після однієї з них довелося мати справу з міліцією. Одеські правоохоронці закрили 

очі на його правопорушення, знову ж таки через колишнє наркомство, і відпустили.  

Шахрай, відчувши, що справа пахне смаженим, відразу відбув до Єлисаветграда. Не 

врахував він лише того, що навздогін полетіла депеша із запитом, а чи насправді він той, за кого 

себе видає. Цей запит, очевидно, змусив розкрити очі на Гарда і у міліціонерів Єлисаветграда, бо 

11 жовтня, коли вагон прибув до міста, на станції його уже чекали з нетерпінням. Але зустрічали 

Гарда уже не з хлібом-сіллю, як першого разу. На пероні стояли люди у шкірянках. Вони виявили 

у вагоні 50 пудів солі, які «баварський комуніст» закупив в Одесі для перепродажу.  

П'ять місяців Гарда тримали у в'язниці і, нарешті, наприкінці березня 1922 року відбувся 

суд над самозванцем. Під час судових засідань були названі вельми цікаві факти з життя 
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авантюриста. Виявляється, він нічого не знав про республіку, наркомом якої представлявся, не 

знав, де знаходиться місто Карлсбад, де навчався, та не знав багато чого іншого із своєї 

придуманої біографії. Ревтрибунал звинуватив Франца Гарда в авантюризмі, посадовому і 

політичному самозванстві та ряді кримінальних злочинів і засудив до розстрілу. Та авантюрист до 

останньої хвилини не полишав надій викрутитися. Перебуваючи за ґратами, він спробував дати 

хабара у 20 мільйонів рублів заступнику голови ревтрибуналу за своє звільнення з в'язниці. 

 

 

КОНОКРАДСТВО: БАНДИ, САМОСУДИ... 

Численні набіги різношерстних банд після Жовтневого перевороту 1917 року залишали 

селянські господарства без коней. Дійшло до того, що не було чим обробляти землю, а кінь іноді 

цінувався дорожче за життя людини.  

Так, у серпні 1923 року у 

Новоархангельську міліція  

затримала озброєних конокрадів з 

банди Сундука, а у листопаді 1927 

року у селі Губівці Компаніївського 

району заарештували вісьмох 

конокрадів, ватажком у яких був 

Макар Щерба... 

У грудні 1922 року 16-

річний житель Новоархангельська 

Віктор Рутковський разом з мамою 

повів на базар продавати пару 

вороних. Купити їх за 50 пудів 

пшениці зголосилися двоє чоловіків. 

Вони запропонували проїхати з 

ними до села Жеванівки, щоб 

забрати там зерно. Юнак поїхав і 

зник разом з кіньми. У пошуках 

сина мати пішла до Жеванівки, де 

місцеві жителі за прикметами 

покупців впізнали своїх односельців, двох Федорів — Ханенка та Пруда. Добрі люди допомогли 

жінці добратися до міста, де вона одразу звернулася до міліції. Працівники карного розшуку 

швидко знайшли та затримали підозрюваних. А невдовзі у яру неподалік села Іванівка знайшли 

тіло закатованого юнака… 

Конокрадством було уражено не тільки село, а й місто. І це зрозуміло — кінь на той час і в 

місті був головною транспортною одиницею. До того ж у містах діяли базари, на які зводили для 

продажу коней, і серед них, знову ж таки, траплялося чимало крадених. 

Так, восени 1922 року на Кущівці у Кіровограді діяв зухвалий конокрад Віктор Хвилов. 

Здається, усі знали, яким промислом він займається, але затримати Хвилова з краденими кіньми 

міліції не вдавалося. Та якось на початку грудня працівники карного розшуку отримали 

повідомлення, що у Хвилова з’явилася пара крадених коней. На Другу Кущівську вулицю, де він 

проживав, відбули агенти карного розшуку Сергій Чуднов і Петро Бахмат. Вони й затримали 

конокрада, але коней на подвір’ї не було, залишилися лише сліди їхнього переховування. Хвилов 

погодився відвести працівників міліції туди, де ховав вороних, і повів їх на Кулебівку. Неподалік 

цегляного заводу, скориставшись темрявою, він спробував утекти. Пролунав попереджувальний 

постріл угору, а потім — у конокрада... 
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Олександрівський район, який на той час входив до складу Черкаського округу, вважався 

одним з найбільш уражених вірусом конокрадства. У місцевому райвідділі міліції  пішли на 

екстрені заходи. Розслідувати злочини доручали найдосвідченішим працівникам, яких об’єднали у 

спеціальну опергрупу. І вже через тиждень (а події відбувалися у лютому 1925 року) в селах 

Любомирці та Соснівці Олександрівського району, та у селі Матвіївці Чигиринського району 

міліція заарештувала десятьох конокрадів і виявила кілька десятків украдених ними коней… 

Кінь для селянина значив дуже багато. Без нього важко було прогодувати сім’ю. Тому не 

дивно, що захищаючи своє добро, селяни часто здійснювали самосуд над затриманими лиходіями. 

Наприклад, на початку квітня 1925 року у селі Млини при спробі крадіжки коней селяни 

затримали чотирьох конокрадів. Двох із них убили на місці злочину. А на третього поклали 

борону зубами вниз і задавили до смерті. Тільки одного із злодіїв міліції вдалося відбити живим… 

9 травня того ж року жителі села Липняжка Добровеличківського району переслідували 

конокрада Олексія Карпенка, який украв двох коней. Він спочатку відстрілювався, а коли 

закінчилися набої, стрибнув з кручі і розбився… 

У зв’язку з частими крадіжками коней селяни нерідко підозрювали один одного, 

влаштовували бійки, іноді справа доходила навіть до вбивств. Як повідомляла єлисаветградська 

газета «Червоний шлях» за 3 лютого 1927 року, у селі Сентовому односельці убили Василя 

Яценка, якого запідозрили у крадіжках коней...  

У Хмелівському районі за ряд крадіжок розшукували Гаврила Лужецького. У вересні 1927 

року до Коновалівської сільради надійшло повідомлення, що його бачили біля лісу. На пошуки, 

окрім міліції, вирушили 70 селян, озброєних рушницями та кілками. Багатьом з них насолив цей 

нахабний злодюга і вони жадали помсти. Затриманий конокрад спробував утекти і був 

застрелений… 

У ніч на 3 травня 1927 року з хліва жителя міста Знам’янка  Семена Васильєва хтось украв 

коня. На місце злочину прибули агент розшуку, райнаглядач і провідник з собакою. Чотирилапий 

помічник привів працівників міліції до двору, в якому проживав Григорій Бацанов. Цей чоловік 

раніше виявляв схильність до крадіжок. Під час конвоювання конокрада до міліції його відбив 

натовп із кількох сотень чоловіків, який забив злодія шомполами до смерті. Подібна доля спіткала 

й дружину конокрада. У цьому самосуді брав участь і голова сільради. Пізніше деякі учасники 

розправи понесли покарання… 

Загалом у Зінов’євському окрузі з 1 жовтня 1925 року по 1 жовтня 1926 року (звітний 

період у той час починався жовтнем) було вкрадено 440 коней, 137 з яких  знайшли і повернули 

власникам. За наступний звітний період кількість крадіжок зросла до 480, а число розшуканих 

коней – до 195. 411 крадіжок було зареєстровано з жовтня 1927 по жовтень 1928 року… 

 

 

СПРАВА ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ДО АМЕРИКИ 

Ідеї більшості відомих і розкручених сьогодні шахрайств успішно впроваджувалися ще на 

початку ХХ століття. Одна з таких справ, яка дістала назву «переселення до Америки», набула 

свого часу розголосу в Зінов’євську.  

8 липня 1925 року Окружна сесія губернського суду розпочала слухання справи зі 

звинувачення громадян Карла Зеєля та Густава Шнейдера «в поширенні брехливих чуток на 

користь міжнародної буржуазії». Суть справи полягала у тому, що серед селян Зінов’євської 

округи поширилися чутки про нібито масове переселення українських хліборобів на землі 

Америки. І мало воно відбутися незабаром, до того ж на кошти американських капіталістів. 

Переселенцям обіцяно по 60 десятин землі на кожного, та ще інвентар і худобу. Було б дивним, 
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якби ці чутки не дійшли до працівників ДПУ. Та сталося це лише тоді, коли Зеєль із своїм 

шурином Шнейдером загітували до поїздки за океан 120 родин. 

Організатор 

кампанії Карл 

Вільгельмович Зеєль, 

колишній поміщик, власник 

400 десятин землі, його 

батько мав ще більше — 

1600 десятин. У добу 

гетьманщини Зеєль служив 

перекладачем. З 

поміщицької родини 

походив і Густав 

Фрідріхович Шнейдер.  

Ідея з організацією 

переселення в Зеєля 

виникла після того, як він 

отримав листа від 

заокеанського троюрідного брата. Родич вихваляв на всі заставки тамтешнє життя, місцеву 

природу, та, що головне для селянина, американські землі. Зміст цього листа полягав в одному — 

в Америці життя чудове. Чи так воно, а  чи ні, селяни, звісно, не могли знати. А от яке воно це 

життя за радянської влади, вони встигли переконатися на власній шкірі. Тож зазнати кращої долі 

забаглося багатьом. 

Зеєль хоча й був німцем за походженням, та погано знав рідну мову. Листа родича читала 

його дружина, і прочитала також кільком селянам. Ті переповіли іншим, і так ця звістка швидко 

облетіла всю округу.  

А невдовзі пішла гуляти за нею й інша — про можливість стати переселенцем. Це вже 

Карл Вільгельмович зметикував, що на цьому можна добре заробити. Знайшлися у нього й 

помічники — шурин та селяни брати Опанас та Федот Нога. 

Спочатку бажаючі отримати землицю десь у штаті Монтана, Канзасі чи Оклахомі здавали 

Зеєлю особисто, чи передали через братів Нога від 3 до 5 карбованців. Ці гроші Карл 

Вільгельмович збирав, начебто, на дорогу до Одеси. Селянам було наказано тримати оборудку в 

суворій таємниці, а на випадок, якщо справа набере розголосу, говорити, що їм пропонують 

перебратися на сусідні Таврійські землі. Зібрані Зеєлем гроші знадобилися йому для поїздки до 

Одеси у своїх справах. «Переселенцям» він сказав, що дізнається в одній із одеських фірм про час 

відплиття.  

З поверненням додому апетит у шахрая розгорівся. Він став вимагати від селян від 300 до 

500 карбованців додатково, пояснюючи, що переселення планується на вересень і ці гроші 

потрібні, щоб якнайскоріше владнати справу. 

І справа таки з’явилася — у сейфі слідчого ДПУ. А ще через п’ять місяців відбувся суд. 

Карл Вільгельмович та Густав Фрідріхович категорично відмовилися визнати свою провину. 

Перший стверджував, що оскільки він не вміє читати по-німецьки, то й не знає, що написано у 

листі, грошей із селян він не брав, а їх йому приносили брати Нога, та й то не для переселення до 

Америки, а в Таврійську губернію. А оскільки він людина добра і грамотна, то взявся клопотати 

перед Наркомземом про переселення селян до Таврії. Гроші з них брав лише для поїздки до Одеси, 

оскільки ті просили його дізнатися, яким чином можна поїхати до Америки. А що це можна 

зробити, селянам підказали брати Нога, прочитавши оголошення в газеті «Одеські відомості». 

Щодо Шнейдера, то той сказав, що взагалі нічого не знає про переселення. 

Судовий процес та вирок у цій справі вражають своєю нелогічністю, якщо порівнювати їх 

з подібними процесами молодої країни Рад. За словами державного обвинувача прокурора 
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Агронського, в діях Зеєля та Шнейдера вбачається контрреволюційний вчинок, спрямований на 

підрив політичної міці держави. Але вирок був досить м’який. Кілька років по тому їх би 

розстріляли без суду та слідства. А тут, хоча Зеєля й було визнано винним у поширенні брехливих 

чуток серед селян, але як таких, що «не мали на меті контрреволюційних намірів». Тож покарання 

було обмежено терміном у п’ять місяців, тобто строком, відбутим під вартою до суду. 

 

 Газета “Червоний шлях» у кількох номерах повідомляла про судовий процес. 
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Отак закінчилася афера з переселенням селян з-під Єлисаветграда за океан. Щодо зібраних 

Зеєлем грошей, то навряд чи він віддав їх селянам, адже ті неохоче та й не всі погодилися 

стверджувати, що збиралися емігрувати, заявивши, що їм і тут живеться добре. 

 

 

ГОЛОВА ВИГРАЄ, НІЖКИ ПРОГРАЮТЬ 

Шахраї грають на людському бажанні отримати щось дешево. Та, як відомо, дешевий сир 

лише у мишоловці. Лише потрапивши до неї, людина починає усвідомлювати, що вчинила 

дурість. Було так завжди.  

У 1920-ті роки по українських селах гастролювали шахраї з «мишоловками». Як правило, 

вони починали розігрувати свої спектаклі у людних місцях, якими на той час були базари. 

 

Ось і 5 червня 1924 року до містечка Добровеличківка завітали гості з міста Первомайська 

Лев Литвинов та Павло Белецький. Цей дует працював як “лотерейники” Того дня у 

Добровеличківці був базар. З сусідніх сіл з’їхалося багато селян із своїм крамом. Литвинов та 

Белецький вперше завітали до цього містечка, тож сподівалися, що у ньому ще не було їхніх 

конкурентів, які дурили людей своєю грою. 

А суть цієї гри була у формі цукерок. Витягуєш із закритої коробки цукерку, яка була 

скручена з одного боку. І взалежності від того, за що хапає гравець, він або ж виграє, або ж 

програє. Тому ця гра так і називалася “голова виграє, ніжки програють”.  

Бажаючих зіграти, віддавши рубля, а у разі виграшу отримати 30 рублів, було багато. Але 

програвши рубль-два, більшість гравців облишала затію далі випробовувати свою долю, і йшла у 

справах.  

А от Василь та Марія Силенки із села Гвоздівки Злинського району програли аж 60 рублів. 

Їх так затягнула гра, що вони ніяк не могли зупинитися. Грали, аж поки у кишенях у Василя нічого 

не залишилося. Коли не було чим заплатити за чергову спробу засунути руку до коробки, Марія 

спохватилася і стала вимагати у лотерейників, щоб вони повернули їй гроші назад. Ті 

відмовлялися. Тоді Марія стала кричати, що шахраї витягнули гроші у неї з кишені спідниці. На 

відміну від дружини, яка брала горлом, Василь Силенко мав великі кулаки, тож він став бити ними 

Белецького. Згодом до Силенків приєдналися з юрби, ті, хто перед цим  програв якусь суму 

лотерейникам. А таких було багато. 
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 Міліціонери Листлевий та Пустелькін, які були на базарі, побігли рятувати шахраїв від 

самосуду. Вони вирвали у юрби Литвинова і Белецького і повели їх до райміліції. Та «потерпілі» 

селяни пішли слідом, вимагаючи віддати їм злодіїв. Один шахрай вибрав слушний момент, 

вирвався з рук  міліціонера і став утікати, сховавшись за магазином. Іншого  шахрая міліціонери 

усе ж таки доставили до райміліції. Тоді юрба увірвалася з криками до дільниці, обеззброїла та 

побила двох міліціонерів. Після цього витягнула шахрая з хати і забила його до смерті на подвір’ї. 

А коли селяни упіймали другого шахрая, його також забили до смерті. При цьому юрба 

висловлювала образливі слова і на адресу міліціонерів, мовляв, вони такі ж самі злодії – сьогодні 

ловлять злочинців, а завтра їх випускають.  

На місце пригоди прибули голова Первомайського окрвиконкому та начальник окружної 

міліції з оперативною групою. Вони затримали 17 активних учасників самосуду. 

 

 

ГЕТЬ НЕПИСЬМЕННІСТЬ! 

Сьогодні розвелося чимало аферистів, які видають себе за представників владних органів 

та громадських організацій. Допомагають їм дурити народ липові посвідчення. Виготовити у наш 

час підробний документ не складно, були б гроші на примітивну комп’ютерну та оргтехніку. На 

ній можна сфабрикувати будь-який папірець. 

 І сто років тому 

аферисти носили у кишенях 

своїх шкірянок підробні 

документи. Двох таких 

комбінаторів затримала 

міліція 9 травня 1925 року у 

селі Спасове колишнього 

Новгородківського району.  

 

Значок «Геть 

неписьменність», 1920-ті 

роки. 

 

…Опівдні до 

Спасового з боку села 

Петрокорбівка під’їхала 

підвода. Позаду конюха 

сиділо двоє чоловіків у 

шкіряних куртках та 

картузах. Один, з довгим 

носом, міцно тримав у руках шкіряний облізлий портфель.  

Підвода підняла куряву на сільській дорозі і зупинилася біля великого будинку, напевне, 

раніше у ньому жив місцевий пан. Над вхідними дверима на дві половини висіла табличка - 

«Машинно-тракторне товариство «Червоний трактор».  

Чоловіки у шкірянках струсили пилюку з чоботів і постукали у двері.  

— Барський, уповноважений товариства «Геть неграмотність», — першим 

відрекомендувався носатий чоловік, переступивши поріг контори.  

— Лівшиць, помічник уповноваженого, — пробубнів інший гість.  
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Голова «Червоного трактора» піднявся з-за столу і привітався з прибульцями міцним 

рукостисканням.  

Гості відразу перейшли до справи. Сказали, що у них обмаль часу, бо до вечора ще треба 

доїхати до Верблюжки. Вони — уповноважені повітовим товариством «Геть неграмотність», і 

збирають пожертвування з селянських спілок на закупівлю букварів.  

Масове навчання неграмотного 

населення читати і писати розпочалося у 1919 

році. А восени 1923 року було створено 

Всеросійське добровільне товариство «Геть 

неграмотність». У кожному населеному 

пункті, де було більше 15 неграмотних, 

відкривали школи грамоти. Для забезпечення 

навчально-методичної бази у 1920-1924 роках 

вийшли два видання першого радянського 

букваря для дорослих під назвою «Геть 

неграмотність».  

 

Геть неписьменнiсть: матерiял до 

читання пiсля букваря для малописьменних. 

Харьков: видавництво "Шлях освiти", [1924-1927]. 

- 1924.  

 

Такий лікнеп відкрили і у Спасовому. 

Проте букварі ще не привезли. Напередодні у 

селі побував уповноважений повітового 

товариства і голова «Червоного трактора» дав 

йому на книги 10 рублів. Тож коли до контори 

зайшли нові уповноважені товариства, голова 

почухав потилицю і попросив гостей зачекати, 

а сам вийшов на вулицю. Вирішив послати  вершника до Верблюжки, щоб той повідомив міліцію 

про підозрілих «ліквідаторів неграмотності».  

Та потреба у цьому відпала, бо до контори якраз їхав у бричці міліціонер Петро Возний. 

Голова поділився з ним своїми сумнівами.  

Гостей вивели з будинку і поставили обличчям до стіни для обшуку. У їхніх кишенях 

знайшли 16 посвідчень, дев’ять з яких були виписані на прізвище Барського, а одне посвідчення  

на ім’я  Леонідова було видане уповноваженим товариства «Геть неграмотність» при 

Політпросвіті на збір пожертвувань за підписними листами.  

Шахраїв затримали. Ними виявилися Ілля Павлович Барський, житель Катеринослава, та 

Міхель Абрамович Лівшиць з Черкас. Привіз їх до Спасового на підводі Василь Драглій, житель 

Малої Виски, якого вони найняли для поїздок по селах повіту.  

З показів Барського, бланки посвідчень та підписні листи дав йому Михайло Петровський з 

міста Ростов-на-Дону. З ним Барський востаннє бачився дев’ять місяців тому. Затримана компанія 

«працювала» сім місяців по селах Катеринославщини та на території нинішньої Кіровоградської 

області. Гроші отримували під виглядом пожертвувань від сільгоспів та кооперативних товариств. 

Про це розповіли аферисти дізнавачу у міліції Верблюжського району. 
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МІШКИ З ПРОРІЗАМИ ДЛЯ ОЧЕЙ ТА РУК 

Для того, щоб злочинця не упізнали потерпілі, чи випадкові свідки злочину, вони ховають 

своє обличчя під масками. Так було і у 1920-ті роки.  

Так, увечері 29 січня 1926 року у приміщенні райвиконкому в місті Зінов’євськ (нині 

Кропивницький) рахували гроші, зібрані у селян як сільськогосподарський податок. Нарахували 

17 794 рублів, у тому числі 700 рублів розмінною монетою. Усі двері приміщення були зачинені 

зсередини. Будівлю охороняли троє озброєних сільвиконавців. Проте незрозуміло звідки у 

приміщенні райвиконкому з’явилися п’ятеро озброєних злочинців з білими полотняними масками 

на обличчях. Виконавці були миттєво обеззброєні. Бандити забрали гроші і пішли. На розшук 

грабіжників був задіяний увесь особовий склад окружної, міської та районної міліції. На всіх 

дорогах виставили заслони, перевірили готелі, постолі двори, притони. Але безрезультатно. 

У лютому аналогічний розбійний напад скоєно на касу управління хлібопродуктів. Після 

цього знадобилося п’ять місяців, щоб 

затримати п’ятьох злочинців та двох 

осіб, які допомагали їм. Окрім 

пограбувань кас вони були викриті 

також у двох розбійних нападах на 

громадян, під час яких один з 

потерпілих загинув. 

У січні 1927 року надзвичайна 

комісія окружного суду призначила 

ватажку банди Гнату Гордоті, 

активним бандитам Марку Крицькому, 

Сергію Хрулю та Федоту Демешку 

міру покарання — розстріл. Луці 

Чернявському дали десять років, а 

двом помічникам бандитів — по п’ять 

років ув’язнення... 

А ось інший «маскарад». Протягом трьох років, починаючи з 1926 року, у 

Новомиргородському та сусідніх з ним районах діяла банда головорізів  під керівництвом Івана 

Жеребенка. Злочинці були озброєні обрізами та револьверами. Свою злочинну діяльність група 

почала з крадіжок у жителів міста та грабунками перехожих, а потім  стала займатися нічними 

набігами на магазини, склади та будинки селян. Характерною особливістю бандитів було те, що 

перед черговим нападом злочинці натягували на себе мішки з прорізами для очей та рук… 

Через рік, 20 березня 1928 року, серед білого дня до поштового відділення у селі 

Хащуватому Гайворонського району увірвалося двоє невідомих у масках зі зброєю у руках. За 

першою їх командою  поштовики попадали на підлогу обличчям униз і так лежали, не рухаючись, 

поки злочинці не пішли, а до приміщення пошти через деякий час не зайшли місцеві жителі. 

Здобиччю нападників стали майже 13 тисяч рублів, пістолет «Маузер» та гвинтівка. Затримали 

розбійників тільки після чергового подібного злочину, який вони скоїли через три тижні… 

У жовтні того року на дорозі між селищем Голованівськ та однойменною  залізничною 

станцією було вчинено напад на експедитора районного поштового відділення та кучера, які везли 

до потягу пошту. П’ятеро злочинців, озброєні револьверами та рушницями, обличчя яких ховали 

знову ж таки маски, зупинили підводу і відібрали в експедитора 5 тисяч рублів та револьвер. 

На допомогу працівникам Голованівської міліції прибула  опергрупа з Первомайська.  

Розшукова собака взяла слід і, провівши міліціонерів лісом кілометрів зо три, знайшла у кущах 

полотняні маски. На жаль, за лісом на польовій дорозі слід губився. Але селяни, які працювали в 

полі, сказали, що бачили парокінну підводу, яка поїхала у напрямку села Грузького. Там міліція й 

затримала розбійників. Окрім цього злочину, вони були викриті у численних озброєних нападах на 

хати селян, а також у ряді крадіжок… 
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А ось уже майже «свіжа» пригода. 8 листопада 1966 року  до гастроному № 1 у  

Кіровограді зайшов чоловік, обличчя якого приховувала протигазна маска. Коли він став вимагати 

віддати йому інкасаторську сумку, в якій було близько 3 тисяч рублів, стало зрозумілим, для чого 

цей маскарад. Але продавців гастроному наказ грабіжника не злякав. Вони сховали сумку. Тоді 

грабіжник забрав з ящика 30 рублів і побіг до дверей. За ним кинулися продавці Марта Бурбаль, 

Віра Білоус та покупці Микола Рак і Василь Амелін. Вони й затримали грабіжника, як згодом 

виявилося злочинця-рецидивіста Лопатіна. Міліція заохотила сміливих кіровоградців. 

 

 

 

ГРОШІ НА БОЧКУ, АБО НА ТРУБУ                                                       
    Письменник Ісаак Бабель у своїх одеських оповіданнях змалював злочинні методи 

"роботи" короля одеських грабіжників Бені Крика. "Мс'є Ейхбаум, покладіть, прошу вас, завтра 

вранці під ворота на Софіївській вулиці, 17, двадцять тисяч рублів. Якщо ви цього не зробите, так 

на вас чекатиме таке, що це не чувано, і уся Одеса буде про вас говорити". В іншому оповіданні 

"Як це робилося в Одесі" Бабель наводить такого листа вимагача: "Шановний Рувіме Осиповичу! 

Будьте настільки люб'язні покласти до суботи під бочку з дощовою водою: У випадку відмови, як 

ви це собі останнім часом стали 

дозволяти, на вас чекає велике 

розчарування у вашому 

сімейному житті. З повагою 

знайомий вам Бенціон Крик".  
Слід сказати, що так 

"робилося" на початку 

минулого століття не лише в 

Одесі. Подібним чином діяли 

вимагачі і у Зінов’євську. Схожі 

історії періодично траплялися й 

пізніше.  

Так, 14 травня 1924 року 

зінов'євський мануфактурист 

Дубошинський отримав по 

пошті міського листа. Адресант 

писав, що підпільна організація 

анархістів бідує, тож вона 

змушена звернутися до 

заможних купців міста. Вони повинні зібрати 1000 червінців. По 150 рублів мали дати 

Дубошинський, Бичуцький, Медведовський, Абідон та Циперкус. Решту Дубошинський повинен 

був зібрати з тих торговців, з яких вважатиме за потрібне. Далі автори листа налякали 

Дубошинського, щоб не звертався у ДПУ. Якщо той з анархістів, якому випаде жереб і він піде за 

грішми, буде затриманий міліцією, то на купця чекатиме горе, і не лише на нього, а й на усю його 

сім'ю, а також на його слуг. Анонім запевняв, що це всеукраїнська акція. І наводив приклад 

Полтави, де місцеві купці дали анархістам свої пожертвування і усе обійшлося миром для них. 

Дубошинському пропонували зібрати усіх згаданих у листі, зачитати їм текст, але листа не давати 

у руки. 

Мануфактурист так і зробив. Та до єдиної думки не прийшли. Хтось усе-таки пішов до 

місцевого відділення ДПУ.  

Місцем для передачі грошей автор листа назвав трубу, якою витікає вода в Інгул з 

території депо трамвая. Надвечір 17 травня, як і було указано вимагачами, гроші засунули у пакет 

і поклали його на трубу за депо. Неподалік міліція влаштувала засідку.  

Чекати довелося довго, години зо дві. За конвертом прийшов якийсь хлопчик. При спробі 

його затримати, хлопчик почав утікати по Пермській вулиці. Міліціонери, розуміючи, що не 

наздоженуть утікача, зробили попереджувальний постріл угору. Хлопчик зупинився. Він сказав, 
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що за конвертом його послав старший брат Яків Співак, який проживає по вулиці Садовій. Цього 

чоловіка в ДПУ знали як злісного спекулянта і скупника крадених речей.  

Міліція пішла за даною адресою. Яків був удома. Він довго відмовлявся, що це не він 

писав листа. Проте коли звірили почерк, зізнався. Виправдання знайшов у тому, що п'ять тижнів 

тому одружився і уже встиг набратися боргів, а віддавати не було чим. Ось він і написав цього 

листа Дубошинському…  

Ще про один випадок вимагання писала газета "Червоний шлях" у 1927 році. Протягом 

чотирьох місяців невідомі надсилали власникам зінов'євських чайних і магазинів листи, в яких 

вимагали покласти крупні суми rрошей у визначених ними місцях та в указаний у листах час. У 

разі відмови — погрожували смертю. Торговці Уманський і Бродський гроші в обумовлений час 

віднесли вимагачам. А от інші потенційні жертви звернулися до міліції.  

Одному з анонімів наказали принести гроші у туалет робочої поліклініки. Торговець 

виконав цю вказівку. За грішми прийшло двоє. Їх і затримала міліція, яка сиділа у засідці. 

Вимагачами виявилися 21-річний Борис Ігнатьєв і 25-річний Михайло Величко. Обидва вони мали 

середню освіту,  чим можна було пояснити грамотність написаних листів вимагань.  

 

 

ГРАБУВАЛИ, ГВАЛТУВАЛИ, УБИВАЛИ… 

Протягом січня-лютого 1927 року у Зінов’євську, як правило у вечірній час, двоє 

озброєних револьверами злочинців скоїли розбійні напади на приватні магазини Дерувинського, 

Мединського, Луцького та на державну аптеку № 3 і ряд інших об’єктів. Бандити забирали 

виручку з кас, знімали золоті прикраси з власників магазинів і відвідувачів, вибирали кращі 

спиртні напої та продукти, у аптекарів вимагали кокаїн.  

Так, уночі 5 лютого працівники карного розшуку отримали інформацію, що у провулку 

Бідному, у будинку Олександра Рака, уже кілька днів гостюють невідомі особи, які цілодобово 

пиячать. За цією адресою виїхав черговий наряд з трьох чоловік, серед яких був 27-річний агент 

карного розшуку О. Шаблинський. Один з молодих міліціонерів необережно заглянув у вікно і був 

помічений у будинку. Світло відразу погасло і почалася тривала перестрілка через вікна та двері. 

У будинку перебували Тимофій Стягун, раніше засуджений за бандитизм до розстрілу, 

який потім замінили на 10 років позбавлення волі, та Василь Пікінер — ватажки крупної банди, до 

якої в основному входили жителі села Кантакузеве, що під містом Вознесенськом. Злочинці були 

добре озброєні. Окрім револьверів, з якими вони приїхали до Зінов’євська, бандити за кілька днів 

до цього вкрали з квартири командира взводу 43-го полку П. Телєгіна три револьвери та 

мисливську рушницю з великою кількістю боєприпасів. А у працівників міліції було на револьвер 

по одному комплекту набоїв. 

 

Коли з боку міліції постріли порідшали, Стягун та Пікінер пішли на прорив через двері. У 

коридорі стояв Шаблинський  з револьвером без набоїв. Він підставив Пікінеру ногу, той впав і 
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лежачи двічі вистрелив по працівнику карного розшуку, але у темряві промахнувся. Шаблинський 

навалився на бандита і став викручувати з його рук револьвер. Але у цей час у коридор вибіг 

Василь Смирнов, сусід Рака, якого запросили на п’янку. Він напав на Шаблинського і став душити 

його за горло. Після чого бандитам вдалося утекти. 

У подальшому у місті Первомайську злочинці зустріли Якова Токарєва, уродженця 

Новоукраїнки, раніше тричі судимого за розбої та втечу із Зінов’євського ДОПРу. Востаннє, у 

1925 році, він був засуджений по одній справі зі Стягуном до розстрілу, який потім замінили на 10 

років позбавлення волі, та звільнили з Миколаївського ДОПРу за амністією. Утрьох вони приїхали 

у село Новопавлівку, що під Зінов’євськом, до батька Токарєва, у якого пробули кілька днів, а 

потім приїхали до Зінов’євська, де пограбували пивну приватника Трояна, магазин біля вокзалу і 

двічі  аптеку № 4. Після цього повернулися у село, де продовжили пропивати награбоване. 

Голова Новопавлівської сільської ради Ф. Тищенко та селяни С. Нігай, В. Бубнов та О. 

Васильєв прийшли до будинку Токарєва та стали вимагати у присутніх документи. Дві дівки, які 

були з бандитами, у відповідь на цю вимогу оголили і показали сороміцьку частину свого тіла. 

Пікінера і Якова Токарєва селяни затримали. Стягун утік. Він побіг до залізничного роз’їзду. 

На затримання бандита кинулася група сміливців, до яких потім приєдналося кілька сотень 

селян, озброєних рушницями, сокирами та вилами. У сусідньому селі Стягун забіг до сараю, 

звідки став кричати, що селян він не чіпав, напади вчиняв тільки на державні та кооперативні 

магазини. Але у відповідь пролунали постріли з рушниць. Бандита поранили у бік. А коли він став 

відстрілюватися з двох револьверів, то селяни зробили в даху сараю отвір і через нього вбили 

злодія. 

Після затримання Пікінера та Токарєва зусиллями карного розшуку Зінов’євського, 

Первомайського та Вознесенського округів почалася ліквідація всієї банди. Затримали 15 

учасників та 16 їхніх помічників. У ході розслідування у всій повноті викрилася зухвалість та 

жорстокість бандитів. Об’єкти нападу вони відпрацьовували “комплексно”. Приміром, 11 грудня 

1926 року банда увірвалася на станцію Мартинівська (25 кілометрів від Вознесенська), де 

пограбували залізничну касу, квартиру начальника станції Бурлакова, поштове відділення та 

квартиру начальника Лацканової і зґвалтували її. Зґвалтували також дружину Бурлакова. 30 

грудня 1926 року таким же чином у селі Молдаванка Доманівського району пограбували 

кооперативний магазин та будинки продавців і скоїли групове зґвалтування громадянки 

Шевченко. Усього бандити вчинили два десятки нападів. 

15 березня 1928 року Зінов’євський окружний суд призначив шістьом бандитам вищу міру 

покарання без застосування амністії. Інших розбійників засудили до тривалих термінів 

позбавлення волі. 

 

 

ШАХРАЙСТВО З ОБЛІГАЦІЯМИ 

Курс на «соціалістичну індустріалізацію» та на посилення планово-директивного 

будівництва соціалізму був узятий на XIV з'їзді ВКП(б) у грудні 1925 року. Поставлені завдання 

потребували коштів. Державні внутрішні позики стали однією з форм їх залучення до бюджету. 

Розповсюдження облігацій серед населення спершу було добровільним. «Наш лозунг — жодного 

робітника, жодного селянина не повинно бути без облігацій позики. Класовий обов’язок кожного 

члена профспілки — підписатися на позику не менше, як на суму місячного заробітку», — писала 

у травні 1935 року газета «Кіровська правда», яка виходила у  місті, що носило тоді назву Кірово. 

Для пропаганди позики широко застосовували не лише пресу, а й агітплакати, проводили масово-

роз’яснювальну кампанію, лекції з держкредиту, ставили п’єси на тему держпозики. 

Та незважаючи на широку агітаційну роботу, передплата на позику індустріалізації 

проходила украй мляво. Тому влада поступово відходила від принципу добровільності у 
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придбанні населенням облігацій і переходила до прямого адміністративного натиску як через 

підконтрольні їй засоби масової інформації, так і через партійні та громадські організації.  

Майже у кожному номері газети «Кіровська правда» за 1935 рік була інформація щодо 

позики — заохочення свідомих громадян та клеймування тих, хто ухилявся від передплати на 

облігації.  

А ще з’явилася велика кількість шахраїв, які вирішили підробкою паперових облігацій 

отримати у відділеннях ощадкаси виграші.  

Так, у тиражі виграшів позики "П'ятирічка за 4 роки", який відбувся у місті Новоросійську 

25-28 лютого 1934 року, було розіграно 244 270 виграшів на суму 50 158 600 рублів. Виграші у 

200 рублів виплачували ощадні каси на місцях. Виграші у 1000 рублів виплачували міські районні 

ощадкаси та їх відділення. Виграші у 5000 рублів виплачували після перевірки облігацій 

Держзнаком. Облігація, на яку випадав виграш, погашалася і залишалася в ощадкасі, яка 

виплатила виграш.  

«Фалшувалники», як тоді називали шахраїв, підчищали на облігаціях п’ятизначний номер 

серії та двозначний номер облігації і вписували цифри виграшного номера, як правило на суму 200 

рублів, і йшли з цією підробкою до ощадкаси.  

Щоб менше було проблем з підчисткою, шахраї скуповували у населення облігації і 

вибирали серед них з номерами, у яких було кілька цифр, які сходилися з виграшним номером.  

Про цю історію писала газета «Кіровська правда». У 1935 році житель Кірового Ричков 

перебрався до Алчевська і надіслав звідти запит у міську центральну ощадкасу № 49 з проханням 

вислати його облігації на 450 рублів, які зберігалися у цій ощадкасі. Старший контролер Хаютіна 

кинула листа з Алчевська у ящик стола і забула про нього на два тижні. Облігації Ричкова 

виграли. Та поки він одержав відповідь з Кірового, довелося ще чотири рази писати туди. Один з 

листів Ричкова потрапив до завідуючого ощадкаси. Той дав команду негайно відправити облігації, 

але їх так і не відправили, бо не було сургуча. І лише через два місяці лист з облігаціями поїхав на 

Донбас.  
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Цією історія зацікавилися в НКВС, і виявили ще один подібний факт. У лютому робітник 

Мацепа подав до ощадкаси № 49 заяву, що не одержав з Тифлісу свої облігації.  Виявилося, що 

вони у Кірово з березня, але уже півроку лежали в ощадкасі, про що не повідомляли Мазепу. 

Працівникам ощадкаси засвітила Сибір. Вони ставили під сумнів важливість такої справи для 

держави, як позика. Та на щастя для них обійшлося: одних звільнили з роботи, іншим просто 

винесли догану.  

11 червня 1935 року в ощадкасі № 100 жінка намагалася одержати виграш по підробленій 

облігації. 1 вересня до ощадкаси № 49 з такою ж метою прийшов робітник заводу «Червона зірка» 

Волченко. Енкеведісти затримали подружжя Волченків. Чоловік — син розкуркуленого селянина з 

Новоукраїнського району, систематично спекулював і підробляв облігації. Щоб приховати сліди 

злочину вони послали в ошадкасу з підробленою облігацією громадянку Ходакову, пообіцявши їй 

за це грошову винагороду. Волченко за фахом бухгалтер, останні два роки ніде не працює, 

систематично проводить контрреволюційну агітацію проти державної позики. Користуючись з 

несвідомості окремих громадян, скуповував облігації за безцінь. Підроблював їх під номери, що 

виграли, щоб одержати виграш. У подружжя Волченків знайшли велику кількість скуплених ними 

облігацій.  

Писала газета «Кіровська правда» й про іншого спекулянта облігаціями С.Н. Мандрика. 4 

вересня 1935 року він намагався одержати в ощадкасі № 100 виграш по п’яти облігаціях. Чоловік 

раніше уже був під судом за спекуляції.  

У тій же газеті за 2 вересня 1935 року була надрукована замітка «Підроблювачів облігацій 

— суворо судити»: «Останнім часом у місті співробітники ощадкас затримали шахраїв, які 

підробкою номерів облігацій намагалися обдурити державу і одержати гроші на ті облігації, які не 

виграли. Затримано Погрінчука М.Г. та Криленко М.В., останній — студент технікуму захисту 

рослин. Не нехтує цим шахрайським засобом і інструктор профспілки Тарасенко, який підробив 

номер облігації «третьої позики індустріалізації». 

 Газета не повідомляє, як покарали «фалшувальників». Однак, знаючи, що у ті часи за три 

колоски відправляли до Сибіру, за підробки державних паперових знаків по голівці влада навряд 

чи погладила. 

 

 

ЯК НЕ СЛУЖИТИ У ЧЕРВОНІЙ АРМІЇ 

З вересня 1922-го по лютий 1924 року троє лікарів приймальної комісії 

Єлисаветградського військкомату — Шполянський, Векслер та Кенігсберг, при освідченні стану 

здоров'я призовників 1901 року народження, з цілком здорових парубків робили невиліковно 

хворих і калік. Звісно, не з якихось там ідейних міркувать, а за грошову винагороду. Коли про це 

стало відомо ДПУ, то чекісти задокументували кілька епізодів "бракування призовників", і врешті-

решт лікарів викрили.  

З березня по червень 1924 року місцева газета "Червоний шлях" тримала своїх читачів у 

курсі справи: спершу повідомляла про хід слідства, а потім дала кілька подач з шестиденного 

судового процесу над лікарями-хабарниками.  

Працівники військкомату Варновецький і Лебедєв з допомогою валютника Островського 

займалися вербуванням осіб, які бажали ухилитися від служби у Червоній Армії. Островський 

домовлявся з призовниками про суму винагороди. Потім призовник зустрічався з одним із лікарів 

для попереднього медогляду. А наступного ранку він приходив на комісію з упевненістю, що йому 

випишуть "вовчий білет". На комісії призовник скаржився на те, на що указав напередодні лікар, і 

називав потрібні для кваліфікації хвороби симптоми.  

Роль першої скрипки у медкомісії належала лікарю Шполянському. Спершу він звільняв 

від служби в армії за 20 мільйонів рублів, а через рік брав уже усе, що могли дати батьки 
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призовника. Не менш лояльним він був і до відпускників та дезертирів. За червінці видавав 

довідки на звільнення від служби на 3-6 місяців.  

Серед "клієнтів" Шполянського були дезертир-курсант Полянський, сини торговців 

Барановський, Боль, Баринський, Коленкор, Котляревський та ряд інших. Був і такий випадок, 

який негативно характеризує лікаря Шполянського. У призовника Хмельницького була 

паралізована права рука. Проте Шполянський перед комісією попередив, що якщо батько 

призовника не заплатить, то комісія дасть висновок, що Хмельницький здоровий і його "забриють" 

в армію.  

Доктор Кенігсберг вранці перед комісією заходив у кабінет Шполянського і вони 

домовлялися про своє. Систематично звільняв призовників і лікар Векслер.  

Під час слідства Шполянський зізнався у своїх діях, пояснив їх тим, що сам виховує сина і 

був у матеріальній скруті. А сам за цей час купив  будинок за 2000 рублів золотом.  

На лаву підсудних сіли 15 осіб. Окрім лікарів та їх посередників, там були кілька 

призовників, які з допомогою хабара намагалися уникнути військової служби. Військовий 

трибунал засудив лікаря Шполянського до "вищої міри соціального захисту", а інших - до різних 

термінів позбавлення волі. 

 

 

НЕ ЗНАВ ДИРЕКТИВ ЦЕНТРУ 

Уродженець села Мар’янівка (нині - Маловисківського району) Сава Климов у 1918 році 

пішов на службу до Червоної Армії. А через два роки, у березні 1922 року, став працювати в 

органах ЧК-ДПУ. Працював щоправда недовго — усього два роки, і наказом № 27 по ДПУ УРСР 

від 9 червня 1922 року був звільнений зі служби без права поновлення в органах та 

адмінарештований на 45 діб. Цікаве формулювання причин цього покарання — «за незнання 

розпоряджень центру, що вилилося у складанні протокола на секретаря ЦВКа та несвоєчасну явку 

для усунення конфлікту».  

Остання посада Сави Михайловича в ДПУ — начальник карного розшуку та охорони 

громадського порядку на залізничній станції Знам’янка. Надвечір 1 червня 1922 року через 

Знам’янку проходив пасажирський  потяг. Коли він зупинився, на перон зійшли кілька пасажирів 

і стали торгуватися з жінками, які продавали соняшникове насіння, сало, пиріжки та інші 

продукти. Купивши два пиріжки з капустою, один з пасажирів, літній чоловік у шерстяному 

костюмі і крислатій шляпі, поспішив за ріг будівлі вокзалу, де, оглянувшись, розстібнув ширіньку. 

І лише зробив це, як на його плече лягла рука міліціонера. Людина у формі скрутила руки 

чоловікові у костюмі, при цьому на землю випали пиріжки, і повела до свого кабінету у 

приміщенні вокзалу. П’яний пасажир підняв крик, став погрожувати міліціонерові, що йому буде 

непереливки, якщо зараз не відпустить і не купить йому два пиріжки. У кабінеті міліціонер став 

складати протокол за хуліганські дії. І тут вияснилося, що він затримав секретаря ВЦВК, який їхав 

з Москви до Одеси у відрядження. Проте міліціонер не став відпускати пасажира, а, виявивши 

принциповість, залишив його у своєму кабінеті до ранку. Мовляв, прийде начальство, нехай 

розбирається, а ти іншим разом не станеш смітити, де не можна, і не будеш прикриватися при 

цьому своїми документами.  

Вранці, дізнавшись кого затримали, з Єлисаветграда приїхав начальник ДПУ і вибачився 

перед людиною з Москви. Секретаря ВЦВК посадили на перший потяг до Одеси і він поїхав. А ще 

через тиждень до Знам’янки прийшла депеша з ДПУ УРСР з покаранням Саві Климову.  
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Знам’янка. №1. Вокзал. Поштова листівка. Видання Суворіна, 1914 рік. 

 

Як у подальшому склалася доля Сави Михайловича, пояснюють кілька папірців з куцої 

особової справи. Зокрема, у ній є запит, який у 1929 році зробив працівник ДПУ з Харкова щодо 

причин звільнення з органів студента 4-го курсу Харківського будівельного інституту, члена 

КП(б)У. А у 1937 році до міста Кірово надсилав запит на 40-річного комбата військової частини з 

Хабаровська Саву Климова тамтешній депеушник, якого теж цікавили причини звільнення з 

органів Климова. Хтозна, можливо, отримавши відповідь з нашого міста, у Хабаровську поставили 

на Саву Михайловича клеймо «ворог народу» і на цьому закінчилася його служба в армїі, а, 

можливо, й життя. У ті часи й не за таке ставили до стінки. 

 

 

ГОТЕЛЬ СМЕРТІ 

Вокзал — це місце скупчення людей. Хтось приїжджає, хтось від’їжджає, комусь треба 

дочекатися ранку, щоб їхати далі за маршрутом, у когось затримується потяг на кілька годин.  

На залізничному вокзалі Знам’янки постійно було людно. Це вирішив використати житель 

цього міста Арсен Гончаров. У 1925 році уряд країни Рад проповідував нову економічну політику. 

Тож і Гончаров став «непманом». Разом з дружиною він відкрив готель. Для цього переобладнав 

власну глиняну хату на дві половини. В одній поставив два панцирних ліжка для більш заможних 

клієнтів. В іншій настелив на підлогу соломи. Дружина Килина та її рідний брат Мефодій стали 

допомагати зазивати до готелю постояльців. Вони по черзі чергували на вокзалі, виглядаючи 

можливих клієнтів, і пропонували їм переночувати у їхній хаті-готелі. Плата була невеликою, тож 

кімнати уночі не пустували.  

Так було до вересня 1925 року. Якось Мефодій привів заможного чоловіка з великою 

валізою. Уночі, коли постоялець спав, Мефодій відкрив двері його кімнати, дістав з під ліжка 

валізу і побачив у ній сувій драпу. Забравши його, до валізи для ваги засунув камінь. Уранці 

постоялець встав, умився і пішов на вокзал, не помітивши підміну.  
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Потім ще кілька разів Мефодій обкрадав постояльців. У жовтні він розповів про свої 

крадіжки Арсену.  

Але одного разу, коли до кімнати постояльця уночі зайшов Гончаров, то йому не вдалося 

непомітно витягнути з мішка клієнта його речі. Чоловік прокинувся і підняв крик. Гончаров 

спробував його заспокоїти та перестарався - задушив. Тіло небіжчика удвох з шурином виніс за 

городи і закопав до ранку.  

За першою кров’ю була наступна. Сімейство таким чином відправило на той світ ще 

кількох постояльців. Можливо їхній бізнес і далі б процвітав, та у грудні один з клієнтів вирвався з 

залізних обійм Гончарова, вибіг босий на мороз і повідомив про пригоду у міліцію.  

Арсена, його дружину Килину та її брата Мефодія заарештували. Однак довести слідство 

змогло лише два убивства. Напевне тому, що воно тривало кілька днів. Та й цього виявилося 

достатньо, щоб наприкінці січня 1926 року Окружний суд призначив Арсену Гончарову 10 років 

позбавлення волі, а його дружині та її брату — по 8 років ув’язнення. 

 

 

ЗА НИТКАМИ 

Улітку 1920 року співробітника єлисаветградського воєнзагону Мойшу Шипитневського 

відрядили до Харкова за нитками. Формений одяг червоноармійців був увесь у латках і дірках. За 

відсутністю можливості заміни зношеного обмундирування на нове, потрібно було штопати 

наявне. Тож Шипитневського і відправили за нитками для потреб військово-обмундирувальних 

майстерень міста. Їх він мав отримати у Харківському губодязі. І отримав 20 грос (поширена у 

дореволюційні часи міра рахунку, яка дорівнює 144 одиницям), тобто 2880 котушок. Тоді цей 

товар коштував 500 тисяч рублів.  

Додому добирався 

Шипитневський товарними 

потягами. Одна з зупинок 

була у Кременчуці. У цьому 

місті Мойша знайшов 

начебто невідомого чоловіка, 

у якого обміняв свої 17 грос 

котушок ниток київської 

фабрики на його нитки.  

Приїхавши в 

Єлисаветград, Мойша здав 

товар у військово-

обмундирувальну майстерню 

по вулицій Дворцовій. А там 

порівняли якість ниток з 

трьох грос київської фабрики з котушками  інших 17 грос, які Мойша виміняв у Кременчуці, і 

виявили, що вони неякісні, рвуться. А на те, що вони не фабричні, вказували фальшиві дерев’яні 

котушки, на які були намотані нитки.  

Як писала єлисаветградська газета за 23 грудня 1920 року, Мойша Шипитневський зізнався 

ж на першому допиті. Сказав, що за обмін у Кременчуці він отримав від невідомого 50 тисяч 

рублів.  

20 грудня 1920 року Шипитневського судили. Реввійськтрибунал кінної адміністрації 

Украформа призначив співробітнику воєнзагону вищу міру покарання - розстріл. Та, зважаючи на 

жовтневу амністію, суд замінив цей вирок на 15 років утримання в будинку громадських 

примусових робіт. 
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ЯЗИК МІЙ — ВОРОГ МІЙ! 

Останніми роками багато написано про життя країни рад напередодні радянсько-німецької 

війни та про тогочасне беззаконня, коли без суду та слідства за доносами та сфальсифікованими 

документами з українців робили «ворогів народу», розстрілювали, або ж відправляли на каторгу. 

Ставали жертвами своєї роботи і працівники органів внутрішніх справ. Сьогодні вони виконували 

план з викриття шпигунів розвідок іноземних держав, а завтра самі потрапляли у підвали НКВС. 

Ось лише кілька таких історій того часу.  

У 1935 році начальником райвідділу міліції у Златопільському районі був призначений 36-

річний Костянтин Панков. Приїхав він у Златопіль з прикордонних військ. Якось Костянтин 

Олексійович розповів своєму підлеглому, що у 1925 році, коли він був начальником застави на 

кордоні з Румунією, то у пошуках коней довелося переправитися через річку. І поки солдати 

ловили коней, начальник румунської застави запросив Панкова на обід. Розповідаючи про цей 

епізод зі своєї біографії, він підкреслив у розмові з підлеглим, що за обідом відчув себе не у своїй 

тарілці, оскільки був зодягнутий у вицвілі гімнастерку та штани, а румунський офіцер приймав 

його у форменому костюмі з тонкої шерсті. Підлеглий у той же вечір поспішив розповісти про 

почуте начальнику райвідділу НКВС Івану Буровцеву. І за це «вихваляння буржуазних порядків» 

у січні 1938 року Панкова звільнили з органів внутрішніх справ…  

22 червня 1938 року начальник Новопразького райвідділу НКВС Юхим Гавриленко 

арештував чотирьох робітників цукрового заводу. Начебто вони вели антирадянську агітацію та 

займалися шкідництвом. Спочатку на допитах робітники дали покази, що справді були 

учасниками контрреволюційної організації. Проте згодом від цих слів  категорично відмовилися. 

Про цю історію дізналися в УНКВС Миколаївської області і затребували з Нової Праги матеріали 

допитів. Ознайомившись зі справою, з УНКВС прислали вказівку провести додаткові допити 

арештованих. Проте Гавриленко акуратно власноруч переписав попередні протоколи, у яких 

робітники зізнавалися, що  працювали на японську розвідку, поставив нові дати — 3 та 4 

листопада 1938 року, і відправив справу на Особливі збори у Миколаїв. Однак там цю 

фальсифікацію документів виявили, робітників звільнили, а Гавриленка арештували і військовий 

трибунал засудив його до 6 років позбавлення волі...  

Дільничний уповноважений Долинського райвідділу НКВС Михайло Короленко при 

проведенні слідчих дій за вказівкою працівників держбезпеки сфабрикував кілька протоколів 

допитів та очних ставок. І за це «порушення революційної законності» наказом УНКВС його 

арештували на 10 діб гауптвахти. А от начальника 

Долинського райвідділу НКВС Коробцова та 

уповноваженого цього райвідділу Демуру у 1939 році 

віддали під військовий трибунал, який призначив їм по 10 

років позбавлення волі.  

Цікавим є й наступний епізод з історії органів 

внутрішніх справ нашого краю. Через шість днів після 

прийняття Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 

січня 1939 року про утворення Кіровоградської області у 

Кіровоград прибув і приступив до виконання своїх 

обовязків начальник щойноствореного УНКВС області 

Георгій Петрович Небораков (на знімку). Він народився у 

1909 році на Донбасі. Трудився на шахті, служив у 

Червоній Армії, працював у райкомі партії. Звідти у 1938 

році його направили на службу в органи НКВС, де 

Небораков спочатку був уповноваженим УНКВС 

Донецької області, а з 15 грудня 1938 року — начальником 

Краматорського міськвідділу НКВС. Якщо осмислити 
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швидке просування по службі, мимоволі виникає запитання: які ж здібності треба мати, щоб 

протягом року «вирости» з уповноваженого до начальника УНКВС? Очевидно, у ті неспокійні 

роки, коли садили до в’язниць і розстрілювали спочатку одних, а потім у ті ж підвали відправляли 

і розстрілювали тих, хто перед цим займався розстрілами, тож таке просування по службі було в 

порядку речей.  

 

 

«МЕНІ ТИ ПРИСНИЛАСЬ ДАВНО» 

У ніч на 2 вересня 1940 року у селі Журавка Златопільського району (нині у 

Шполянському районі Черкаської області, за кілька кілометрів від села Турія Новомиргородського 

району) був скоєний розбійний напад. До будинку місцевої жительки Тетяни Марченко вдерлися 

четверо озброєних чоловіків. Один схопив жінку за волосся і став бити по голові обрізом 

гвинтівки та вимагати сказати, де вона ховає гроші. Бив, аж поки літня господиня не 

знепритомніла. Інші у цей час нишпорили по кімнатах...  

Наступного ранку для розшуку розбійників у село приїхали оперуповноважений 

Златопільського відділення міліції Григорій Антонов та оперуповноважений відділу карного 

розшуку обласного управління міліції з Кіровограда Євген Колесниченко. На одному з сусідніх 

городів вони знайшли зошит з ліричними віршами та піснями. Пісенник не був підписаний. На 

першій сторінці каліграфічно, але не жіночим почерком, переписаний вірш Володимира Сосюри:  

Мені ти приснилась давно,  

ввійшла ти у думи мої.  

Я море люблю,  

бо воно нагадує очі твої.  

Щоб встановити власника зошита, міліціонери показали його сільським дівчатам. А ті 

сказали, що тримали цей пісенник у руках, а брали його у Миколи Титаренка, щоб щось і собі 

переписати. Під час допиту Микола пояснив, що кілька днів тому зошит у нього узяв почитати 

односельчанин Степан Лимар.  
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Цього молодого чоловіка Григорій Антонов знав, бо він уже мав судимість. Через Лимаря 

міліція вийшла на банду з шести осіб. Маючи два обрізи, вона з 1934 року скоювала розбійні 

напади на будинки селян у навколишніх селах та грабувала подорожніх. В архівній справі 

зазначено, що Кіровоградський обласний суд призначив Луці Глиняному, Мефодію Кривенку, 

Степану Лимарю та Максиму Русенку вищу міру покарання —  розстріл. Верховний суд УРСР 

затвердив вирок, але Верховний суд СРСР останнім двом замінив розстріл на 10 років позбавлення 

волі.  

Коли зародилася у молодіжному середовищі традиція ведення зошитів-пісенників, не 

відомо. Судячи з кримінальної історії, перед радянсько-німецькою війною подібне захоплення уже 

культивувалося серед школярів. Оскільки вести подібні зошити могло лише писемне населення, то 

це сталося десь після 1930 року. Мабуть,  за основу були узяті так звані «дамські записники» 

дореволюційних часів з віршами, епіграмами та побажаннями.  

 

 

ПЕРЕСТРІЛКА У ПІД’ЇЗДІ  

Об 11-й годині ранку 5 березня 1947 року до ювелірного магазину на вулиці Леніна у 

Кіровограді зайшов чоловік. Діставши пістолета, він спрямував дуло у бік продавця Нонни Нудьги 

і наказав жінці лягти на підлогу. Після цього забрав із каси 324 рублі та позгрібав з вітрин і 

прилавків усі золоті й срібні вироби на суму 111 тисяч рублів. Виходячи з магазину, звелів 

продавцеві лежати й не рухатися хвилин двадцять.  

Але як тільки нальотчик вийшов із магазину, хоробра жінка вибігла на вулицю і стала 

гукати на допомогу. За розбійником побігли ще кілька не менш сміливих перехожих. Однак 

бандит уже забіг у під’їзд будинку № 10 на вулиці 

Луначарського (нині будинок № 28 по вулиці Чорновола) і 

сховався під сходами.  

Через кілька хвилин до схованки підійшли працівники 

міліції, які були підняті по тривозі. Оточивши будинок, вони 

наказали бандитові здатися. Але той став відстрілюватися. 

Потім проламав фанерне полотно дверей найближчої квартири. 

Там була Євгенія Маноренко з грудною дитиною. Вона з 

переляку підняла крик. Пострілом із пістолета бандит убив 

жінку. Далі меблями забарикадував двері, увесь час 

відстрілюючись. 

Як розповідав безпосередній учасник затримання 

розбійника Іван Миколайович Герасименко (на знімку),  на той 

час співробітник відділу по боротьбі з бандитизмом, 

міліціонери спробували з допомогою факелів викурити димом 

злочинця з квартири. Але нічого не вийшло. Тоді застосували пожежний водомет. Після 

п’ятигодинної засади бандит, перевдягнувшись у кожушок, вистрибнув через вікно у двір, а звідти 

вибіг на вулицю. Там зібрався великий натовп зівак, які, незважаючи на прохання та вимоги 

міліції, не хотіли розходитися. Усвідомивши, що в перестрілці з бандитом можуть бути потерпілі з 

боку цивільних, працівники міліції вирішили будь-якою ціною і чим пошвидше знешкодити 

озвірілого вбивцю. Вибравши зручний момент, кілька людей кинулися на бандита, вибили зброю і 

скрутили руки. 

У ході цього затримання загинув оперуповноважений оперативного відділу управління 

міліції УМВС Василь Бабенко, 1929 року народження, уродженець села Лелеківки. Також були 

смертельно поранені і померли через кілька годин у лікарні заступник начальника управління 

міліції УМВС майор  міліції Петро Столяр, 1902 року народження, та заступник начальника 

Полтавського танкового училища гвардії підполковник Володимир Болотов, який проживав у 
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будинку № 10 на вулиці Луначарського. Тоді ж були поранені начальник оперативного відділу 

управління міліції УМВС Микола Шестаков  та військовослужбовець танкового училища 

Михайло Горянов. 

 Злочинцем виявився А.Ф. Буданов, 1923 року народження, учасник війни, звільнений у 

1942  році з армії за інвалідністю. 1943 року він поступив на службу в органи внутрішніх справ і 

працював у 1943-1944 роках у першому спецвідділі УНКВС Кіровоградської області та у 

Новгородківському і Підвисоцькому райвідділах НКВС, а в1945-1946 роках — на оперативних 

посадах в апаратах боротьби з бандитизмом Волинської та Херсонської областей.  

 

Бандит сховався у цьому двоповерховому будинку. Фотграфія 1987 року. 

Як було встановлено, Буданов зловживав спиртними напоями, під час обшуків вилучав у 

громадян і привласнював гроші та цінності. Побоюючись відповідальності, 10 листопада 1946 

року дезертирував. Роз’їжджав містами України і скоював злочини. 

 Військовий трибунал військ МВС у Кіровоградській області бандитові  призначив вищу 

міру покарання, але в силу Указу ПВС СРСР від 26 травня 1947 року “Про відміну смертної кари” 

ця міра покарання йому була замінена 25 роками позбавлення волі. 21 лютого 1973 року Буданова 

звільнено після відбуття терміну покарання. 

 

 

ХТО ВІЗЬМЕ БІЛЕТІВ ПАЧКУ… 

 У 1960-1970 роки у Радянському Союзі широкого розповсюдження набуло шахрайство з 

підробленими лотерейними білетами, на які, начебто, випав виграш автомобіля. Це було 

стовідсотковим влучанням. По-перше, люди тоді боялися показувати  свої додаткові доходи, адже 

виникало резонне запитання: звідки у чиновника, який отримує 120 рублів, гроші на купівлю 

«Волги»? Пам’ятаєте, якою була «радість» головного мафіозі  з фільму «Діамантова рука», коли 

він став власником «Москвича». Грошей у нього вистачало, щоб купити автомобіль, проте 

офіційна зарплата була замалою для цього. От він й інсценував знахідку скарбу, щоб потім на 20 

відсотків від вартості знайденого, що дає у таких випадках держава, придбати автомобіль. По-

друге, «Волгу» просто так і купити не було де. Легковий автомобіль тоді  був великим дефіцитом. 

Тому громадяни самі йшли у руки до шахраїв, сподіваючись стати власником престижної машини. 
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— Були подібні випадки шахрайств і у Кіровограді, - говорить ветеран органів 

внутрішніх справ Василь Никифорович Стояновський. — Так, в одній із злочинних груп шахраїв  

було аж сім осіб, і у кожного з них — своя роль.  Частину щасливого білета майстерно підробляв  

гравер, а частину навіть не підробляли, а пропонували  жертві справжньою. Але у цьому випадку 

підробляли таблицю виграшних білетів і вивішували її в ощадкасі за кілька хвилин до того, як 

приводили туди жертву. Цю таблицю шахраї друкували таємно у кількох екземплярах в одній з 

районних друкарень.  Майбутня жертва звіряла  номер справжнього лотерейного білета з 

фальшивою таблицею і, переконавшись, що білет виграв машину, просила працівника ощадкаси 

перевірити його. Отримавши ствердну відповідь, жертва викупляла білет у шахраїв. А ті, узявши 

гроші, швидко зникали. 

 

За радянських часів лотерейні білети розповсюджували у всіх магазинах, поштових 

відділеннях та банківських установах. Їх купували добровільно і примусово. Отримуєш зарплату 

—  отримуй один, чи два білети. Купуєш цінну річ у магазині — купуй білет лотереї. 

Практикувалися і такі випадки, як у вищезгаданій кінокомедії, де Нонна Мордюкова, яка грала 

роль завідуючої будинку, і примусово реалізувала білети серед його мешканців. У розіграші були 

цінні, а головне дефіцитні на той час  товари — автомобілі «Волга», мотоцикли «Ява», меблеві 

гарнітури тощо. Тож громадяни не лише примусово, а й добровільно купували ці білети. 

 — Злочинці підробляли лотерейні білети і збували їх у людних місцях, — продовжує 

Стояновський. — А покарання за підробку білета було тоді невелике — усього три роки 

позбавлення волі. 

 Ватажком ще однієї такої групи, що діяла у Кіровограді у 1960-ті роки, був раніше 

судимий Микола Сімутін. Йому допомагали ще двоє, один з яких ювелір. Як тільки з’являвся у 

пресі тираж розіграшу лотереї, вони дізнавалися, які номери стали виграшними, і підробляли їх. 

Діяли просто — вирізали з лотерейних білетів потрібні цифри і акуратно вклеювали їх у 

виграшний білет.  Наприклад, розігрувався автомобіль  «Побєда», і у номері білета не вистачало 

однієї-двох цифр для виграшу, тож вони вклеювали ці цифри і виходив  потрібний номер. 

Неозброєним оком це рукоділля неможливо було  помітити. 

 У льотному училищі на Новомиколаївці училися уродженці різних регіонів СРСР. Одного 

разу Сімутін у присутності курсанта-грузина сказав товаришу, щоб це почув кавказець, що він 

виграв «Волгу», і тепер думає, що робити далі — брати виграш грошима, чи автомобіль. Грузин 

почув це і попросив почекати день-два, поки він зв’яжеться з батьком. 

 Терміново з Батумі прилетів батько курсанта. Сімутін зайшов з ним до поштового 

відділення, де на стіні уже висів тираж лотереї, і грузин пересвідчився, що номер пропонованого 

йому білета справді виграшний. На вулиці відбувся обмін білет-гроші. І грузин поїхав з бцим 

ілетом на Кавказ, щоб там з ним звернутися за виграшем. А через місяць він повернувся до 

Кіровограда, і пішов до міліції з заявою, що його обдурили. 
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— У ті часи була така практика, — говорить Стояновський, — якщо на білет припадав  

великий виграш, то його направляли до Києва на експертизу. І через два-три тижні повертали 

назад з висновком — підроблений він, чи ні. Таким чином скоєний злочин виявляли не раніше, 

ніж через два тижні, а то й місяць. Тому працівникам карного розшуку було складно розкривати 

такі шахрайства. 

А Сімутін пішов далі. Йому знадобилося багато лотерейних білетів. Тому він скоїв ряд 

крадіжок з поштових відділень у приміських селах Обознівці та Покровському, а також в 

обласному центрі з ощадкаси  поблизу заводу «Червона зірка». 

—Я на той час працював заступником начальника Кіровоградського райвідділу міліції, 

виїжджав на усі крадіжки. У міськвідділі створили групу з розкриття крадіжок з поштових 

відділень. Очолював її капітан міліції Василь Босий. На місцях скоєння деяких крадіжок були 

знайдені чіткі сліди чобіт з характерною «ялинкою» 42-го розміру. Ми припустили, що це гумові 

чоботи. Так як з поштових відділень забрали багато лотерейних білетів, і у нас були їх номери та 

серії, міліція поінформувала письмово усі ощадкаси і поштові відділення міста та району. 

І це дало позитивні результати. Досвідчений злодій Сімутін був затриманий в ощадкасі по 

вулиці Карла Маркса на 5/5, куди він намагався здати «виграшні» білети. Інші фігуранти були 

затримані після того, як Сімутін зізнався у скоєному. 

 

 

УНІВЕРМАГ ОБІКРАВ СЛІДЧИЙ 

У 1962 році магазин у Кіровограді обікрав капітан міліції. Незважаючи на те, що він був 

племінником начальника УВС області, злодій усе ж таки потрапив на лаву підсудних, і суд 

призначив йому шість років позбавлення волі, які він відсидів від дзвінка до дзвінка. Навряд чи 

сьогодні таке можливе. І не тому, що працівники міліції стали чесними, і ніхто з людей у 

міліцейській формі не переступає межі закону: щомісяця на лаві підсудних сидить екс-міліціонер. 

Просто керівники у міліції сьогодні інші – вони 

скоріш стануть на захист брата чи свата, ніж 

думатимуть про мораль і закон. 

На Балашівці у Кіровограді обікрали 

районний універмаг. Злодії віджали дверні 

запори і забрали з магазину велику кількість 

годинників та фотоапаратів. Також з каси 

зникла значна сума готівки. 

Вранці на місце пригоди, а знаходився 

тоді райунівермаг навпроти будівлі 

Кіровоградського райвідділу міліції, прибула 

слідчо-оперативна група. До її складу за іронією 

долі увійшли слідчий Банников та 

оперуповноважений карного розшуку М'ясков. 

Керував оглядом місця злочину капітан 

Банников. І цей огляд не був проведений 

професійно, тож пошуки затягнулися на два 

роки. 

А от встановлення осіб, які скоїли цю крадіжку, стало справжнім «вибухом». Про нього 

дізналися у кожному міськрайоргані внутрішніх справ Радянського Союзу, оскільки МВС видало 

відповідний наказ. Злодієм виявився капітан міліції Банников. Говорили, що допомагав йому опер 

М’ясков, однак це не знайшло підтвердження доказами, а Банников узяв усю провину на себе. 
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На той час міліція практикувала заходи з обліку у магазинах номерних товарів. Робили це з 

метою, щоб у разі крадіжки знати, що шукати. За номерами зниклих товарів простіше встановити 

особи злочинців, коли ті збували крадені речі. Міліція змушувала продавців магазинів вести облік 

номерних товарів. Тож і завідуюча райунівермагу на Балашівці Іванова записала у загальний 

зошит номери з паспортів наручних годинників та фотоапаратів. Їх потім у коробках разом з 

паспортами вкрав злодій. Коли після крадіжки завмаг передала слідству номери вкрадених речей, 

працівники міліції роздали їх по годинникових майстернях і фотоательє. 

— Я на той час працював на посаді старшого оперуповноваженого карного розшуку УВС 

області, — говорить Стояновський. — Тож і мені довелося займатися розслідуванням крадіжки з 

райунівермагу. Після крадіжки злодій подарував один з годинників своєму племіннику. У 1964 

році годинник поламався і юнак поніс його ремонтувати до ближньої майстерні на вулицю 

Варшавську на Новомиколаївці. Сивий майстер Мойсей Семенович звірив номер цього годинника 

зі списком, який був приклеєний у нього на стіні, і зрозумів, 

що годинник крадений. Мойсей Семенович відразу 

зателефонував до міліції, а потім вказав оперативникам, у 

якому будинку проживає власник годинника. А той пояснив 

міліціонерам, що годинник йому подарував дядько – капітан 

міліції Банников, який на той час уже був начальником 

відділення карного розшуку УВС області. 

Про це доповіли начальнику УВС Шевченку (на 

знімку). Виявилося, що Сергій Андрійович був дядьком 

Банникову. Шевченко викликав до себе в кабінет племінника і 

запросив двох міліціонерів. У їх присутності сказав 

племіннику одне слово — «негідник», зірвав з плечей погони і 

наказав відправити його до камери попереднього затримання. 

 

 С.А. Шевченко 

 

 

ХТО ОБКРАДАВ ПОКІЙНИКІВ 
Це було на початку 80-х років 

минулого століття. З міського 

моргу у Кіровограді став пропадати 

одяг, який приносили родичі 

покійників, і в якому ті мали 

вирушати в останню дорогу. 

Наступного ранку, коли родичі 

приїжджали за своїм дідусем, 

матір’ю чи братом, то дізнавалися 

про пропажу, і шоковані 

поверталися додому за іншим 

одягом. За кілька днів усе місто 

тільки й говорило про ці крадіжки. 

Начальник обласного 

управління міліції викликав до себе 

начальника Кіровського райвідділу 

і сказав йому: 

—Хоч сам ночуй у морзі, але щоб затримав злодія! А то до пенсії не дослужиш, підеш 

 піднімати народне господарство! 

Майор спершу сам поїхав у морг, де дізнався, що злодій виймав шибку у вікні будівлі  і 

проникав до неї. Довелося ставити на вікнах металеві грати. У подальшому завгоспу доводилося 
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кілька разів міняти внутрішні замки у вхідних дверях, але злодій легко з ними справлявся, 

підбирав відмички, очевидно був тертим калачем.  

Начальник райвідділу зрозумів, що треба влаштовувати засідку у приміщенні моргу. 

Доручив цю справу двом оперуповноваженим карного розшуку. І вони щовечора їхали до моргу, 

узявши з собою шахи, книгу і, звісно, пляшку горілки, щоб не так страшно було.  

Але у ті чотири ночі, що оперативники провели у кабінеті патологоанатома, усе було 

спокійно. Уже стали думати, що працівники моргу повідомляють злодію про чергування 

міліціонерів, і той не йде на справу.  

— Якщо у цю ніч нікого не буде, — сказав начальник райвідділу, — то завтра вранці, йдучи 

з моргу, скажете, що керівництво вирішило зняти засідку. Але наступну ніч ви проведете за 

деревами у садку, що навпроти будівлі моргу. 

Того вечора оперативники випили по чарчині горілки, переглянули усю свіжу пресу, яку їм 

дав замполіт райвідділу, і стали розкладати на шахівниці фігури. А коли партія дійшла ендшпілю, 

почули шум біля вхідних дверей до моргу. Їх хтось вперто намагався відкрити.  

Нарешті двері відкрилися і до приміщення зайшов височенний чоловік. В його діях 

відчувалося, що тут він не вперше, знає, що й де знаходиться, наче це не моргу, а його будинок. 

Чоловік навпомацки підійшов до столу біля стіни, на якому були сумки та пакети з речами, у які 

вранці працівниця моргу повинна була перевдягнути покійників. Далі підсвічуючи ліхтариком, 

невідомий дістав з однієї сумки піджака і став приміряти його до себе, чи не замалий.  

У цей час ззаду до злодія тихенько підійшов оперативник, поклав на його плечі свої важкі 

руки, і сказав голосно: 

—А мене що завтра голим будуть ховати? 

Злодій з переляку упав на підлогу. Як в’явилося, у нього було міцне серце, а то б сам Богу 

душу віддав би…  

— Попробуй пульс, він випадково не врізав дуба, — підійшов до товариша інший 

оперативник.  

           — А якщо й так, то везти нікуди не треба — уже на місці, — відповів той. 

 Злодієм виявився житель сусіднього села Обознівка, який уже мав шість судимостей за 

крадіжки, і місяць тому повернувся з колонії. 

 

 

 

ШАПКА ДРУГОГО СЕКРЕТАРЯ 
Готуючи матеріали пленуму обкому партії, Іван Петрович засидівся допізна. Додому  йшов 

пішки - захотів прогулятися перед сном. Якщо центральна вулиця була добре освітлена, то, 

повернувши на Єгорова, Іван Петрович потрапив у суцільну темряву.  Перед наступним 

перехрестям  його  штовхнули у спину і  він зарився носом у кучугуру снігу.  Грабіжник підібрав з 

тротуару шапку партійця  і утік.  

Іван Петрович дійшов додому, а це було за сто метрів від його будинку, і подзвонив до 

міліції. Але за «гарячими слідами» затримати грабіжника не вдалося. 

Наступного дня оперативники перевірили усіх перекупників краденого у місті. Попередили 

торговців шапками на ринках, щоб ті 

повідомили, якщо хтось звернеться до них з 

норковою шапкою. Але шапку Івана 

Петровича так і не знайшли. Чому? - 

дізналися через місяць. 

Грабіжник почув від міліціонера, який 

жив у сусідній кімнаті з ним у заводському 

гуртожитку, що хтось пограбував обкомівця, 

і міліція посилено шукає злочинця, тож 

вирішив узяти відпустку і поїхати до батьків 

у село, щоб відсидітися там. 

Два тижні вулицями міста ходили 

міліціонери у цивільному одязі, чекаючи, що 

на них нападе грабіжник. Та за цей час, як на 

зле, не було  жодного пограбування. 
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На нараді в обкомі партії другий секретар ні з того ні з сього нагримав на начальника УВС. 

А той  викликав  начальника карного розшуку:  

—Мені не грабіжник потрібний, а шапка Івана Петровича! Або завтра  у мене на  

столі шапка, або твій рапорт на пенсію! 

І тоді оперативники вирішили піти по колу з форменою шапкою, щоб назбирати грошенят 

на пижикову шапку партійцю. 

Наступного ранку начальник УВС поїхав до обкому партії з пакунком. Іван Петрович 

розгорнув папір, узяв у руки шапку і бережно одягнув її собі на голову. А шапка узяла та й упала 

аж на очі - оперативники прогадали з розміром. 

—Це не моя! — як ображена дитина сказав Іван Петрович.  

Зняв шапку і заглянув усередину:  

— Точно не моя! У мене тут була мітка «ЦІП» — Цапенко Іван Петрович. Заберіть її собі! 

Кажуть, цю шапку генерал подарував своєму батькові.  

А шапку партійця міліція усе-таки знайшла. Грабіжник віддав її своєму меншому братові-

десятикласникові. А той пішов у ній до сільського клубу на танці і почав там бешкетувати. 

Довелося викликати дільничного. Знаючи статки батьків хулігана, дільничний запитав звідки у 

нього дорога обновка. Школяр відповів, що брат подарував.  

Дільничний чув про пограбування партійця, і запідозрив, що це могла бути його шапка, тож 

відвіз обох братів до райвідділу. Там старшому брату нагадали про плюси чистосердечного 

зізнання, і він розповів про пограбування по вулиці Єгорова.  

Дільничному за  розкриття пограбування другого секретаря обкому партії начальство 

достроково присвоїло чергове звання капітана. 

Що ж стосується Івана Петровича, то цю пижикову шапку у нього ще раз украли, і уже 

безповоротно.  

У сквері, що у сусідньому кварталі з приміщенням обкому партії, був єдиний у місті 

громадський туалет. Періодично з голів його відвідувачів  грабіжники знімали шапки. Тільки 

присяде чоловік — злодій хап його шапку і утікати. Поки потерпілий підтягне штани, грабіжник 

устигає зникнути за рогом сусіднього будинку. 

Івану Петровичу, який йшов з обіду на роботу, припекло  зайти до туалету. А уже до обкому 

він йшов без головного убору.  

Щоправда, цього разу чоловік не став викликати міліцію. Історія з першим пограбуванням 

була довго на вустах у недругів, тож він не хотів нових глузувань на свою адресу. Просто 

подзвонив начальнику відділу торгівлі і через годину у кабінет занесли  пижикову шапку 

потрібного 56-го розміру. 

 
 

УКУШЕНА ГУБА 
 У 70-ті роки минулого століття на 

Новомиколаївці у Кіровограді завівся 

ґвалтівник. Він проникав уночі до 

приватних помешкань, у яких проживали 

одинокі жінки, збиткувався над ними. На 

ноги була піднята уся міліція обласного 

центру. Більше місяця правоохоронці 

разом з дружинниками патрулювали 

вулиці Новомиколаївки, але впіймати 

злочинця ніяк не вдавалося. 

— На той час я працював старшим 

оперуповноваженим відділу карного 

розшуку УВС області, — пригадує 

Олександр Озінковський. — Кожний нерозкритий тяжкий злочин керівництво вважало тоді за 

надзвичайну подію. Тож після заяви про нічне згвалтування для його розкриття створили слідчо-

оперативну групу. Коли ж послідували ще ряд злочинів за схожим сценарієм, до пошуків був 

залучений увесь гарнізон міліції міста. Щовечора у клубі у парку імені Крючкова на 

Новомиколаївці проводили інструктаж перед патрулюванням. У залі сиділи працівники міліції у 

цивільному одязі, а також чимало добровільних помічників, працівників сусідніх заводів-гігантів і 
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просто жителів Новомиколаївки, які виявили бажання допомогти правоохоронцям у пошуках 

зловмисника. Людей розподіляли по вулицях, і вони повинні були патрулювати на своїй території 

до ранку.  

Але треба ж такому — лишень на якусь вулицю не виділяли патруль, як там з’являвся наш 

фігурант. Тільки коли затримали ґвалтівника, дізналися про джерело його поінформованості. 

Виявилося, що він сидів щовечора серед дружинників у клубі, слухав, що відомо про нього міліції, 

а також дізнавався, на яку вулицю посилали патрулі. Тож він оминав ці вулиці, йшов туди, де не 

було міліції. 

—Так тривало близько місяця, — продовжує Олександр Валентинович. — Ми уже 

зморилися від безсоння та перевантаження – адже окрім пошуків гвалтівника була й інша робота.  

Аж тут подібна історія у Компаніївському районі. Сім’я зарізала бичка, на свіжину прийшли 

сусіди. Посиділи, випили чарчину-другу і розійшлися спати — вранці ж на роботу. Захмелілі 

чоловік з жінкою лягли у веранді, відчинивши вікна. Того дня наш фігурант у якихось справах був 

у Компаніївці, йшов уночі селищем і побачив відкрите вікно та почув хропіння за ним. Він 

тихенько підкрався до вікна і при місячному світлі розгледів  вкритими простирадлом на ліжку 

чоловіка та жінку. Знявши штани, ґвалтівник заліз до веранди і нахабно виліз на жінку. А та, не 

розібравшись, стала обнімати його. Та через якусь мить спросоння визначила, що це не її чоловік. 

Рукою лапнула — чоловік і справді спить збоку. А хто ж тоді лежить на ній? І укусила 

незнайомця, який її саме цілував, за губу та підняла вереск. Гвалтівник - штани у руки і у вікно. 

А на ранок у черговій частині УВС лежала телеграма з Компаніївки. За її змістом зрозуміли, 

що до того, що там сталося, причетний ґвалтівник з Новомиколаївки. Також компаніївська міліція 

повідомляла, що хтось уночі заліз до будинку у селі Мар’ївці, що по дорозі до обласного центру, і 

намагався зґвалтувати господиню.  

Звісно, потерпілі жінки вказували на окремі прикмети свого ґвалтівника, але за ними 

змалювати його портрет не вдавалося. А тут міліція мала особливу прикмету, яку не сховаєш — 

укушену губу. Негайно керівництво дало вказівку затримувати у Кіровограді усіх чоловіків, у кого 

була укушена чи подряпана губа. Таких забирали на вулицях і доставляли до міського відділу 

міліції на Леніна, 6 десятками за день. Але серед них нашого ґвалтівника не було. 

— Я у цей час був на сесії у Київській вищій школі міліції, — говорить майор міліції у 

відставці Юрій Волобуєв. — Коли повернувся, до мене відразу звернулися товариші з карного 

розшуку, мовляв, виручай Васильовичу, ми уже з ніг збилися, а впіймати зловмисника не можемо. 

Можливо, ти маєш якусь інформацію чи підозри щодо нього. Я, на той час старший 

оперуповноважений міськвідділу міліції, відповідав за Новомиколаївку. Заглянувши до свого 

блокнота, я знайшов у ньому запис, який і допоміг згодом затримати ґвалтівника. У мене були 

записані підозри щодо одного з жителів Новомиколаївки, що він нерівно дихає до жінок. Разом з 

колегами поїхав за адресою у блокноті. Господар зустрів нас із укушеною губою… 

 
 

АРКУШ З БЛОКНОТА 
Про те, що не усі злочини можна розкрити за «гарячими слідами», свідчить кримінальна 

справа 50-річної давності. Вона також доказує, що у роботі оперативника дрібниць не буває. У 

даному випадку вийти на слід злочинця допоміг папірець, який він використав, і який не 

погидувався підняти з трави працівник міліції. 

На Бондарівці, кутку села, що розлігся на пагорбі за річкою, виводили по черзі свої партії 

треті півні. Петро Скалозуб, колгоспний шофер, був уже на ногах. Коли йшов у гараж повз 

сільську крамницю, якась невідома сила змусила повернути голову направо. І лишень погляд 

шофера дійшов до дверей магазину, як його враз пронизало холодом: дверна штаба разом із 

замком були вирвані з дерев’яного одвірка по-живому і лежали на цементних сходах, двері були 

прочинені...  

За годину у магазині чаклувала слідчо-оперативна група, викликана з Добровеличківки. 

Це був один із перших злочинів у серії майже ста крадіжок із сільських магазинів, скоєних 

на території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Починаючи з другої половини 

1967 року, злодії пунктуально, ледь не щодня, навідувалися до сільських крамниць то в одному, то 

в іншому місці. Найбільше таких вилазок припадало на три райони — Добровеличківський, 

Новоукраїнський та Бобринецький. Порівнюючи почерк невідомих зловмисників, криміналісти 

дійшли висновку, що усе це справа рук однієї і тієї ж групи злодіїв. Незважаючи на посилену 
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увагу до магазинних крадіжок та вжиті заходи, вийти на слід зловмисників тривалий час ніяк не 

вдавалося. 

І ось «перша ластівка»: у салоні 

автобуса, який слідував з Одеси до 

Кіровограда, водії виявили сумку, яку забув 

хтось з пасажирів. Коли ж відкрили її, то 

серед речей, більшість з яких були ще з 

етикетками, знайшли знаряддя злодійськго 

промислу і карту Кіровоградської області з 

досить дивними помітками на ній. Про свою 

знахідку водії повідомили до міліції. 

Оглянувши сумку, оперативники зрозуміли, 

що речі у ній — з магазину, який напередодні 

обікрали у Новоукраїнському районі, а 

«фомки» свідчили про їх причетність до 

цього злочину. Карта взагалі ж стала 

найкращим підтвердженням того, що власник 

сумки має безпосереднє відношення до 

магазинних крадіжок – на ній хрестиком були 

відмічені села південних районів області, в 

яких уже побував з нічними візитами злодій. 

А от чому він залишив цю сумку у салоні 

автобуса, доводилося лише здогадуватися. 

Очевидно, його щось налякало, можливо, 

працівник міліції у формі, який заходив до 

салону.  

Знахідка змусила керівництво обласної 

міліції активізувати роботу своїх підлеглих. Була створена спеціальна оперативна група з 

найдосвідченіших працівників, яка з метою збирання доказів та даних про гастролера ретельно 

оглядала місця злочинів та відпрацьовувала різні версії. Але далі справа не просувалася. 

І ось наприкінці червня 1968 року сталося те, що мало статися. Оперативники зафіксували 

єдиний слід, який залишив за собою злочинець. 

А все було так. Працівники міліції зробили нічну засідку в одному із сіл Бобринецького 

району, а злодій навідався до магазину в іншому селі. Коли надійшов про це сигнал, оперативна 

група поїхала туди. Закінчивши огляд місця події, міліцейський «бобик» узяв курс на райцентр. За 

селом зупинилися. Уже здалеку оперативники помітили на узбіччі бруківки мотоцикл, а поряд з 

ним мішок. (Як згодом буде встановлено, мотоцикл поламався, і злодій покинув його на дорозі, 

прихопивши з собою стільки крадених речей, скільки зміг донести, і пішов у напрямку дороги 

Миколаїв-Кіровоград). Вміст мішка вказував на те, що він належав нічному злодієві. Це були речі, 

викрадені з магазину, та злодійський інструмент. Поки криміналіст чаклував над мотоциклом та 

мішком, оперативники вирішили оглянути місцевість навкруги. Один із них зайшов у придорожні 

кущі, щоб стати «до вітру», і зупинив свій погляд на зім’ятому аркуші паперу, очевидно 

використаному тим, хто недавно ходив «по-великому» у ці кущі – від паперу ще тхнуло 

смердючим теплом незнайомця. Старший лейтенант не полінувався нагнутися. На аркуші, 

вирваному з блокнота, він прочитав ташкентську адресу. 

Уранці до Узбекистану полетів працівник карного розшуку УВС в області. А уже під вечір 

він телефонував до Кіровограда і повідомив приємну звістку. Адреса виявилася справжньою. За 

нею проживав пілот цивільної авіації. Він сказав, що двічі бував у Кіровограді, і обидва рази на 

курсах перепідготовки у вищому льотному училищі. У бесіді з оперативником пілот розповів, що 

знає багатьох кіровоградців, але прізвищ уже не пам’ятає. Щодо своєї адреси, то він її нікому не 

давав. Хіба що за винятком однієї дівчини, яка працювала продавцем у магазині. 

На встановлення особи продавця за прикметами, які назвав ташкентський пілот, направили 

ледь не увесь особовий склад відділу карного розшуку. За півгодини дівчина, яка працювала у так 

званому «дзеркальному» гастрономі (ріг вулиць Карла Маркса та Дзержинського), сиділа перед 

слідчим на Леніна, 6. Вона швидко згадала пілота та сказала, що адресу, яку залишив узбек, дала 

молодому чоловікові на ім’я Борис, який, як вона здогадалася з обставин однієї зустрічі з ним, 

мешкає десь у районі вулиць Прогінної та Сугоклеївської. 
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Даний район розбили на квадрати і у кожен з них на розшук підозрюваного направили 

пошукові групи. Одній з них, яку очолював старший оперуповноважений відділу боротьби з 

крадіжками соціалістичної власності обласного управління внутрішніх справ Володимир Марчик, 

вдалося встановити, що злочинець знімає квартиру по вулиці Прогінній, 25. Однак його вдома не 

застали: господарка сказала, що він відсутній уже кілька днів. У квартирі залишили засідку, а у 

розташованій неподалік в’язниці розмістили групу захоплення.  

Підозрюваний прийшов додому уночі. Спочатку він назвався вигаданим прізвищем. Та коли 

перед ним виклали усі докази причетності до ряду крадіжок, став детально розповідати про них. 

Усього на території Кіровоградщини та двох сусідніх областей ним було скоєно близько ста 

магазинних крадіжок.  

 
 

БАЛОН УПАВ НА НОГУ 

У 1960-ті роки Кіровоград ще не був газифікований. У квартирах житлових будинків та на 

кухнях гуртожитків лише почали встановлювати газові плити. А самі газові балони знаходилися 

на подвір’ї у спеціальних металевих загорожах, з яких гумові шланги від балонів тягнулися до 

будинків. Звісно, що балони були в дефіциті, отож і в ціні.  

Якось від будинку по вулиці Карла Маркса уночі викрали усі балони з такої загорожі. 

Знайшлися свідки, які бачили як їх вантажили до 

кузова автомобіля ГАЗ-51, який потім поїхав у 

напрямку швейної фабрики. 

— Автомобілів на той час було небагато у 

місті, тож ми швидко знайшли потрібний, — 

розповідав Віктор Краснокутський, який на той 

час був слідчим у міському відділі міліції. – 

Водій цього автомобіля, а належав він заводу 

«Червона зірка», сказав, хто був ініціаторам 

крадіжки. Добре знайомий, раніше судимий 

Петро Липохвіст, який два тижні тому вийшов з 

в’язниці.  

Коли затримали і привезли підозрюваного 

у відділ міліції на вулицю Леніна, 6, він спершу 

категорично заперечував, що причетний до 

крадіжки. Твердив, що водій ГАЗ-51, у якого 

він, мовляв, купив літр самогонки, обіцяв 

розрахуватися пізніше, але так і не розрахувався,  

обмовив його за це. 

— Сиджу я у кабінеті на другому поверсі 

міськвідділу і чекаю, коли приведуть 

Липохвоста, — продовжує Краснокутський. — 

За дверима — газовий балон, який мене попросили родичка заправити. І цей балон змусив 

Липохвоста зізнатися.  

Коли заводили злодія до кабінету, сержант зачепив балон і той упав на гону затриманому. А 

той як закричить! Як потім виявилося, балон спричинив закритий перелом гомілки. «Швидку мені, 

швидку» — став кричати злодій. Сержант посадив Липохвоста на стілець.  

— Зараз відвеземо тебе до лікарні, але спершу підпиши зізнання у вчиненні крадіжки 

балонів, а то, дивись, ще помреш по дорозі до лікарні, - говорить слідчий. 

— Та як тут не зазнатися, коли ж ви знайшли вкрадені мною балони, тож ті, хто їх купив на 

очній ставці вкажуть на мене. 
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І Липохвіст розписався у протоколі допиту, навіть не читаючи його. 

  

 

УЛЬЯНОВСЬКІ ВЕДМЕЖАТНИКИ 

В одну з червневих ночей 1964 року у райцентрі Ульяновка обікрали три каси. Злодії 

побували у конторі цукрового заводу, в адмінбудівлі райспоживтовариства і в райунівермазі. 

Сейфи відкривали, підібравши ключі до замків. Забрали велику суму грошей, золоті вироби, 

годинники, фотоапарати та інші цінні речі. Після себе ведмежатники практично не залишили 

жодних слідів. 

Вранці до Ульяновки поїхала група кваліфікованих оперативників з обласного управління 

міліції. Очолив її начальник карного розшуку УВС Георгій Харічкін. 

— Я тоді працював старшим оперуповноваженим обласного карного розшуку, і був на 

сесії у Вищій школі МВС України, де навчався на той час, — пригадує Василь Стояновський. – У 

перший же день повернення з Києва мене викликав заступник начальника УВС полковник Федір 

Захарович Барков і сказав, що треба їхати до Ульяновки допомагати колегам шукати 

ведмежатників. 

Тоді регулярно курсував літак з Кіровограда до Гайворона, тож Стояновський на 

«кукурузнику» за якихось півгодини долетів до місця призначення. Спершу ознайомився з 

матеріалами, які зібрали колеги. А потім обійшов усі обкрадені об’єкти, щоб свіжим оком оцінити, 

чи не упустили колеги щось цікаве. Однак нічого нового ці відвідини не дали для слідства. І 

почалася рутинна робота: розмови з жителями Ульяновки, подворні обходи, перевірка осіб, які 

схильні до вчинення злочинів. Та усе безрезультатно. 

— Щодня кіровоградці обідали у чайній, — продовжує Стояновський. — Обслуговували 

нас шеф-кухар Антоніна Іванівна та її донька Ася. За обідом я ділився враженнями про поїздку до 

Києва, про навчання. І Антоніна Іванівна зробила висновок, що я з міністерства приїхав, щоб 

керувати пошуками злодіїв. Одного разу до мене підійшла Ася і сказала, що хоче зі мною 

поговорити її мати, але не тут, а краще прийти до них 

додому увечері. 

Антоніна Іванівна зустріла по-гостинному, 

повечеряли, випили по чарці наливки. А потім 

поцікавилися як живеться у Києві. І тихо сказала, що не 

довіряє місцевій міліції. А вона має важливі дані про 

злочинців, які обікрали три каси. Стояновський 

пообіцяв, що усе, що скаже жінка, залишиться між 

ними, і Антоніна Іванівна з донькою ніде не 

згадуватимуться у матеріалах справи та не 

викликатимуться до суду. Після цього господиня 

детально розповіла про злочинців.  А їх було троє. На 

той час їх не було у райцентрі, поїхали прогулювати 

крадене до Одеси. Про усе це вона дізналася від матері 

одного з трійці, з якою у неї давня дружба, і яка 

бідкалася, що син потрапив під дурний вплив, а тепер 

йому тюрми не оминути. 

— Я нічого не записував, а запам’ятовував. І 

після розмови відразу пішов до готелю, - продовжує ветеран. — Мої колеги хто забивав «козла», 

хто грав у «підкидного». Я підняв їх на ноги словами «каси розкриті!». 
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Оскільки один із злодіїв уже прибув до Ульяновки, його уночі тихо узяли у ліжку. 

Затриманий назвав двох своїх співучасників і розказав, де вони сховали викрадені з кас цінності. А 

ще через день з Одеси конвоювали до Ульяновки інших двох злодіїв. 

— Усі вони ще не судимі, з хороших сімей. А каси обікрали, бо начитались детективних 

книг, та наслухались земляка, який перед цим повернувся з Сибіру, де відсидів 10 років за 

вбивство. 

Ряд працівників карного розшуку за розкриття цих крадіжок нагородили грошовими 

преміями, зокрема і Стояновського. Заохотили грішми і цінним подарунком і Антоніну Іванівну. 

Щоправда, вона попросила вручити їй нагороду у її власному будинку, без зайвих очей. 

 

 

ТОВАРИШУ НАЧАЛЬНИК! 

Кіровоградська міліція знає багато керівників, які були неординарними особистостями, 

приміром, як генерал Ю. Кравченко. Та були серед керівників нашої міліції і відверто сірі люди, 

обділені розумом, знаннями, які випадково потрапили у це крісло. Як правило, на посаді 

начальника обласної міліції перебували рік-два, лише одиниці - більше. Хтось йшов на 

підвищення, хтось на пенсію, а декого знімали із займаної посади з тріском.  

Першим начальником міліції щойноствореної Кіровоградської області був Г. Небораков. 

Він 10 січня 1939 року приступив до виконання своїх обов’язків і пропрацював у Кіровограді два з 

половиною роки, аж до початку Великої Вітчизняної війни. Це призначення можна вважати 

унікальним в історії правоохоронних органів області. Адже Неборакову було усього 30 років, і у 

міліції він пропрацював лише рік. Розпочинав уперуповноваженим УНКВС Донецької області, 

потім став начальником Краматорського міськвідділу НКВС, а уже 

через три тижні поїхав у Кіровоград на підвищення. 

  30 серпня 1945 року начальником Управління міліції 

УНКВС області став 45-річний підполковник С. Дергунов (на 

знімку). Він був учасником боїв з Колчаком та Врангелем, мав 

поранення. У міліцію прийшов у 1921 році. У 1940 році був 

призначений начальником Управління міліції УНКВС Харківської 

області, у 1943 році – на цю ж посаду у Дніпропетровську область. У 

1947 році вийшов у відставку за станом здоров’я.  

  С.О. Дергунов 

У вересні 1950 року 

начальником УНКВС області став 

52-річний полковник М. Верьовка. У міліції він з 1920 року, 

наприкінці 30-х років працював начальником УМ Донецької 

області, а у 1941 році - заступником начальника УНКВС 

Львівської області.  

                                                            М.І.  Верьовка 

У квітні 1953 року замість Верьовки начальником 

об’єднаного УВС призначили генерал-майора М. Калінінського. 

Та на посаді він протримався два місяці. А через три роки у 

Кіровоград надійшла звістка, що МВС СРСР клопотало перед 

Радою Міністрів СРСР про позбавлення його генеральського звання за вчинки, які дискредитують 

органи внутрішніх справ.  
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О.С. Фришко 

 

11 червня 1953 року начальником УВС області 

призначили полковника О.С. Фришка. До цієї посади він 

пропрацював у міліції 22 роки. У біографії мав темну пляму: у 

1938 році його притягували до кримінальної відповідальності «за 

порушення соціалістичної законності при проведенні слідчих 

дій», однак не покарали. У Кіровограді Фришко пробув півроку і 

16 грудня відбув у розпорядження МВС СРСР.  

У серпні 1954 року начальником УМВС області став І. 

Бурлака. До війни він працював учителем у селі Подорожнє, 

нині Світловодського району, командував у війну зенітною 

батарею, після демобілізації був директором школи, у 1949-1954 роках – секретарем 

Пісчанобрідського райкому партії. Як бачимо, чоловік займав керівні посади, але й уяви не мав, у 

чому полягає міліцейська робота. Та він сім років керував міліцією області. 6 вересня 1961 року 

його зняли з посади і призначили заступником начальника УВС, а у лютому наступного року 

зняли і з цієї посади, призначивши начальником тюрми №1 у Кіровограді.  

         Потім начальником УВС призначили комісара міліції 3 

рангу М. Скирду. У роки війни він був організатором 

партизанського руху на Кіровоградщині. У серпні 1965 року 

вийшов на пенсію. Про цю людину ходили різні чутки. Одна з 

негативних - коли його направили з Києва у Кіровоград, то у 

столиці він не здав квартиру.  

                                                                   М.М. Скирда 

Після Скирди 

начальником УВС став С. 

Шевченко. Він керував 

міліцією, напевне, 

найдовше з усіх її 

керівників – вісім років. До 

цього пройшов усі шаблі міліцейської служби. У червні 1973 

року відбув командувати міліцією Запорізької області. А 

замість нього призначили начальником УВС М. Шавшу. 

Приїхав з Івано-Франківська, де 11 років працював 

начальником УВС області.  

 

М.М. Шавша  

У травні 1978 року Шавша вийшов на пенсію за станом 

здоров’я. У травні 1978 року начальником УВС став полковник М. 

Попов, який раніше займав посаду заступника начальника УВС 

Дніпропетровської області. Через шість років, улітку 1984-го, його 

перевели до того ж Дніпропетровська, але уже на посаду 

начальника обласної міліції. А начальником УВС Кіровоградської 

області призначили В. Марусенка, і керував він міліцією до червня 

1989 року, коли тяжка хвороба забрала його життя.  

  В.М. Марусенко 
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А через кілька місяців начальником УВС призначили Юрія Кравченка, якому на той час 

було 38 років. Розпочинав службу у 1974 році у школі міліції у Горькому, працював у 

Світловодську та Олександрії. Юрій Федорович командував міліцією Кіровоградщини до і після 

проголошення незалежності України.  

Щодо до тих, хто керував міліцією області після переведення Кравченка на керівні посади 

до МВС України, то це були різні люди. Деякі, вступаючи на посаду, мали заочну вищу освіту не 

за спеціальністю. Дехто не міг відрізнити за складом злочину крадіжку від грабунку. Були, 

звичайно, й справжні професіонали. Але усі вони вірно служили народу України. А ще для 

більшості начальників УМВС в Кіровоградській області це був трамплін для перельоту у крісло в 

міністерстві. 

 

 

КРИВАВА ДОРОГА ДО КОМИШУВАТОГО 
У ніч на 7 листопада 1977 року міліціонер взводу з охорони водозабірних споруд 

Кіровограда  Сергій Бихов залишив свій пост з автоматом АК-47 і відправився у село Комишувате 

Новоукраїнського району, щоб поквитатися за образи зі знатним хліборобом Олександром 

Гіталовим. 

 

 
 

 

 

Це був особливий день в історії радянського народу. Країна святкувала 60-ту річницю 

Великої Жовтневої революції. У кожному населеному пункті з цього приводу проходили 

демонстрації або ж паради. 

Був такий захід і у Кіровограді. На трибуні, встановленій на площі Кірова, стояли 

керівники області і запрошені - передовики виробництва, ветерани війни та праці. 
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Був серед них і начальник УВС Кіровоградської області генерал-майор міліції Микола 

Шавша. Він дивився на колони мітингувальників, але 

думав про своє. Час від часу озирався, чекаючи, що от-от 

підійде хтось із підлеглих. 

Це сталося о пів на одинадцяту годину. Генерала 

відкликав з трибуни один із його заступників і сказав 

пошепки, що особу підозрюваного у нічному розстрілі під 

Кіровоградом трьох чоловіків встановили і зараз його 

шукають. 

 
Сержант Сергій Бихов. Фотографія з особової справи. 

 

Останні вісім годин зістаріли 58-

річного Шавшу на кілька років. Війну він зустрів 

командиром танка розвідбатальйону, у 1942 році отримав 

тяжке поранення у руку і був комісований за 

інвалідністю. З 1954 року працював заступником 

начальника УВС, а з 1962 року – начальником УВС Івано-

Франківського облвиконкому. З 1973 року Шавша - 

начальник УВС Кіровоградської області. Та, здається, 

стільки, як тієї ночі і ранку, йому раніше не доводилося 

нервувати. На карту були поставлені його честь і кар'єра, 

а також честь усієї міліції області. 

Сталася жахлива надзвичайна подія - хтось розстріляв трьох людей, тіло одного вкинув у 

ставок, а трупи двох інших спалив у машині. Коли оперативники встановили хто це зробив, 

головного болю додалося. Підозрюваним виявився міліціонер взводу з охорони водозабірних 

споруд Кіровограда Сергій Бихов. Він залишив свій пост з автоматом АК-47 і відправився у село 

Комишувате Новоукраїнського району, щоб поквитатися за образи зі знатним 

хліборобом Олександром Гіталовим.  

У ті часи ім'я Гіталова гриміло на весь Радянський Союз. Олександр Васильович був 

новатором колгоспного виробництва, одним із засновників комплексної механізації обробітку 

сільськогосподарських культур. Бригадира тракторної бригади колгоспу ХХ з'їзду КПРС двічі 

удостоювали звання Герой Соціалістичної праці (у 1948 та 1958 роках). Його обирали делегатом 

чотирьох з'їздів КПРС — ХХ-ХХІІІ. З 1956 року Гіталов член ЦК КП України. Був депутатом 

Верховної Ради СРСР шести скликань. Нагороджений орденами Леніна та Трудового Червоного 

прапора, рядом медалей. 

Це була своєрідна людина, з якою рахувалися у Москві, і яка не звикла, щоб їй перечили. А 

тут, в останніх числах жовтня 1977 року, коли Гіталов повертався у Комишувате з Кіровограда, 

поблизу села Рівне його автомобіль УАЗ-469 зупинив молодий чоловік у міліцейський формі, 

перегородивши дорогу. 

— Дай домкрат, — звернувся він до водія. 

— У мене є старший, — кивнув водій у бік пасажира на передньому сидінні. 

— Ти знаєш, хто я такий? — суворо запитав пасажир. 

— Ні, — чесно відповів міліціонер. 

— Я — Гіталов! — представився чоловік. 

Звісно, міліціонер чув це прізвище. Тож стояв, не знаючи, що робити далі. 

А Гіталов наказав йому показати свої документи. Потім ще раз вилаявся і машина поїхала у бік 

Новоукраїнки. З райкому Олександр Васильович зателефонував у Кіровоград першому секретарю 

обкому партії Михайлу Кобильчаку. Кобильчак відразу з'єднався з начальником УВС і 

переповів Шавші почуте від Гіталова. Шавша у свою чергу викликав свого заступника по 

кадрах Володимира Кришевича і наказав провести з міліціонером виховну роботу. 

Особова справа 21-річного міліціонера Сергія Бихова була куцою. Народився у Києві, 

батько — військовий майор, мати — лікарка. Служив на Півночі командиром окремого взводу. 

Батьки переїхали у Кіровоград, поселилися по вулиці Яновського. Відслуживши 

строкову, Сергій приїхав до них. Пішов у міліцію, характеризувався позитивно. 
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                                                      В.П. Кришевич 

 

            У розмові з Кришевичем Бихов розповів, що того дня 

повертався з батьком у Кіровоград і під Новоукраїнкою спустило 

заднє колесо їхнього "Москвича". Потрібний був домкрат, щоб 

поміняти запаску. От Бихов і вирішив попросити його у когось з 

водіїв. Та виявилось, що зупинив машину Гіталова. 

Неправим у цій історії міг бути лише молодий міліціонер. 

Тож Кришевич порадив йому поїхати у Комишувате і попросити 

вибачення у Олександром Васильовичем. Приїхавши у 

Комишувате, Кришевич почав здалеку заходити до інциденту з 

міліціонером, щоб врешті попросити вибачення за свого 

підлеглого. Але Гіталов швидко зрозумів, з якою метою прибув 

гість, і сказав, що хоче почути слова вибачення від начальника 

УВС. Кришевич сказав про це Шавші, і той вирішив відвідати 

Комишувате після свят, щоб залагодити питання. 

Але необхідність у цьому відпала. 5 листопада на стадіоні "Зірка" проходив стройовий 

огляд особового складу гарнізону міліції. Шавша побачив у шерензі міліціонерів Бихова і при усіх 

нагримав на нього. Керівництво відділу охорони ставило на свята посилені наряди, тож вирішило 

задіяти в один з них, як «штрафника», і Бихова. 

Разом з досвідченішим колегою, який був озброєний автоматом, Бихов заступив на службу 

увечері 6 листопада. Неподалік від водозабірних споруд на Лелеківці справляли весілля. 

Міліціонери пішли туди вечеряти. Звісно, випили за здоров'я молодих. Коли повернулися на пост, 

напарник, якого розморив алкоголь, задрімав. А молодий міліціонер пригадав образу і вирішив 

поквитатися з Гіталовим. Він забрав у товариша автомат і вийшов на дорогу між Лелеківкою та 

Новомиколаївкою. Було уже близько опівночі. Коли засвітилися вогні легковика, Бихов зупинив 

його. 

За кермом сидів чоловік, один з небагатьох на той час, хто займався нелегальним 

таксуванням. Він погодився підвезти міліціонера. За Кіровоградом, по дорозі на село Рівне, у 

районі Сахарного мосту, пасажир, який сидів позаду, дістав з-під плащ-накидки автомат і 

вистрілив у спину водієві. Труп вкинув у ставок. Вирішив далі їхати один. Але виявився 

невправним водієм. Двигун замовк, а завести його Бихов не зміг. Тоді вийшов з машини і почав 

чекати іншого попутного транспорту. Невдовзі на дорозі засвітилися вогні з боку Рівного. Це двоє 

жителів Донецької області поверталися з Голованівського району, куди їздили за продуктами 

перед святами. 

Побачивши чоловіка у міліцейській формі, вони зупинилися і вийшли з машини. І тут 

осінній дощ прошила автоматна черга. Відтягнувши трупи з дороги у кювет, Бихов сів за кермо 

«копійки» і почав розвертатися, щоб їхати у зворотному напрямку на Рівне. Та оскільки дорога 

була вузькою, а узбіччя мокрим, та знову ж таки, у Бихова не було водійських навичок, він при 

розвороті з'їхав у кювет і машина, ударившись у дерево, заглухла. Розлючений черговою невдачею 

міліціонер затягує трупи до салону і підпалює автівку. А сам йде у пітьму... 

Близько третьої години ночі до міліції подзвонив водій, який проїжджав дорогою і побачив 

у кюветі палаючу машину. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. У салоні «копійки» 

виявили два обгорілих до невпізнання трупи. А неподалік від машини знайшли номерну деталь від 

автомата, яку, як виявилося, загубив при стрільбі Бихов. По цій бірці дізналися, що автомат 

належить відділу охорони УВС, і що його отримав міліціонер, який заступив у наряд з охорони 

водозабірних споруд Кіровограда на Лелеківці. Зателефонували туди. Міліціонер був на посту, а 

от Бихов зник з автоматом. 

На ноги був піднятий увесь гарнізон міліції Кіровограда. Керівництво УВС здогадалося, 

що міг затіяти Бихов. Одна оперативна група поїхала у Комишувате, інша зробила засідку біля 

будинку батьків міліціонера. Кілька груп працівників міліції почали прочісувати місцевість у 

районі спаленого автомобіля. Про цю надзвичайну подію повідомили у Київ і з міністерства у 

Кіровоград виїхало кілька працівників, яких очолив заступник начальника відділу карного 

розшуку підполковник Едуард Фере (згодом стане генералом-полковником, радником міністра 

внутрішніх справ Юрія Кравченка – прим. Авт). 
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Як виявилося, підпаливши «копійку», Бихов облишив затію добиратися до Комишуватого і 

пішов у напрямку Кіровограда. Затримали його біля будинку батьків надвечір 7 листопада… 

За фактом навмисного убивства трьох людей порушили кримінальну справу. 

Тричі Бихова направляли для проходження судово-психіатричної експертизи – до Одеси, Харкова 

та інституту Сербського у Москву. Дві з експертиз визнали екс-міліціонера осудним. І 16 січня 

1979 року обласний суд призначив йому смертну кару. Екс-міліціонера етапували з 

Кіровоградського СІЗО до Дніпропетровська, де розстріляли 14 березня… 

 
 

ОСТАННІЙ МАЛЮНОК ЗАСУДЖЕНОГО ДО СТРАТИ 
11 грудня 1981 року судова колегія з кримінальних справ Кіровоградського обласного суду 

завершила розгляд найрезонанснішої у ті часи кримінальної справи. На лаві підсудних сиділо 11 

членів банди В.Кочнова, четверо з яких — жінки. Суд довів їх причетність до 56 тяжких злочинів: 

убивство жінки в молдавському селі Паркани, зґвалтування у Бендерах, викрадення більше двох 

десятків автомобілів в різних містах, розбійні напади та грабежі в кількох областях України та 

Молдавії, а також крадіжки. Троє — В.Силюков, В.Касаєв та М.Кіракосян, за вироком суду 

отримали вищу міру покарання — розстріл. Інші восьмеро були засуджені до різних строків 

ув'язнення. Щодо самого ватажка банди, то Кочнов роком раніше пустив собі кулю у скроню, коли 

міліція намагалася затримати його на квартирі у Кривому Розі. Наважився на цей крок він після 

півгодинної стрілянини, у якій поранив одного міліціонера, та зрозумівши, що іншого виходу у 

нього немає. 

…У листопаді 1977 року 24-річний Володимир Кочнов, який на той час уже мав дві 

судимості, викрав у місті Помічна легковика, а потім зухвало роз'їжджав на ньому вулицями 

обласного центру. Техніки тоді було менше, ніж сьогодні, та й подібні злочини — рідкість. Тож 

міліція згодом виявила вкрадений автомобіль. Та затримати Кочнова не вдалося. При 

переслідуванні працівниками ДАІ він залишив машину і утік. Потім майже рік переховувався у 

Тюменській області. А коли повернувся на Україну, то став збирати навколо себе банду. Для 

скоєння злочинів потрібна була вогнепальна зброя. За нею 26 липня 1979 року Кочнов разом 

з Касаєвим та Кіракосяном приїхали у місто Корець Рівненської області. Місцеві злочинці 

пообіцяли пістолети. Та при зустрічі з ними виник конфлікт, у якому Кочнову поранили ліву ногу 

штик-ножем і її довелося ампутувати. 

 

 
 
Малюнок засудженого до страти на сторінці вироку, який йому вручили для ознайомлення. 
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Два роки банда, пересуваючись по Україні на краденому автотранспорті, який періодично 

змінювала, вчиняла злочини в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Житомирській та ряді 

інших областей, а також у Молдавії. 

Деякі з цих карних проявів бандити скоїли й на Кіровоградщині. Так увечері 23 липня 1979 

року приїхали у село Спаське Маловисківського району. Мали «наводку», що у двох одиноких 

пенсіонерок — Євдокії Данильченко та Марії Моргун, водяться грошенята. Спершу 

пограбували Данильченко — забрали 150 карбованців та речей на 100 карбованців. А потім 

вдерлися до Марії Моргун. Стали душити та пригрозили, що відріжуть носа та вуха, якщо не 

скаже, де ховає гроші. Жінка злякалася і віддала усе, що було у хаті — 38 карбованців готівкою та 

50 карбованців облігаціями. Забрали ще й одяг пенсіонерки. 

Наступні злочини на Кіровоградщині бандити скоювали, так би мовити,проїздом. 3 

листопада, коли везли додому з Волині Кочнова, якого виписали з лікарні, і проїжджали через 

село Вербове Голованівського району, то вирішили зупинитися і пограбувати когось з 

селян. Кочнов та Силюков вдерлися до ближньої хати, стали бити господарку-пенсіонерку, 

вимагаючи гроші. Знайшли 280 карбованців та забрали речей на 726 карбованців… 

Уночі 18 грудня по дорозі з Молдавії на Кривий Ріг вирішили зупинитися у селі 

Покровське Кіровоградського району. Силюков розбив ломиком скло вітрини магазину. Після 

чого виніс разом Касаєвим різних промислових товарів на суму понад 7 тисяч карбованців… 

Увечері 8 лютого 1980 року поверталися після чергового злочинного турне до Молдавії. 

Побачили на узбіччі дороги неподалік залізничної станції Куцівка автомобіль «Шкода» і 

зупинилися. Озброєні обрізом та пістолетом витягнули водія з салону. Для остраху вистрілили 

уверх. А потім обшукали кишені водія і відібрали 180 карбованців… 

В усіх злочинах, які вчинили члени банди Кочнова, вражає зухвалість, цинізм і бездумна 

легкість, з якою вони крали та грабували. Так перебуваючи у Молдавії, згадали, що через тиждень 

день народження у співмешканки одного із бандитів — і обікрали уночі магазин. По дорозі 

додому вирішили, що вкраденого буде замало для гулянки на широку ногу, і потрібні ще 

алкогольні напої та деякі продукти – зупинилися біля придорожнього магазину і обікрали його. До 

речі, дама одного із бандитів, запропонувавши знайомій подружитися з іншим членом банди, 

запевняла її, що та буде жити «як королева», бо «Кочнов як Дубровський забирає у тих, хто має 

тисячі». 

 Зброя у руках та нахабство не зупиняли перед будь-якими злочинами. Увечері 10 січня 

1980 року на одній з вулиць міста Бендери побачили дівчину і попросили показати їм місто. А 

коли виїхали у безлюдне місце, пригрозили пістолетом і зґвалтували по черзі усі троє. На 

довершення збиткування зняли з жертви сережки та шубу і вивели напівголу з машини на мороз. 

Спершу думали пристрелити, але потім пожаліли і відпустили. 

І відразу взяли курс на Кривий Ріг. А у дорозі, біля Завадівки (мікрорайон Кіровограда) 

пограбували п'яного перехожого, який йшов по узбіччю. Зняли хутряну куртку, кролячу шапку і 

забрали посвідчення депутата міськради. 

А ще банду Кочнова можна назвати однією з перших добре організованих злочинних груп, 

які займалися викраденням автомашин на Україні. Робили це не для їх перепродажу, а як правило, 

коли потрібен був свій транспорт. На рахунку членів банди зо два десятки «Москвичів», 

«Жигулів» та «Запорожців». 

— Майже рік засуджені до страти 30-річні Силюков і Касаєв, та на рік 

молодший Кіракосян сиділи в одиночних камерах у Кіровоградському СІЗО, чекаючи на 

помилування Верховного Суду, — розповідав автору цих рядків Є. Волченко, який на той час був 

начальником спецчастини СІЗО. — У мене зберігся екземпляр вироку, який був наданий для 

ознайомлення Силюкову. Напевне він його читав, бо по тексту є кілька поміток олівцем. А на 

звороті титульної сторінки Силюков намалював портрет якогось чоловіка. Оскільки 

прізвище Соколов, яким підписано малюнок, не згадується у кримінальній справі, то очевидно це 

була якась близька для засудженого до страти людина. 
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Верховний Суд залишив вирок без змін. Коли це рішення прийшло у 

Кіровоград, Силюкова, Касаєва та Кіракосяна відправили в останню дорогу до Дніпропетровська, 

де їх стратили. Так було поставлено крапку у справі банди Кочнова. 

 
 

 

КІРОВОГРАДСЬКИЙ СЛІД МАНІЯКА У БІЛОМУ ХАЛАТІ 
Увечері 17 липня 1985 року у підвалі новобудови по вулиці Винниченка у Кіровограді 

(донедавна на першому поверсі цієї дев'ятиповерхівки був магазин «Добруджа») знайшли труп 

шестирічної дівчинки. Побачене шокувало навіть досвідчених оперативників. Жертва була 

зґвалтована і задушена власним бантом, а у тільце їй убивця засунув електрод. Подібного жаху на 

Кіровоградщині ще не бачили. 

— Допомогати у розкритті резонансного злочину з Москви приїхав полковник, а з 

республіканського главку прибуло аж два оперативники, — говорить підполковник міліції у 

відставці Валерій Зборовський, на той час старший оперуповноважений Управління карного 

розшуку УВС Кіровоградського облвиконкому. — Кілька місяців ми наполегливо шукали маніяка, 

відпрацьовуючи різні версії, та безрезультатно. І лише коли дізналися, хто і за яких обставин скоїв 

цей злочин, зрозуміли – усе робили правильно, і нашої вини не було, що не ми перші знайшли 

злочинця, адже то був гастролер. А от колеги з Іркутська, звідки убивця шестирічної кіровоградки, 

могли його затримати ще на початку серії жорстоких злочинів. Тоді уперше в історії СРСР 

серійним насильником та убивцею виявився лікар, представник найгуманнішої професії. 

— Повинен сказати, що кіровоградські експерти – психіатри та психологи, до яких міліція 

звернулася за допомогою у створенні ймовірного портрета убивці, таки дали маху, — 

продовжує Валерій Олександрович. — Вони дійшли висновку, що це холостяк, схильний до 

хуліганства, раніше судимий за подібні злочини, безграмотний та конфліктний, одним словом — 

асоціальна людина. Прокурор-криміналіст, який молився на таблиці Відонова з опису злочинців, 

вирахував по них, що маніяк проживає у радіусі півтора кілометра від місця злочину. Однак 

міліція «перешерстила» не лише увесь Кіровоград, а й область, перевіряючи кожного підозрілого. 

Слід сказати, що у ході розкриття цього злочину міліція зіткнулася з новим на той час для 

радянського суспільства явищем. Хоча, як виявилося, воно уже тоді знайшло широке 

розповсюдження у Кіровограді. За тиждень оперативники встановили, що у місті близько двох 

сотень чоловіків нетрадиційної орієнтації, так званих «голубих». Серед них директор технікуму, 

працівник телебачення, професор педагогічного інституту, артист театру, офіцер правоохоронного 

відомства, учитель історії, суддя, лікар обласної лікарні… 

За рік до убивства дівчинки по вулиці Винниченка у піонерському таборі у 

міському саду на Олексіївці невідомий поглумився над двома дівчатками. Уночі заліз через вікно 

до кімнати, притиснув сонну артерію 12-річній дівчинці, виніс її у лісосмугу і зґвалтував там. А 

через місяць, і також під час зливи, подібним чином позбиткувався на 14-річною школяркою. За 
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прикметами, які назвали потерпілі, міліція припустила, що це міг вчинити житель Кіровограда, 

який раптово зник з міста. Стали шукати і знайшли його аж у Мурманську. І чоловік справді узяв 

на себе не лише згвалтування школярок у піонерському таборі, а й убивство шестирічної дівчинки. 

Щоб не викликати зайвого ажіотажу серед населення, вивезли підозрюваного уночі на місця 

злочинів, щоб він розповів, що і як робив, і швидко зрозуміли — це не він. 

 

 
 
Серійний убивця Кулик під час слідчого експерименту на місці злочину 

 
— Ми тоді, здається, зробили усе, що повинні були зробити, — вважає Зборовський. -

 Зокрема, розіслали телеграми по усіх обласних управліннях міліції Радянського Союзу з описом 

кіровоградського злочину. І коли рівно через півроку, 17 січня 1986 року, в Іркутську випадково 

пильні громадяни затримали на місці чергового збиткування над дитиною 30-річного Василя 

Кулика, до речі це сталося у день його народження, слідчий запитав, що він може сказати про 

убивство дівчинки у Кіровограді. Кулик здивувався: «А звідки ви про це знаєте?». До речі, ми 

знайшли в аеропорту запис, що 18 липня, наступного дня після злочину, Кулик вилетів з 

Кіровограда до Москви. 

Після затримання маніяка кіровоградські оперативники зрозуміли - психіатри описали їм 

зовсім іншу людину. Лікар швидкої допомоги Василь Кулик виріс в інтелігентній сім'ї — батько, 

уродженець села Рівне з Новоукраїнського району Кіровоградської області, був професором 

Іркутського університету, мати працювала директором школи. Тиха та непримітна людина, 

хороший сім'янин і товариш, разом з дружиною-юристом виховував двох синів. Ніколи і ні у кого 

не викликав підозр у своїй психічній неповноцінності. Хоча він напевне щось відчував за собою, 

бо приймав ліки, які зазвичай дають шизофреникам. Та згодом психіатри визнають, що Кулик 

осудний і адекватний «антисоціальний аморальний психопат з вираженими злочинними 

тенденціями». 

Маніяк зізнався під час слідства, що на його совісті близько 40 злочинів (зґвалтування, 

замахи на згвалтування, розпусні дії щодо неповнолітніх), у тому числі 14 убивств. Це стільки 
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зуміло довести слідство, а скільки не доказано — невідомо. Василь був спостережливим і легко 

вираховував довірливих дітей, які не перебували під особливим наглядом дорослих. Бабусі ж 

довіряли, бо Кулик лікар. Смерть пенсіонерок не викликала особливих емоцій, вони могли 

померти самі, деякі тіла навіть не досліджували. А коли в інтимних місцях 54-річної жертви 

знайшли ніж та товкучку для картоплі, вирішили, що жінка займалася самозадоволенням. Маніяка 

у білому халаті неодноразово могли впіймати, але не затримали. Так одна із бабусь після візиту 

лікаря звернулася до міліції із заявою про зґвалтування. Але Кулик сказав, що він приходив 

робити укол і йому повірили… 

У 1985 році у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї влаштували 

куточок Кулика-старшого, відомого ученого-земляка, який не дожив до цього дня. Подивитися на 

неї приїхав син. Василь спершу відвідав сестру батька у Новоукраїнському районі. А 17 липня 

повернувся з Рівного рейсовим автобусом до Кіровограда, ознайомився з експозицією у 

краєзнавчому музеї, а потім пішов на нинішню площу Богдана Хмельницького, звідки збирався 

їхати на Стару Балашівку до іншої тітки. Було це близько 18 години. В очікуванні автобуса Василь 

помітив як з дитсадка, що біля лялькового театру на розі з вулицею Декабристів, вийшла дівчинка. 

Вона проживала за квартал і вирішила не чекати на батьків, а вихователі її не угледіли. Кулик, як 

коршун, кинувся через площу за дитиною… 

— Приблизно через рік у мене в думках з'явився новий елемент - я трупи своїх жертв 

розчленовую на шматки. Улітку 1985 року, коли я згвалтував і вбив у Кіровограді дівчинку, після 

цього я жалкував, що у мене немає ножа, щоб розчленувати її труп, і не було потрібного 

інструмента для цієї цілі (напевне ,у розпачі він знайшов електрод — прим. авт.). Я вважаю, що це 

приносило мені якесь нове додаткове задоволення, — розповідав слідчому маніяк. 

А ще він писав у своєму зізнанні: 

— Вважаю себе у повному фізичному та моральному здоров'ї і вимагаю, щоб до мене 

застосували крайню міру покарання… Вважаю, що людям, схожим на мене, не місце серед людей, 

не кажучи про відповідність моїй професії. Ще раз прошу віднестися до мене з повною суворістю 

закону. 

           Василя Кулика, якого журналісти під час судового процесу охрестили маніяком у білому 

халаті, засудили до розстрілу. 26 червня 1989 року вирок було виконано. Йому було 33 роки… 

 
 

В'ЯЗНЯ ГУРЕВИЧА КІРОВОГРАДСЬКА МІЛІЦІЯ ПОЇЛА 

КОНЬЯКОМ 
 

 
 

У радянські часи роботу органів внутрішніх справ керівництво МВС оцінювало за 

цифровими показниками. (Навряд чи щось суттєво змінилося у цьому питанні і за часи 
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незалежності України). Менше на території району чи області зареєстровано злочинів – значить 

поліпшилася профілактична робота, вищий відсоток розкриття карних проявів – отже краще 

спрацював кримінальний блок. А раз так, то керівництво райвідділу чи обласного управління 

замість догани чекало з Києва подяку, а у думках свердлило дірочку у кітелі для медальки та на 

погонах для чергової «зірочки». Заради похвали люди у міліцейській формі йшли навіть на 

свідому фальсифікацію. Як не дивно, але нерідко їм у цьому допомагали засуджені за інші 

злочини, беручи на себе чужі злодіяння. Найбільш відомим «добровільним помічником міліції» за 

часів СРСР був Григорій Гуревич. Про «діяльність» цього в'язня в Україні розповіла у 

фейлетонному детективі «Бубновий сищик» газета «Правда» за 19 червня 1988 року. Тоді уперше і 

востаннє за часів Радянського Союзу головне друковане видання країни розмістило на своїх 

сторінках критичний матеріал про роботу кіровоградської міліції. Ми знайшли цю газету та інші 

архівні матеріали афери. 

Цей ув'язнений допоміг працівникам міліції кількох областей України зняти з обліку 

нерозкритих 268 (!) злочинів. Він узяв на себе таємниче убивство професора Д., убивство таксиста 

К., зґвалтування неповнолітньої Б. зі смертельним наслідком, скоєні у Києві. У Фастові посприяв 

місцевій міліції розкрити 16 злочинів. Постарався в'язень і для міліціонерів Вінничини та інших 

областей України. Він взагалі нікому не відмовляв, охоче виїжджав у «відрядження», мовчки 

підписував процесуальні документи. Лише на Кіровоградщині Григорій Борисович зізнався у 

понад трьох сотнях злочинів. Щоправда, лише 103 його явок з повинною міліція устигла 

задокументувати як розкриті злочини, оскільки цю аферу викрила прокуратура. 

Григорій Гуревич народився у 1962 році у Вітебській області. Не одружений. Худорлявої 

статури. Волосся руде. Зріст — 1 метр 71 сантиметр. На батьківщині, у Білорусії, його тричі 

судили за крадіжки. У в'язниці жорстоко задушив співкамерника у масовій бійці. За це четвертий 

суд призначив покарання у 15 років позбавлення волі з відбуванням перших п'яти років у тюрмі. З 

Бобруйська Гуревича перевезли до Вінниці. А попереду Григорія в Україну блискавкою полетіла 

звістка — цей ув'язнений легко зізнається у будь-яких підказаних йому злочинах, бере на себе усе. 

Дізнавшись про цю «слабкість» в'язня, у Вінниці у камеру до Гуревича почали вчащати 

міліцейські чини, слізно прохаючи його написати чергову явку з повинною. Посадові особи 

зачитували в'язню секретні оперативні документи, детально розповідали про суть справи, 

підсовували на підпис чисті бланки документів і на місці злочину влаштовували репетиції. А 

потім, уже у присутності понятих, розігрували справжній спектакль. 

           Читач може запитати: а для чого це йому треба було. Пояснення просте: на нарах скучно, а 

тут з тобою носяться, як з писаною торбою, на знак подяки в одному райвідділі піднесуть 

наркотики, десь поставлять пляшку пива, а десь наллють і стакан горілки чи коньяку Пригощали 

в'язня салом, фруктами, солодощами… Та й обмовляючи себе, злочинець уже нічим не ризикував. 

Працівники міліції, оформивши відповідним чином явку з повинною, ставили галочку у звіті, що 

злочинця знайшли, справу закривали під різними приводами і оперативно відправляли в архів, 

щоб ніхто не запідозрив, що це «трухлява липа». Адже добровільні зізнання Гуревича інакше як 

абсурдом і не назвати. Виходило так, що Григорій Борисович грабував, убивав, ґвалтував і душив 

перехожих «Запорожцями» та «Москвичами», підстерігав інкасаторів, відкривав сейфи банків, 

учиняв п'яні бійки, украв із колгоспного складу дві автомобільні шини, зняв з потяга, який йшов 

на повних парах, три ящики тушонки, і знову убивав та крав усе, що потрапить під руки. До 

четвертої судимості білорус не був на Кіровоградщині, як і взагалі на Україні, водійських навичок 

не мав, а елементарне співставлення дат скоєння злочинів, у яких зізнався в'язень, показує, що 

більшість з них він учинив, або ж коли уже був за гратами, або ж ще до свого народження. 

          Як розповідав Євген Волченко, який на той час був заступником начальника 

Кіровоградського слідчого ізолятора №14 (СІЗО) з оперативної роботи, коли Гуревич написав явку 

з повинною, що скоїв злочини і на Кіровоградщині, керівництво обласного УВС зініціювало 

етапування в'язня до Кіровоградського СІЗО №14. І уже у перший день Гуревич написав 12 явок з 

повинною на ім'я начальників кількох райвідділів міліції Кіровоградської області, що він скоїв на 

їхніх територіях різні злочини. Ці зізнання потрапили на стіл до першого заступника начальника 

УВС Кіровоградського облвиконкому. А потім начальник СІЗО узяв особисто від Гуревича більше 

30 явок з повинною. 

          Разом з тим, Є.Волченко отримав інформацію, що усе це маячня, і таким 

чином Гуревич намагається покращити собі умови відбування покарання, а потрапивши за межі 

СІЗО — спробує утекти. Відповідно до службової інструкції, Волченко письмово доповів про це 
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керівництву. Та в УВС не звернули на його застереження уваги. Їм треба було поліпшувати 

статистичні показники, а якою ціною — не важливо. 

  І завертілася карусель. За Гуревичем періодично приїжджали то з одного, то з іншого 

райвідділу міліції, а він зі швидкістю стенографістки писав свої зізнання. Лише в одному 

Кіровоградському райвідділі міліції білорус узяв на себе понад 30 злочинів. 

Можливо ця цифра зростала б й далі, якби Гуревичу не підказали зізнатися у двох 

убивствах, скоєних у Кіровограді, серед яких смерть директора підприємства. З райвідділу міліції 

зателефонували до прокуратури і пихато повідомили, які вони молодці. Експерт-криміналіст 

обласної прокуратури Микола Чернега негайно поїхав на Балашівку (мікрорайоні Кіровограда, де 

було приміщення Кіровоградського райвідділу міліції). Коли він зайшов до одного з кабінетів у 

райвідділі, то побачив перед собою на стільці з цигаркою «БТ» у зубах худорлявого чоловіка, а на 

столі перед ним розкриту шоколадку «Альонушка» та морозиво. Кілька запитань Гуревичу, від 

якого тхнуло коньяком, і обурений Чернега залишає райвідділ. Досвідчений криміналіст кипів від 

злості — його водять за носа. 

 

 
 

Фото на пам'ять. Його зробив експерт-криміналіст Кіровоградського райвідділу міліції перед 

черговим виїздом на місце скоєння злочину, де Гуревич мав розповісти у присутності двох понятих свою 

чергову байку. 

 

 
 

ПЕДОФІЛ НА ВЕЛОСИПЕДІ 
У серпні-вересні 1962 року по Кіровограду роз'їжджав на велосипеді чоловік, який 

видивлявся на вулицях одиноких перехожих — дівчаток років 8-9-ти, заманював їх у безлюдні 

місця і там, погрожуючи ножем, ґвалтував. 

У ті часи не могло бути й мови про звернення через радіо чи газети до кіровоградців із 

застереженнями, щоб вони попереджали своїх дітей-школярів про педофіла та суворо наказували 

їм не ходити по вулицях наодинці і остерігатися злочинця. І ця секретність вилізла боком. Менш 

ніж за місяць невловимий збоченець скоїв більше десятка зґвалтувань та замахів на зґвалтування. 

Один з них стався 3 вересня 1962 року. 

Чоловік на велосипеді перестрів по вулиці Гагаріна ученицю СШ №8 Валю К.. Збоченцю 

вдалося заманити дівчинку у кущі, але зґвалтувати завадили перехожі. Почувши голоси, він 

облишив жертву і побачив, як чоловік направився до кущів справити природні потреби. 

Ґвалтівник хутко сів на велосипеда і покотив по вулиці Володарського униз до річки. 
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Залякана Валя ще довго не могла прийти до тями. А увечері розповіла батькам про свою 

пригоду. 

А ще через півроку, 17 травня 1963 року, дівчинка випадково перестріла на вулиці 

Шевченка свого кривдника. Вона тихенько сказала про це матері і вони удвох стали спостерігати 

за велосипедистом. А коли на розі з вулицею Карла Маркса зустріли людину у міліцейській формі, 

сказали їй, що велосипедист — ґвалтівник. Проспівав міліцейський свисток, і хтось з перехожих 

схопив за піджак від'їжджаючого велосипедиста, а той упав на асфальт. 

Злочинцем виявився 30-річний тракторист із села Вільне Кіровоградського району О. 

Михайлов. Коли у його голові з'являлися хворобливі уяви, механізатор кидав роботу, сідав на 

велосипеда і крутив педалі до міста… 

У жовтні 1963 року обласний суд призначив ґвалтівнику вищу міру покарання – розстріл. 

Вирок було виконано 10 лютого 1964 року. За допомогу у розшуку та затриманні особливо 

небезпечного злочинця наказом Управління охорони громадського порядку (так тоді називали 

УМВС в області) від 15 червня 1963 року Валю К. нагородили цінним подарунком, а міліціонеру 

Кіровоградського міського відділу міліції О.Онулу оголосили подяку. 

 
 

ПІОНЕРСЬКА СПРАВА  
           У радянські часи у міському саду біля телецентру у Кіровограді працював піонерський 

табір. Улітку 1985 року там сталися дві надзвичайні події, про які мало хто тоді знав з 

кіровоградців, тим паче сьогодні. У червні та серпні у піонерському таборі невідомий зґвалтував 

двох дівчаток. В обох випадках трагедії сталися під час сильного дощу. Уночі невідомий через 

вікно проникав до будиночка, у якому стали діти. Придушував сонну артерію, відносив дівчинку 

на руках до лісосмуги і гвалтував її там. А потім відносив потерпілу назад до будиночка. 

З розповідей потерпілих — 12-річної кіровоградки та 14-річної школярки з Олександрії, 

працівники карного розшуку дійшли висновку, що насильник атлетичної статури, не виключено, 

що спортсмен. Обидві жертви запам'ятали його червоні труси з білими смугами по боках. 

Кілька місяців кіровоградська міліція в умовах глибокої секретності шукала ґвалтівника. 

«Відпрацювали» усіх місцевих «голубих» та психічно-хворих, але безрезультатно. Оскільки за 

«гарячими слідами» знайти педофіла не вдалося, то цю справу закинули до шафи з «висяками». 

А повернулися до зґвалтувань у піонерському таборі рівно через рік, коли 17 липня 1986 

року у Кіровограді у підвалі новобудови згвалтували та задушили шестирічну дівчинку. Міліція, 

розшукуючи убивцю, згадала про торішні згвалтування школярів. Знову стали перевіряти 

підозрюваних по піонерській справі. 

Один з них зник з Кіровограда, тож підозра упала на нього. Оголосили у всесоюзний 

розшук і знайшли та затримали аж на Кольському півострові. Коли привезли до Кіровограда, то 

чоловік швидко зізнався у вбивстві у підвалі новобудови і у зґвалтуваннях у піонерському таборі. 

Та коли вивезли його уночі на місце скоєння зґвалтувань, щоб розповів як і що він робив, 

оперативники зрозуміли — це не він, бо його знання про цю справу на рівні чуток, які ходили 

містом. 

Хто убив дівчинку у підвалі, стало відомо, коли в Іркутську міліція затримала серійного 

сексуального маніяка. А от піонерська справа й досі серед «висяків». 

Років пять тому колишній оперативник, а нині пенсіонер, який займався розкриттям тих 

злочинів, розповідав автору цих рядків, що бачив у місті чоловіка, якого він на 99,99 відсотка 

вважає злочинцем. Але тоді міліція так і не змогла довести його вину... 

 
        

“ПОБЄДА” МАЙОРА БАРКОВА 

За розкриття резонансних злочинів працівників органів внутрішніх справ заохочують 

грошовими преміями, грамотами, відомчими відзнаками та позачерговим присвоєнням звань. А от 

у 1960 році начальник карного розшуку УВС Кіровоградської області Федір Барков став першим, і 

можливо єдиним серед правоохоронців нашої області, кого заохотили дозволом на позачергове 

придбання легкового автомобіля “Побєда”. Таке рішення прийняв московський куратор 

будівництва Кременчуцької ГЕС.  
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— У ніч на 12 серпня 1959-го у Новогеоргіївську обікрали касу автотранспортного 

управління “Кремгесбуду”, — розповідає полковник міліції у відставці Василь Стояновський. - З 

допомогою раніше вкраденого бензорізального апарата вирізали двері металевого сейфа у касі. 

Украли 205797 карбованців, які напередодні отримали для видачі зарплати. Зважаючи на те, що 

будівництву ГЕС приділяло багато уваги керівництво держави, сам Микита Сергійович, до 

пошуків злодіїв задіяли найкращих оперативників.  

Невдовзі з’явилися в обігу грошові знаки, які були пошкоджені у деяких місцях вогнем під 

час розрізання сейфа. Їх виявляли у різних містах Радянського Союзу — від Архангельська до 

Камчатки. Працівники карного розшуку з Кіровограда виїждали туди, але безрезультатно.  

Пошуки злодіїв тривали більше року. І ось у ніч на 13 вересня 1960-го на підйомі дороги, 

який місцеві жителі називають «Лиса гора», між Павлишем та Кременчуком було вчинено 

розбійний напад на вантажний автомобіль, під час якого відібрали мішок насіння льону. Подібні 

випадки піратських пограбувань транзитного транспорту й раніше траплялися у цьому місці. Але 

затримати грабіжників не вдавалося.  

Та цього разу потерпілі оперативно повідомили про пригоду до міліції, приїхавши у 

Кременчук. А звідти сигнал за територіальністю надійшов до Онуфріївки. До Лисої гори виїхали 

на автомобілі начальник Онуфрїівського райвідділу міліції Микола Кармазинський та старший 

оперуповноважений Леонід Статовський. Неподалік Крилова вони наздогнали розбійників, які 

пересувалися на велосипедах. Під час перестрілки поранили одного з бандитів. Однак, 

користуючись темрявою, злочинці утекли у поле, покидавши на дорозі велосипеди та награбоване.  

А через кілька днів пораненого бандита Федора Бабка знайшли у залізничній лікарні 

Кременчука. Згодом затримали ще двох членів банди — Голубничого та Грищенка, жителів 

Кременчуцького району. Через них узяли й решту членів банди - Данильченка, Нікіфорова, 

Кізякова, Плахтія та Операйла. Перші четверо уже мали судимості. Усі вони працювали у 

«Кремгесбуді». І усіх було засуджено до великих строків позбавлення волі.  

— На той час автомобіль для населення був розкішшю, — продовжує Василь 

Стояновський. — Коли Федір Захаровович приїхав на ньому на роботу, на вулицю висипали усі 

співробітники УВС.  

Розповідаючи про Федора 

Захаровича, слід згадати й про ряд інших 

розкритих за його участю резонансних справ.  

— Улітку 1960-го в області було 

скоєно 12 крадіжок грошей з кас підприємств 

та організацій. Пошуками “ведмежатників” 

тоді керував Федір Барков. Досі пам’ятаю 

прізвища затриманих за ці злочини - 22-

річних Каракалова та Сагала, — говорить 

Стояновський. — А у 1954-55 роках у 

Червонокам'янському, Новопражському та сусідніх з ними районах Кіровоградської і 

Дніпропетровської областей було вчинено ряд розбійних нападів на колгоспні ферми та крадіжок з 

магазинів. Цю банду також застримував Барков.  

Бандити вибирали віддалені населені пункти. Три-чотири озброєних зловмисники на 

легковому автомобілі “Побєда” приїжджали пізньої ночі у село. Вривалися до приміщення ферми. 

Зганяли нічних свинарок та сторожів в один кут, погрожуючи їм вогнепальною зброєю. Відбирали 

6-7 вгодованих свиней чи овець і гнали їх до свого автомобіля. Зв’язували живність, вантажили і 

їхали з села.  

— Оскільки бандити пересувалися на автомобілях, а у міліції тоді такої техніки ще не 

було, то коли після повідомлення про черговий розбій міліція приїжджала на конях у село за 10-15 

кілометрів від райцентру, бандити уже були далеко, — говорить Стояновський. — На початок 

1955 року лише в одному Червонокам’янському районі зібралося сім таких нерозкритих розбійних 
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нападів. У зв’язку з цим туди виїхала оперативна група з УВС 

області, яку очолив майор міліції Барков.  

 

Ф.З. Барков 

 

Під час нападу на ферму радгоспу “Більшовик” селяни 

запам’ятали номер автомобіля, на якому приїжджали бандити. 

Власником «Побєди» явиявився житель міста Кривий Ріг 

Коваленко. У подальшому у цьому ж місті кіровоградські 

оперативники затримали ще 13 членів банди. У них вилучили 

три пістолети, три автомашини “Побєда” та два мотоцикли з 

колясками. Для вивезення з будинків бандитів викрадених ними 

з магазинів товарів знадобилося три вантажівки.  

За ліквідацію банди, на рухунку якої будо понад 50 розбійних нападів, пограбувань та 

крадіжок Федір Барков, старший оперуповноважений Олександр Джебко, старший слідчий Іван 

Бертник та слідчий Георгій Харічкін — усі з УВС області, а також працівники Червокам’янського 

райвідділу міліції - оперуповноважений Іван Коровніков та дільничний Микола Небесний, були 

заохочені грошовою премією наказом МВС УРСР 

 

 

НОВОУКРАЇНСЬКИЙ МИСЛИВЕЦЬ ЗА ЖІНКАМИ 

 Близько сьомої години вечора студентка одного з кіровоградських технікумів приїхала у 

Новоукраїнку. Зійшла з автобуса і пішла навпростець до будинку батьків на сусідню вулицю. Був 

лютий місяць 1964 року, йшов невеликий сніг. Дівчина думками була уже у теплій батьківській 

хаті, тож не почула як ззаду її наздогнав чоловік і ударив у спину великим кухонним ножем. Удар 

прийшовся якраз навпроти серця і виявився смертельним. Дівчина упала обличчям у сніг. А з її 

спини залишився стирчати обламок ножа. Рукоятка відлетіла під час удару. 

 Коли жертву виявили перехожі і зателефонували до міліції, сніг уже замів сліди злочинця. 

Огляд місця події нічого суттєвого не дав оперативникам. Виникли сподівання, що удасться 

знайти рукоятку ножа, на якій, можливо, залишилися відбитки пальців убивці. У її пошуках 

перелопатили увесь сніг довкола трупа, до ранку прискіпливо обдивилися найближчі вулиці, але 

рукоятки так і не знайшли, Припустили, що її забрав злочинець. 

 У ніч після вбивства старший оперуповноважений відділу карного розшуку УВС Василь 

Стояновський не спав. Він сидів на за столом у черговій частині Новоукраїнського райвідділу 

міліції і переглядав книги обліку та реєстрації злочинів за кілька останніх років. Сподівався знайти 

якусь аналогію. Але не знаходив. Жодного нападу з ножем на жінок на темних вулицях міста у 

книгах не зареєстровано. 

—Уранці ми стали відпрацьовувати кілька версій, — пригадує Василь Никифорович. — 

Можливо, убивця — хтось із пасажирів автобуса, у якому їхала студентка? А, може, це хтось із 

місцевих, новоукраїнських, друзів, чи навпаки – недругів? Не виключали, що слід злочину міг 

починатися у технікумі у Кіровограді. Було ще з десяток версій, на перший погляд – нелогічних. 

Але у роботі розшуковця немає дрібниць. Тож ми шукали хоча б елементарну зачіпку. 

Аналізуючи поки що куці матеріали розслідування, оперативник дійшов висновку, що 

злочин скоїв хтось із місцевих. Стояновський припустив, що зловмисник міг якимсь чином 

проявити себе раніше. Наступного дня у пошуках злочинця працівники міліції обійшли десятки 
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вулиць Новоукраїнки, установи та трудові колективи міста. І не виявили жодної цікавої 

інформації. 

Перше інтригуюче повідомлення надійшло надвечір третього дня. Стояновський 

випадково зустрів жінку, яка спершу довго вагалася, а потім усе ж таки розповіла йому про 

аналогічний напад, який невідомий учинив на неї кількома місяцями раніше.   Жінка працювала на 

хлібозаводі. Після зміни поверталася пізно увечері додому.  Не було сумки, тож гарячу хлібину  

від негоди сховала під куртку на груди. На дорозі з темряви перед нею виріс невідомий чоловік і 

ударив ножем. На щастя, лезо попало у буханець і змінило напрям руху, не завдавши серйозних 

ушкоджень. Після удару нападник хутко зник.  А жінка, не відчуваючи ніг під собою, побігла 

додому. Вона була настільки налякана, що лише через тиждень розповіла про пригоду чоловікові. 

А до міліції так і не пішла. Жінка й зараз  боялася за своє життя. Під час розмови із Стояновським 

просила, щоб оперативник нікому не розповідав про замах на неї. 

— Я зрадів цій інформації, і водночас був шокований, — говорить Василь 

Стояновський. — Якби жінка відразу пішла до міліції і усе розповіла, убивства студентки могло б 

і не бути! 

Згодом оперативники виявили ще кількох жінок, на яких нападав на вулицях міста з ножем 

невідомий чоловік, і які також залишилися живи. І знову — жодна з них не пішла до міліції із 

заявою! 

Передостанній випадок стався з ученицею 9-го класу. Вона пішла увечері до подруги, 

понесла підручник з історії. У темному провулку на дорогу вибіг чоловік і махнув рукою з ножем, 

цілячись у груди дівчині. Та нападник послизнувся і не зачепив ножем жертву. Школярка підняла 

крик, який почули перехожі. Нападник злякався і утік. 

— Розповідаючи про цей замах, дівчина хвилювалася. Про інше говорила 

нормально, а тут починала заїкатися, що заважало їй точніше відтворити цю жахливу пригоду. 

Більше того, вона не була упевнена, що упізнає нападника. Назвала лише дві прикмети — 

невисокий та одягнений у шинель залізничника з білими металевими ґудзиками. Ця інформація й 

допомогла нам вийти на слід злочинця. 

Таким чином слідству удалося знайти до десятка жінок, на яких протягом останніх півроку 

за подібних обставин нападав чоловік з ножем, але яким, на відміну від студентки, пощастило 

залишитися у живих. Стало зрозуміло, що це серійний злочинець. Сьогодні таких преса, не 

очікуючи на судово-медичну експертизу, називає маніяками.  Такі зловмисники одержимі певною 

манією, у даному разі — переслідуванням жінок. І у своїй ненависті новоукраїнський злочинець 

не знав почуття міри. Оскільки маніяки рідко коли зупиняються самі і продовжують скоювати 

злочини до того часу, поки їх не зупинять, то Стояновський не виключав, що невдовзі міг бути 

черговий подібний злочин. Щоб його попередити, треба було знайти і затримати злочинця. 

Уночі у готельному номері Василь Никифорович відкрив підручник з кримінології і став 

звіряти по ньому ознаки злочинця з узагальненим портретом маніяка. Книга писала, що більшість 

злочинців виросли без батька або у сім’ї з домінуючою матір’ю. У дитинстві вони зазнавали 

насилля, іноді сексуального. На вигляд непоказні, замкнуті, соціально неадаптовані, відчувають 

свою неповноцінність, страждають різними комплексами. Працюють на малопомітній роботі. З 

кожним новим злочином усе більше вірять у свою безкарність…  Останнє найбільше налякало 

Стояновського. Треба було діяти, прискорити хід розкриття. 

Новоукраїнка — невеличке містечко, тож протягом наступного дня оперативники 

перевірили усіх чоловіків невисокого зросту, які ходили у шинелі залізничника. Один з них — 

слюсар-ремонтник Сергій. Колеги по роботі повідомили, що бачили, як він в обідню перерву 

точив здоровенного ножа. Це була відлюдькувата людина, зла і невідверта. Сергій уже розміняв 

четвертий десяток, та сім’ї ще не завів, проживав з матір’ю-учителькою. Жінка вона була 

дивакувата, занадто опікувалася своїм сином. Сусіди сказали, що у присутності матері Сергій 

почував себе пригніченим, бездумно виконував усі її вказівки, а потім відводив накопичену 
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енергію на тваринах, бив собаку без жодної причини. Напевне, через цю материнську опіку 

зненавидів усіх жінок.  

Для проведення очної ставки привели Сергія та запросили ще одного чоловіка у шинелі 

залізничника. У вікно із спеціального кабінету школярка уважно  дивилася на них і не могла 

зробити вибір. 

— Знаєте, а принесіть мені, будь-лакса, їхній одяг, може я, тільки не смійтеся, по 

запаху упізнаю. 

Дівчина уважно роздивилася шинелі та шарфи чоловіків, які лежали на стільцях у різних 

кінцях кімнати. Підійшла до однієї шинелі, нахилилася, принюхалася і пішла до іншої. Та лише 

схилила голову, як відразу відсахнулася. 

— Це той запах, це він… 

Залізничника відпустили, а до Сергія у кімнату зайшов Стояновський. У Василя 

Никифоровича уже не було сумнівів, що це він нападає на жінок, і що це він убив студентку. Але 

усе це лише підозри. Потрібно було у розмові випитати у Сергія, де рукоятка від ножа, 

безпосередній доказ його причетності до убивства. 

І Стояновському це вдалося. Сергій сам сказав про це, не усвідомлюючи суті поставленого 

запитання.  Спершу Василь Никифорович завів розмову про крадіжки електродвигунів і 

поцікавився у Сергія, хто б на його думку міг це робити, та чи не знає він електрика Петренка. 

Сергій відповів, що особисто не знай омий з цим чоловіком, хоча чув про його захоплення і золоті 

руки. Далі слово за слово, і підозрюваний заспокоївся. У якийсь момент розмови, коли 

оперативник помітив, що Сергій уже не контролює ситуацію, як це було раніше, у розміреному 

дружньому тоні запитав, куди він поклав рукоятку від ножа. На здивування, Сергій відповів: «У 

коробку з цвяхами…». І продовжив говорити про чоловіка, який збирає циркулярку, і якому 

потрібен електродвигун. 

Двоє оперативників, що спостерігали за цією бесідою, тихенько вийшли з кабінету і разом 

з понятими поїхали робити обшук у помешканні Сергія. А той відразу замовк, певно до нього 

дійшло, що проговорився. 

— Що? Рукоятку? Яку рукоятку? — запитав він, наче утопельник хапає останнє повітря. 

— Рукоятку від кухонного ножа, яким ти убив дівчину! — відповів йому 

Стояновський. 

 

 

ДАЛИ ПО ШАПЦІ 

У грудні 1967 року Кіровоградом прокотилася хвиля вуличних пограбувань. Двоє 

злочинців у вечірній час перестрівали одиноких перехожих і відбирали у них головні убори. Діяли 

вони переважно у мікрорайоні «5/5». Міліція активізувала свої дії з пошуку шапкарів, але 

результатів ці заходи не приносили. Щовечора лдо Ленінського райвідділу приходили потерпілі з 

непокритою головою. 

— Керівництво міськвідділу міліції дійшло висновку, що затримати грабіжників 

можна буде лише, коли вони клюнуть на приманку, у якості якого вулицями мікрорайону уночі 

ходитимуть перевдягнуті у цивільний одяг працівники міліції, — пригадує підполковник 

Стояновський, який на той час був першим заступником начальника кіровоградського 
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міськвідділу міліції. — Двом молодим офіцерам видали новенькі ондатрові шапки та по пістолету 

Макарова, які лише надійшли на озброєння міліції. 

Більше тижня з першими сутінками і до перших тролейбусів перевдягнуті оперативники 

кружляли у районі Комуністичного проспекту. Але грабіжники не звертали на них уваги, хоча 

грабунки не припинялися. І ось на десяту ніч офіцери вирішили завершити своє патрулювання о 

третій годині ночі. Їм набридло мерзнути на вулиці, та й вирішили, що злочинці уже давно лягли 

спати.  

І прорахувалися. Коли вони направлялися по домівках, то розійшлися на розі вулиць Карла 

Маркса і Єгорова. Одному треба було йти на Чечору, і він пішов униз до Інгулу. А іншому — на 

Клинцівську вулицю, тож він повернув наліво. І лише дійшов до вулиці Компанійця, як на нього 

напали двоє перехожих. Один збив міліціонера з ніг, а інший підібрав із снігу його шапку. 

Падаючи, оперативник дістав пістолета, але не зміг зняти його із запобіжника, щоб зробити 

попереджувальний постріл угору. Цим скористався один із нападників. Він вибив пістолета, а 

потім вистрілив з нього у живіт офіцеру… 

—Після цього ще з місяць міліція ловила шапкарів, — продовжує Стояновський. — В 

обкомі партії пригрозили — не знайдете, знімемо з вас погони. Та яким було наше здивування. 

Коли нарешті затримали грабіжників, які підстрелили міліціонера: ними виявилися два два слухачі 

школи вищої льотної підготовки! 

Після цієї надзвичайної події у ШВЛП поміняли усе керівництво, яке прогледіло серед свої 

слухачів злочинців, що майже три місці тероризували Кіровоград. Щодо пораненого офіцера, то 

він продовжив службу у міліції, сьогодні  перебуває на пенсії. 

 

 

ГЛЯДАЧ КИНУВ У ФУТБОЛІСТА ПЛЯШКУ 

Неадекватні глядачі були у всі часи. Не лише сьогодні можна побачити, що з трибун у 

футболістів летять сніжки, банани, запальнички, монети чи інші речі. Або ж хтось з глядачів, чи то 

від випитого алкоголю, чи просто психічно неврівноважений, вибігає на футбольне поле оголений. 

Подібна історія сталася під час матчу з львівським СКА. 

—Наша команда тоді виступала у 1-й зону класу «Б», — 

говорить Стояновський. — А було це, здається, у 1961 році. У 

другому колі, восени, «Зірка» приймала львівську команду СКА. 

У складі гостей було кілька хороших футболістів. Один з них — 

27-річний нападник Олександр Філяєв (на знімку), який за 

підсумками попереднього чемпіонату потрапив до списку 33-х 

кращих українських футболістів класу «Б». 

О. Філяєв 

Львів’яни йшли на четвертому місці, і були дещо 

сильнішими за господарів. Прудконогий Філяєв раз за разом 

відривався від нашого захисника. І це, звичайно, не подобалося 

вболівальникам, які зібралися на трибунах стадіону. Слід 

сказати, що трибуни як такої з боку заводу «Червона зірка» тоді 

ще не було. На полі, яке сьогодні вище стадіону, тоді стояв 

заводський цех. А цегляна стіна знаходилася у якихось кількох 

метрах від бігової доріжки. На стіні та на схилі збиралися вболівальники, насамперед підлітки, 

яким не вистачило місця на центральній трибуні. Прийшов подивитися цей матч і молодий 

робітник заводу, який всівся на стіні. Очевидно, він з колегами розпив пляшку горілки, і це додало 

агресивності. 
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Коли після чергового вдалого  фінта львів’янин Філяєв пробігав повз червонозорівця, той 

вирішив помститися йому за клопіт, який той завдає нашій обороні, і кинув скляну пляшку від 

горілки. Вона пролетіла метрів 20  і влучила в голову футболіста. Філяєв упав на газон як 

підкошений. З голови полилася  на траву кров. До футболіста під’їхала машина швидкої допомоги 

і повезла його до лікарні. 

—Хулігана міліція затримала і порушила кримінальну справу, — продовжує ветеран. — А 

тижнів через два на стадіоні відбулося виїзне засідання народного суду, на якому фанату-хулігану 

призначили 10 років позбавлення волі. Після того тривалий час вболівальники поводили себе на 

трибунах мирно, не кричали брутальних слів, хіба що лунали вигуки «суддю на мило». Покарання 

молодому вболівальнику, який кинув пляшку у футболіста, хоча й було суворим, але стало для 

інших наукою, що можна робити на стадіоні, а що ні. 

 

 

ЧОБІТКИ ІРКУТСЬКОЇ ВЗУТТЄВОЇ ФАБРИКИ 
5 грудня 1966 року в лісі поблизу Знам’янки виявили труп невідомої жінки, яку вбили, 

ударивши по голові тупим предметом. У лісі труп пролежав близько місяця. З’ясувалось також, 

що убита — немісцева жителька. 

Початкові слідчі дії із встановлення особи жертви та виходу на злочинців результатів не 

принесли. Тоді вирішили використати ту обставину, що потерпіла була взута в жіночі чобітки, 

виготовлені на Іркутській взуттєвій фабриці. 

Дирекція фабрики на запит із Кіровограда відповіла, що таку модель взуття вони 

виготовляли кілька років тому і для реалізації відправляли в райони Сибіру, Казахстану та 

Далекого Сходу. У всі міськрайоргани міліції цих регіонів з Кіровограда полетіли листи із 

вкладеними друкарськими листівками з прикметами потерпілої.  

І в лютому 1967 року з міліції міста 

Олександрівськ-Сахалінського надійшов 

протокол допиту громадянки Карасьової про 

те, що прикмети жінки, яку знайшли під 

Знам’янкою, збігаються з прикметами її 

доньки Карасьової Ольги Іванівни, 1940 року 

народження, яка проживала на Сахаліні, і 

влітку 1966 року разом з нею виїхала в 

Молдавію у гості до знайомих. У дорозі після 

Знам’янки у вагоні потягу познайомилася з 

молодим чоловіком, який назвався слідчим 

міліції з міста Первомайська Миколаївської 

області. Він обіцяв Ользі допомоги, якщо вона 

захоче, залишитися в цих краях. Молодий 

чоловік дав Ользі номер свого домашнього 

телефону, на який вона дзвонила з міста 

Котовська. А повертаючись додому на 

Сахалін, зійшла з потягу в Первомайську і 

зникла безвісти.  

Зважаючи на цю інформацію, 

оперативна група у Первомайську та Котовську переглянула мішки приготовлених для знищення 

квитанцій телефонних розмов і таким чином вийшла на вбивцю — О. Латанського, 1948 року 

народження, залізничника, який з метою пограбування убив жінку під Знам’янкою.  

Кіровоградський обласний суд призначив йому вищу міру покарання, яку потім Президія 

Верховного Суду УРСР замінила на 15 років позбавлення волі. 

Хід розкриття цього складного злочину описаний у журналі “Під прапором ленінізму”, 

його використовували у програмах підготовки студентів юридичних навчальних закладів. 

Вважають, що у багатосерійному телефільмі “Протистояння”, який знято за сценарієм відомого 

радянського письменника Юліана Семенова, епізод зі встановлення особи вбитої невідомої жінки 
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за чобітками, виготовленими на Іркутській фабриці, взято з практики роботи кіровоградської 

міліції по розкриттю вбивства Ольги Карасьової. 

Уперше за всю історію міліції Кіровоградщини наказом  Міністерства охорони 

громадського порядку СРСР від 28 квітня 1967 року за оперативну майстерність та 

наполегливість, виявлені при розкритті цього вбивства, нагороджені цінними подарунками 

працівники відділу карного розшуку управління охорони громадського порядку Кіровоградської 

області Г.В. Харічкін та М.Г. Смоляр, оперуповноважений карного розшуку Знам’янського 

райвідділу міліції О.О. Козаков та дільничний цього ж підрозділу М.Я. Нечипоренко. 

 
 

УБИВЦЯ ВИДАВАВ СЕБЕ ЗА ПРАЦІВНИКА КДБ 
31 травня 1966 року у лісі поблизу села Водяного Знам’янського району виявили труп 

жінки, за всіма ознаками — приїжджої, яку вбили з метою пограбування. Це, здавалося б, рядове 

вбивство, яких щорічно скоюють десятками, виявилося складним у розкритті у зв’язку з тим, що 

як убита, так і вбивця проживали за тисячі кілометрів від Знам’янки. 

У районі вбивства двічі ретельно оглянули велику ділянку місцевості, до чого залучали 

учнів школи Чорноліського ліспромгоспу. При цьому в старому окопі під листям виявили паспорт 

убитої — Світлани Васильєвої, 1941 року народження. Потерпіла була прописана в місті 

Нижньоукраїнську Іркутської області. 

Злочин розкрили через місяць. Вбивцею виявився І. Самофал, 1941 року народження. Він 

уже був судимий за вбивство у Херсонській області в неповнолітньому віці. Після умовно-

дострокового звільнення проживав у Красноярську, працював слюсарем на шовковому комбінаті. 

Злочин вдалося порівняно швидко розкрити завдяки встановленню, коли, яким поїздом і в 

якому вагоні виїхала Васильєва. Вияснивши у провідника вагону її попутників, оперативно 

знайшли їх, незважаючи на те, що дехто їхав за туристичною путівкою. В дорозі вбивця видавав 

себе за працівника КДБ. Однак один із пасажирів вагону, житель Красноярська, знав, що вбивця 

працює на шовковому комбінаті. З цього і почалося розкриття. Під час обшуку у квартирі 

Самофала знайшли речі Васильєвої… 

 
 

УБИВСТВО У СЕЛІ РІВНОМУ 

Увечері 12 червня 1968 року у Кіровограді було вбито дівчину, якій злочинець наніс 80 

ножових поранень. А коли 28 липня подібний за почерком злочин стався у селі Рівному 

Новоукраїнського району (там злочинець убив молоду жінку, нанісши їй 120 ножових ударів), ці 

справи об’єднали. Проте, незважаючи на великий обсяг роботи, який виконали оперативники, 

розшуки виявились безрезультатними.  

Та от через три місяці — нове вбивство у Рівному. Це сталося увечері 6 листопада. Вбивцю 

затримали завдяки тому, що в селі чергував наряд міліції. Начальник пожінспекції 

Новоукраїнського райвідділу міліції В. Збройчій та дільничний М. Костенко побачили, як того 

вечора за потерпілою йшов місцевий житель В. Дяченко. При затриманні у нього знайшли 

знаряддя вбивства. Одяг душогуба був у крові жертви. Обласний суд призначив йому вищу міру 

покарання – смертну кару.  

У ході слідства було встановлено, що ще в серпні 1967 року Дяченко скоїв у Рівному напад 

на односельчанку і наніс їй тілесні ушкодження. Однак працівники Новоукраїнського райвідділу 

міліції на даний випадок не відреагували. За це їх, звісно, покарали дисциплінарно. Але те, що 

нападник залишився на волі, мало трагічний наслідок — він позбавив життя трьох жінок. 

Слід сказати, що це не поодинокий випадок, коли неарегування працівників міліції на 

повідомлення про злочини призводило того, що підозрюваний скоював нові жорстокі злочини. 

Так, увечері 16 червня 1978 року житель села Маринополя Голованівського району В.В. 

Юхимович, 1951 року народження, обманним шляхом відвіз на тракторі в поле родичку своєї 

дружини, жительку селища Побузького, і з застосуванням фізичної сили зґвалтував її. Після цього 

зв’язав їй руки. Але потерпілій вдалося на ходу зістрибнути з трактора і втекти. Наступного дня 
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вона заявила про насильство щодо неї дільничному. Але той не надав повідомленню належної 

уваги і порекомендував жінці написати заяву до райвідділу внутрішніх справ. Потерпіла, 

побачивши таку байдужість працівника міліції, не стала нікуди їхати, розсудивши: добре, хоч 

жива лишилась. А Юхимович, відчувши свою безкарність, у 1978-1980 роках убив чотирьох 

жінок. За вироком обласного суду його розстріляли. 

 

 

ТРУП З ВІДРІЗАНОЮ ГОЛОВОЮ 
24 квітня 1969 рокуна полі, де підростала озима пшениця, між селами Семенасте, Захарівка 

та Рівне Новоукраїнського району, було виявлено оголене тіло жінки з відрізаною головою. 

Оперативна група, сформована із працівників міліції та прокуратури, знайшла зариті у землю одяг 

потерпілої, а трохи далі — голову з відрізаним носом, губами та вухами. Очевидно, що вбита була 

жінкою середніх років, стрункою і добре одягненою. 

Поки працівники прокуратури проводили огляд трупа та одягу вбитої, у всі найближчі 

населені пункти вирушили працівники міліції, щоб вияснити, чи немає серед місцевого населення 

безвісти зниклих жінок, а також перевірити усіх чоловіків, які недавно з’явилися в селах. 

Враховуючи, що вбивця одяг потерпілої заривав на вологій глиняній ділянці поля і 

повинен був забруднити свій одяг, перед працівниками міліції було поставлене завдання 

встановити, хто з місцевих жителів днями прав і можливо вивішував для висихання верхній одяг. 

Цей напрямок пошуку злочинця і відіграв вирішальну роль.  

Уже наступного дня встановили, що до громадянки Андрійченко, 1912 року народження, 

яка проживає на хуторі Вільний Гай у кількох кілометрах від місця вбивства, недавно приїжджав її 

далекий родич Л. Грабаненко, 1924 року народження. Його випраний одяг вона вивішувала для 

просушування. Погостювавши два дні на хуторі, Грабаренко зник. 

Перевірили особу підозрюваного. З’ясувалось, що у 1948 році він був засуджений до 25 

років позбавлення волі за бандитизм і вбивство жінки під час грабунку. І вже за гратами скоїв 

убивство двох в’язнів. 

Направлена на розшук Грабаренка група працівників відділу карного розшуку УВС, яку 

очолював І. Чуєнко, затримала його в Апостолівському районі Дніпропетровської області. Бандита 

було доставлено у Кіровоград і викрито у скоєному злочині. Потерпілою виявилась співмешканка 

Грабаренка, з якою він підтримував хороші стосунки до тих пір, поки не пропив усе її майно, а 

потім обманом відвів її в безлюдне місце і по-звірячому вбив. 

 
 

УБИВСТВО У ГАСТРОНОМІ № 1 

Увечері 30 травня 1972 року на вулиці Карла Маркса у Кіровограді до гастроному №1 

зайшли двоє п’яних чоловіків. Просуваючись до прилавку, вони розштовхували покупців на 

своєму шляху. Коли один із покупців зробив їм зауваження, п’яний ударив його ножем у груди. 

Поранення виявилося смертельним. У магазині піднялася паніка, а зловмисники вибігли на 

вулицю і втекли. 

Прилюдне вбивство у центрі міста викликало роздратування і гнів влади. Міліцію 

поставили “на вуха”. Але кілька днів пошуків, окрім прикмет злочинців, інших результатів не 

дали. Та й прикмети ці були дуже загальні: один вищий, інший нижчий.  

На  десятий день пошуків вирішили піти на хитрість. Оскільки вбивство вчинив один із 

двох розшукуваних, іншого можуть тільки притягнути до кримінальної відповідальності за 

недонесення про тяжкий злочин. А що, якщо внести розкол між ними? З цією метою виготовили 

листівку. У ній йшлося про те, що інший невідомий не буде притягнутий до кримінальної 

відповідальності, якщо добровільно з’явиться в міліцію і розповість про скоєний на його очах 

злочин та назве прізвище злочинця. 

Уночі у друкарні школи цивільної авіації віддрукувати 15 тисяч екземплярів листівки і 

вранці вона була вже на прохідних підприємств Кіровограда, де її роздавали робітникам. І це 
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спрацювало. Робітник агрегатного заводу з’явився з повинною і приніс ножа, яким убив чоловіка в 

магазині. Сказав, що якби сам не прийшов, то його б виказав товариш-п’яниця. 

 

 

КУЛЬКА З ПІДШИПНИКА 

Увечері 10 грудня 1972 року на вулиці Каховській у Кіровограді невідомий злочинець під 

час розбійного нападу пострілом з обрізу мисливської рушниці, зарядженою кулькою з 

підшипника, вбив студента інституту сільгоспмашинобудування і втік. 

Для розшуку злочинця були задіяні найкращі оперативники — 38 працівників міліції та 

чотири слідчих прокуратури. Роботою пошукових груп керували начальник відділу карного 

розшуку УВС Г. Харічкін та прокурор-криміналіст обласної прокуратури Я. Ципарський.  

 

На обласному телебаченні (зліва направо):  старший слідчий  обласної прокуратури Ю.М. 

Савковський,  прокурор-криміналіст Я.Г. Ципарський, начальник ВКР УВС Г.В. Харічкін, заступники 

прокурора області Г.Г. Черновалов та В.І. Легун. 

 

Відпрацювали за короткий час понад 50 версій, перевірили більше 60 осіб. У поле зору 

потрапив колишній житель села Родниківки Олександрівського району А. Крижний, 1950 року 

народження, який скоював крадіжки і якось украв мисливську рушницю у сторожа колгоспу. За 

інформацією його викрили, засудили, він відбуває покарання.  

Поїхали до села. Там дізналися, що Крижний із вкраденої рушниці стріляв по стовбурах 

дерев кульками розбитих підшипників. З місця позбавлення волі звільнений умовно-достроково і 

направлений на будови народного господарства у місто Красноперекопськ у Крим. Звідти на 

початку грудня 1972 року приїжджав до села, заїжджав  у Кіровоград до родичів.  

Родичі Крижного були порядними людьми. Вони сказали, що приїхавши, Анатолій щось 

ховав у своїй сумці. Увечері допізна гуляв вулицями Кіровограда. Ця інформація давала підстави 

для перевірки. Крижного затримали, привезли до Кіровограда. На підставі зібраних доказів його 

викрили у вбивстві студента. Зрозумівши це, Крижний зізнався у розбійному нападі й вказав 

район річки Інгулу, де він викинув у воду обріз рушниці. Згодом водолази знайшли його. Таким 

чином був завершений 50-денний розшук убивці безневинного хлопця. 
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А ГРОШІ ТАК І НЕ ЗНАЙШЛИ 
8 липня 1975 року, о четвертій годині ранку, у селі Луполовому Ульяновського району 

двоє невідомих злочинців проникли до контори колгоспу. Погрожуючи обрізом мисливської 

рушниці, зв’язали сторожа і з допомогою автогенного апарата відкрили сейф. Там була 91 тисяча 

рублів… 

Опитавши жителів села, насамперед тих, хто йшов уранці на роботу, вже наступного дня 

затримали одного із злочинців. Ним виявився місцевий житель В. Іванов. Він намагався втекти, 

але був затриманий. У Іванова вилучили три тисячі рублів із вкрадених грошей.  

Ще через кілька днів затримали і другого розбійника. У нього був обріз та велика кількість 

набоїв. Він ховався в підвалі одного із сільських будинків. При затриманні вчинив опір. Під час 

кількагодинних переговорів з працівниками міліції на заклики здатись він відповідав пострілами і 

вигукував, що не здасться, що за гріхи його все одно розстріляють. Коли для того, щоб витіснити 

його з підвалу, було застосовано пожежні водомети, він застрелився.  

Злочинцем виявився раніше кілька разів судимий рецидивіст Едуард Блінський з Донбасу. 

Вкрадених грошей при ньому не знайшли. Тривалі пошуки, під час яких навіть розбирали будівлі, 

результатів не дали. Куди він подів 88 тисяч рублів, так і зосталося таємницею.  

 
 

ВБИВСТВО У РІЗДВЯНУ НІЧ 
У ніч на 8 січня 1976 року в селі Мошориному Знам’янського району троє злочинців, серед 

яких була жінка, у Різдвяні свята, коли українці традиційно радо зустрічають будь-якого гостя, під 

виглядом колядувальників проникли до будинку інваліда війни Л.С. Молодченка, вбили його, 

побили до втрати свідомості дружину фронтовика і забрали гроші та цінні речі. 

До Мошориного прибула слідчо-оперативна група з міськрайвідділу міліції та працівники 

карного розшуку УМВС в області. Опитали жителів села, поговорили з пасажирами вечірніх 

автобусів, які прибули зі Знам’янки, і дізналися, що одним з можливих вбивць може бути М. 

Самброс, житель села Вершаки Чигиринського району Черкаської області, раніше кілька разів 

судимий.  

На Черкащину термінова виїхала опергрупа, яку очолив заступник начальника 

Знам’янського міськрайвідділу міліції Василь Хмель. До групи також увійшли начальник 

відділення карного розшуку Знам’янського міськрайвідділу В’ячеслав Титаренко та старший 

оперуповноважений відділу карного розшуку УВС області Анатолій Статовський.  

В умовах великого снігопаду працівники міліції на автомашині прибули у Вершаки пізньої 

ночі, знайшли будинок, в якому проживав Самброс. Два правоохоронці залишилися на вулиці, 

щоб перекрити шлях можливої втечі підозрюваного. А Василь Хмель з пістолетом в руці зайшов 

до будинку, де побачив убивць, які пиячили після розподілу награбованого. Працівник міліції 

наказав усім сидіти на місці. Але п’яні чоловіки з ножами у руках кинулися на нього, а жінка ледь 

не ошпарила міліціонера кип’ятком. Та рішучими діями той змусив злочинців відступити. У цей 

час до хати забігли його колеги, разом вони і пов’язали злочинців. 

Співучасниками Самброса були жителі міста Бар Вінницької області раніше судимий П. 

Коберник та його співмешканка А. Вітковська. Для Самброса та Коберника ці різдвяні гастролі 

стали останніми у житті. Таким був вирок суду. 

 

 

КОЛГОСПНА КАСА 

У ніч на 5 грудня 1961 року у селі Братолюбівка Долинського району обікрали касу 

колгоспу «Зоря комунізму». Забрали з сейфа близько 150 тисяч рублів. Контора колгоспу 

розташована обабіч жвавої автотраси Кіровоград-Кривий Ріг. Каса бухгалтерії на першому 

поверсі. Сторож, літня жінка, опівночі пішла додому і повернулася до контори через дві години. 

Припустили, що злодій скористався відсутністю сторожа, вийняв шибку у вікні, проник у 

приміщення каси, відчинив сейф, забрав гроші і тим же шляхом зник. Сторож повернулася, 

побачила розбите вікно в бухгалтерії і зателефонувала дільничному. 
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За кілька годин у Братолюбовці було повно міліції — з райвідділу та з Кіровограда. 

Подібна крадіжка у ті часи вважалася надзвичайною і начальник УВС в області Михайло Скирда 

поставив завдання якнайшвидше знайти злодія, а головне —  гроші. 

Експерт-криміналіст, який чаклував над сейфом, сказав оперуповноваженому карного 

розшуку УВС в області Стояновському, що сейф або ж був незамкнутий, або ж його відімкнули 

власним ключем, оскільки ніяких сторонніх слідів проникнення він не виявив. 

На третій день розшуків Стояновський отримав інформацію, що касирку у день крадіжки, в 

післяобідню пору, бачили у садку за автобусною зупинкою. Вона про щось розмовляла з жителем 

Дніпропетровська. А наступного після крадіжки дня цей чоловік у місцевому магазині 

розрахувався за покупку кількома купюрами, номери яких були з тих грошей, які вкрали з сейфу. 

Коли про це сказали касирці і показали акт вилучення грошей з магазину, вона зізналася, що 

розповіла знайому, коли уночі сторож відлучається з контори додому, і дала йому ключі від сейфу. 

Група оперативників відразу відбула до Дніпропетровська. Проте обшук у квартирі 

підозрюваного нічого не дав. Тоді вирішили зірвати деревяні дошки, якими була встелена підлога, 

— можливо господар під ними сховав вкрадені гроші. Але справа до цього не дійшла. 

Стояновський зупинив свій погляд на в’язці ключів на стіні у прихожій. Серед них був ключ від 

навісного замка. Йдучи до під’їзду, оперативник бачив на клумбі під вікнами кілька погребів, які 

вирили для зберігання овочів та консервації жителі будинку. Ключ підійшов до замка на одному з 

погребів. Оглянувши його, оперативники знайшли дві трьохлітрові банки з грішми, закручені 

залізними кришками… 

У 1970 році у кількох районах області обікрали каси підприємств та закладів. Спочатку 

злочинець ламав замки сейфів та металевих ящиків, і забирав з собою ці замки разом з грішми, а 

потім став відкривати замки, підбираючи ключі. Зокрема, з каси колгоспу «Заповіт Леніна» села 

Березівка Олександрійського району украв 12 800 рублів. 

А у ніч на 15 лютого 1971 року з каси колгоспу «Дружба» села Звірєве Новоукраїнського 

району украли 1826 рублів. Затримали ведмежатника через два тижні після цієї крадіжки. 

Працівники карного розшуку встановили, що злодій кілька разів заходив обідати до однієї з 

їдалень у Новоукраїнці. Її працівники назвали прикмети та допомогли намалювати фоторобот 

підозрюваного. Цей малюнок міліція роздала водіям усіх маршрутних автобусів. І один з них 

упізнав розшукуваного. 

Злодієм виявися житель Первомайського району Миколаївської області Олександр 

Поліщук. Він уже відсидів 10 років за крадіжки. Тричі тікав з установи виконання покарань. Коли 

вийшов на волю, то спершу украв зі школи у рідному селі малокаліберну гвинтівку і зробив з неї 

обріз. Потім убив охоронника пункту заготзерно і забрав його револьвер. Забрав пістолет і в 

охоронника цукрозаводу у Миколаївській області, якого теж убив. Як встановило слідство, 

затриманий скоїв понад 40 крадіжок на території Миколаївської, Одеської та Кіровоградської 

областей. За вироком суду його розстріляли. 

 

 

А СЕКС У НАС УСЕ-ТАКИ БУВ… 

Люди старшого віку пам'ятають радянсько-американський телеміст Бостон-Ленінград у 

1986 році, одному з перших років горбачовської перебудови. А якщо хто і не бачив його особисто, 

то чув відповідь ленінградки Іванової, яка на запитання щодо сексу в СРСР відповіла з позицій 

комуністичної моралі: «А сексу у нас немає!» 

З ідеологічної точки зору ця відповідь, звичайно, була ідеальною, а от щодо реальності — 

то далеко від істини. Адже ніщо людське не було чужим і радянським людям. Яскраве 

підтвердження цьому — кримінальна історія 50-річної давності, яку розповів на початку 2000-х 

років полковник міліції у відставці Віктор Петрович Краснокутський. 
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— Перебираючи свій архів, я випадково знайшов фотографію, про яку давно забув, — 

сказав Краснокутський. — Вона свідчить про майстерність фотографа, який зумів у темряві з 

допомогою фотоспалаху висвітити дрібні деталі. Особливо вражають злякані очі жінки. 

— Здається це було у 1974-му, а може у 1975 році, —  продовжив ветеран. — Я тоді 

працював слідчим у щойно створеному Кіровському райвідділі міліції. Мене  викликав начальник 

і доручив розслідувати одну, як він сказав, вельми делікатну справую. «Про неї ніхто не повинен 

знати!» — застеріг він наостанок. 

А справа ця була заведена після зізнання своєму чоловікові жінки бальзаківського віку, 

учительки школи з Новомиколаївки. До неї увесь навчальний рік чіплявся директор. Проте вона 

усіляко уникала його натяків на інтимну зустріч. Та директор уперто домагався свого і врешті-

решт домігся. Одного дня жінка здалася. «Нічого зі мною не станеться, але може він відчепиться 

після цього», — подумала учителька. І одного дня після педнаради зголосилася усамітнитися з 

директором у сосняку, що у районі Лісопаркової зупинки на Новомиколаївці. Знайшовши затишне 

місце подалі від сторонніх очей, директор вправно постелив на траву газету «Правда» і зайнявся 

на ній грішним ділом з учителькою. 

Коли пролунали перші зойки жінки, серед гілок сосни блимнув спалах. Потім захрустіли 

гілки, та ще за мить почувся тупіт ніг невідомого утікача. Вероніка Петрівна та Іван Іванович, 

назвемо їх так, швидко підтягнули штани, зібрали свої речі і по черзі вийшли з кущів на автобусну 

зупинку… 

«Жах, більше цього не повториться!» — докоряла собі вдома жінка. Але жах на цьому не  

закінчився, він тільки розпочався для Вероніки Петрівни. 

Наступного дня учителька спершу не знайшла свого паспорта (вона ще не знала, що його 

вкрав з її сумки фотограф у сосняку), а увечері витягнула з поштової скриньки листа. У ньому 

була фотографія та аркуш паперу. Поглянувши на знімок, Вероніка Петрівна імпульсивно 

пошматувала його і спалила на кухні. А потім прочитала коротенького листа. Зміст його був 

приблизно таким: «Якщо не хочете, щоб ваші фотографії побачили чоловік, діти та колеги, 

покладіть 300 рублів у конверт і вкиньте його завтра о 15-й годині в урну для сміття біля входу на 

стадіон «Зірка» з боку вулиці Гагаріна». 

 

Позичивши під надуманим приводом гроші у колег, чим дуже здивувала їх, — Вероніка 

Петрівна ніколи не мала проблем з грішми, жінка виконала вимогу невідомого шантажиста. 

Але й на цьому справа не закінчилася. За першрим листом невдовзі надійшов другий. 

Тепер фотограф вимагав уже 400 рублів… 

Подумавши, жінка наважилася покаятися у скоєному своєму чоловікові, кадебісту. 

Після того, як у вказану в листі годину Вероніка петрівна вкинула в урну конверт з грішми, 

до урни відразу підійшов хлопчина, витягнув з урни конверт і поніс його на стадіон. Де на одній з 

трибун на нього чекав літінй чоловік. Його й затримали правоохоронці. 
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Це був фотограф-аматор, що шантажував не один десяток кіровогрдок і кіровоградців, які 

«плигали у гречку» у сосняку на Лісопарковій. 

—Шантажист виявився майстром профтехучилища, говорить полковник. На роботі його 

знали як палкого фотоматорап. Чоловік був штатним училищним фотографом. Без його Кижєва не 

обходився жодний захід. Для занять фото справою керівництво навіть виділило йому приміщення 

під лабораторію. Якби тільки знав директор училища, що там проявля і друкував Петро 

Петрович… 

Під час огляду фотолаюлраторії працівники міліції знайшли фотоплівки та фотографії на 

одну і туж тему, тільки з різними діючими особами. Усі знімки були зроблені у Лісопарковій. 

Навряд чи міщани здогадувалися наскільки популярним був у любителів занять сексом  на 

стороні. 

Я вже не пам’ятаю точно скільки пар коханців зафіксував об’єктив Києва нашого майстра. 

Здається десятків Але по справ проходила лише половина з них. Одних не змогли встановити, інші 

відмовилися свідчити – для чого соромитися. Були й такі як дружина кегдебіста, через якого й 

вийшли на шантажиста, кого не бажано було афішувати. До речі, перебираючи фото у лабораторії 

я наткнувся на одну, на якій впізнав свого знайомого директора технікуму. Каюбся. Цей знімок я 

приховав від слідства — все таки це був мій товариш, солідна і порядна людина. Ось він власне 

цей знімок і став ініціатором даної публікації Але й сьогодні вражає якість знімка. З нього можна 

прочиати навіть заголов передовиці Правди під кожанкою А погляд сполоханої іжнки. Вона 

усвідомлює що потрапила у халепу, але ще не розуміє у яку… 

Слухання справи було закритим, це й зрозулоо, адже йшов 1975 рік. Якщо у 1986 році у 

нас ще не було сексу, то де йому було узятися у застійному році. Майстру шантажисту суд 

призначив чотири роки ув’язнення У профтехучилищі так ніхто  не дізнався, що н зним трапился 

насправді — усі вважали, що він звільнився з роботи у зв’язку з переїздом… 

 

 

БАНДА ТАЛДИ-КАЗАКА 
Удень 5 вересня 1985 року на дорозі неподалік села Червонокостянтинівка Петрівського 

району двоє невідомих чоловіків пострілами з ручного кулемета і пістолета зупинили автобус, у 

якому касир колспу «Росія» везла 40 тисяч рублів. Увірвавшись до салону, зловмисники забрали у 

жінки сумку з грішми, сіли на мотоцикл «Ява» і поїхали. 

Обставини скоєного злочину, шлях відходу злочинців та близькість до Кривого Рогу дали 

підстави висунути оперативникам версію, що розбійний напад вчинили жителі цього міста. Туди й 

була направлена основна оперативно-пошукова група, до якої увійшли заступник начальника 

відділу карного розшуку УМВС в області Віктор Литвиненко, досвідчені працівники карного 

розшуку Олександр Шевченко, Веніамін Янішевський та ряд інших. 

Протягом чотирьох місяців працівники міліції перевіряли дані про осіб, які схильні до 

скоєння розбійних нападів. При цьому особливу увагу звертали на тих із них, хто купував 

вогнепальну зброю та боєприпаси. Наприкінці грудня 1985 року в поле зору оперативної групи 

потрапив такий собі В. Косолапов, 1956 року народження. Як було встановлено, шість років тому 

Косолапов з метою пошуків зброї займався розкопками окопів у місцях боїв минулої війни і 

знайшов ручний кулемет Дегтярьова, який віддав  своєму товаришеві Станіславу Талді, котрий 

проживав у Кривому Розі. Згодом Косолапов здогадався, що Талда та його спільники скоюють 

злочини, що ватажок групи причетний до раптового зникнення свого не дуже стійкого товариша 

Мусіна, а коли почув про розбійний напад на касира колгоспу, вирішив, що і цей злочин є справою 

їхніх рук. 

В якийсь момент Косолапов помітив, що за ним хтось стежить (то були працівники 

міліції). Подумавши, що його хочуть прибрати бандити з групи Талди, він пішов до міліції і 

виклав усе, що знав про злочинців. Швидка перевірка підтвердила все, що розповів Косолапов. З 

цього моменту і розпочалися заходи з ліквідації значної і небезпечної банди. 
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          17 січня 1986 року оперативна група під керівництвом начальника УМВС в області Віктора 

Марусенка та його заступника Олександра Глушка з допомогою працівників міліції Кривого Рогу 

затримала і викрила у злочинах ватажків банди С. Талду і В. Казака та п’ятьох активних  

співучасників. При затриманні було вилучено кілька стволів зброї. 

Коли стало очевидним, що вийшли на стійку, добре озброєну банду, члени якої скоїли не 

один десяток злочинів, для розслідування її злочинної діяльності з УВС та з райвідділів міліції 

були викликані додаткові сили, у тому числі група слідчих на чолі з начальником слідчого відділу 

Анатолієм Сасімовим, а також досвідчені оперативники Валентин Шемет, Петро Пархоменко та 

інші (усього близько двадцяти осіб). Згодом, коли вийшли на злочини, скоєні в інших областях, 

заходами керував заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Чистяков. Усього по 

банді Талди-Казака було заарештовано 13 осіб, яких викрили у вчиненні 99 злочинів. 

У ході розслідування справ по основній банді міліція вийшла на злочинні групи І. Косюка 

(у складі дев’яти осіб), на рахунку якої 75 злочинів, А. Песиголовця (у складі семи осіб), яку 

викрили у 37 злочинах, Л.Д. Мазая (у складі двох осіб), яка вчинила 16 злочинів.  

Усього по чотирьох бандах притягнули до кримінальної відповідальності 82 особи, 

причетних до 223 злочинів, у тому числі трьох вбивств, шести розбоїв, чотирьох грабунків, 149 

крадіжок та ряду інших злочинів. У бандитів вилучили 39 стволів вогнепальної зброї, у тому числі 

два кулемети, два автомати, 10 гвинтівок, сім пістолетів та револьверів, дев’ять гранат, понад три 

тисячі набоїв, вибухівку, 43 одиниці холодної зброї. 

З метою відшкодування спричинених бандитами збитків вилучили понад 30 тисяч 

карбованців готівкою, вісім легкових автомобілів, велику кількість золотих та срібних виробів і 

предметів антикваріату, було описано майна на 40 тисяч карбованців. 

До цієї історії тривалий час вважали, що останньою бандою, ліквідованою на 

Кіровоградщині, була злочинна група Реги, яку заарештували навесні 1965 року у 

Новоархангельському районі. 

 
 

ПЕРШИЙ ВИПАДОК КІДНЕПІНГУ В УКРАЇНІ 
Навесні 1989 року у місто Знам’янку з усієї України приїхали 772 правоохронці. 

Розслідування викрадення 9-річного Романа Башняка, за якого вимагали 1500 рублів, очолив 

замміністра МВС УРСР Олексій Чистяков. Вважається, що це був 

перший випадок кіднепінгу в історії радянської України. 

          23 березня бабуся не забрала хлопчика зі школи, бо  поїхала на дачу. Після уроків хлопчик 

зайшов у сусідню зі школою їдальню, де працювала його хрещена. Рома запросив її на свій день 

народження - 26 березня йому мало виповнитися 9 років. Жінка бачила школяра останньою. 

О шостій годині вечора батьки Роми біля дверей квартири знайшли дивне послання, в 

якому йшлося про те, що їх сина викрали і вимагають за його життя 1500 рублів. 

—  Я не повірила своїм очам. Я не мала таких грошей! 30 рублів авансу та 30 копійок у 

гаманці, —  втираючи сльози, каже Валентина Петрівна. —  Але ми знайшли ці півтори тисячі 

наступного ранку, я прийшла з ними на зустріч до готелю о п'ятій вечора, як говорилося в записці, 

але ніхто не з'явився. А потім мене потягнуло туди… 

         Ноги самі привели жінку до напівзруйнованого будинку, повз який щодня дорогою зі 

школи проходив її синочок. Саме там підлітки за кілька хвилин до її приходу виявили тіло 

школяра. Міцно пов'язана  мотузкою, електричним шнуром і дротом, з насунутою на обличчя 

вовняною шапочкою дитина лежала на горищі старого будинку. 

        Згодом московські судмедексперти, яким відправили органи дитини на дослідження, 

встановили: хлопчик помер добу назад о 16.50. (Виходить, коли батьки отримали записку, дитину 

вже не було в живих). Слідів насильства на тілі не знайшли, тому дійшли висновку: задихнувся. 

Мабуть, діафрагма хлопчика була дуже туго перев'язана і він не міг нормально дихати, а тут ще й 

шапочка на обличчі. 

Ховали хлопчика у день його народження. З дитиною прощалося все місто. Гроші, які були 

приготовлені для вимагачів, кинули у могилу.  

Нещасна мати вважає, що злочинці хотіли викрасти іншу дитину, але переплутали. У 

сусідньому під'їзді в такій же квартирі жив тезка та однолітка її сина. І тато в нього Анатолій, і 

мати Валя. Тільки їхня родина багатша. 
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У тому, що Рома загинув, є й вина правоохоронців, упевнена мати загиблого. Міліціонери 

їздили автомобілем Знам'янкою з сиренами і  могли злякати злочинців, адже в записці викрадачі 

попереджали: підете до міліції - сина живим не побачите. 

Пошуки хлопчика з мигалками коштували місцевому начальнику міліції посади. А 

розслідувати справу взялися найкращі детективи України. 

Маленьку Знам'янку поділили на п'ять секторів. Вбивць шукали не лише на вулицях, а й у 

бібліотеках. Справа в тому, що, вчитавшись у записку від викрадачів, міліціонери з подивом 

зрозуміли: та це ж послання з новели «Вождь червоношкірих» О'Генрі! 

 

 
  Єдиною зачіпкою слідства була записка злочинців, по суті, дуже схожа на уривок із книги О'Генрі 

«Вождь краснокожих»… 

 

Книгу почали шукати у всіх бібліотеках Знам'янки. Нарешті збірку оповідань, з якої 

переписали послання, знайшли. Почали перевіряти всіх, хто брав читати книгу, але знову 

опинилися у безвиході. 
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—  Спочатку у викраденні підозрювали трьох підлітків, які знайшли тіло Романа Башняка, 

—  згадує Михайло Вихрист, який у 1989 році був заступником начальника УВС у 

Кіровоградській області з оперативної роботи. —  Бо туди, на дах, не так просто потрапити. До 

того ж на дитині не знайшли слідів, які б залишилися, якби його тягли на горище. З'явилося 

припущення, що хлопчика заманили… 

Але кого б дитина не злякалася? Три хлопці 14-15 років постійно каталися поблизу 

велосипедом. А школяр щодня ходив повз покинутий будинок від бабусі додому. 

—  Хлопців допитали, і не раз, але вони казали, що нічого не знають, —  продовжує 

Михайло Пилипович. —  Прямих доказів, окрім записки, не було. Але писали її друкованими 

літерами, і довести, хто автор, було складно… 

Вивчаючи вузли на мотузках і проводах, якими обмотали дитину, лікарі зазначили: 

викрадач занадто туго і багато разів обмотав дитину, причому зробив це імпульсивно, не думаючи, 

що буде потім. І, як не дивно, здирник вузли крутив майстерно, ніби був із цим пов'язаний 

професійно - альпініст, наприклад, або моряк. А ще тіло малюка обклали паперами, камінням, а в 

ногах та навіть на животі були дитячі іграшки. «Наче поховання влаштував» - зазначили у звіті, 

складаючи психологічний портрет, судові психіатри, припустивши: злочинець міг мати психічні 

розлади. 

Слідство тривало кілька місяців, справа розпухала, а винних у смерті Роми не знаходили. 

Слідчих збивали зі сліду і масові зізнання: 12 людей обмовили себе і зізналися у вбивстві дитини. 

На думку матері хлопчика, до справи були причетні діти великого начальства і тому 

злочинців не знайшли. 

—  Це був незвичайний та незнайомий злочин для нас, —  через двадцять років зізнавався 

Олексій Чистяков, 1989 року заступник міністра МВС УРСР. —  Я був глибоко розчарований 

кваліфікацією наших експертів-почеркознавців. Спочатку записку вивчав один фахівець, потім я 

зібрав усіх найкращих – провели бригадну експертизу. Але хоча більшість досліджень вказувала, 

що послання зробив конкретний підозрюваний, графологи не взяли відповідальність  підтвердити, 

що він причетний до написання тексту. Йдеться про людину без постійного місця проживання, 

схованку якої ми знайшли за 8 кілометрів від Знам'янки у Чорному лісі. Відбитки пальців цього 

чоловіка були на знайденому на горищі зошиті, з якого здирник вирвав аркуш і написав записку 

батькам. 

Переконавшись у безпорадності почеркознавців, Олексій Чистяков відправив до Москви 

кур'єра із запискою викрадачів до ясновидця! 

—  За моїм дорученням на зустріч поїхав підполковник міліції. Надав фотографії (поклав їх 

зворотним боком на стіл, щоб не видно було осіб) та записку. Ясновидець вказав на 

підозрюваного. І повідомив кілька деталей злочину, —  згадував Олексій Микитович. 

Але слова екстрасенса хоч і переконали слідчих у їхній правоті (він вказав на фото того 

самого бомжа з Чорного лісу), не можна було використовувати як доказ. 

Цілий рік 772 правоохоронці билися над загадкою, але марно. Нагадування про сізіфову 

працю —  15 томів, які сьогодні лежать в архіві. Сотні підозрюваних, тисячі відбитків пальців, 

детальний аналіз мотузок та вузлів, якими обплутали дитину…  

Але в першій в історії України кримінальній справі про кіднепінг так і не було поставлено 

фінальної точки. 

 
 

ОДНИМ АБЗАЦОМ  

      1920 рік 

*Кримінально-розшукова міліція Олександрійського повіту почала функціонувати з 1 

березня 1920 року. 8 грудня того року помічник начальника карного розшуку Олексій Лопата 

застрелив начальника міліції Інокентія Графського. Той начебто намагався зґвалтувати двох 

жінок, яких затримали за підозрою у скоєнні злочинів. 

1922 рік 

*Повітова газета за 4 березня повідомила, що єлисаветградський кримінальний розшук за 

«гарячими слідами» розкрив крадіжку мануфактури на 138 мільйонів рублів. Злодії проламали 

стіну у приміщенні бази об’єднання “Швейник”. Усі учасники озброєної групи були арештовані, а 

більша частина вкраденого вилучена. 
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*Восени повітовий карний розшук провів рейд по боротьбі із самогоноварінням у семи 

волостях. У результаті вилучили 134 самогонних апарати, 125 відер самогону, 20 діжок закваски. 

У селі Олександрівка Маловисківського району самогон гнали у приміщенні церкви. 

*Місцеві газети постійно писали про затримання грабіжників, конокрадів, квартирних 

злодіїв, а раз на місяць друкували детальні дані про стан боротьби із злочинністю загалом у повіті. 

Коли газети хвалили роботу карного розшуку, то стаття мала назву “Карний розшук не спить!”, а 

коли критикували — “А чи не спить карний розшук?” 

*У селі Сасівці Компаніївського району троє осіб вкрали корову. Їх догнала група, до якої 

входило десятеро селян та два міліціонери. Двох грабіжників селяни вбили, третього доставили до 

районної міліції. 

*4 квітня у селі Покровське міліція затримала вісьмох грабіжників, серед яких була одна 

жінка. В одного з бандитів знайшли десять чужих документів, усі на різні прізвища. Селяни 

відбили злочинців у міліціонерів і розстріляли їх. 

1923 рік 

*Почастішали випадки, коли бандити маскувалися під червоноармійців, міліцію чи ДПУ, 

безпосередньо заходили в населені пункти та наближалися до підрозділів на близьку відстань і 

раптово відкривали вогонь. У серпні, щоб не допускати таких явищ, начальник особливої групи 

ДПУ на станції Знам’янка для опізнання своїх на відстані на кожний день розробляв умовні знаки 

і розсилав у всі загони. Наприклад, на 21 серпня умовними знаками були: запит — гвинтівку 

підняти вгору горизонтально, відповідь — гвинтівку опустити вниз горизонтально. На 22 серпня: 

запит — підняти фуражку над прикладом, відповідь — фуражку в руці опустити вниз. 

1924 рік 

*У квітні у Зінов’євську викрили та передали до суду групу спекулянтів, яку очолювали 

Коган, Трупников та Мальований. Вони прикривалися створеним кооперативом, який почав 

роботу у 1924 році, брали гроші в банку у кредит, купляли за них у Москві тканину і продавали її 

за спекулятивними цінами. Окружний суд засудив до різних строків позбавлення волі 16 учасників 

цієї групи. 

*У травні у селі Костянтинівці Знам’янського району уже вкотре обікрали магазин. Із 

Зінов’євська туди була направлено оперативну групу із собакою. На місці крадіжки знайшли 

шапку, яку, напевне, загубив злодій. Усіх жителів цього невеличкого села зібрали на площі. 

Собака почула в одному із чоловіків злодія і накинулася на нього. Чоловік злякався і розповів, що 

магазин обікрав  разом з двома односельчанами. Крадене знайшли в їхніх хатах. 

*На початку серпня жителі села Левківки Новоархангельського району Федір Мельничук 

та його 22-річний син Терентій у пошуках своєї телиці прийшли у Новоархангельськ. Пішли по 

різних вулицях, розпитували громадян. Терентій додому не повернувся. Його розшук не приніс 

результату. Через три тижні на кладовищі у Новоархангельську знайшли спочатку частини тіла 

людини, які тягали собаки, а потім і яму півтораметрової глибини, в якій труп був присипаний 

землею. За залишками одягу в трупі упізнали Терентія. Невдовзі Новоархангельська райміліція 

затримала банду Михайла Доманського та Леонтія Браницького у складі 12 осіб, яких підозрювали 

в озброєних нападах на будинки громадян. У ході розслідування знайшли вбивць Терентія 

Мельничука. З’ясувалося, що того спекотного дня, після кількох випитих пляшок, Браницький та 

Доманський на одній з вулиць Новоархангельська побачили немісцевого юнака. Дізнавшись, що 

він з Левківки, сказали, що відведуть його до селищної ради. Але завели Терентія до будинку 

свого співучасника Блакитного. Там Браницький став бити юнака під приводом, що той начебто у 

числі інших селян у 1924 році в Левківці намагався вчинити над ним самосуд, і що йому чудом 

тоді вдалося врятуватися. Потім Браницький пострілом у лоб з револьвера вбив Терентія, а його 

труп вночі разом із співучасниками виніс на кладовище і прикопав. 

*Жорстокий злочин було вчинено у селі Диківці у ніч на 3 липня. Невідомі злочинці 

проникли у будинок селянина Пащенка, задушили його, а також дружину, 16-річного сина Івана та 

Зінаїду Куценко, яка проживала у цій сім’ї. Забрали усе, що можна було винести, а потім 

підпалили будинок.  
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*21 листопада у контору Іванівської економії Ровенського району, стріляючи з револьверів 

та обрізів, увірвалася група злочинців, які пограбували касира Маловисківського цукрозаводу, що 

прибув у село для виплати зарплати. У нього забрали 8547 рублів та револьвер. Оперативна група 

встановила, що інтерес до видачі зарплати виявляла група селян. Невдовзі були затримані жителі 

села Іванівки Григорій Фандєєв, Петро Почесенко. Гнат Невдаха із Семенастого, Пилип Іржов й 

Іван Яриш із Злинки та ряд інших, усього 18 осіб. У них вилучили майже всі украдені гроші, 

кілька револьверів та обрізів. Банду викрили у двох десятках озброєних нападів на будинки селян, 

магазин та склади, Злинську поштову експедицію, де було вбито поштаря Юхима Грушина. При 

ліквідації банди Гнат Невдаха застрелився, інших засуджено вироком Надзвичайної сесії 

окружного суду. 

1925 рік 

* Уночі з 9 на 10 січня у місті Зінов’євську було вчинено напад на постового міліціонера 

Нафтеля. Він охороняв млин по вулиці Покровській. Напали троє озброєних чоловіків. Нафтель не 

розгубився, сховався за будку і почав стріляти у невідомих із гвинтівки. Цю стрілянину почув 

міліціонер Григор’єв, який стояв на сусідньому посту. Він поспішив на допомогу товаришеві. В 

результаті перестрілки міліціонери одного бандита вбили, інші двоє утекли. Убитим виявився 

Сева Дєбров, якого міліція розшукувала за вчинення ряду зухвалих злочинів. 

*20 березня у Знам’янці невідомі розклеїли листівки із незрозумілим текстом: “Геть 

безбожників, хай живе Франція!” 

*У липні Зінов’євський карний розшук виявив у місті підпільну майстерню з виготовлення 

печаток, штампів та обліково-кінських карток, які використовувала група злодіїв-конокрадів. 

Влаштував цю майстерню якийсь Кадигроб. При обшуку у ній вилучили 227 готових карток. Було 

встановлено зв’язок злочинців з конокрадами Бобринецького, Устинівського та ряду інших 

районів. Затримали 17 учасників банди, знайшли і повернули потерпілим 21 вкраденого коня.  

*Уночі 25 грудня в селі Лелеківка троє озброєних злочинців з метою пограбування 

проникли до будинку громадянина Никифора Демури і вбили його, а також задушили його 13-

річну доньку Євгенію. Дружині Тетяні нанесли 11 ножових поранень. Знайшли в будинку 113 

рублів та забрали деякі речі господарів. Але втекти душогуби не встигли. Нагодилися сусіди 

потерпілих та працівники міліції. Злочинцями виявилися Степан Лобан, Федір Сухарєв та Федір 

Васильєв. Останній при конвоюванні намагався втекти і був поранений. 

1926 рік 
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*У ніч на 12 грудня неподалік села Гапсиного (тепер Олександрівка) Маловисківського 

району невідомі озброєні злочинці, які їхали на парокінній підводі, напали на жителів села 

Новогригорівки Павла Беспалова та Романа Буханенка, що везли на двох підводах товари у 

Хмельове. Незважаючи на прохання не вбивати (в одного з потерпілих недавно померла дружина, 

залишилося десятеро дітей, а він був єдиним годувальником), бандити накинули на шиї селян 

мотузяні зашморги, прив’язали до підводи і тягнули волоком по кругу, аж поки у одного не 

відірвалася голова, а другого не задушили. Потім товари перевантажили на свою підводу, 

обсипали трупи тютюном і поїхали. Один із жителів Гапсиного бачив увечері, як по дорозі за 

потерпілими з боку Великої Виски їхала підвода, в яку була запряжена пара вороних коней. На 

підводі сиділи четверо чоловіків, зодягнутих у плащі. Інший селянин вказав на місце, де знайшов 

нову калошу, яку загубив один із злочинців. Сліди привели до Великої Виски, де 15 грудня 

затримали місцевих жителів Івана Дарієнка, Павла Стеценка та Павла Макаренка, а в Зінов’євську 

було арештовано організатора банди Івана Пісчанського, який утік туди. Надзвичайна сесія 

окрсуду  під головуванням начальника Зінов’євського ДПУ Окруя призначила усім чотирьом 

бандитам вищу міру покарання. До тривалих термінів позбавлення волі засуджено ще ряд осіб. 

1927 рік 

*У Підвисоцькому районі невідомі злочинці систематично скоювали підпали будинків та 

інших будівель. У вересні міліція затримала підозрюваних у цьому дев’ятьох місцевих жителів, 

зокрема Леонтія Дзигу та братів Рубриків. 

1930 рік 

*У міліції округу служили п’ять жінок. Одній з них, міліціонеру Устинівської райміліції 

Щукіній в газеті “Червоний шлях” за 8 березня присвячена замітка “Жінка – непоганий 

міліціонер”. Щукіна швидко освоїла тяжку чоловічу роботу і разом з чоловіками-міліціонерами 

добросовісно й успішно виконувала свої обов’язки. 

1932 рік 

*Восени 1932 року на Ровенській дорозі озброєні бандити вчинили ряд пограбувань. 

Останнє було  скоєне 16 жовтня. Приблизно за 13 верств від Зінов’євська два злочинці, з 

револьвером та обрізом, напали на жителів села Аненського Трифона Великого та Івана Лисенка, 

які разом з дружинами поверталися додому з міста. Потерпілі звернулися за допомогою до 

найближчого села Іванівки. Голова сільської ради В. Шварук швидко зібрав з десяток селян. 

Озброївшись мисливськими рушницями, вони на підводі та верхи на конях стали переслідувати 

грабіжників. Злочинці, побачивши погоню, засіли за мостом і почали стріляти. Але селяни 

оточили міст з усіх боків і обеззброїли та затримали грабіжників. Ними виявилися Іван Остапенко 

та Федір Сидоренко із села Вишнякового. Під час доставлення до сільської ради Сидоренко лезом 

перерізав собі горло і помер від втрати крові. А Остапенка передали у Зінов’євськ до карного 

розшуку.  

*У зв’язку з голодом у Зінов’євську почастішали напади на магазини, які торгували хлібом 

та іншими продуктами харчування. Особливо дісталося торгівельним точкам так званого тоді 

«Закритого Червонозорівського робітничого кооперативу» та «Центрального робітничого 

кооперативу». У ніч на 3 червня по вулиці Леніна скоєно озброєний грабунок магазину з 

убивством сторожа Ф. Мочули. А у січні-лютому 1933 року були пограбовані магазини на 

Кущівці, по вулиці Садовій, та знову по вулиці Леніна. Сторожів побили та зв’язали. У ніч на 9 

лютого 1933 року з обрізу обстріляли наряд міліції, який їхав на підводі в районі Вознесенської 

церкви. В ту ніч грабіжників затримали на Кущівці. Усі вони — Матвій Любецький, Павло 

Малашевич, Микола Луговий та Юхим Бекташев, віком 25-30 років, ніде не працювали. Першим 

трьом, які вже були судимі, суд призначив розстріл, Бекташева відправили у концтабір на 10 років.  

1933 рік 

*У 1933-34 роках у Кіровському та сусідніх районах діяла жорстока банда. З метою 

пограбування в Бобринецькому районі бандити вбили громадянина Ткача та поранили Орлова. У 

Кам’янському районі вбили жителя села Івангорода Вихреста, забравши у нього корову. На дорозі 

до Воронівки напали на робітника радгоспу Іванчука, зв’язали йому руки, кинули в глибоку 

криницю. Побачивши, що чоловік живий, стріляли по ньому і закидали камінням. Лише дивом він 

залишився живим. Ці ж бандити на Рівненській дорозі поранили поштаря Акимова, роздягнули і 
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зарили його в сніг. Там же бандити роздягнули перехожого Тищенка та змусили бігати голим по 

снігу, стріляли йому вслід. Через тиждень бандитів затримали. 

1934 рік 

*Начальником Кіровського міського відділу НКВС працював Дмитро Медведєв, 1898 року 

народження. Збереглися фотознімки, на яких він разом із міліціонерами на будівництві міського 

стадіону. У липні 1935 року Дмитро Миколайович відбув на навчання до Москви, у роки 

радянсько-німецької війни керував партизанським з’єднанням, отримав звання Героя Радянського 

Союзу.  

1937 рік 

*Газета “Кіровська правда” за 21 грудня повідомила, що за досягнуті успіхи в боротьбі зі 

злочинністю Указом НКВС СРСР нагороджені орденами Знак Пошани уповноважений відділення 

карного розшуку Кіровського міськвідділу міліції сержант  Тимофій Васильович Назаренко та 

міліціонер Євген Ілліч Еконос. У статті йшла мова про те, що Назаренко у 1936 році викрив 

озброєну банду з 15 чоловік, яку організував куркуль Ободовський, а у 1937 році ліквідував банду 

Хуторнюка із чотирьох чоловік, які скоїли грабунки із вбивствами потерпілих в 

Єлизаветградківському та Аджамському районах. Брав участь у затриманнях та викриттях 

учасників інших злодійських груп, а також убивць, один затримав уночі трьох злодіїв-рецидивістів 

із краденими речами.  

1939 рік 

* Першим начальником відділу ДАІ Управління робітничо-селянської міліції області була 

Лідія Олексіївна Кулакова, 1908  року народження, уродженка Макіївки. Прибула вона до 

Кіровограда з Донецької області, де служила з 1936 року на посадах інженера, старшого інженера, 

виконувала обов’язки начальника відділу ДАІ. Пропрацювала в Кіровограді Лідія Кулакова менше 

місяця. 

*Першим начальником відділення, а пізніше – відділу карного розшуку Управління міліції 

УНКВС Кіровоградської області був Дмитро Антонович Грозний. 

*У Кіровограді було три відділення міліції. Першим керував І.П. Чечень. Згідно зі штатним 

розкладом, у відділенні працювало 39 співробітників (три — у карному розшуку, вісім 

уповноважених дільничних та 19 міліціонерів  — разом з командиром відділення). Приблизно такі 

ж штати були і в двох інших відділеннях міліції міста. Начальником другого відділення був Д.О. 

Беспалько, а третього — І.Б. Леусов. 

1940 рік 

*У листопаді в Кіровограді працівники карного розшуку викрили злочинця Марченка. Він 

спершу підпалював будинки громадян, а потім включався в процес гасіння пожежі і крав цінні 

речі. Була доведена причетність Марченка до шести таких злочинів. Причому вийшли на 

підпалювача шляхом аналізу обставин кожного скоєного злочину. 

*Старший державтоінспектор Новоукраїнського районного відділу міліції Костянтин 

Заремба, 1905 року народження, вилучив у кондукторів рейсових автобусів Поліїта та Токарєвої 

фальшиві автобусні квитки на суму 800 рублів. Наказом начальника УНКВС від 26 грудня 1940 

року за пильність Зарембу нагородили грошима в сумі 150 рублів. 

*У грудні 1940 року економічним відділом УНКВС на Кіровоградському комбікормовому 

заводі викрита група розкрадачів у складі п’яти осіб. Очолював групу завскладом готової 

продукції М. Березовський. Вони складали фіктивні акти на недовантаження та виробничі 

витрати, чим створювали надлишки. За підробленими накладними і пропусками вивозили 

комбікорм у торгову мережу і реалізовували населенню. Отриманими грішми ділилися. Протягом 

1938-1940 років ними вкрадено комбікорму та мішкотари на 270 тисяч рублів. Обласний суд 

призначив ватажку групи вищу міру покарання, Арону Пітерману, Тулю Спектору, Герші 

Фумбарову дали по 10 років, а Борису Голінському — п’ять років позбавлення волі. 
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1941 рік 

*У ніч на 8 квітня в Кіровограді зі складу вантажного двору залізничної станції Кірове-

Українське вкрали п’ять кіп мануфактури (3179 метрів) вартістю 21 тисяча рублів. Злочинці 

використовували вантажну автомашину. Розкриттям злочину займалися начальник оперативного 

пункту залізничної міліції станції Мессель, оперуповноважений карного розшуку Сьомич та 

помічник оперуповноваженого Довгань. 10 травня злочинців затримали. Ними виявилися жителі 

Кіровограда І. Ломакін, який працював охоронником вантажного двору, ніде не працюючий П. 

Дибенко, водії автоколони “Союззаготтранс” В. Жолдак і С. Юрченко та ще  п’ятеро їхніх 

помічників. У них вилучили 1768 метрів вкраденої мануфактури, яку вони ще не встигли продати. 

Військовий трибунал Одеської залізниці призначив основним учасникам групи вищу міру 

покарання. Вирок виконано 12 липня 1941 року. 

1945 рік 

*8 квітня в селі Цибулеве четверо озброєних злочинців під виглядом працівників НКВС 

пограбували 11 будинків селян і скоїли групове зґвалтування жінки. Наступного дня бандитів 

затримали у Знам’янці. 

1947 рік 

*У ніч на 14 січня в Кіровограді працівники відділу боротьби з бандитизмом УМВС 

арештували озброєну бандитську групу Натовкіна, до якої входили 24 особи. У листопаді–грудні 

1946 року бандити, з використанням вантажних автомобілів, скоїли більше десяти нападів на 

склади підприємств, колгоспів і радгоспів, викрали понад 16 тонн зерна та інших продуктів 

харчування, які потім продавали на ринках, а гроші пропивали. Вироком Кіровоградського 

обласного суду сімох учасників банди засуджено до розстрілу, інших — до тривалих строків 

позбавлення волі. Верховний Суд УРСР замінив розстріли бандитів на 25 років позбавлення волі 

кожному. 

*Увечері 27 травня для патрулювання в район вулиці Карабінерної були направлені 

помічник оперативного уповноваженого управління міліції УМВС Куліженко, який був озброєний 

пістолетом, та міліціонер взводу ДАІ Петренко з автоматом. О третій годині ночі вони помітили 

двох невідомих, які щось несли у мішках. Побачивши патруль, невідомі відкрили вогонь з 

револьверів, вбили Петренка і втекли. Цей злочин залишився нерозкритим. 

*У ніч на 15 грудня 1947 року оперуповноважений Кіровоградського райвідділу міліції 

Микола Царенко, 1918 року народження, повертаючись з наряду по забезпеченню грошової 

реформи, йшов додому через міський сад. Там побачив двох невідомих, які на велосипедах везли 

щось у мішках. Царенко спробував їх зупинити для перевірки. Але невідомі відкрили по ньому 

вогонь, поранили в коліно і втекли. Після лікування М. Царенко вийшов на пенсію по інвалідності. 

А злочинців так і не знайшли. 

1948 рік 

*У березні працівники відділу боротьби з бандитизмом УМВС Герасименко, Нікітінський 

та Ахмедзьянов у Кіровограді знешкодили озброєну револьвером та ножами банду у складі 

Гасаненка, Дехтяренка та Сіденка. Менш ніж за три місяці вони скоїли кілька квартирних 

крадіжок та два розбійних напади на перехожих, одного з яких убили. 

*27 травня начальник Долинського райвідділу майор Володимир Кудрявцев звільнив з 

КПЗ (кімната попереднього затримання) засудженого згідно з Указом від 4 червня 1947 року до 

семи років позбавлення волі громадянина К. і з його допомогою за короткий час затримав три 

бандитські групи. З цього приводу МВС УРСР 28 лютого 1949 року видало наказ, у якому за грубе 

порушення законності Кудрявцева мали віддати до суду Військового трибуналу, але, враховуючи, 

що К. затриманий і поміщений у в’язницю, обмежилися щодо колишнього начальника райвідділу 

домашнім арештом на 10 діб. 

*У ніч на 30 жовтня оперуповноважений Дмитро Демакін, 1920 року народження, 

перебуваючи у своїй квартирі на вулиці Горького в Олександрії, почув стрілянину, вибіг на 

вулицю, щоб розібратися, у чому справа, і був убитий автоматною чергою. Стріляли п’яні солдати 
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військової частини Зенін та Степанов, які несли патрульну службу. Їх затримали і засудили 

1957 рік 

*14 вересня державтоінспектор ДАІ Григорій Кавун, 1904 року народження, учасник 

війни, в органах внутрішніх справ з 1945 року, ніс службу на мотоциклі на дорозі Підгайці – 

Кіровоград. Коли він подав сигнал зупинитися водієві автомобіля ЗІС-535, той навпаки додав 

швидкості, намагаючись втекти. Державтоінспектор обігнав мотоциклом автомашину і зупинився 

на узбіччі. Але зійти з мотоцикла не встиг. На повній швидкості автомашина смертельно 

травмувала працівника міліції. Водія знайшли і затримали. Спочатку його засудили до смертної 

кари, але згодом вирок замінили на 25 років позбавлення волі, а у 1965 році — на 10 років. У 1967 

році він звільнився, відбувши покарання. 

1960 рік 

*Наказом МВС УРСР від 31 грудня 1959 року було створено Кіровоградський міський 

відділ міліції. І ніби випробовуючи новий колектив на професійність, місто накрила серія тяжких 

злочинів. Тільки у липні-серпні злочинці скоїли 12 крадіжок грошей із кас підприємств та 

організацій. Для затримання ведмежатників створили кілька пошукових груп. І врешті таки 

затримали двох зухвалих зловмисників – 32-річних В. Карапалова та В. Сагача.  

1965 рік 

*Весною працівники міліції ліквідували дві особливо небезпечні озброєні злочинні групи 

загальною кількістю 16 осіб, які скоїли одне вбивство, три розбійних напади та інші тяжкі 

злочини. При затриманні злочинців міліціонери вилучили 15 стволів нарізної вогнепальної зброї 

та кілька тисяч набоїв.  

*У Новоархангельському  районі ліквідували банду Реги у складі 14 осіб, яка діяла з 

перервами з 1952 року. У 1956 році бандити вбили колишнього конюха Підвисоцького райвідділу 

міліції Луценка та вчинили до десятка нападів на магазини і склади. 

*У Новгородківському районі група злочинців, яку очолював Головченко, розриваючи 

окопи, шукала гвинтівки, автомати та боєприпаси. А потім зі зброєю в руках скоїли кілька 

крадіжок із магазинів. Мали намір скоїти ще наліт на касу, але завадила міліція. 

*У ніч на 24 березня у Кіровограді група невідомих злочинців пограбувала двох слухачів 

школи вищої льотної підготовки. Одного з них кинули у річку Інгул, у результаті чого той 

втопився. Міліція оперативно знайшла п’ятьох гоп-стопників. 
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