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зміcт

реклама
6 координація

ТАКТИКА
МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ

Щоденні масовані
обстріли з важкої артилерії території Донецької
та Луганської областей
з боку Російської Федерації не залишають жодних
сумнівів, що ворог може
здійснити відкрите вторгнення у будь-який момент
та з будь-якого напрямку.

8 акценти

ІНЖЕНЕРНИЙ СЕЗОН
10 лінія вогню

ЛІТО ТЕРОРУ
ТА АНТИТЕРОРУ
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22 пульс кордону
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ВІДСІЧ

28 вічна пам’ять

КВИТКИ НА ВІЙНУ
32 точка зору

МОЯ ВІЙНА

36 справа честі

БЕЗ ДОМУ

42 у фокусі

ПОШТОВА
МАНІЯ/ІЛЮЗІЯ
50 компетентно

«СВОЄ»
ВІД «ЧУЖОГО»
54 арт

СМІХ КРІЗЬ
КУЛІ

6
8
Мабуть, саме так формується
національна свідомість
і зрештою нація, яка повною
мірою усвідомлюватиме,
що війна – страшне явище,
але ще страшніше – поразка.
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ТАКТИКА МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ
Напередодні Дня незалежності Президент України Петро Порошенко провів
нараду з керівниками силових відомств,
на якій обговорювалась тактика подальших дій в антитерористичній операції.
«Нам потрібно сьогодні розглянути
новий зміст військової операції у нових
обставинах», –зауважив Глава держави.
Петро Порошенко відзначив, що підтверджується інформація про потрапляння на територію України 1200 навчених
бойовиків та важкої військової техніки «з
боку східного сусіда». Частину цієї техніки
було знищено, щодо решти – вживаються
заходи з метою знищення.
«Сьогодні нам треба здійснити перегрупування сил, яке забезпечить захист
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нашої території та продовження наступальних дій армії», – сказав Президент.
Наступ українських Збройних сил, Національної Гвардії успішно триває, хоча
дається він дорогою ціною. «Кожного дня
ми втрачаємо українських героїв», – відзначив Глава держави. Він доручив Міністру оборони підготувати подання на нагородження героїв, які ціною свого життя
захищають Донбас.
Сьогодні стоїть завдання перерізати
систему забезпечення терористів найманцями, новим озброєнням, боєприпасами, оскільки через неконтрольовані ділянки кордону продовжується
їх надходження. За словами Президента, тактика зараз полягає в тому,

щоб «розсікти території, які контролюють терористи, на зони, щільно звузити кільце і не дати можливості для
постачання зброї та боєприпасів».
Президент відзначив, що від терористів звільнено десятки міст і селищ.
«Головне, звільнені мільйони людей, які
повертаються до мирного життя», – сказав Президент.
Особливу увагу Глава держави звернув на те, що контрольовані бойовиками
міста, які вже взяті в облогу, наближаються до екологічної катастрофи. На шахтах
Донбасу вода піднімається на небезпечний рівень. Терористи руйнують артилерійським вогнем трансформаторні підстанції, що підриває енергозабезпечення

5/2014

підприємств постійного циклу. «Фактично
руйнується промисловий потенціал Донбасу», – наголосив Президент, повідомивши, що зараз українські ремонтники часто
під кулями відновлюють системи енергопостачання.
«Оскільки терористи в цих містах – люди
тимчасові, вони не мають нічого, що б їх
пов’язувало з цими містами, їм чим гірше –
тим краще. Вони руйнують інфраструктуру,
підривають підстанції, підривають мости,
руйнують підприємства. Вина за це лежить
виключно на бойовиках та їх закордонних
покровителях», –додав Президент.
Глава держави запропонував обговорити тактику, яким чином зменшити шкоду та уникнути ризику для людей, руйнації
промислового потенціалу Донбасу, щоб
«потім мінімізувати роботи з відновлення
нормального життя».
За матеріалами president.gov.ua
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ІНЖЕНЕРНИЙ СЕЗОН
Щоденні масовані обстріли з
важкої артилерії території Донецької та Луганської областей
з боку Російської Федерації не
залишають жодних сумнівів,
що ворог може здійснити відкрите вторгнення у будь-який
момент та з будь-якого напрямку. Найбільш вірогідними
для цього є південні та північні рубежі нашої держави.

В

продовж останнього тижня
Голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин перевіряв готовність
сил та засобів Донецького загону,
підрозділів Азово-Чорноморського
та Південного регіональних управлінь до оборони державного рубежу в особливий період. Пріоритетними питаннями були: організація
охорони загрозливих ділянок кордону та стан взаємодії з підрозділами Збройних сил України, Національної гвардії, батальйонами
територіальної оборони, місцевими правоохоронними органами та
державними органами влади. Крім
того, заслуховувалися керівники
підрозділів з питань всебічного
забезпечення підрозділів, що за-

Впродовж останнього тижня Голова Державної
прикордонної служби України Микола Литвин
перевіряв готовність сил та засобів Донецького загону, підрозділів Азово-Чорноморського
та Південного регіональних управлінь до оборони державного рубежу в особливий період.

діяні за планом антитерористичної
операції, постачання колективної
зброї та розгортання додаткових
резервів для оборони потенційно
небезпечних прикордонних районів
у межах Донецької, Запорізької,
Херсонської та Одеської областей.
Особливу увагу керівник Служби
приділив інженерному облаштуванню узбережжя Азовського моря та
українсько-молдовського кордону.
Йдеться про будівництво на узбе-

режжі моря прихованих вогневих позицій, траншей та бліндажів, а на сухопутній ділянці кордону з Молдовою
ще й протитанкових ровів. Актуальність останнього зумовлена почастішанням випадків зальоту в Україну
з території невизнаної світом, але
повністю підконтрольної Росії ПМР,
безпілотних літальних апаратів та
майже щоденні навчальні стрільби
російських військових, які також дислокуються на цій території.

Крім того, Голова Держприкордонслужби наголосив на важливості питання,
що стосується застосування батальйонів територіальної оборони. На сьогодні
вони – дійсно реальна допомога штатним
прикордонним підрозділам. Тому стан
взаємодії з ними є досить важливим аспектом охорони кордону, а в подальшому,
можливо, і його оборони. Й другорядних
питань тут немає, важливе все: від місць
їх базового розташування до визначення
секторів відповідальності.
Cергій АСТАХОВ, Сергій ЯКИМЕЦЬ

КАНАДСЬКИЙ ПАКЕТ
Уряд Канади надав допомогу
українським прикордонникам
обладнанням та спорядженням на 5 мільйонів канадських доларів.
Адміністрація Держприкордонслужби України отримала першу частину
цього вантажу, організовану за
сприяння Міністерства закордонних
справ України в рамках відповідних
домовленостей між АДПСУ та Посольством Канади в Україні.
Офіційна церемонія передачі
допомоги відбулася безпосередньо в аеропорту «Бориспіль» . Під
час зустрічі сторони представляли
парламентський секретар Міністра Національної оборони Канади
Джеймс Безан, тимчасово повірений у справах Канади в Україні Енн
Меттсон-Госс та директор Міжна-
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родно-правового департаменту Адміністрації Держприкордонслужби
України Олександр Мельников.
На борту літака військово-повітряних сил Канади до України прибуло 32 тонни спорядження. Воно
призначене для прикордонних
підрозділів, що беруть участь у діях
в зоні АТО. Серед вже отриманого
від Уряду Канади – бронежилети,
каски, комплекти першої медичної
допомоги та допомоги при бойових
пораненнях, намети, спальні мішки
та балістичні маски.
Мар’яна МАРКОВИЧ

9

лінія вогню

лінія вогню
25 ЧЕРВНЯ

З 04:00 до 6:00 – бойове зіткнення та обстріли блокпостів і опорних
пунктів прикриття лінії державного
кордону в районі н.п. Бірюкове та Дякове Луганської області. Застосовувалися міномети та стрілецька зброя.
Втрат серед прикордонників вдалося
уникнути.
Незважаючи на те, що міжнародний
автомобільний пункт пропуску «Ізварине» (Луганська обл.) був тимчасово
закритий, терористи за сприяння російської сторони здійснюють пропуск

ПРИКОРДОННИЙ ФРОНТ

Ситуація на державному кордоні у межах
Луганської та Донецької областей вже не
поділяється на напружену чи спокійну.
Тут перманентна війна, і прикордоннику,
щоб не потрапити під обстріл системи
залпового вогню з боку РФ, залишається одне – працювати землерийною машиною, яка відпочиває під час обстрілу
в облаштованому укріпленні, заправлятися адреналіном під час відбиття груп
сепаратистів, які прориваються за новою
партією техніки до Росії, а потім – знову
до праці. Копати і якомога глибше…

через кордон. У зв’язку з цим охорона
кордону дублюється блокпостами ЗСУ
та Держприкордонслужби, що розташовані за декілька кілометрів від
пункту пропуску та здійснюють його
вогневий контроль.
Охоронці кордону відзначають
певні особливості діяльності прикордонної служби Росії: «...бойовиків, які
в’їжджають з Росії в Україну, пропускають, не помічаючи, а в зворотному
напрямку – знищують». Того ж дня неподалік с. Провалля Свердловського
району Луганської області в безпо-

середній близькості від лінії кордону
російськими прикордонниками була
обстріляна «Газель», в якій перебували громадяни РФ, які брали участь у
бойових діях на території України на
боці терористів. Тим часом у Генічеському районі прикордонники спільно
зі співробітниками СБУ та МВС затримали бандформування, яке в н.п.
Фрунзе розгромило центральний
офіс товариства «Дніпро». Окрім зареєстрованої зброї, у затриманих вилучено 16 коктейлів Молотова та 24
саморобні шумові гранати.

Охоронці кордону відзначають певні особливості діяльності прикордонної служби
Росії: «...бойовиків, які в’їжджають з Росії
в Україну, пропускають, не помічаючи,
а в зворотному напрямку – знищують».

За таких умов головне завдання нашого
журналу – не залишати поза увагою жоден здобуток охоронців рубежу на полі
бою, віддати належну шану кожному,
хто не шкодує свого життя заради Батьківщини. Відтак пропонуємо вашій увазі
хроніку подій у секторах східного кордону за липень та початок серпня.

26 ЧЕРВНЯ

О 15:15 прикордонний наряд виявив безпілотний літальний апарат на
напрямку Никонорівка (РФ) – Городище (Україна). БПЛА рухався у повітряному просторі України на висоті
500 м вздовж українсько-російського
кордону. Українські прикордонники
обстріляли безпілотник, тим самим
зірвавши його розвідувальний політ.
Водночас охоронці рубежу відзначають зосередження сил та засобів
ЗC Росії поблизу адміністративного
кордону з Херсонською областю. Так,
близько 23:30 на Арабатську стрілку
до блокпосту ЗС РФ в районі газорозподільної станції прибули два

ЛІТО ТЕРОРУ
ТА АНТИТЕРОРУ
10

5/2014

5/2014

БТРи, два БМП, один «УАЗ», паливозаправник та 10 вантажних автомобілів з чотирма гарматами. Натомість
Азово-Чорноморським регіональним
управлінням Держприкордонслужби
проведено передислокацію сил та засобів у цьому районі.

27 ЧЕРВНЯ

В ніч на 28 червня на блокпост ЗС
РФ в районі газорозподільної станції
в с. Стрілкове Генічеського району
Херсонської області прибула реактивна установка залпового вогню
«Град» та комплекс типу «С-300». На
передніх позиціях спостерігаються
ПЗРК та гармата.

11

лінія вогню

лінія вогню

ПРИКОРДОННИЙ ФРОНТ

28 ЧЕРВНЯ

Близько 8:00 на Луганщині сепаратисти атакували колону

автомобільної техніки Держприкордонслужби та підрозділів ЗС України з використанням не лише стрілецької
зброї, а й попередньо закладених фугасних мін (підірвалася одна вантажівка). Прикордонники прийняли бій
і дали гідну відсіч. В результаті збройного протистояння
два прикордонники поранені, пошкоджено військову техніку. Втрати терористів уточнюються. Того ж дня з 23:30
до 23:50, також на Луганщині, був обстріляний з мінометів опорний пункт Держприкордонслужби. За підсумками
бою один прикордонник отримав поранення.

29 ЧЕРВНЯ

30 ЧЕРВНЯ

Підрозділи Державної прикордонної служби України у
взаємодії зі Збройними силами та Національною гвардією
продовжують активні заходи щодо поновлення охорони
та оборони державного кордону в прикордонних районах
Луганської та Донецької областей. У ході виконання розвідувально-пошукових заходів на кордоні в Луганській області о 10:53 прикордонний наряд на БТР-80 підірвався
на протитанковій міні. Поранено та травмовано шість прикордонників, з них чотири евакуйовано до польового госпіталю сил АТО. За результатами обстеження прилеглої до
підриву БТРа місцевості, саперами ЗС України виявлено та
знешкоджено ще дев’ять протитанкових мін.

1 ЛИПНЯ

Проведено комплекс заходів з відновлення контролю за ділянкою державного кордону в районі пункту
пропуску «Довжанський» та поновлення його роботи.
Цього дня спеціальні підрозділи саперів завершили
розмінування пункту пропуску та прилеглих автошляхів. Загалом знешкоджено 15 вибухових пристроїв на
під’їзді та 20 – безпосередньо в пункті пропуску. Прикордонники розпочали відновлення службових приміщень, налагодження системи зв’язку та паспортного
контролю. Здійснюється підготовка до відновлення
роботи пункту.

Близько 15:00 українські прикордонники та військовослужбовці ЗС України збили над своїм табором безпілотний
літак-шпигун. Літальний апарат був обладнаний апаратурою
для фото- та відеозйомок. Попередні «візити» БПЛА завжди
були передвісниками мінометних обстрілів наших позицій.
Щоправда, Росія не обмежується безпілотниками. Того ж
дня військова авіація росіян здійснювала демонстративні
польоти вздовж українського кордону. Вертоліт Мі-8 був помічений неподалік пункту пропуску «Маринівка» (Донецька обл.).

2 ЛИПНЯ

О 02:20 терористи обстріляли з мінометів пункт пропуску «Новоазовськ» в Донецькій області, що на кордоні
з Росією. Під час атаки бандити випустили близько 20
мін. Оформлення в пункті пропуску було призупинено, а
прикордонники зайняли кругову оборону. Крім того, терористи обстріляли прикордонний наряд. Загинув один
прикордонник, вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості, три з яких – важкі.

3 ЛИПНЯ

З 04:45 до 05:15 терористи завдали мінометного та гранатометного ударів по пункту пропуску «Довжанський» на
кордоні з Росією в Луганській області. Дев’ять прикордонників отримали поранення. Наприкінці нападники зробили
декілька пострілів у бік російського пункту пропуску «Новошахтинськ», намагаючись у такий спосіб дискредитувати українських військових та відновити контроль за втраченим об’єктом і ділянкою державного кордону. Того ж дня
військові вертольоти Росії, здійснюючи повітряну розвідку
та демонстративні польоти вздовж українсько-російського
кордону, двічі порушили повітряний простір України – о
8:20 в районі н. п. Біловодськ Луганської області та о 9:20 –
в районі пункту пропуску «Довжанський».
Російська Федерація продовжує призупиняти роботу
пунктів пропуску у зв’язку із загрозою проникнення з території України незаконних збройних формувань. Так, починаючи з 2 липня припинено роботу пункту пропуску «Весело-Вознесенське» (з українського боку – «Новоазовськ»).
Раніше було припинено роботу пунктів пропуску «Гуково»,
«Куйбишево» та «Новошахтинськ».

Українські прикордонники
та військовослужбовці ЗС
України збили над своїм
табором безпілотний літакшпигун. Літальний апарат
був обладнаний апаратурою
для фото- та відеозйомок.
12
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10 ЛИПНЯ

ПРИКОРДОННИЙ ФРОНТ

Під час спільного патрулювання району поблизу пункту пропуску «Довжанський» на фугасній міні підірвалася БМП-2. Загинув один прикордонник та два військовослужбовці ЗС України.

4 ЛИПНЯ

Бої за контроль державного кордону України у контрольованих прикордонних районах Луганської та Донецької
областей тривають. Патрульним літаком, а також приватним
літаком «Аеропракт-22» авіакомпанії, що взаємодіє з Держприкордонслужбою, обстежено 310 км українсько-російського
та 315 км українсько-білоруського кордону. Крім того, сім
поранених військовослужбовців переправлено авіацією
Державної прикордонної служби до Центрального клінічного госпіталю прикордонного відомства в Києві. Один військовослужбовець – з тяжкими пораненнями.

Російські найманці продовжують здійснювати спроби
передислокації на територію
України автомобільної та бронетанкової техніки й обстрілювати місця дислокації прикордонних підрозділів.

8 ЛИПНЯ
Під час несення служби в Азовському морі екіпаж корабля морської
охорони спеціального призначення «Онікс» Маріупольського загону
морської охорони помітив маломірний плавзасіб. На вимогу зупинитися об’єкт не відреагував і продовжив рух. Прикордонники змушені
були здійснити кілька пострілів освітлювальними ракетами в напрямку
плавзасобу та попередити екіпаж про застосування зброї у разі подальшого ігнорування їхніх вимог. Зрештою човен таки зупинився. Під
час його огляду жодних ознак незаконної діяльності не виявлено. Днем
раніше корабель «Донбас», який ніс службу в Азовському морі, також
здійснив попереджувальні постріли для зупинення маломірного плавзасобу, який рухався в напрямку узбережжя. Того ж дня прикордонний
наряд виявив безпілотний літальний апарат, який невдало приземлився за 50 м від кордону з Росією в Донецькій області.

5 ЛИПНЯ

З 01:20 до 02:15 терористи обстріляли пункт технічного спостереження на узбережжі Азовського моря. Близько
15 осіб, озброєні мінометами та стрілецькою зброєю, підійшли з боку Росії на двох маломірних плавзасобах і причалили в районі н.п. Сєдове (Донецька обл.). Прикордонники зайняли оборону і прийняли бій. До місця збройної
сутички прибув резерв. Один прикордонник загинув, вісім
отримали поранення. Будівля об’єкта зруйнована, прожектор «АПМ-90» знищено, невідновних ушкоджень зазнав і
службовий автомобіль «УАЗ». Того ж дня з 01:00 до 01:15
на ділянці ВПС «Красна Талівка» Луганського загону група
терористів здійснила мінометний обстріл прикордонного
наряду. Загалом було випущено близько 20 мін. Постраждалих серед прикордонників немає.

6 ЛИПНЯ

Голова Державної прикордонної служби України генерал армії Микола Литвин перевіряв охорону кордону в
межах відповідальності Азово-Чорноморського регіонального управління. Ключові питання перевірки – порядок організації служби та прикриття узбережжя Азовського моря,
охорона державного кордону на ділянці Бердянського загону, організація служби Маріупольського загону морської
охорони в Азовському морі, взаємодія при застосуванні
батальйону територіальної оборони з прикриття другого
рубежу охорони кордону.

14

9 ЛИПНЯ
7 ЛИПНЯ

З 02:10 до 02:35 терористи обстріляли з району н.п. Біркове (Луганська обл.) пункт пропуску «Довжанський». Втрат та
поранених серед українських прикордонників та військовослужбовців немає. Також у ході обстеження місцевості біля поста технічного спостереження поблизу с. Обрив (Донецька обл.)
виявлено мінування підходів до прикордонного об’єкта та намагання терористів пошкодити телекомунікаційні вежі «Укртелеком» і «Київстар». З 23:40 до 23:52 здійснено мінометний
обстріл місця дислокації угруповання прикордонників поблизу
пункту пропуску «Юганівка». Терористи вели вогонь з відстані
двох кілометрів. Напад відбито. Під час бою дев’ять військовослужбовців отримали осколкові поранення.

5/2014

З 00:00 до 00:30 терористи обстріляли з мінометів блокпост
ЗС України неподалік пункту пропуску «Успенка», що в Донецькій
області. Через п’ять хвилин після обстрілу прикордонний наряд
з використанням засобу нічного бачення виявив приховане наближення великої групи бойовиків. Прикордонники відкрили
вогонь із автоматичних гранатометів (АГС-17) та інших видів
стрілецької зброї і відбили спробу захопити пункт пропуску. Тієї
ж ночі з боку н.п. Дмитрівка (Донецька обл.) здійснено обстріл з
гаубиць пункту пропуску «Маринівка». Постраждалих немає.
О 19:25 вже вкотре терористи здійснили мінометний обстріл
пункту пропуску «Довжанський» в Луганській області. Після кількагодинного обстрілу по позиціях прикордонників та десантників відкрили вогонь бандитські снайпери. Спробу захопити пункт
пропуску було відбито. Поранено п’ять прикордонників, два з них
отримали тяжкі поранення. Серед військовослужбовців ЗС України – п’ять поранених, пошкоджено один БМП.

5/2014

11 ЛИПНЯ
З 03:00 до 03:20 та з 05:20 до 06:00 бойовики обстріляли
з мінометів пункт пропуску «Довжанський» (Луганська обл.).
Зіткнення між бойовиками та силами українських прикордонників і військових закінчилося близько 10-ї години ранку. З
04:30 до 04:35 терористи здійснили залп з установки «Град»
по позиціях прикордонників в Луганській області. Чотири військовослужбовці загинули, три – отримали поранення, пошкоджено три автомобілі. Серед загиблих – заступник начальника
Східного регіонального управління полковник Ігор Момот, який
з першого дня загострення обстановки на сході України брав
участь в організації охорони та оборони державного кордону,
за що був нагороджений Президентом України орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

12 ЛИПНЯ

О 00:28 підрозділи Державної прикордонної служби та
Збройних сил України зазнали артилерійського обстрілу із систем залпового вогню БМ-21 «Град», які працювали з боку кордону Російської Федерації. Під обстріл потрапили підрозділи,
що виконували завдання в рамках АТО поблизу н.п. Зеленопілля, Дякове, Бірюкове, Ізварине. Артилерія Збройних сил України відкрила вогонь у відповідь. За командою міністра оборони
в повітря були підняті винищувачі, які патрулюють повітряний
простір України та готові до відбиття можливих атак.

13 ЛИПНЯ

Указом Президента України від 12 липня 2014 року
№ 591 заступнику начальника Східного регіонального
управління Державної прикордонної служби України полковнику Момоту Ігорю Федоровичу присвоєно військове
звання «генерал-майора» (посмертно).

15
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19 ЛИПНЯ

ПРИКОРДОННИЙ ФРОНТ

14 ЛИПНЯ

Близько 04:30 бойовики здійснили мінометний обстріл позицій прикордонників та військовослужбовців ЗС України на ділянці
відділу прикордонної служби «Дякове» (Луганська обл.). Постраждалих немає. РФ продовжує стягувати війська до державного кордону України. Впродовж доби було помічено переміщення підрозділів та військової техніки (БТРи, БМП, танки, автомобілі «КамАЗ»
з причіпними гаубицями) напроти Сумського та Луганського загонів. Спроб перетинання державного кордону не було.

ЗС РФ без розпізнавальних знаків. Одна така група помічена в
районі н.п. Ізварине. Угруповання має на озброєнні артилерію,
в тому числі РСЗВ «Град». Протягом доби виявлено п’ять повітряних цілей ЗС РФ, з них два БПЛА на ділянках Луганського та Донецького загонів, що порушили повітряний простір України, два
вертольоти на ділянках Луганського та Сумського загонів та один
реактивний літак напроти ділянки Сумського загону. Впродовж
доби загинуло два прикордонники та троє отримали поранення.

15 ЛИПНЯ

Ситуація на кордоні в зоні АТО залишається складною. Продовжується жорстке протистояння за відновлення контролю
на державному кордоні. Прикордонники виконують завдання
згідно із загальним задумом АТО. Терористи і російські найманці продовжують здійснювати спроби передислокації на
територію України автомобільної та бронетанкової техніки й
обстрілювати місця дислокації прикордонних підрозділів. Так,
упродовж доби в двох випадках з автоматичної зброї з території Росії обстрілювали прикордонні наряди на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» Луганського загону.
Постраждалих немає. На цій же ділянці в районі дислокації
прикордонних нарядів підірвано три радіокеровані фугаси.
Близько 18:00 прикордонники в Луганській області виявили цікаву знахідку. В полі поблизу однієї з прикордонних доріг
військовослужбовці помітили місце, облаштоване для ведення
прицільного вогню з різних видів зброї по позиціях охоронців
рубежу. На місці знайшли снайперську гвинтівку «СВД-М», чотири магазини та 59 набоїв калібру 7,62 мм, серед яких декілька
з кулею Б32 (бронебійно-запалювальна). Крім того, знайдено
АКС-74 з підствольним гранатометом, п’ять магазинів та 150 набоїв калібру 5,45 мм, РПК-74 з набоями, РПГ-26 та камуфльований кітель з георгіївською стрічкою. Близько 20-ї години зафіксовано політ безпілотного літального апарата на висоті 1500 м
над пунктом пропуску «Успенка» Донецького загону.

Терористи завдали мінометного та гранатометного ударів
по пункту пропуску «Довжанський». Дев’ять прикордонників отримали поранення. Наприкінці нападники зробили
декілька пострілів у бік російського пункту пропуску «Новошахтинськ», намагаючись у
такий спосіб дискредитувати
українських військових.

Пункт пропуску «Маринівка» тричі був обстріляний з мінометів. Один прикордонник отримав тяжкі поранення. Також двічі обстріляно пункт пропуску «Червонопартизанськ»,
що знаходиться в Луганській області. О 22:40 прикордонний
наряд відділу «Новоазовськ» Донецького загону за 500 м від
берегової лінії виявив два плавзасоби, які рухались у напрямку українського берега з боку Росії. Враховуючи заборону виходу в море будь-яких плавзасобів в нічні години
та з метою запобігання збройного нападу прикордонним
нарядом було здійснено чотири постріли з підствольного
гранатомета та 30 пострілів з АК-74 на упередження. Плавзасоби одразу ж розвернулися у бік РФ.

20 ЛИПНЯ

З 04:00 до 05:00 позиції прикордонників поблизу пункту
пропуску «Червонопартизанськ» були обстріляні з мінометів. Постраждалих немає. РФ продовжує стягувати війська
до державного кордону України. Відомо, що підрозділи 9-ї
омсбр та 288-ї артбр ЗС РФ перебувають у прикордонних
з Україною районах Ростовської та Бєлгородської областей.
Також зафіксовано рух колони (близько 30 танків) на ділянці Брянської області поблизу кордону з Україною та значне
угруповання бронетехніки поблизу н.п. Новошахтинськ Ростовської області. З 16:00 до 16:30 в районі н.п. Червонопартизанськ (Луганська обл.) відбувся бій між підрозділом
Державної прикордонної служби та загоном бойовиків
(близько 20 осіб). Терористи здали свої позиції і відступили.
Втрат серед прикордонників немає.

21 ЛИПНЯ

Зафіксовано обстріли терористами з артилерійської та
стрілецької зброї опорних пунктів, розвідувальних груп ЗС
та Нацгвардії України, прикордонних підрозділів, а також
житлових кварталів міст Луганської та Донецької областей,
у тому числі з використанням реактивних систем залпового
вогню з території РФ.

16 ЛИПНЯ

Зафіксовано близько десяти фактів обстрілу прикордонних
підрозділів із використанням систем залпового вогню «Град» та
мінометів. У випадках обстрілу з тилових позицій, а не з боку
державного кордону, для придушення вогню противника застосовувалася артилерія ЗС України. Два прикордонники отримали
поранення. Близько 7:00 в двох випадках помічено безпілотники,
що здійснювали повітряну розвідку позицій українських силовиків у північній частині Луганської області на висоті близько 1 км.

17 ЛИПНЯ

Терористи здійснювали штурм пункту пропуску «Маринівка»,
що на Донеччині. Водночас позиції сил АТО зазнали артилерійського удару з боку н.п. Куйбишево (РФ). Про цей факт офіційно
поінформовано листами МЗС України та російську сторону. Бойовики нарощують угруповання сил та засобів на нашій території,
в тому числі спостерігаються групи військовослужбовців у формі
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18 ЛИПНЯ

З 19:30 до 20:40 тривав бій із загоном терористів, які діяли з боку н.п. Червонопартизанськ. Бойовики застосовували
не лише стрілецьку зброю, а й крупнокаліберні кулемети, гранатомети та міномети. Під час бою поранено одного прикордонника, два військовослужбовці ЗСУ отримали контузію. Після
проведеної артилерійської підготовки підрозділами ЗС України
та зведеного бойового загону Держприкордонслужби проведено зачистку місцевості в районі нападу на розвідувально-пошукову групу українських сил АТО. На місці засідки виявлено
стріляні гільзи, РПГ-18 та інші предмети, що підтверджують диверсійно-розвідувальну діяльність.
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22 ЛИПНЯ

З 23:50 до 00:30 на ділянці ВПС «Станично-Луганське»
здійснено мінометний обстріл позицій прикордонників з території Росії (близько 40 пострілів). Загиблих немає, одного
прикордонника поранено, три – отримали контузію. Того ж дня
позиції ВПС «Станично-Луганське» було повторно обстріляно з
реактивних систем залпового вогню «Град» (до 7 залпів). Втрат
особового складу немає. Загалом упродовж ночі терористи обстрілювали позиції прикордонників з артилерійської зброї та
мінометів сім разів.
У районі н.п. Шевченкове прикордонниками виявлено сліди
заїзду з території Росії 14 автомобілів з метою застосування ре-
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активних систем «Град», які зайняли позиції в полі та виконали
стрільби по позиціях українських сил. Свідченням тому є сліди
на землі та спалена трава. Факт порушення державного кордону
задокументовано, відповідні фото- і відеоматеріали передано в
МЗС України та російській стороні.
З 22:10 вівся артилерійський обстріл території України на
напрямку н.п. Амвросіївка з території РФ. О 22:40 зафіксовано ведення вогню з реактивних систем залпового вогню
«Град» з території РФ в напрямку н.п. Герасимівка. О 22:25
прикордонним нарядом на напрямку Волошино (РФ) – Красна Талівка (Україна) виявлено заліт на територію України
(на відстань до 500 м) та виліт на територію Росії вертольота «КА-52». О 22:55 вертоліт знову з’явився в районі пункту
пропуску «Красна Талівка» (на відстань до 300 м) і здійснив
розвідполіт над ним.

23 ЛИПНЯ

Ділянка українсько-російського кордону дедалі більше
перетворюється на лінію фронту з Росією. Так, о 02:15 прогримів артилерійський обстріл пункту пропуску «Успенка».
Снаряди летіли з території РФ. Об 11:40 на напрямку Деркул (РФ) – Теплий (Україна) на висоті 1 км прикордонним
нарядом виявлено безпілотний літальний апарат, який перетнув кордон та повернувся до Росії. Об 11:58 артилерійського обстрілу з території РФ (н.п. Куйбишево) зазнали позиції українських військових у районі н.п. Маринівка.
О 16:25 та 19:00 – повторний обстріл позицій ЗСУ в районі н.п. Маринівка, також з території РФ (н.п. Куйбишево).
О 18:05 – чотири мінометних постріли по пункту пропуску
«Маринівка». Двох військовослужбовців поранено.
О 21:00 з території РФ (н.п. Маноцький) зафіксовано
переліт БПЛА вглиб території України на 800 м в напрямку н.п. Камишне і назад. З 22:10 до 22:55 з території РФ
тривав масований обстріл з використанням установок
БМ-21 «Град» (160 пострілів) та мінометів прикордонних підрозділів поблизу н.п. Юганівка. Двох військовослужбовців поранено. З 23:02 до 23:15 здійснено два
вогневих залпи з РСЗВ «Град» по позиціях ЗСУ в районі
смт Войховський Амвросіївського району Донецької області. Обстріл вівся з території РФ (н.п. Марфинка). Російська Федерація продовжує нарощувати свою військову
присутність в безпосередній близькості до українського
кордону та чинити провокаційні дії. На кордоні з Україною
продовжуються провокації.

17

лінія вогню

лінія вогню
З 10:00 до 13:05 та з 13:30 до 14:45 – мінометно-гаубичний обстріл пункту пропуску «Довжанський» (Луганська обл.). Вогонь
вівся з населеного пункту Черников (РФ), випущено понад 250
снарядів. Загинуло чотири та поранено двох прикордонників.

ПРИКОРДОННИЙ ФРОНТ

24 ЛИПНЯ

Близько 14:00, за оперативною інформацією Держприкордонслужби, спільною
міжвідомчою групою Держприкордонслужби та СБУ на ділянці відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського загону виявлено безпілотний літальний апарат
без знаків приналежності. БПЛА здійснював повітряну розвідку позицій прикордонників, заглибившись на територію
України на 2 км. Попередньо встановлено,
що це безпілотний літальний апарат типу
«Застава», який є на озброєнні прикордонної служби ФСБ РФ. Безпілотник передано
на експертизу до Служби безпеки України.
Ще два БПЛА збито зі стрілецької зброї поблизу одного із пунктів пропуску на Луганщині. Безпілотники порушили повітряний
простір України з метою відстеження місць
дислокації особового складу та військової
техніки поблизу кордону.
На блокпосту в н.п. Тарани Шахтарського району Донецької області затримано
п’ять осіб, імовірно, причетних до дестабілізаційних заходів на сході нашої країни.
Автомобіль «Пежо», в якому вони їхали, не
виконав вимогу про зупинку, тому правоохоронці змушені були здійснити попереджувальні постріли. Зрештою іномарка таки
зупинилася. У ній було троє чоловіків та дві
жінки. Четверо з них – громадяни України,
один – росіянин. Під час огляду автомобіля
та особистих речей пасажирів знайдено три
гранати (1 РГД-5 та 2 Ф-1), одну АК-5,45, підсумок з двома магазинами, патрони розсипом та два туристичні намети.
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25 ЛИПНЯ

27 ЛИПНЯ

Поблизу н.п. Стрілече (Харківська обл.) збитий, а пізніше спільною пошуковою групою прикордонників та співробітників СБУ знайдений за 2 км від українсько-російського кордону ще один безпілотний літальний апарат. З 17:30 до 18:15 з території
Росії здійснено 100 мінометних пострілів по пункту пропуску «Маринівка». З 22:10 до
23:40 цьому ж пункту пропуску та блокпосту ЗС України в районі н.п. Тарани завдано
масованого удару із застосуванням РСЗВ «Град» та артилерії. Інфраструктура та обладнання МПП «Маринівка» виведені з ладу. На ділянці відділу «Красна Талівка» (Луганська обл.) виявлено факт порушення повітряного простору України чотирма БПЛА.
З 17:10 з території РФ обстрілювали позиції прикордонного угруповання та
пункту пропуску «Довжанський» (Луганська обл.) з гранатометів, а з 19:22 до
20:05 – з мінометів. Один військовослужбовець загинув, троє – отримали поранення. Вогонь корегувався за допомогою БПЛА Росії.

О 14:30, після закінчення відновлювальних робіт, за рішенням начальника Донецького загону відновлено рух автомобілів у пункті пропуску «Новоазовськ».
З 10:00 до 13:05 та з 13:30 до 14:45 – мінометно-гаубичний обстріл пункту пропуску «Довжанський» (Луганська обл.). Вогонь вівся з населеного пункту Черников
(РФ), випущено понад 250 снарядів. Загинуло чотири та поранено два прикордонники.
З 15:30 до 16:10 – черговий мінометний обстріл пункту пропуску «Маринівка»
(Донецька обл.). Постраждалих немає.
З 13:15 до 14:25 – мінометний обстріл з боку кордону н.п. Дякове.
Ротні та батальйонні тактичні групи ЗСУ, що розташовуються неподалік кордону в
Донецькій області, зазнали чотирьох обстрілів із застосуванням артилерії та протитанкових ракетних комплексів. Обстріли велися як з території України, так і з Росії.

При спробі прориву через кордон
з України до РФ поблизу пункту
пропуску «Маринівка» на Донеччині
українські підрозділи обстріляли
вантажівку бойовиків.

О 03:50 прикордонним нарядом над пунктом пропуску «Успенка» (Донецька
обл.) виявлено розвідполіт російського БПЛА. О 10:50 з боку РФ (орієнтовно – н.п.
Волошино) здійснено обстріл протитанковими керованими ракетами пункту пропуску «Красна Талівка» (Луганська обл.). Цілеспрямовано пошкоджено спостережну вежу та знищено адміністративну будівлю контрольних служб пункту пропуску.
Поранено двох прикордонників.
Об 11:00 з метою встановлення місця можливого порушення кордону та
позицій обстрілу пункту пропуску «Красна Талівка» на ділянку висунулися три
прикордонні наряди. О 17:30 в районі між н.п. Красна Талівка та Талове вони
потрапили в зону спрацювання радіокерованого фугаса і були обстріляні з двох
мінометів із лісового масиву біля н.п. Талове. Прикордонні наряди прийняли бій
і подавили обстріл з мінометів. Три військовослужбовці отримали поранення. О
19:16 над територією пункту пропуску завис російський вертоліт Мі-24, який,
імовірно, провів розвідку та фото- і відеодокументування результату обстрілу.
О 19:20 напроти ділянки відділу прикордонної служби «Красна Талівка» Луганського загону зафіксовано політ вздовж кордону трьох вертольотів ЗС РФ.
З 15:30 до 17:00 та з 18:47 – обстріл з РСЗВ «Град» позицій ЗС України на Савур-Могилі, який вівся з боку РФ із району н.п. Новоолександровський з відстані
200–300 м від кордону. У прикордонних з Україною районах Російська Федерація вводить додаткові режимні заходи. На дорогах напроти Сумської області
в районах н.п. Старосілля Красноярузького району (2 км від кордону), Смороди-

26 ЛИПНЯ

З 18:35 до 20:05 та з 03:35 до 04:35 терористами здійснено артилерійський
обстріл в районі н.п. Червонопартизанськ (Луганська обл.). Поранено чотирьох
військовослужбовців Держприкордонслужби та одного військовослужбовця ЗС
України. О 20:30 при спробі прориву через кордон з України в РФ поблизу пункту
пропуску «Маринівка» на Донеччині українськими підрозділами обстріляно вантажівку бойовиків. О 22:10 з території Росії напроти ділянки відділу «Амвросіївка»
Донецького загону зафіксовано один залп БМ-21 «Град». З 21:15 до 21:40 мінометного удару завдано по прикордонних підрозділах у районі н.п. Юганівка.
Російська сторона продовжує ведення повітряної розвідки і порушує повітряний простір України. О 7:00 прикордонним нарядом на напрямку Можаївка (РФ) – Юганівка (Україна) (ділянка відділу «Станично-Луганське») на висоті
близько 200 м виявлено три вертольоти Мі-8 (два летіли над територією РФ
вздовж лінії кордону, третій – перетнув кордон з РФ в Україну до 200 м та повернувся в зворотному напрямку).
З 01:15 до 02:25 – обстріл пункту пропуску «Новоазовськ» з боку РФ. Чотирьох військовослужбовців поранено.
З 11:40 до 13:20 – обстріл МПП «Маринівка» мінометами з боку н.п. Маринівка та з нульової відмітки державного кордону. Постраждалих немає.
З 14:00 до 15:06 – артилерійський обстріл з лінії державного кордону пункту
пропуску «Дякове». Один прикордонник поранений.
З 17:40 до 17:50 – повторний мінометний обстріл з боку н.п. Маринівка однойменного пункту пропуску. Один прикордонник отримав поранення.
З 04:30 до 04:40 – мінометний обстріл позицій прикордонників у районі
пункту пропуску «Червонопартизанськ». Постраждалих немає.
З 18:30 до 18:40 – кілька танкових пострілів з боку РФ по блокпосту ЗС України в районі н.п. Григорівка. Загинув один військовослужбовець ЗС України та
один поранений.
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28 ЛИПНЯ
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но (5 км від кордону) та Сподарюшино
Грайворонського району Бєлгородської
області (2 км від кордону) військовослужбовцями ЗС та прикордонної служби РФ
виставлено контрольні пости. Російські
пункти пропуску «Куйбишево» (з українського боку «Маринівка», Донецька обл.)
та «Новошахтинськ» (напроти – пункт
пропуску «Довжанський», Луганська обл.)
закрито, пропуск транспорту та людей не
здійснюється. І це не дивно, враховуючи,
що росіяни зробили з українським пунктом пропуску «Довжанський». Триває передислокація підрозділів ЗС РФ поблизу
українсько-російського кордону.

29 ЛИПНЯ

О 22:35 прикордонним нарядом пункту
пропуску «Успенка» виявлено групу озброєних терористів, які намагалися прорватися в Росію в напрямку н.п. Авіло-Фьодоровка. Прикордонники вступили в бій і не
допустили порушення кордону. Залишки
бойовиків відійшли від кордону. Протягом
доби здійснювалися обстріли підрозділів
Держ-прикордонслужби та ЗС України.
З 19:20 впродовж 10 хвилин з території РФ летіли міни на пункт пропуску
«Маринівка».
З 19:20 до 19:50 з боку н.п. Шрамко (РФ) – артилерійський вогонь з РСЗВ
«Град-П» в напрямку н.п. Амвросіївка.
З 19:30 до 19:40 – артилерійський обстріл з РСЗВ «Град-П» з території РФ в напрямку н.п. Степанівка.
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ПРИКОРДОННИЙ ФРОНТ

30 ЛИПНЯ
Сім ворожих танків прорвалися через кордон з боку Росії.
О 04:30 колона зайшла в Україну в напрямку Нова Надєжда
(РФ) – Дібровка (Україна).
Близько 16:45 поблизу н.п. Ульянівське Донецької області
прикордонники виявили ворожого снайпера. Він ховався на
дереві, здійснюючи корегування вогню. Під час зачистки району спільним з військовослужбовцями ЗСУ нарядом була виявлена засідка до десяти бойовиків, які прикривали снайпера.
Ворожого снайпера та ще чотирьох терористів було знешкоджено, решта спішно відступила.
О 21:30 три РСЗВ БМ-21 «Град» та чотири автомобілі «Урал»
прослідували за маршрутом Донецьк – повз південну околицю
села Біленьке (Краснодонський район Луганська обл.) і далі у напрямку н.п. Суходільськ (Луганська обл.).
Російська сторона продовжує ведення повітряної розвідки
з використанням армійської авіації та безпілотних літальних
апаратів, у тому числі на адміністративній межі з АР Крим та
Придністров’ям. Зокрема, в районі н.п. Тимкове (Котовський
р-н) о 07:20 та 08:40 виявлено по одному безпілотному літальному апарату, які здійснювали розвідполіт над кордоном
та блокпостом ЗСУ. На жаль, у зону вогневого ураження зі
стрілецької зброї безпілотники не входили. О 09:32 прикор-

20

донний наряд виявив вертоліт Мі-8, який провів розвідку обстановки на розмежувальній лінії між материковою частиною
України та АР Крим у районі н.п. Червоний Чабан, після чого
повернувся вглиб території АРК.
О 10:10 прикордонний наряд пункту пропуску «Новоазовськ» візуально спостерігав рух безпілотного літального
апарата вздовж кордону на висоті до 500 м. БПЛА перебував
поза зоною обстрілу наряду.

31 ЛИПНЯ

З 01:30 до 02:30 з відстані 5 км з території РФ на напрямку Войково (РФ) – Колесниківка (Україна) вівся обстріл з РСЗВ
БМ-21 «Град» (близько 7 залпів). О 03:20 диверсійно-розвідувальна група в районі н.п. Василівка обстріляла прикордонників
з мінометів та гранатометів. За попередньою інформацією, п’ять
прикордонників загинули, 11 поранені.
О 03:12 – обстріл зі стрілецької зброї прикордонного наряду
в районі місцевого пункту пропуску «Ульянівське».
Вранці під час маршу в районі н.п. Сизе (Луганська обл.) за
3 км від лінії кордону батальйон територіальної оборони «Чернігів» виявив та знищив ворожу засідку.
О 13:44 терористи обстріляли блокпост в районі н.п. Григорівка (Україна) з мінометів та о 13:50 – з території Росії
(н.п. Ратіхуватий) із РСЗВ БМ-21 «Град» (1 залп).
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З 23:00 впродовж 45 хв. з тилу
України ополченці обстрілювали з мінометів блокпост в районі н.п. Герасимівка (Україна).
З 21:40 до 22:30 з території Росії з
відстані близько 8 км від лінії кордону
з напрямку Митякинське (РФ) – Юганівка (Україна) (Луганська обл.) обстріляно
позиції ЗСУ неподалік н.п. Нова Вільхова та Макарів. Здійснено 50 мінометних пострілів.
З 08:10 до 08:37 в районі н.п. Красна Талівка (Луганська обл.) зафіксовано
польоти чотирьох бойових вертольотів
«Ка-52» ЗС РФ з порушенням повітряного простору України.
Російська сторона здійснює активну
підготовку вогневих позицій для обстрілу території України. Так, в районі
н.п. Стратива Стародубського району
Брянської області (5 км від кордону –
напроти Чернігівської обл.) в лісовому
масиві зайняли облаштовані позиції
17 установок залпового вогню БМ-21
«Град», які направлені в бік України.
Збільшується присутність військових
угруповань ЗС РФ у прикордонних районах. Зокрема, у н.п. Донецьк (Ростовська обл. РФ) виявлено перебування
військовослужбовців 200-ї омсбр, передислокованої з Мурманської обл.

1 СЕРПНЯ

Станом на початок останнього місяця
літа обстріли підрозділів ДПСУ та збройні зіткнення з бойовиками тривають.
О 20:25 – артилерійський обстріл позицій прикордонників та позицій ЗС України поблизу населеного пункту Червонопартизанськ Луганської області. З 13:21
до 15:05 поблизу пункту пропуску «Довжанський» (Луганська обл.) – артилерійський обстріл прикордонних позицій з
боку Росії. Під час обстрілу над позиціями
виявлено політ безпілотного літального
апарата, який після закінчення обстрілу
повернувся на територію Росії.
З 15:40 до 16:00 та з 17:40 до
23:50 – повторні артилерійські обстріли позицій прикордонного угруповання з території Росії.
О 17:15 поблизу н.п. Панченкове Луганської області – обстріл прикордонного наряду з кулемета, ПТУР та снайперської гвинтівки з боку кордону. Наряд
відкрив вогонь у відповідь.
З 22:50 до 23:50 – артилерійський
обстріл з боку Росії прикордонних позицій в районі н.п. Дякове (Луганська обл.).
О 19:45 на напрямку Єкатериновка
(РФ) – Шевченко (Україна), на території
Росії до 3 км, виявлено розгортання на
позиціях трьох установок БМ-21 та БПЛА.
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У районі н.п. Василівка (Донецька обл.)
прикордонний наряд виявив групу
невідомих осіб, які рухалися з Російської
Федерації. Прикордонники застосували
зброю на ураження. Частина групи
знищена, решта повернула назад.
2 СЕРПНЯ

О 02:00 в районі н.п. Василівка (Донецька обл.) прикордонний наряд виявив групу
невідомих осіб, які рухалися з Російської Федерації. Прикордонники застосували зброю на
ураження. Частина групи знищена, решта повернула назад.
Матеріали рубрики підготували Олег СЛОБОДЯН, Дмитро СЛИВНИЙ, Андрій ДЕМЧЕНКО
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ЗАСЛАНІ КОЗАЧКИ

ПОБРАТИМ «СТРІЛКА»

ВІДСІЧ
На українських прикордонників покладено чи не найбільшу відповідальність у зв’язку з військовою агресією проти нашої держави.
На східній ділянці рубежу під постійними обстрілами вкрай складно
обороняти та охороняти кордони Вітчизни. Та попри це вони гідно
відповідають на виклики тих, хто заважає країні спокійно і мирно
жити. День у день виявляють охочих прорватися через держкордон,
аби долучитися до терористичної діяльності на території України. Зібрані у цій рубриці матеріали — яскраве тому свідчення.

За попередньою інформацією співробітників СБУ прикордонники Бердянського
загону в пункті контролю «Чонгар» виявили
активного співучасника так званої «ДНР».
Він і ще двоє наших співвітчизників
їхали в автомобілі української реєстрації
марки «Шевроле» на материкову частину
України із окупованої території АР Крим.
Як з’ясувалося, цей активний діяч «ДНР» на
прізвисько «Сосна» є близьким соратником
керівника терористів «Стрілка». Правопорушника передано співробітникам СБУ в
Херсонській області.

У пункті пропуску «Успенка» прикордонники
зупинили для поглибленої перевірки громадянина
Російської Федерації. Серед речей чоловіка були погони генерал-майора ворожих козаків, 10 шевронів
народного ополчення, шеврон сибірських козаків,
мисливський ніж, візитні картки координаційних
центрів, накопичувач, ноутбук та мобілка з номерами
терористів. Переглядаючи інформацію з електронних
носіїв, правоохоронці побачили безліч фото цього
чоловіка у військовій формі, документи спеціального
призначення (посібник для російського козака, методи та способи боротьби ополченця тощо). Затриманого передали співробітникам АТО.

Під час контролю автомобіля «Мерседес» донецької реєстрації в автомобільному пункті пропуску «Гоптівка», що на Харківщині, правоохоронці звернули увагу
на неоднозначну поведінку пасажирів та водія транспортного засобу. В ході
поглибленого огляду салону автомобіля охоронці виявили пропуски «Народное
ополчение Донбасса», «Донецкая республика» тощо. «Туристи» повідомили, що
прямують до Москви нібито з метою отримання гуманітарної допомоги для так
званого «Народного ополчення Донбасу» у вигляді продуктів харчування, одягу
та медикаментів. Наразі наших співвітчизників, можливо, причетних до терористичної діяльності у східних регіонах України, передано представникам СБУ в
Харківській області для проведення фільтраційних заходів.

ЛУГАНСЬКА СПРОБА

На Луганщині прикордонний наряд відділу
«Мілове» затримав 33-річного громадянина
Російської Федерації, який цього року вийшов з місць позбавлення волі. Мешканець
міста Радужний Ханти-Мансійського Автономного округу вже вдруге намагався потрапити в Україну для підтримання терористів на
сході. Нещодавно йому відмовили у перетині
державного кордону в одному з пунктів
пропуску на Харківщині. Затриманого притягнуто до адміністративної відповідальності
та прийнято рішення про заборону в’їзду на
територію України терміном на три роки.

ТУРИСТИ ПУТІНА

Сепаратистська хунта

Військовослужбовці ДПСУ затримали 52-річного
громадянина Росії, який був причетний до екстремістських дій в Україні. Чоловік намагався залишити
нашу країну пішки через той же пункт пропуску
«Успенка», не маючи міграційної картки. Москвич
помітно хвилювався, пояснити, звідки слідує і як потрапив на територію України, не зміг. Природно, що
правоохоронці вдалися до поглибленого огляду його
речей, де знайшли докази сепаратистської діяльності:
посвідчення народного ополченця «ДНР», блокнот
із записами контактних телефонів та інструкціями
з виходу на зв'язок, роздруковані з Інтернету карти
Слов’янська, Краматорська, Донецька, Амвросіївки,
чотири комплекти військової польової форми та три
пари армійського взуття, ніж, пилку для металу, дві
УКХ радіостанції із запасними антенами та зарядними
пристроями, GPS-навігатор, три мобільні телефони,
фотоапарат. Чоловіка передано представникам АТЦ.

Ще одного «героя Донбасу» прикордонники затримали у пункті пропуску «Новоазовськ», що на Донеччині. 30-річний громадянин України, який ще 1998
року виїхав до Росії на постійне місце проживання, віз тактичну форму чорного кольору (зовні схожу на одяг спецпідрозділів), військову флягу, балаклаву та
кепку. Чоловіка передано співробітникам УСБУ в Донецькій області.
Під час перевірки рейсового автобуса, що прямував за маршрутом Харків – Бєлгород (РФ), в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонний наряд затримав нашого
співвітчизника. Через можливу причетність до протиправної діяльності в зоні
проведення АТО на території Луганської та Донецької областей чоловік значився
на оперативному контролі у правоохоронців. Під час оперативно-перевірочних
заходів було встановлено, що затриманий є активним учасником російського
терористичного угруповання «Русская православная армия». За грошову винагороду, яку отримував від бойовиків «ДНР», він створював агітаційні матеріали,
що містять ознаки зазіхання на територіальну цілісність та незалежність України.
Затриманого передано співробітникам СБУ. Тепер чоловікові доведеться відповідати за свої дії перед судом.

Причаровані путінською брехнею, щодня сунуть на кордон «небайдужі» росіяни, які зголосилися «допомогти» мешканцям південно-східної України. Якби не наші охоронці рубежу, то засланих козачків, які й без
того заполонили Донбас, було б у рази більше. Та хай там як можна пояснити мотивацію дій мешканців
країни-агресора, прикро за наших співвітчизників, які навіть не приховують своєї причетності до тероризму.

Харківський вир
Росіянина, який мав намір взяти участь
у дестабілізаційних заходах на території
України, затримали прикордонники на
Харківщині в пункті пропуску «Куп’янськВузловий». Чоловік їхав поїздом
«Москва – Луганськ». Під час бесіди він
заявив, що хоче побачити ситуацію в Україні на власні очі та згодом приєднатися до
сепаратистів на сході.
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У пункті пропуску «Козача Лопань» у поїзді
«Москва – Севастополь» затримали ще двох
громадян Росії. Чоловіки не змогли пояснити
мети свого перебування на території України. Тож правоохоронці вирішили провести
поглиблений огляд їхніх речей, з-поміж
яких знайшли військові квитки, камуфльований рюкзак, спальний мішок, армійський
речовий мішок, розвантажувальний жилет та
документи на постановку на військовий облік. Цим двом заборонили в’їзд на територію
України терміном на три роки.

Ще одного екстреміста з Росії прикордонникам
Харківського загону відділу «Веселе» вдалося
затримати завдяки повідомленню місцевих
жителів, які бачили, як неподалік кордону на
околиці села Липки незнайомець перетнув
державний кордон поза пунктом пропуску.
Мандрівник у військовій формі мав при собі
речі військового призначення, ніж, сокиру,
сигнальні ракети та компас. Під час бесіди росіянин повідомив, що нібито хотів дістатися до
своїх родичів у Вінниці, однак ні їхньої адреси,
ні інших подробиць вказати не зміг. Наразі екстреміста повернено у Росію та заборонено в’їзд
на територію України терміном на три роки.

5/2014

5/2014

23

пульс кордону

пульс кордону
Надто яскраві

Упіймали за руку

На ділянці відділу «Копище» в ході спільних
заходів співробітників УСБУ в Чернівецькій
області та прикордонників Житомирського
загону затримано групу нелегалів. «Туристів» явно не євразійського типу зовнішності, які прямували мікроавтобусом
«Мерседес» та автомобілем «Сітроен»,
запримітили на околиці міста Олевськ, що
на Житомирщині. Серед пасажирів, які,
скоріше за все, потрапили на територію
України з Білорусі, було троє суданців,
двоє в’єтнамців, двоє еритрейців та двоє
бангладешців. Їх супроводжували наші
співвітчизники, які тепер дають пояснення
співробітникам СБУ. А незаконні мігранти
доставлені до прикордонного підрозділу для
проведення перевірочних заходів.

На ділянці відповідальності відділу
«Вичівка» прикордонники Луцького загону спільно
з представниками МВС спіймали шістьох громадян
України, як-то кажуть, на гарячому. Чоловіки шляхом
гідророзмиву ґрунту за допомогою мотопомпи незаконно видобували бурштин. Усі шестеро – мешканці с. Соломир Зарічненського району, що на Рівненщині. На чоловіків складено процесуальні
документи щодо порушення ними прикордонного режиму. Надалі їх
передали представникам МВС.

КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗВЕДЕНЬ

На інших ділянках державного рубежу – також
гаряче. Тих, хто для здійснення своїх протиправних намірів покладається на втрату прикордонниками пильності у зв’язку зі становищем
у країні, значно побільшало. Та на кордоні на
них чекало розчарування. Так, незаконний
тютюновий, спиртовий, бурштиновий та рибний
«бізнес», організований контрабандистами,
зазнав великих втрат. Зневірилися нелегали,
адже правоохоронці викрили винайдений ними
цікавий спосіб мандрувати на осях між задніми
колесами причепів вантажівок, що прямують
на теплоходах до європейських країн. Відібрали надію прикордонники й у «раритетників»
вивезти з країни мощі святого, мати які, мабуть,
вважається престижно, особливо після показу
широкій громадськості відомих сюжетів із життя
колишніх високопосадовців. Отже, у нашій постійній рубриці до вашої уваги – найбільш цікаві
та навіть вже закономірні затримання цього літа.

НАКОПИЧИЛИ…

НАЗДОГНАЛИ

Прикордонники відділу «Кодима» Котовського загону
спільно зі співробітниками
УБОЗу провели операцію
з вилучення майже тисячі
ящиків сигарет, відстеживши канал контрабандної
діяльності та виявивши місце
переправлення тютюнових
виробів через державний
рубіж. Невеликими партіями
сигарети переміщувались
до місця накопичення, яке
базувалося в районі с. Загніткове, і надалі мали транспортуватися вглиб України
на вантажному «Мерседесі»,
який невдовзі «вичислили»
правоохоронці. Наш співвітчизник перевозив без
документів тютюнові вироби,
прикривши їх гумовими
покришками від автомобілів. Запаковану вантажівку
доставили до УБОЗ ГУМВС
України в Одесі.

Військовослужбовці Маріупольського загону Морської
охорони за дві милі від берега затримали в Азовському морі українське рибальське судно. Прикордонникам
довелося наздоганяти плавзасіб із п’ятьма українцями
на борту. Під час перевірки
правоохоронці встановили
відсутність промислових та
реєстраційних документів і
виявили близько 5 т бичка
та три механізовані драги.
Про правопорушення проінформовано територіальний
відділ Азоврибоохорони,
відділ МВС та природоохоронну прокуратуру. Попередня сума завданих державі
збитків становить понад
10 млн гривень.

НАЧЕ ПТАШКИ НА ЖЕРДИНЦІ
Незвичайних пасажирів на теплоході, що прибув під прапором Панами, виявив наряд
Одеського прикордонного загону в пункті пропуску «Іллічівський морський порт».
Під час поглибленої перевірки вантажного автомобіля марки «Даф» киргизької реєстрації, який прибув на цьому теплоході, між задніми колесами, а саме на задній осі
причепу, знайшли палестинця та марокканця без документів, які за тисячу доларів
з кожного у такий спосіб подорожували до країн Західної Європи.
Тижнем пізніше «Іллічівський морський порт» знову зустрічав теплохід Sea Partner
під панамським прапором. Першим «запідозрив» присутність «пасажирів» у вантажних автомобілях службовий собака. Цього разу вже восьмеро чоловіків у такий самий
спосіб мали намір потрапити до ЄС. За словами нелегалів, троє з них є марокканцями,
троє – сирійцями, двоє – лівійцями.

БІЗНЕС «ЗЛИТО»
Відпрацьовуючи попередню інформацію, прикордонники відділу «Лиманське», що на Одещині,
перевіряли дно Кучурганського лиману. Там-то
вони й виявили двокілометровий трубопровід для
перекачування спирту, який вів до українського
берега з молдовського боку. Спирт вартістю
14 тис. гривень, що був злитий із демонтованого
трубопроводу, вилучено та передано представникам податкової міліції. Наразі правоохоронці
здійснюють заходи щодо встановлення осіб,
причетних до протиправної діяльності.
Прикордонники Чернівецького загону та
представники Міндоходів і зборів у населених
пунктах поблизу українсько-молдовської ділянки кордону виявили дві бази накопичення
спирту. В селі Зелена Кельменецького району
в складському приміщенні одного із господарств було виявлено майже 12 тис. літрів
спирту. А на території однієї з агрофірм, що
неподалік держкордону, – 13,5 тис. літрів. Приблизна вартість конфіскату становить понад
950 тис. гривень.

ОСТАНКИ МАЮТЬ ЗАЛИШИТИСЯ!
ВАЛЮТНІ ОБОРУДКИ

ЦІЛЬ – ЗНЕШКОДИТИ!
Прикордонники продовжують фіксувати польоти настирливих російських безпілотників над українською територією. Після попередніх «візитів» дронів, як правило, слідує
мінометний обстріл позицій. Тому факти порушення ними
повітряного простору не залишаються без відповіді.
На ділянці ВПС «Веселе», що на Харківщині, прикордонники виявили безпілотний літальний апарат без розпізнавальних знаків. Ще два БПЛА збито зі стрілецької
зброї поблизу одного із пунктів пропуску на Луганщині
напередодні. Дрони порушили повітряний простір України
з метою відстеження місця дислокації особового складу
та військової техніки біля кордону. Всі БПЛА передано для
подальшої експертизи Службі безпеки України.
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Нервова поведінка нашого співвітчизника, який
прямував автомобілем «Мерседес» до Росії, та
його нечіткі відповіді на запитання спонукали
прикордонний наряд і працівників митниці в пункті
пропуску «Гоптівка» вивести авто на додаткову
перевірку. В результаті з багажного відділення
та салону автомобіля правоохоронці дістали 45
старовинних книг та п’ять ікон. Також серед речей
знайдено дерев’яну шкатулку з останками гробу
преподобного Амвросія Оптинського.
Пасажирка «Мерседеса»,
громадянка України,
визнала себе власницею
цих старожитностей.
Складено адмінпротоколи.
Виявлені предмети буде
передано на експертизу.

Прикордонники спільно з працівниками митниці затримали в пункті пропуску «Гоптівка», поблизу кордону з РФ, громадянина України,
який намагався провезти до Росії 2,8 млн доларів США у резервному паливному баку автомобіля Mitsubishi Pajero. Співробітники СБУ
з’ясовують обставини правопорушення.
Майже 171 тис. доларів США вилучили на
Сумщині прикордонники спільно з
працівниками митниці у місцевому
пункті пропуску «Середина-Буда».
Громадянин РФ намагався ввезти їх
на територію України автомобілем
Audi Q7, аби позичити своєму товаришу.
Виявлену валюту, приховану під переднім
пасажирським сидінням та у шкіряній сумці
водія, а також авто правопорушника вилучили у встановленому порядку.

5/2014
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ПОПИТ
НЕ ЗАДОВОЛЬНИЛИ
Тайники з товаром, що користується великим
попитом, виявили прикордонники Львівського
загону та працівники митниці в пункті пропуску
«Рава-Руська» у двох автомобілях, що прибули з різницею у півтори години. Двоє наших
співвітчизників прямували з Польщі в Україну
з партіями iPhone 5s. Один із них запакував 30
мобільних телефонів на понад 230 тис. гривень
під обшивкою салону «Крайслера», інший – заховав у спинках передніх сидінь, в порожнині
для встановлення повітряного фільтра двигуна
та в аптечці легкового автомобіля «Фольксваген» 25 таких апаратів. Товар вилучено.
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НА ВСІ РУКИ

КРАДЕНІ БАЙКИ

Наші прикордонники і людям у біді допомагають, і правопорушників, які втікають від компетентних органів, за орієнтуваннями колег-правоохоронців «відсіюють». А також викривають
работорговців, які вербують наших жінок для секс-індустрії за
кордоном.
Співробітники Чопського
загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску
«Тиса», що на українсько-угорському кордоні, викрили нашого земляка, який мікроавтобусом «Мерседес» намагався
ввезти чотири мотоцикли
«Хонда». За інформацією
Інтерполу, «двоколісні» значилися як викрадені. Всі транспортні засоби, загальна сума
оцінки яких становила понад
530 тис. гривень, вилучено.

КРАСУНЯМ – ЗАСЬ
У пункт пропуску «Краковець», що на
Львівщині, для проходження прикордонного контролю прибув звичайний
легковик. За попередньою інформацією
про можливий незаконний вивіз громадянок України за кордон, отриманою від
Департаменту боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, охоронці рубежу вирішили додатково перевірити пасажирок і водія. Виявилося, що цим
прикордонники запобігли вивезенню
двох українок 1989 та 1991 р.н.,
мешканок Івано-Франківська,
з метою сексуальної експлуатації
в країнах Євросоюзу. Під час бесіди
правоохоронці з’ясували, що організацією вивезення дівчат до міста Жешув
(Польща) займалася третя пасажирка.
Затриманих передано співробітникам
органів внутрішніх справ.

Фальшивий VIN-код

Під час проходження контролю прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону спільно
з працівниками митниці встановили факт невідповідності номера VIN-коду, зазначеного в реєстраційних документах легковика «Ауді А6» чеської реєстрації, з номером у бортовому комп’ютері
транспортного засобу. Також згодом з’ясувалося, що номер кузова авто нанесено не заводським способом. В результаті на водія, громадянина Словаччини, який прямував до України, складено адмінпротокол, транспортний засіб вилучено. Попередня сума оцінки авто сягнула понад 500 тис. гривень.

НАШПИГОВАНИЙ

ВЧАСНА
ДОПОМОГА

АВТОБУС

Через пункт пропуску «Порубне»,
що на кордоні з Румунією, на виїзд з України прямував автобус
«Неоплан», за кермом якого був наш
співвітчизник. У транспортному засобі прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками митниці
виявили під підлогою, в порожнинах
за телевізором та санвузлі схованки
з тютюновими виробами. Усього із
тайників дістали 1250 пачок сигарет.
На водія складено адмінпротокол.
Разом із сигаретами на 20 тис. гривень вилучено транспортний засіб,
який попередньо оцінено у півмільйона гривень.

Військовослужбовці відділу
прикордонної служби «Ізмаїл», отримавши інформацію,
що на Дунаї через великий
крен перевернувся човен з
трьома рибалками, одразу поспішили на допомогу. Людей
підняли на прикордонний
катер, а їхній човен відбуксирували до берега. Чоловікам
надано необхідну медичну та
психологічну допомогу.

ВІД ЗАКОНУ НЕ ВТЕЧЕШ
Наш співвітчизник, підозрюваний у вбивстві
людини, мав намір на «Ауді» виїхати з України
через контрольний пост «Каланчак». Та прикордонний наряд Херсонського загону за попереднім орієнтуванням УМВС України завадив
його планам. Схоже орієнтування отримали
прикордонники Сумського загону. В пункті пропуску «Покровка» правоохоронці затримали ще
одного українця, який підозрюється у скоєнні
вбивства. Чоловіків віддали «під опіку» співробітників МВС Сумщини та Херсонщини.

ДЖАМШУТ НЕДОПРАЦЮВАВ
Прикордонники ОКПП «Київ» помітили в документах десятьох громадян Узбекистану, які прямували до Казахстану, відмітки Держприкордонслужби не встановленого
зразка. Чоловіки повідомили, що прибули в Україну півроку тому і працювали в одній із
столичних фірм на будівництві. Вони також пояснили, що свої закордонні паспорти віддали після приїзду роботодавцю, а той разом із підробленими відмітками і посвідками
на проживання повернув їм документи напередодні від’їзду. До своєї країни він порадив
їм повернутися нібито через скорочення обсягів будівництва. За фактом порушення направлено повідомлення співробітникам міліції.
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Матеріали рубрики підготували Тетяна ФІЛІПЕНКО, Наталія УСТЬЯНЦЕВА, Людмила ТКАЧЕНКО та Ігор ПЛЕТЕНЬ
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МОЛОДІ. НАЗАВЖДИ...
Трагічним для захисників східних рубежів нашої країни стало літо 2014-го. Страшна війна, що сколихнула всю Україну, продовжує забирати життя охоронців кордону. У минулому номері журналу ми
писали про загибель перших п’яти героїв південно-східного фронту, що стало великим потрясінням
для всієї прикордонної когорти. Та не минуло й місяця, як маховик війни закрутився з такою силою, що
відомство чи не щодня в жалобі – нагла смерть, яку сіє ворог, забирає життя кращих синів українського
народу. Розпочався новий виток смертей. На 13 серпня значиться 44 загиблих. Мінометні обстріли,
збройні напади терористів, підриви на фугасах та мінах... У перервах між ними – скорбота і похорони...

К ВИТКИ

Н А В І ЙН У

Коли група виїжджала в небезпечний район, він виголошував свою «коронну» фразу:
«Всі купили квитки на війну?» Відповідь була одностайною: «На цей сеанс – у будь-якому разі.
В перший ряд. Інакше у контролера можуть бути проблеми!»
На жаль, 11 липня життя для цього героя
закрило свої куліси.
...На світанку терористи відкрили вогонь по позиціях прикордонників у Зеленопіллі, що на Луганщині, де були військовослужбовці Оршанецького навчального
центру. Тоді фатальний список судилося
продовжити заступнику начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби України Ігорю Момоту. Вісім
снарядів з установки «Град» лягли віялом
навколо намету, де перебував полковник.
Він загинув миттєво...
Через свій характер він комусь подобався, комусь – ні. Але незаперечним є одне –
він був неординарною постаттю. Ті, хто його
знав, стверджують: хоробрості цьому чоловікові було не позичати. В інших забракло
волі виїхати в зону АТО, де небезпека чатує
на кожному кроці. Ніхто не заперечить –
Ігор Момот був справжнім патріотом своєї
Вітчизни. Попри нещодавнє підвищення на
генеральську посаду, коли загострилася ситуація на сході України, він одразу виявив
бажання поїхати туди. «Нашій країні ніхто не
допоможе, окрім нас самих, – сказав він. –
Ми мусимо боротися!».
На сході він особисто сформував і очолив мотоманеврену групу навчального
центру підготовки молодших спеціалістів
Держ-прикордонслужби, що охороняла
рубіж на найбільш уразливих ділянках
Донецької та Луганської областей. Під час
виконання завдань підрозділ під командуванням Ігоря Момота неодноразово
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– 9 липня ми говорили з ним по телефону. А через день хлопці розгублено сказали про обстріл: «Командир – 200-й», –
розповідає керівник Навчального центру
Ігор Павлов.

вступав у бій з незаконними військовими
формуваннями. Він горою стояв за бійців.
Поки перебував в зоні АТО – жоден прикордонник там не загинув. Він мріяв повернути додому всіх, хто з ним приїхав,
живими...
За його голову терористи призначили винагороду. На слуху випадок із самопроголошеним губернатором Луганщини. Тоді Ігор
Момот годину тримав затиснуту в руці гранату, аби не випустити терориста. І, можливо, табір у Зеленопіллі, який до цього жодного разу
обстрілам не піддавався, накрили «градом»,
аби знищити саме цього офіцера.

Поховали Ігоря Момота на черкаській землі. Адже саме звідти пішов він на
неоголошену війну, і саме там зробив найкраще у своєму житті – зумів по-новому
організувати підготовку тих, хто оберігає
спокій кордонів нашої держави. Провести
в останню путь екс-керівника Навчального
центру підготовки молодших спеціалістівприкордонників 49-річного Ігоря Момота
прийшло близько трьох тисяч чоловік. Тих,
хто пересікався із загиблим по службі й у
приватному житті, хто був знайомий з ним
особисто. На плацу Навчального центру він
постав перед строєм востаннє – у покритій
Державним прапором України труні. Вона
була зачинена через понівечене тіло героя.
Біля труни – дружина і п’ятнадцятирічна
донька. Військовий салют… А потім курсанти вишикувалися і пройшли маршем перед
загиблим командиром...

Л

юдське горе... Воно накриває саме тоді, коли починаєш
усвідомлювати втрату. Адже близька тобі людина могла
залишитися ЖИВОЮ, і у вас було б ЗАВТРА. Та для цих
хлопців завтра вже не настане ніколи. Вони дивляться на нас зі
світлин жалобної сторінки. Це наші друзі і побратими. Всі вони
були молодими, у розквіті життєвих сил, сповнені рішучості захищати свою землю. Вони могли прожити щасливе життя, творити, кохати, виховувати дітей. Кожен з них – справжній патріот, бо
самовіддано захищав свою Батьківщину. Вони заплатили занадто
високу ціну за наше мирне майбутнє, прийнявши смерть. Ми всі – в
неоплатному боргу. Хочеться звернутися до них зі словами: «Ми
завинили перед вами, бо не змогли захистити від лютої смерті...»
А також до батьків, дружин, дітей, які залишилися сиротами. Поділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами.
Кожен з героїв заслуговує на особливу повагу. Про кожного з
них ми ще розповімо на сторінках нашого видання, адже наш
обов’язок – зробити все, щоб їхня жертва, їхній подвиг не були
забуті. Подаємо імена загиблих у списку за датою смерті:

Президент України Петро Порошенко
посмертно присвоїв Ігорю Момоту звання генерал-майора. «Його подвиг – це
приклад патріотизму, на якому вчитиметься вся країна», – Підкреслив глава держави. Він зазначив, що ім’я Ігоря
Момота буде присвоєне одному із прикордонних підрозділів України.
5/2014

02.07.2014 р.,
молодший сержант
ПРЕСНЯКОВ
Володимир
Миколайович,
Донецький загін.

5/2014

03.07.2014 р.,
старший прапорщик
СЕМЕНОВСЬКИЙ
Олег Миколайович,
Донецький загін.

05.07.2014 р.,
прапорщик
КОВАЛЬОВ Олександр
Володимирович,
Донецький загін.
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05.07.2014 р.,
старший солдат
ЦИГАНКОВ
Олексій Вікторович,
Донецький загін.

10.07.2014 р.,
майор
ШІРПАЛ
Леонід
Вікторович,
Луганський загін.

11.07.2014 р.,
генерал-майор
МОМОТ
Ігор Федорович,
СхРУ..

11.07.2014 р.,
сержант
ГЛУЩАК Олег
Миколайович,
Могилів-Подільський
загін.

11.07.2014 р.,
солдат
СИРБУ
Дмитро Васильович,
НЦ ДПСУ.

11.07.2014 р.,
солдат
ШТОЛЦЕЛЬ
Вільгельм
Володимирович,
НЦ ДПСУ.

27.07.2014 р.,
старший сержант
СОКОЛОВСЬКИЙ
Віктор
Іванович,
ПдРУ.

31.07.2014 р.,
прапорщик
ФІЛІПОВСЬКИЙ
Юрій
Володимирович,
СхРУ.

31.07.2014 р.,
старший солдат
БИСАК
Олександр
Олександрович,
СхРУ.

31.07.2014 р.,
молодший
сержант
ГУЛЮК
Сергій
Миколайович,
ПнРУ

31.07.2014 р.,
молодший
сержант
ЧЕРНОМОРЧЕНКО
Ростислав
Олександрович,
СхРУ

31.07.2014 р.,
сержант
ПАРШУТІН
Олег
Володимирович,
СхРУ.

11.07.2014 р.,
старший сержант
ЛУЦКО Анатолій
Степанович, ГЦЗАтаЗІ.

11.07.2014 р.,
сержант
ПОЛЯКОВ Василь
Вікторович, мобильній
прикордонний загін.

11.07.2014 р.,
старший прапорщик
ДИЯК Павло
Станіславович,
НА ДПСУ.

11.07.2014 р.,
солдат
ЛАЗОРЕНКО Павло
Миколайович,
ГЦЗАіЗІ.

12.07.2014 р.,
майор
ПЕТРІВ
Ігор Олексійович,
НЦ ДПСУ.

16.07.2014 р.,
прапорщик
ПОСТОЛЬНИЙ
Микола
Миколайович,
СхРУ.

02.08.2014 р.,
старший
сержант
КАБАК
Михайло
Григорович,
ПдРУ.

07.08.2014 р.,
солдат
АНТИПОВ
Микола
Павлович,
НЦ ДПСУ.

07.08.2014 р.,
солдат
БОЙКО
Сергій
Олександрович,
НЦ ДПСУ.

07.08.2014 р.,
солдат
ЗАЄЦЬ
Олександр
Юрійович,
НЦ ДПСУ.

07.08.2014 р.,
старший
прапорщик
ДІХТІЄВСЬКИЙ
Віктор
Миколайович,
ПдРУ.

07.08.2014 р.,
старший
матрос
КОЛІСНІЧЕНКО
Євген
Анатолійович,
ПдРУ.

16.07.2014 р.,
молодший
сержант
ЗАКОПАЙЛО
Максим
Олександрович, СхРУ.

25.07.2014 р.,
старший прапорщик
ГОРЧАК
Григорій
Федорович,
ПдРУ.

25.07. 2014 р.,
молодший сержант
КИРИЧУК
Сергій
Володимирович,
ПнРУ .

27.07.2014 р.,
старший лейтенант
ДЗЮБЕЛЮК
Олександр
Миколайович,
ПдРУ

27.07.2014 р. ,
прапорщик
БЛАЖКО
Володимир
Олексійович,
ПдРУ .

27.07.2014 р.,
старший солдат
ДМИТРЕНКО
Павло
Петрович,
ПдРУ

07.08.2014 р.,
сержант
МАТВІЄНКО
Андрій
Віталійович,
Донецький загін.

07.08.2014 р.,
прапорщик
ШИЛО
Володимир
Сергійович,
в/ч 9938.

10.08.2014 р.,
сержант
АКУТІН
В’ячеслав Ігорович,
в/ч 9938.

10.08.2014 р.,
старшина
ДЗІДЗІНАШВІЛІ
Давід
Георгійович,
в/ч 9938.

10.08.2014 р.,
старший
сержант
АНДРІЄНКО
Сергій
Володимирович,
в/ч 9938.

10.08.2014 р.,
капітан
ЛИФАР
Сергій
Іванович,
в/ч 9930.
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МО Я

ВIЙНА
І
Ми довго жили в мирі. Роззброювали
країну під гарантії світової безпеки,
продавали військову техніку, наповнюючи спецфонди, які потім спустошувалися окремими спритниками
у погонах. Ми просто звикли, що в
армію звичайна людина йде, щоб
уникнути безробіття, а воювати
контрактникам доводиться здебільшого з мітлами, лопатами та щітками,
ганяючи вітер величезними територіями колись потужних військових
частин. Ми звикли дивитися російські фільми про війну, яку наші діди
й батьки пройшли разом і які навіть
уявити не могли, що наш ворог виявиться тим, кого донедавна ми вважали своїм братом, а система світової
безпеки – майже порожніми словами.
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тут нам, як сніг на голову, війна... І не
просто війна, а повне безумство, в
якому перше, що треба зробити, це
дати лад своїм думкам та збагнути, що ж
саме відбувається. Якщо ви сподіваєтесь
на те, що вам допоможуть засоби масової інформації, – помиляєтесь. Навіть
наші українські не завжди вирізняються
об’єктивністю, не кажучи вже про російські, які, здається, просто з глузду з’їхали
під тиском Кремля. Щодо західноєвропейських чи американських медіа, то їх
публікації більше схожі на гороскопи,
розбавлені експертними оцінками. Щоправда, й самі експерти здебільшого в очі
не бачили того, що відбувається зараз у
східних областях України. Відтак, єдиний
вихід не бути ошуканим – побачити все на
власні очі… Не просто побачити, а взяти
зброю в руки, одягнути бронежилет, каску
і їхати воювати. Просто дивитися – небезпечно, і значно більший ризик – залишитися на місці спостереження назавжди,
або ж ще гірше – потрапити у полон тіль-
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На момент
підготовки матеріалу
Держприкордонслужба
вже втратила 44 своїх
кращих охоронців
державного рубежу
ки тому, що твоє прізвище закінчується на
«-ко» і ти, імовірно, «бендерівець».
Тож вирушаємо… Маршрут руху до
лінії державного рубежу на ділянках Донецького та Луганського прикордонних
загонів не розкриватиму, скажу лише, що
їхати треба у супроводі бронетехніки і
бажано на позашляховику. На війні для
початку треба звикнути до того, що будьякі суто професійні навички слід одразу
відсунути на другий план. В першу чергу –
питання власної безпеки та безпеки твоїх
бойових товаришів. Прибув до місця дислокації – закопуйся глибше та облаштовуй
вогневі позиції швидше, адже стріляти
можуть почати будь-якої миті. Шкода, що
повною мірою це усвідомлюєш вже після
реального бою. Тоді ж згадуєш і вислів –
«не нюхав пороху». А щойно потрапляєш
принаймні під мінометний обстріл – перед очима пролітає п’ять років навчання
у військовому виші, прокручуєш в голові
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повний курс тактики і, увімкнувши інстинкт
самозбереження, немов на крилах летиш
до бліндажа… Якщо артобстріл припинився
і тебе не зачепило – бігом на свою вогневу позицію, відбивати ймовірну зачистку…
Звиклі до темряви очі дивним чином перетворюються на прилади нічного бачення, і
ти пильно вдивляєшся у свій сектор обстрілу,
аби не допустити наближення ворога.
За такою схемою сьогодні обороняється
та охороняється кордон на ділянках Луганського і Донецького прикордонних загонів.
Головна мета прикордонників – максимально
закріпитися на раніше втрачених позиціях
та не допустити проникнення на територію
України російської зброї, боєприпасів і тех-

ніки, призначеної для підтримки сепаратистів.
Або ж не дати їм можливості вийти з України
для ввезення тієї ж таки техніки, адже російські військові у переважній більшості випадків просто приганяють свої «подарунки» під
кордон і залишають колони, повертаючись до
розташування своїх частин. Якщо ж запобігти
проникненню не вдається, то «зелені кашкети» повинні принаймні зафіксувати факт,
кількість та напрямок руху ворожої зброї, аби
в подальшому ліквідувати її силами антитерористичної операції. Щоправда, кожного дня у
наших охоронців рубежу з’являються нові загрози, які сіють нові жертви серед персоналу
та дедалі більші втрати техніки. Терористи
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Жодна війна не
проходить без втрат,
і ми теж втрачаємо –
постійно, болісно,
безповоротно…
Та, незважаючи ні на що,
стоїмо до останнього

обстрілюють позиції прикордонників з установок БМ-21 «Град», мінують шляхи переміщення колон забезпечення. Обстріли посилюються залпами з території Росії.
Власне обстріли з боку сепаратистів позицій українських прикордонників спрямовані
на те, щоб змусити їх на деякий час сховатися в укріпленнях. У цей час колони техніки
під прикриттям ворожого вогню й проходять
в Україну. Ще один варіант – потреба вивести
на суміжну територію певну кількість особового складу. Щоправда, лише сам особовий
склад душогубів сподівається знайти прихисток від наступаючих сил АТО на території
РФ. Власне Росія вже давно подбала про те,
щоб ані українські сепаратисти, ані завербовані на російській території найманці не перейшли кордон у її напрямку. Прикордонна
смуга з боку РФ щільно замінована й укріплена серйозними вогневими позиціями.
Окрилені надією порятунку, терористи
стрімголов мчать через поля, на яких так і залишаються – кормом для стерв’ятників. Лише
втративши кількасот голів, бандити збагнули – до Росії їм дорога закрита і єдиний
шанс не потрапити за ґрати в Україні – стояти до останнього на території своїх «НР». А в
цьому Росія їм ладна допомагати, принаймні
поки ще має підконтрольні терористам дірки в державному рубежі. Причому робить
це зухвало, хизуючись власною «доброчинністю». Рахунок важкої бронетехніки та
артилерійського озброєння, доправленого в
Україну, вже давно пішов на сотні, і, судячи з
жорстокості сьогоднішніх боїв біля Донецька
й Луганська, арсенал терористів вичерпається не так швидко. До того ж зброя, яка зайшла з Федерації, дедалі більше застосовується для знищення мирного населення, аби
максимально дискредитувати українських
військових та ввести «миротворчі» війська з
боку Росії для порятунку вцілілих від терору,
до мозку просякнутих кремлівською пропагандою людей. Від такої реальності стає
моторошно. Ще страшніше те, що тероризм
в Україні набуває світового масштабу. У звичайної людини така ситуація просто вибиває
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землю з-під ніг. Не додає це оптимізму й військовим, які щодня втрачають своїх бойових
побратимів. На момент підготовки матеріалу Держприкордонслужба вже втратила 44
своїх кращих охоронців державного рубежу.
У нас також не залишилося вибору. Покинути на півдороги те, заради чого втрачено сотні людських життів? Подарувати злочинцям право залишатися непокараними за
смертні гріхи проти українського народу? Дозволити нашим вдовам божеволіти від думки, що вони втратили найдорожче в своєму
житті просто так? Ні… А тому – автомат у вікно
автомобіля, каску на голову і вперед, на нові
позиції. Страшно?.. Так, страшно, але це відчуття певною мірою нівелюється вже за декілька годин перебування у режимі постійної
готовності до бою. Організм пристосовується
до потреби самозбереження, тому сам максимально захищається. Підвищена пильність,
приплив енергії, поліпшення пам’яті на предмет деталізації того, що відбувається довкола.

Все це спрацьовує в автоматичному режимі.
Достатньо лише зібратись і чітко виконувати
накази командирів. Зрештою, жодна війна не
проходить без втрат, і ми теж втрачаємо – постійно, болісно, безповоротно… Та, незважаючи ні на що, стоїмо до останнього. Тільки так ми

зможемо перемогти. Ворог не розуміє нічого,
окрім сили і грошей. Грошей ми йому дати не
можемо, у самих немає, а ось сила поки що є,
тому мусимо дати гідну відсіч агресору.
Підготував

Дмитро СЛИВНИЙ

Мені пощастило повернутися
живим і неушкодженим. І тільки
тепер, гуляючи з донькою у дворі, дивлячись, як вона бавиться
у пісочниці поряд з хлопчаками,
які досі чекають своїх татусів з
війни, я починаю усвідомлювати,
що ж насправді відбувається. Тим
часом малеча вибудовує на піску
модель сьогоднішньої війни. У своїх
п’ять – шість років вони вже знають, що стане з БТРом, якщо
той раптом підірветься на міні,
що буває, коли стріляє установка
«Град», і найголовніше – хто ворог.
Їх неможливо обманути брехливими заявами. Вони не знають, що
таке секторальні санкції, але вони
напевне знають, що їхня Батьківщина –
Україна, їхні батьки – прикордонники,
які боронять кордони Батьківщини від
росіян і сепаратистів. І коли виростуть,
то обов’язково робитимуть так само, як
їхні батьки. Щоправда, у них вже не буде
нашарувань спогадів колишньої дружби із сусіднім
народом і вони не тішитимуть себе ілюзіями можливого мирного врегулювання конфліктів, а вчинятимуть так, аби захистити своїх дітей і дружин,
вберегти їх від того, що довелося відчути їм самим.
Мабуть, саме так формується національна свідомості і зрештою нація, яка повною мірою усвідомлюватиме,
що війна – страшне явище, але ще страшніше – поразка. І
допоки людство не знайшло способу уникнути війн, треба
докладати всіх зусиль, аби цієї поразки не сталося. Тому
державі потрібна міцна армія, добре забезпечена, національно вихована і професійно навчена.
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З єдиною думкою – зберегти життя
– залишають вони рідні домівки.
Виїхати будь-куди, де не стріляють,
де немає окупантів і терористів, де
мир і спокій. Без речей і засобів до
існування переселенці з Криму та
Донбасу опиняються серед чужих
людей у розпачі й розгубленості.
За даними ООН, що спираються на
інформацію органів місцевої влади, таких бідолах по всій Україні
вже понад 100 тис. І їх з кожним
днем більшатиме, адже війна на
Донбасі триває, а Крим залишається окупованою територією. Серед
переселенців і родини прикордонників. Українські громадяни, які
потрапили в жорнова політичних
баталій, змушені переїздити до
центральних і західних областей.
Дехто навіть за кордон, звертаючись з клопотанням про статус
біженця в інших країнах. Яким буде
їхнє життя? І чи готова держава до
такого масового переселення?

ством юстиції підготувала новий законопроект щодо визначення статусу і захисту
переселенців.
Наразі вирішується питання про те,
хто цей законопроект вноситиме до
Верховної Ради – Президент чи Кабінет

Oсновний капітал нашої держави – люди,
саме ті звичайні громадяни, яких ми щодня
зустрічаємо на вулицях. Через безпорадність
тих, хто мав би приймати рішення і дбати про
переселенців, активні небайдужі громадяни
стали об’єднуватися і давати притулок своїм
співвітчизникам.
КРИМ SOS

П

НЕ БІЖЕНЦІ

Х

то вони тепер – люди без житла
і засобів до існування? В Україні,
звичайно ж, не біженці. Адже цей
статус надається особі, яка не є громадянином України і на підставі обґрунтованих
побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками раси, віросповідання, національності, належності до певної соціальної групи
чи політичних переконань перебуває за
межами своєї країни. Вони є українськими
громадянами, які мають всі права, обов’язки
і свободи, що належать кожному з нас. Щодо
переселенців діє термін міжнародного
права – «внутрішньо переміщена особа»
(internally displaced persons). Це визначення
є зрозумілим для міжнародного співтовариства і застосовується у роботі міжнародних,
урядових та неурядових організацій.
Натомість термін «вимушений мігрант»,
який намагалися запровадити Законом про
захист прав внутрішньо переміщених осіб,
є ширшим поняттям і, на думку експертів та
численних правничих організацій, обмежуватиме права мігрантів. Більше того, закон
авторства С. Соболєва та В. Пацкана №4998-1,
прийнятий 19 червня 2014 року Верховною
Радою України з порушенням регламенту та
без обговорення громадськості, викликав
обурення в суспільстві. Президент України
Петро Порошенко дослухався до громадськості і наклав вето на цей Закон. Врахувавши
позицію міжнародних експертів та структур,
що опікуються проблемами переселенців,
зокрема українських громадських організацій,
Адміністрація Президента спільно з Міністер-
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було підкреслено, що у новому законопроекті фахівці намагалися відпрацювати механізм надання статусу саме тим
переселенцям, які є такими насправді, та
запобігти зловживанням з використанням
цієї постанови.

Міністрів. Про це на брифінгу в Укрінформі заявила Уповноважений Президента
України з мирного врегулювання ситуації
на Сході Ірина Геращенко, висловивши
сподівання, що цей документ буде ухвалено на найближчій сесії Парламенту.
«Маємо в першу чергу чітко визначити
статус переселенців і надати їм відповідні
гарантії, щоб вони могли інтегруватися в
новому житті: отримати роботу, розпочати бізнес, влаштувати дітей у садочки,
мати доступ до медицини», – наголосила
Уповноважений Президента. Разом з тим

ершими ластівками внутрішньої
міграції стали кримські татари,
етнічні українці та змішані сім’ї, які
почали виїздити з Кримського півострова,
як тільки там з’явилися «зелені чоловічки».
Ці перші переселенці не чекали ні референдуму, ні анексії, бо знали, що вони в групі
ризику і жити на окупованій території не
будуть. Люди говорять про страх переслідування через етнічне походження та релігійні
переконання. Журналісти, правозахисники
та представники інтелігенції серед причин
переслідувань називають свою професійну
діяльність, інші – неможливість далі займатися підприємництвом. А деякі розповідають,
що процеси, які свідчили про подібний розвиток ситуації, почалися значно раніше, аніж
у Києві вдруге зібрався Майдан. Принаймні
третина переселенців – діти. Більшість родин
переїздить до центральної (45%) та західної
(26%) України. Вони зважилися на цей крок
через погрози, страх переслідувань, загальну
небезпеку та погіршення економічного
стану. Якщо перші переселенці зупинялися

Для вирішення питань, пов’язаних
з тимчасовим перебуванням,
звертатися за телефоном

УРЯДОВОЇ «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»

(БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО):

0 800 507 309

або до Міжвідомчого координаційного штабу з питань,
пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів
проведення антитерористичної
операції, за телефонами «101»,

(044) 247-30-02,
(044) 247-32-92

Адреса штабу:
м. Київ, вул. Гончара, 55а

Інформація про наявність вільних місць для розміщення

http://migrants.gov.ua
Організації, які допомагають у поселенні вимушеним переселенцям
зі Сходу України та Криму:

Крим SOS – Переселенці з Криму
https://www.facebook.com/KRYM.SOS

063 073 16 13
096 684 88 47
095 031 53 97

Восток SOS – Вимушені
переселенці з Донецької
та Луганської областей
https://www.facebook.com/vostoksos
http://vostok-sos.org/migrant-registration/

066 70 51 257
096 37 11 847

Дім друзів – Допомога тим,
хто бажає виїхати на деякий час
у безпечні регіони України
https://www.facebook.com/dom.druzey

068 790 33 77,
95 377 70 14

home@noborders.org.ua
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ДОНБАС У ВОГНІ

Н
у родичів і друзів, то зі збільшенням міграційного потоку стало очевидним, що держава
не готова до такого розвитку подій, хоча він
цілком логічний. До процесу долучилися громадські та міжнародні організації, національні об’єднання кримських татар.
Як виявилося, основний капітал нашої
держави – люди, саме ті звичайні громадяни,
яких ми щодня зустрічаємо на вулицях. Через
безпорадність тих, хто мав би приймати
рішення і дбати про переселенців, активні

небайдужі громадяни стали об’єднуватися і
давати притулок своїм співвітчизникам. Досить швидко у соціальних мережах з’явився
волонтерський рух, що опікується переселенцями. Однією з перших його ініціатив на
допомогу кримським татарам є «Крим SOS».
З березня по червень до них звернулося
близько півтори тисячі людей, 700 з них
координатори поселили у приватне житло,
що надали звичайні громадяни, які записалися у базу житла для переселенців.

овим випробуванням для країни
стала війна на Сході, потік переселенців звідти зростає з кожним днем.
Поодинокі сутички з провокаторами переросли у справжні бойові дії, і стало страшно
виходити на вулиці, де стріляють і чути, як
рвуться снаряди. Втікачі зі Сходу – ще більш
серйозна проблема, адже це люди, опалені
війною, не завжди лояльні до нової влади.
Та вони громадяни нашої держави. І їх також
прийняли Львів, Київ, Харків та інші міста і
села України. Щодня волонтери привозять
їм продукти і предмети першої необхідності.
Вони сподіваються на те, що невдовзі війна
закінчиться і можна буде повернутися додому. А поки що не замовкають телефони
гарячої лінії «Восток SOS», люди їдуть, рятуючись від війни, вивозять дітей і пенсіонерів.
За офіційними даними, на сьогодні в Україні
зареєстровано більше 83 тис. переселенців з
Донбасу та Криму, з яких 28 тис. – діти.

Часто переселенці втікають
під градом куль, втративши
все своє майно. Нерідко
терористи просто не випускають
мирних мешканців із зони АТО,
інакше ким же вони будуть
прикриватися.

ЗАЛИШЕНІ НАПРИЗВОЛЯЩЕ

О

днак виїхати – це лише перша проблема, адже надійного коридору досі
немає. Часто переселенці втікають
під градом куль, втративши все своє майно.
Крім того, нерідко терористи просто не випускають мирних мешканців із зони АТО, інакше
ким же вони будуть прикриватися...
Уявіть собі. Вокзал, родина приїхала з
містечка в східній Україні, речей майже немає,
коштів обмаль. Вони в чужому місті – куди
подітися, до кого звернутися? З інформаційним забезпеченням такі самі проблеми,
як і з усім іншим. Фактично інформаційна
політика щодо переселенців малоефективна.
Звідки, скажімо, людина може дізнатися, до
кого їй звернутися. Крім Інтернету – жодних
інформаційних джерел, і далеко не кожна
людина, яка вчора втікала від снарядів, має
можливість звернутися до всесвітньої мережі.
Про це говорили учасники прес-конференції
з нагоди Всесвітнього дня захисту біженців. У
всіх громадських місцях, на стовпах і бігбордах, стендах і дошках оголошень мають бути
телефони та адреси координаційних центрів,
волонтерських організацій, пунктів прийому
громадян, інформація про те, як туди дістатися, доступною для них мовою. Нарешті, можна
оголошувати інформацію з гучномовців,
висвічувати на електронних табло замість набридлої реклами. Саме це є інформаційною
політикою. Нещодавно на вокзалах почали
працювати координаційні пункти, надається
інформація і проводиться реєстрація приїжджих із зони АТО та Криму.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОМПЛЕКСНОГО
ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПОТРЕБ ОСІБ,
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ У МЕЖАХ КРАЇНИ

(станом на 12:00 03 серпня 2014 року)

Згідно з оперативною
інформацією МНС, загальна
кількість громадян України,
які переселені з Автономної
Республіки Крим та міста
Севастополя до інших
регіонів, складає

З району проведення АТО до
інших регіонів переселено

67 433 особи,
у тому числі

23 488 дітей,

інваліди
16 118 осіб, 8474
та особи похилого віку.
у тому числі

4429 дітей,

1178 інвалідів

та осіб похилого віку.
За добу – дев’ять осіб,
у тому числі одна дитина.
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За добу – 405 осіб,
у тому числі 110 дітей,
61 інвалід та особи похилого віку.
Усього переселено 83 161 особу,
в тому числі 27 918 дітей,
9652 інваліди та особи похилого віку.
За добу – 414 осіб, у тому числі 111 дітей,
61 інвалід та особи похилого віку.

КРОК НАЗУСТРІЧ

О

сновні проблеми, що постають перед
внутрішньо переміщеними особами
(ВПО), – житло, доступ до соціальних
послуг та оформлення реєстрації за місцем
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проживання. Останнє необхідне для доступу
до економічних і соціальних прав, працевлаштування, а також засобів для існування.
Допомога в першу чергу організовується
через облдержадміністрації, однак їхні фонди
як житла, так і коштів обмежені. Тож найбільш активну участь у вирішенні побутових
проблем переселенців беруть волонтери, громадські об’єднання та міжнародні організації.
Державні установи поселили переселенців
у санаторії, пансіонати, бази відпочинку, але
люди не можуть залишатися там на невизначений час. Необхідно сприяти їхній адаптації,
працевлаштуванню й переходу на самозабезпечення. І не лише тому, що це допоможе
їм інтегруватися в нове середовище, а й тому,
що на їхнє місце приїздять нові люди, яких
також треба тимчасово поселяти. Тим більше,
що й без того практично немає місць у Києві,
Харкові, Дніпропетровську та Львові, адже тут
більший ринок праці і переселенці прямують
переважно сюди. Тож необхідно розробляти
довготермінові рішення не лише щодо забезпечення житлом, а й щодо соціальних питань.
Зокрема, восени виникне проблема з дитячими садками, школами, переведенням до
вищих навчальних закладів. На сьогодні діє
вказівка приймати дітей переселенців першочергово. Але ж, як ми знаємо, тривають літні
канікули. А що буде восени, коли повернуться
місцеві діти і їм не вистачатиме місць? Тоді
неминуче новоприбулі громадяни відчують
негативне ставлення до них.
«Екстрено залишаючи свої домівки, люди
їдуть у невідомість, вони не уявляють, що з
ними буде через місяць, півроку. Держава має
діяти наперед, здійснювати кроки, які будуть
актуальні, скажімо, вже у вересні. А зараз
є відчуття тимчасовості…», – наголошує співзасновниця громадської ініціативи «Восток
SOS» Юлія Красильникова.
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cправа честі
Поки триває АТО, до громадської ініціативи «Восток SOS» звернулося близько 2 тис.
осіб, а це шістсот родин зі Сходу. Звичайно,
десятки тисяч людей не могла б розселити
жодна волонтерська ініціатива, тож державна
допомога щодо надання тимчасового житла є,
але даних про цю роботу обмаль. Щоб дістати
бодай якусь інформацію, недостатньо годинами телефонувати або їздити з одного пункту
в інший, поки знайдеш вільні місця.

справа честі
ДЕРЖАВНІ КРОКИ

П

ри Міністерстві соціальної політики
створено Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов’язаних
із соціальним забезпеченням громадян
України, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.
Для людей, які планують виїхати з району
проведення АТО, створено Інформаційний

ресурс http://vpo.gov.ua/. Тут розміщено
базу вільного житла та вакансій для внутрішньо переміщених осіб. Для координації
дій з оперативним штабом щодо виїзду із
небезпечної зони необхідно звернутися за
телефоном «101» як зі стаціонарного, так і
мобільного телефону. База постійно оновлюється, тож, обравши місце для переселення чи роботу, можна звернутися і отримати
чіткі вказівки щодо подальших дій.

Фінансування проживання і побутових
потреб переселенці називають однією з
найгостріших проблем, адже дах над головою – це перша потреба багатьох із них, а
годувати дітей необхідно щодня. Кабінет
Міністрів України прийняв постанову про
забезпечення тимчасового проживання осіб,
які переселяються з Автономної Республіки
Крим та міста Севастополь. На це з державного бюджету виділено 25 млн грн. Суму

професій – слюсарі, токарі, електрогазозварювальники, водії, робітники з ремонту електричного обладнання. Окрім того, ринок праці
потребує бухгалтерів, економістів, лікарів,
інженерів, ІТ-спеціалістів.

ФІЛЬТРУВАТИ ЧИ ПРОПУСКАТИ

Н

еприємні суперечки точаться навколо
того, чи перевіряти переселенців
на предмет їхньої приналежності

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

З

перших днів переселення міжнародні організації, що працюють в
Україні і пильно стежать за розвитком ситуації, сприяють дотриманню прав
людини і намагаються допомагати новій
українській владі навести лад. Так, ціла
низка волонтерських організацій діє під
патронатом Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Крім того, міжнародні організації надають фінансову допомогу переселенцям.
Так, 1 серпня 2014 року Регіональне представництво УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні підписало меморандум про
взаєморозуміння з Донецькою обласною
державною адміністрацією. Регіональний
представник УВКБ ООН пан Олдріх Андрисек зазначив: «Наша допомога не поверне людям того, що вони втратили, але
вона допоможе пережити труднощі перших днів на новому місці проживання».
Найближчими днями УВКБ ООН планує
направити першу вантажівку з 8 т гуманітарної допомоги в Першотравневий район, де зараз знаходиться велика кількість
переселенців. Місцева влада пообіцяла зібрати та надати інформацію про існуючі
потреби серед переселенців та сформувати списки переміщених осіб, які потребують допомоги в першу чергу.
Міжнародний комітет Червоного Хреста з гуманітарної допомоги також розпочинає реалізацію в Україні програм
підтримки найуразливіших категорій переселенців. Відповідна домовленість була
досягнута 1 серпня під час зустрічі членів
Комітету Себастьяна Шессе та Давіда Шкіладзе з представниками Мінсоцполітики.
Насамперед Комітет допомагатиме людям похилого віку. Йдеться, зокрема, про
забезпечення продуктами харчування, а
також, у разі необхідності, коштами. Осередок Комітету вже працює в Донецьку,
звідти ж контролюватиметься і реалізація
програм допомоги.
Міжнародна організація з міграції (МОМ)
з перших днів протистояння в Криму та на
сході України аналізує потреби громадян
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ську та Харкові мають змогу надавати термінову допомогу переселенцям. Йдеться
про психологічну підтримку та соціальний
супровід, надання юридичних консультацій, речову та певну медичну допомогу.

і сприяє координації роботи з вимушено
переміщеними особами. Про це розповів
Голова Представництва МОМ в Україні
пан Манфред ПРОФАЗІ.
– Пане Манфред, якою, за Вашими даними, є ситуація з внутрішньої міграції
в Україні?
– Наші партнерські неурядові організації повідомляють про зростання кількості
вимушених переселенців зі Сходу України.
Ці спостереження збігаються із загальними
підрахунками, оприлюдненими Управлінням Верховного Комісара ООН у справах
біженців. За даними УВКБ ООН, на початку серпня налічувалося понад 100 тис.
внутрішньо переміщених осіб, переважна
більшість з них – зі Сходу.
– Чи є перспектива відкриття нових
проектів МОМ для підтримки переселенців зі Сходу? Які заходи передбачаються на випадок ще більш масового
переселення?
– Завдяки підтримці Швейцарської Конфедерації та Норвегії наші неурядові організації – партнери МОМ у Хмельницькому,
Вінниці, Івано-Франківську, Дніпропетров-

– Як відбувається співпраця МОМ з
місцевими адміністраціями, громадськими організаціями, що сприяють
переселенню біженців зі сходу країни
та Криму?
– Надають інформацію про кількість
переселенців та намагаються задовольнити їхні потреби у взаємодії з місцевими
громадами. Міжнародна та наші партнерські неурядові організації з міграції координують свої зусилля з місцевими адміністраціями та іншими відповідальними
структурами в регіонах, аби якнайкраще
допомагати людям, які цього потребують.
– Які наслідки може мати міграція
такого масштабу для країни?
– Нинішня ситуація призвела до
ускладнення доступу людей у кризових
регіонах і вимушених переселенців до
базових соціальних послуг, освіти та медицини. Допомога переселенцям організована переважно через місцеву владу,
громадські організації та добровільні внески громадян. Представницька група ООН
надає гуманітарну та правову допомогу,
інтеграційні гранти та притулок для декого із переселенців. Наразі ці люди мають
де зупинитися, втім уряду України потрібно знайти сталі рішення, оскільки ресурси
місцевих громад вичерпуються. Вимушеним переселенцям потрібні більші можливості працевлаштування, психологічна
підтримка та соціальний супровід.
МОМ постійно моніторить ситуацію,
оскільки під час кризи люди більше схильні приймати ризиковані пропозиції із працевлаштування, що загрожує трудовою,
сексуальною та іншими формами експлуатації. Спільно з нашими партнерами ми
готові до превентивної роботи із постраждалими та надання їм допомоги.
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Велике переселення люду, спричинене
політичними колізіями і бойовими діями,
ще раз підтвердило: Україна – єдина! Західні
області гостинно приймають мешканців
Сходу, які іноді зі здивуванням зауважують,
що не такі вже вони й різні.

коштів сформували за заявками обласних
державних адміністрацій. Цільова допомога
кожній особі не перевищуватиме 200 грн
на добу. За заявкою особи кошти можуть направити до санаторію чи будинку відпочинку
для оплати проживання.
У свою чергу, Мінсоцполітики також заявило про певну активізацію ринку праці – для
внутрішніх переселенців з окупованого Криму
та Донецької і Луганської областей підготували
більше 50 тис. вакансій. Про це повідомила
міністр праці та соціальної політики Людмила
Денисова. Найбільше можливостей влаштуватися на роботу в Києві та області на Дніпропетровщині та Харківщині. Серед пропонованих
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до сепаратистських кіл і терористичних
угруповань. Оскільки неодноразово було
заявлено про створення так званих фільтраційних таборів, то перевірки таки будуть. З
іншого боку, якщо мати з дітьми намагається
виїхати із зони бойових дій, хіба можна їх
не пропустити? Навіть якщо батько родини
залишився в зоні АТО і невідомо, в якості
кого він там перебуває – працює в шахті чи
воює на боці терористів. Держава відповідає
за всіх своїх громадян, незалежно від їхніх
політичних уподобань.
Координатори і волонтери повідомляють, що ті, кому вони допомагають, не надто
лояльні, а іноді й вороже налаштовані. І в
цьому ще один із напрямів роботи – психологічної й соціальної адаптації переселенців,
які не прийняли нову українську владу. Недовіра, яка з’явилася серед людей, призвела до
того, що частина з них не хоче реєструватися
у державних базах переселенців, побоюючись помсти з боку терористів, навіть бояться
купувати квиток на потяг, бо там також зберігається база даних.
Однак точиться війна, і мирних мешканців необхідно якнайшвидше вивозити із

зони АТО. Тож Державна служба України з
надзвичайних ситуацій створила шість транзитних пунктів у районі н.п. Красноармійськ,
Сватове, Барвінкове, Щастя, Орли та Волноваха. В транзитному пункті здійснюється
реєстрація переселенців, а також надається
психологічна та медична допомога. Крім
того, тут можна зорієнтуватися, куди рухатися далі, отримати інформацію щодо вільних
місць для поселення і транспортування до
місця тимчасового перебування.
Варто зауважити, що якщо раніше
переселенців вдавалося розміщувати у
санаторіях, пансіонатах у приміській зоні,
гуртожитках, то нині ситуація ускладнилася.
Державний фонд житла практично вичерпано, а потік переселенців збільшується з
кожним днем через активізацію антитерористичної операції на Донбасі. Більшість
переселенців відмовляється їхати у села,
де їм пропонують вільні дачі та будинки.
Прагнучи знайти роботу, вимушені мандрівники обирають великі міста, але досить
швидко розчаровуються, адже влаштуватися
на роботу не так просто, тим більше, що
значна кількість запропонованих вакансій
не надто високо оплачується. Тож бажаючі
працевлаштуватися часто воліють сподіватися на державні виплати та допомогу
волонтерів. У свою чергу волонтери все
частіше нарікають на те, що чиновники більше займаються паперовою роботою, аніж
реальною допомогою переселенцям. А іноді
просто перекладають на плечі добровольців
свої обов’язки.
Майже півроку тривають внутрішні міграційні процеси, та переселенці сподіваються на швидке закінчення війни і вірять,
що повернуться додому вже восени. Частина переселенців з Донбасу намагається
закріпитися на новому місці, а більшість,
навпаки, не планує найближче майбутнє,
бо мріє відбудовувати рідні міста і села,
понівечені війною. Натомість кримчани
усвідомлюють, що надовго втратили
землі своїх прадідів, і облаштовуються на
материковій Україні, яку вважають своєю
Батьківщиною. Велике переселення люду,
спричинене політичними колізіями і бойовими діями, ще раз підтвердило: Україна –
єдина! Західні області гостинно приймають
мешканців Сходу, які іноді зі здивуванням
зауважують, що не такі вже вони й різні.
Біда об’єднує людей, змушує переосмислити життєві цінності і дає розуміння
того, що перед загрозою війни всі рівні.
Кожен може опинитися на місці нинішніх
переселенців. Тож нехай толерантність,
небайдужість і милосердя співвітчизників
допоможуть їм пережити скрутні часи і
повернутися додому.
Підготувала

Леся МЕДВЕДЕНКО
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Надзвичайно популярним став
спосіб придбання через мережу
Інтернет різноманітних речей, які
доставляються поштою. Доходи
поштових перевізників у всьому
світі зростають, а кур’єрські
служби перетворилися чи не на
найдинамічніший сегмент бізнесу.
Та, відправляючи кореспонденцію,
посилки, бандеролі, люди
переслідують не лише добрі наміри.
Останнім часом все частіше на
слуху інформація про затримання
прикордонниками контрабанди
та засобів терору при перевезенні
пошти з Криму. Ми вирішили
розібратися, що є причиною такої
тенденції, а водночас дослідити
інші, не менш цікаві факти.
42
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Своєчасна обробка та доставка міжнародної пошти адресатам залежить від злагодженої роботи служб двох відомств – пошти та митниці. Як повідомив Центр зв’язків із громадськістю
УДППЗ «Укрпошта», митний контроль та митне оформлення
міжнародних поштових відправлень здійснюється в місцях міжнародного поштового обміну України. Їх в Україні чотири – Київ,
Одеса, Львів та Чоп. Контроль здійснюється комісією у складі
працівника митниці та двох співробітників пошти. Визначальна роль у швидкому та ефективному контролі міжнародних поштових відправлень належить саме митниці. Пошта ж сприяє
компетентним державним органам у здійсненні контролю та
виявленні можливих порушень законодавства. Окрім іншого,
міжнародне поштове відправлення може підлягати санітарноепідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням
культурних цінностей.
Оскільки територія Криму оголошена зоною з обмеженим доступом в’їзду та виїзду, доставка вантажів туди ускладнилася, бо їх
доводиться провозити через дві митниці. Незважаючи на це, кримський напрямок став нагадувати відкриті ворота для контрабанди.
І ось чому. Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким
Крим і місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями.
Та правове поле, в якому мають працювати на півострові компанії-перевізники, поки що не визначено. Курсують до Криму як
внутрішні, так і міжнародні оператори. Взагалі-то, як уже зазначалося, перевіркою міжнародних поштових відправлень займаються митниця та пошта. Однак обставини
змусили прикордонників стати мимовільними учасниками цього процесу.
СпівробітникиАзово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з працівниками митниці
ретельно перевіряють транспортні засоби
фірм – поштових перевізників, що курсують
на анексований півострів. Як і завжди, правоохоронці стримують там контрабанду, вилучаючи комерційний крам, заборонені предмети
та наркотичні речовини. Та передусім насторожують факти про все частіше затримання
зброї та супутніх товарів, що адресуються
явно не з добрими намірами. Автомобілями «Нової пошти», «Делівері», «Авто Люкс»,
«Міст-експрес» тощо з Криму під виглядом
поштових відправлень перевозять холодну
та вогнепальну зброю, електрошокери, дозиметри, військові радіостанції, бронежилети,
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насторожують факти
про все частіше затримання
зброї та супутніх товарів,
що адресуються явно
не з добрими намірами.
каски, камуфляжі, плащ-накидки, комплекти форми різних родів
військ, протигази, комплекти ОЗК, підсумки для магазинів і гранат, літературу військово-технічного змісту, а також пропагандистські предмети – георгіївські прапори та прапори так званої
ДНР, нарукавні нашивки з проросійською символікою. Ось нещодавня інформація зі зведень.
Незвичайне поштове відправлення знайшли військовослужбовці Херсонського загону спільно з колегами із СБУ та митниці
у Цюрюпинську під час поглибленого огляду вантажівки «ДАФ»
однієї з фірм-перевізників, що прямувала з Сімферополя до Києва. Посилка складалася із 34 ящиків з різноманітним товаром, з
них три ящики з літературою військово-технічного змісту та
сім – з переговорними пристроями для літаків. Решту невідомі
заповнили дитячим та побутовим крамом.

43

у фокусі

у фокусі

ЗВ’ЯЗОК У ВІКАХ

Кожен американець отримує десятки листів за тиждень. Поштою відправляються абсолютно всі документи та товари: рахунки, банківські виписки, кредитні картки, водійські права,
реєстраційні документи на автомобіль (у т.ч. комплект металевих номерів), покупки через інтернет-магазини тощо. Нікуди
не треба ходити, майже все вам пришлють додому поштою.
Практично всі листоноші пересуваються спеціальними автомобілями. Це зробило пошту США власником найбільшого в
світі автопарку, в якому налічується понад 260 тис. машин.
Нині великої популярності серед українського населення
набуває замовлення різних товарів широкого вжитку на китайських сайтах і віртуальних торгових майданчиках. Покупців приваблює асортимент пропонованої продукції, а також її
невисока вартість. На сьогодні кількість поштових відділень
китайської China Post перевищує 82 тис., а в штаті галузі нараховується майже 900 тис. співробітників. Для оптимізації
процесу створено понад двісті поштових центрів сортування та
оброблення, найбільші з яких розташовані в Шанхаї та Пекіні.
В аеропорти саме цих міст доставляється основна маса міжнародних посилок для подальшого їх транспортування. Та більш
якісним і швидким сервісом відправки порівнянно з Поштою
Китаю вважається Пошта Гонконгу або HK Post.

Фактично пошта як така з’явилася з виникненням та розвитком писемності, а перші поштові лінії мали винятково військове призначення. У IV ст. до нашої ери давньогрецький історик
Геродот писав про перську поштову службу так: «Ні сніг, ні дощ,
ні спека, ні нічний морок не змусять гінців звернути з визначеного шляху». У Давньому Єгипті, як вважають історики, з’явилася
перша голубина пошта. Цей спосіб зв’язку перейняли стародавні
греки і римляни. Згідно зі статутом, кожний римський легіон повинен був мати достатню кількість голубів для розсилки військових донесень. Існує чимало письмових джерел, які свідчать про
застосування голубиної пошти не лише у військових, а й в інших
галузях. Так, у Давній Греції за допомогою голубів відправляли
повідомлення про перемогу на олімпійських іграх.
Давній спосіб відправки повідомлень адресату – за допомогою
закоркованої пляшки, яку несе морська течія. До речі, посланнями
в пляшці як способом передачі листів досі користуються мешканці деяких індонезійських островів. На українських теренах пошта
бере початок з 1669 року, коли гетьман Лівобережної України
Дем’ян Многогрішний підписав з московським урядом угоду —
«Глухівські договірні статті». Одна із статей передбачала «влаштовувати у малоросійських містах пошту за московським зразком».
Через п’ять років почали приймати листи від населення, мали поштовий двір на київському Подолі, стайню на 40 коней. Цікаво, що
слово «пошта» спочатку позначало станцію для обміну коней або
кур’єрів. У Московії пошта називалася «ямою», поштова служба —
«ямской гоньбой» (від татарськ. ям – дорога). Звідси походять і
назви багатьох вулиць з назвою «Ямська».

ЯКА ВАРТІСТЬ ПОСИЛОЧКИ?

До кінця XIX ст., крім звичайних поштових відправлень, в
Житомирі, Києві, Одесі та деяких інших великих містах була
введена доставка додому грошових і цінних пакетів на суму
не більше 100 рублів. Першою в світі регулярною авіапоштовою лінією став маршрут Відень – Краків – Львів – Київ,
який діяв з 1 квітня до кінця жовтня 1918 року. Сьогодні
посилку за кордон можна відправити авіапоштою – це буде
швидше, або наземною чи морською поштою – дешевше.

ІНДУСТРІЯ

Цікаво, що
слово «пошта»
спочатку
позначало
станцію для
обміну коней
або кур’єрів.
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«СУВЕНІРИ»

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури
і є найбільшим національним оператором поштового зв’язку
України та членом Всесвітнього поштового союзу. «Укрпошта»
надає понад 50 видів послуг у 13 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує 91 тис. працівників, з них більше 38
тис. – листоноші, близько 30 тис. – оператори поштового зв’язку.
Сьогодні пошта нашого сусіда – Росії нараховує 86 філій, 42
тис. об’єктів поштового зв’язку із близько 380 тис. співробітників,
які надають послуги на всій території Російської Федерації. Щороку поштові працівники Росії приймають, обробляють і доставляють
понад 1,5 млрд листів, 48 млн посилок та 113 млн грошових переказів. Аби запобігти використанню поштової мережі з метою незаконного пересилання небезпечних товарів, зброї, біологічних та
наркотичних речовин, ще 1994 року було створено Службу поштової безпеки. Окрім іншого, вона відповідає за безпеку підприємств
поштового зв’язку, персоналу та збереження поштових доходів.
Поштова служба США (англ. – USPS) – одна із найбільших
організацій світу за кількістю співробітників. Щоб зрозуміти обсяг поштової індустрії в США, достатньо поглянути на
цифри – згідно з Wikipedia, щодня (!) 546 тис. листонош доставляють 528 млн листів і посилок. Для порівняння: пошта
Росії обробляє близько 1,7 млрд одиниць кореспонденції за
рік. З такою кількістю пошта США справляється за три дні.
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Щодня у світі відправляється близько тисячі комерційних
міжнародних бандеролей і посилок. Одна з найпоширеніших
схем контрабанди товарів – перевезення товарних партій під
виглядом пошти без сплати митного збору. Через цей підпільний бізнес країни втрачають мільйони тільки на податках. До
речі, збитки несуть абсолютно різні структури – від компанійвиробників до численних організацій із захисту авторських
прав та інтелектуальної власності. Про реальний обсяг підпільної торгівлі можна судити за оголошеннями на інтернетфорумах, соціальних мережах та аукціонах. Там повно «бізнесменів», які продають найрізноманітніші товари практично в
промислових обсягах.
Жорсткі терміни доставки, що гарантує експрес-пошта, часто ускладнюють ретельну митну перевірку. Так, аби перекрити «чорну діру», якою ринув потік контрабанди, Федеральна
митна служба Росії посилила вимоги до покупок в іноземних
інтернет-магазинах. Це призвело до реакції з боку найбільших
міжнародних перевізників – на початку січня цього року вони
повідомили, що припиняють експрес-доставку в Росію. Зважа-
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Неодмінним атрибутом сучасного світу став так званий поштовий терор. Відправлення залишаються одним із найпростіших каналів доставки страшних гостинців. Може статися, що смерть постукає до будь-кого.
У посилки закладаються гранати і навіть бомби. У листі
може міститися тонкий шар пластикової вибухівки,
який, як мінімум, відірве руки. У світових реаліях такі
«сюрпризи» зазвичай розсилаються за випадковими
адресами. Шанси отримати подібне послання незначні,
але виключати їх не варто. Під привабливі речі камуфлюються бомби-сувеніри. Це може бути гаманець, брелок, авторучка, люлька, портсигар, банка пива, сигарети
тощо. Асортимент небезпечних вкладень, використовуваних терористами, постійно розширюється. До вибухових пристроїв слід додати радіоактивні речовини,
елементи хімічної і бактеріологічної зброї.
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ючи на необхідність заповнювати додаткові декларації, швидкість доставки знижується. Через це, як вважають, наприклад, в
DHL, неможливо забезпечити високий рівень сервісу і неминуче
постраждає репутація компанії. Перевізник вирішив відмовитися від ввезення закордонних товарів для фізичних осіб. В іншого
оператора – FedEx – обмеження вже діють. Приватним особам
вони тепер доставляють тільки документи.
На вітчизняному просторі цей вигідний бізнес нещодавно також зіткнувся з проблемою. Верховна Рада України, приймаючи
пакет антикризових законів, знизила межу неоподатковуваних
ПДВ товарів, що відправляються поштою з-за кордону, з 300 до
150 євро. Та це не зупиняє контрабандистів.

Одна з найпоширеніших схем
контрабанди товарів – перевезення
товарних партій під виглядом
пошти без сплати митного збору.
Через цей підпільний бізнес країни
втрачають тільки на податках
мільйони.
ЦІННИЙ ВМІСТ
Зловмисники постійно вишукують оригінальні й прості шляхи, аби підзаробити. Котирується в нашій країні дилерсько-контрабандна схема, яка здебільшого стосується тютюнових виробів. У будь-який спосіб товар доставляють в Україну, а потім
розсилають адресатам дрібнішими партіями через ті ж служби
внутрішніх поштових операторів.

ДИВНІ ЛИСТИ

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону
спільно зі співробітниками Міністерства доходів і зборів виявили канал незаконного ввезення в Україну тютюнових виробів. Під час обшуку приміщень служби «Ін тайм» виявлено 109
коробок (58,72 тис. пачок) сигарет російського та білоруського виробництва, які вже готувалися до відправки в різні міста
України. Контрабандна продукція оцінена в 300 тис. грн.
Посилками ділки часто намагаються переправити оригінальні
державні нагороди та культурні цінності. З використанням міжнародних посилок популярна і доставка наркотиків та насіння наркотиковмісних рослин. При пересиланні вони маскуються в журнали, буклети, цифрові носії тощо. Перевірити, що знаходиться в кожній бандеролі чи конверті, практично неможливо. Цим користуються ділки, відправляючи зілля до адресата без зазначення зворотної адреси.

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
За даними УДППЗ «Укрпошта», найвагоміші обсяги вхідних
міжнародних поштових відправлень надходять в Україну з Китаю,
Німеччини, Великобританії, Гонконгу, США, Сінгапуру, Нідерландів,
Польщі, Франції та Ізраїлю. Що стосується найбільших напрямів
вихідних міжнародних поштових відправлень, то це Німеччина,
Великобританія, США, Польща, Франція, Ізраїль, Канада та Росія.

У 2013 році американські cпецслужби перехопили лист з погрозами і отрутою, адресований
президенту США Бараку Обамі. Порошок виявився
рицином. Поліцейські, які працювали з листами
ще до того, як була проведена експертиза їх вмісту,
отримали легке отруєння.
Рицин – це білковий токсин рослинного походження, в шість разів отруйніший за ціаністий калій.
Від нього практично немає протиотрути. Невеликої
дози, скажімо, з головку шпильки, достатньо, аби
вбити людину. Симптоми отруєння виявляються вже
через 6–8 годин, а смерть настає через тиждень. Ним
можна отруїтися з їжею, шляхом введення в кров,
менш ефективний спосіб отруєння – через легені.
Якщо хтось думає, що подібна загроза життю і
здоров’ю реальна тільки для сильних світу цього,
він помиляється. Лист може бути абсолютно звичайним на вигляд. А що всередині – приємна звістка, вигідний контракт чи хвороботворні бактерії?
Приміром, після американських терактів 11 вересня 2001 року американським журналістам і політикам були розіслані листи зі спорами сибірської виразки. Загинуло п’ятеро людей, ще 17 інфікувалися.
Щодо зримого порядку із простеженням поштової контрабанди, боротьби з поштовим тероризмом деінде в світі, важко сказати, на кого можна
рівнятися. Наприклад, кілька років тому у зв’язку
з дебатами про посилення контролю за вантажною
авіапоштою через виявлення поштових бомб Союз
німецьких митників зажадав припинити скорочення персоналу в Німеччині та у всій Європі. Глава
Союзу Клаус Лепри зазначив, що німецькі та європейські митники працюють на межі можливостей.
Він назвав катастрофою те, що митниця перевіряє
лише від одного до двох відсотків (!) імпортованих
та експортованих товарів, і підкреслив: без ефективного аналізу ризику та додаткового персоналу
митники не впораються.

У рамках дослідження нашої теми ми поцікавилися у головного державного інспектора відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї Київської митниці Міністерства
доходів і зборів Володимира Федоровича Циркуна, як відбувається відстеження небезпечних посилок.
– Володимире Федоровичу, які контрабандні знахідки найчастіше виявляють в поштових відправленнях і який механізм
їх ідентифікації?
– Відправляють, як правило, посилки до вимоги. Переважно
вилучається новітня «синтетика» з Китаю – JWH, метилон тощо,
які викликають звикання, впливаючи так, що за півтора–два роки
вживання атрофуються мозкові клітини. Наркотичну речовину
розбавляють розчинником, випарюють і роблять курильні суміші. Одного грама вистачає на кілька сотень доз. Але «синтетику»
стали пересилати трохи рідше – подейкують, що Китай «взявся»
за її виробників. Також пересилають з Центральної і Південної
Америки кокаїн, з Пакистану, Афганістану – героїн. Та основна
маса – це все-таки Китай. Частенько трапляється холодна зброя.
Нещодавно затримали ножі, які йшли на Донеччину.
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Досліджують і дають попередній висновок, чи є, скажімо,
затримані ножі холодною зброєю, фахівці Міністерства доходів і зборів. Надалі, якщо є ознаки контрабанди, такою посилкою вже займається Служба безпеки – і «проведенням» контрольованих поставок (якщо таке можливо), і занесенням даних
до єдиного реєстру досудових розслідувань, і безпосередньо
слідчими діями.

Посилками ділки часто
намагаються переправити оригінальні державні
нагороди та культурні
цінності. З використанням міжнародних посилок популярна і доставка
наркотиків та насіння
наркотиковмісних рослин. При пересиланні
вони маскуються в журнали, буклети, цифрові
носії тощо.

– Що допомагає в пошуку заборонених речей?
– Посилки надходять на регіональну митницю, де є сортувальні
станції, на яких проводиться оформлення поштових відправлень
та їх огляд за допомогою рентгенівського апарата. На ньому добре
проглядається зброя, яку часто намагаються пересилати в розібраному вигляді, ножі, «порошки». До огляду поштових відправлень
залучаються і службові собаки. Також виявляють контрабанду шляхом фізичного огляду або за попередньою інформацією. Фізично,
звичайно, все не переглянеш. Часто ми взаємодіємо з нашими колегами – прикордонниками. Ось, наприклад, нещодавно
вони брали участь у спільному виявленні холодної зброї
(у київському «Борисполі». – Прим. ред.).

ГРАНАТИ ЗАМОВЛЯЛИ?
Наприкінці травня 2014 року в Мукачевому співробітники
СБУ перекрили канал контрабанди боєприпасів і вогнепальної зброї, затримавши 36-річного місцевого жителя після
того, як він отримав закордонну посилку. При огляді коробки
з-під прального порошку правоохоронці виявили та вилучили три гранати Ф-1 із запалами, вогнепальну зброю з набоями до неї, 1000 дол. США та інструкцію, в якій зазначено, кому
і як її має бути передано. В СБУ відзначили, що у разі вдалої
спроби контрабанди зловмисники планували щомісяця переправляти зброю в Україну.
Через напружену ситуацію у країні наші співвітчизники
почали активно скуповувати зброю, щоб убезпечити себе і
близьких. Термін, який можна отримати за продаж та купів-
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лю зброї без дозволу, не стримує декого від придбання її у
незаконний спосіб. Як вогнепальна, так і холодна зброя часто пересилається без боязні попастися на пунктах контролю
поштової кореспонденції.
Із інтернет оголошень:
«Пістолет–гвинтівка–трансформер–особиста розробка! В
одному екземплярі – 100% ексклюзив! Пересилання «Новою поштою». Вартість 3000 грн.».
«Глушник на пістолет Тульський Токарєва, сталь, алюміній,
довж. загальна – 175 мм, діаметр – 30 мм. Новий. 2350 грн.
Глушник на пістолет Макарова ПМ, сталь, довж. загальна –
155 мм, діаметр – 31 мм, сепаратор. Новий. 2000 грн.».
На форумах можна знайти чимало «порад», як правильно переслати зброю: зазначається будь-яка адреса відправника. А ось
якщо компетентні органи прийдуть до одержувача, то він запросто може «відморозитися», мовляв, сталася помилка. «Фактично
можна пересилати, ризик лише в тому, що зброю можуть вилучити. Пишіть, що везете спінінги, сантехніку, запчастини чи спортінвентар. Відправляти можна що завгодно, тільки б запаковано
було добре, а це краще зробити вдома. Я періодично отримую
навіть фреон у балонах, хоча його до пересилання заборонено», –
пише один із відвідувачів форуму.
Зброю маскують під такі звичайні предмети побуту, як мобільні телефони, викрутки, авторучки, запальнички, дитячі іграшки. А ось на одноразові пістолети чи складані ножі,
виконані з армованої пластмаси або кераміки, зовсім не реагують металодетектори. Тож навіть досвідчений операторконтролер, який використовує сучасну доглядову апаратуру,
може їх не помітити.
Проблема боротьби з незаконним оборотом зброї актуальна
для багатьох країн світу. Приміром, Державне митне відомство
навіть, здавалося б, такої благополучної Швеції останнім часом
стурбоване зростанням кількості таких оборудок. Службовці стали частіше знаходити зброю в поштових посилках, розібрану на
вузли і деталі, повідомляє новинна редакція «Радіо Швеція Ekot».
З початку 2014 року на митниці вже вилучено 39 стволів.
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– Чи існують штрафні санкції щодо поштових операторів за провезення контрабанди?
– За поштовою конвенцією до моменту отримання посилки одержувачем відповідальність несе відправник або
оператор поштового зв’язку. До речі, ми тісно співпрацюємо з операторами, вони постійно надають нам інформацію
та максимально сприяють при огляді.
– Що загрожує в нашій країні людині, яка замовила заборонені товари поштою?
– Від трьох до дванадцяти років з конфіскацією. Був у
нас такий гучний випадок, коли два роки тому виявили посилку із особливо небезпечними психотропними речовинами з Китаю. Ми повідомили в ГУ СБУ, вони «провели»
контрольовану поставку. Згодом вийшли на групу осіб, в
тому числі воєнрука однієї зі шкіл, який розфасовував, виготовляв і розповсюджував наркотики. Затримано семеро
осіб. Задокументовано більше тисячі фактів збуту на території України, в тому числі через Інтернет, «Нову пошту»,
різні заклади.
– Як перевіряють вміст підозрілої упаковки?
– На митному терміналі посилки не потрошать. Як правило, обстеження того, що надходить у країну і вивозиться
з неї, проводиться без розпаковування. Сканується вміст
за допомогою спеціальної апаратури. За нормативами, посилку повинні оглядати співробітники «Укрпошти» в нашій
присутності, тобто ми відбираємо ті, які викликають у нас
підозру. За необхідності проводиться експертиза. Якщо це
заборонені предмети, вони відправляються в СБУ.

ПРИЛАДИ – НА ОЗБРОЄННІ?
Аналіз стану справ з поштовою безпекою наводить на
думку, що заслоном на шляху поштового тероризму, вірогідно, можуть стати численні пости перевірки кореспонденції, обладнані відповідною сучасною оглядовою
апаратурою. Поява на ринку портативних рентгено-телевізійних установок, розумних сканерів, детекторів дозволяє більш-менш якісно «просвічувати» підозрілу кореспонденцію. Крім зброї та вибухових пристроїв установки
дозволяють виявити небезпечні вкладення: наркотики, ра-
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діоактивні, отруйні та шкідливі речовини. Проте основна
складність виявлення засобів тероризму полягає в їх розмаїтті, а також у великій кількості побутових предметів, які
можуть бути використані для камуфляжу. Тому навряд чи
можна очікувати появи якогось універсального приладу
для їх виявлення.
Було б логічно забезпечити надійніший контроль за відправленнями під час приймання та передачі у поштових
відділеннях. Однак в Україні – тисячі відділень поштових
перевізників, і в такому разі кожне з них треба обладнати
недешевими просвітками. Чи захочуть це зробити оператори – питання риторичне. Гарантії, що працівники поштових
служб в повсякденній робочій метушні не пропускають небезпечні відправлення, немає. Затримання останніх найчастіше відбуваються внаслідок превентивної інформації
та мають точковий характер. Коли стикаються державні
інтереси та комерційні, перемагають останні, і це стосується не лише нашої країни. За словами деяких працівників
поштових служб, вони перевіряють посилку в присутності адресата лише з однією метою: щоб той не підмінив її
вміст і в результаті не відмовився від неї. А не в пошуках
зброї та чогось іншого. Бо будь-які посилки – це їхній хліб.
Аби убезпечити нашу країну від можливих проявів поштового тероризму, контрабанди у поштових відправленнях, окрім посилення відповідальності поштових перевізників та комплексного застосування організаційних і
технічних засобів, не зайвою буде державна допомога, дотації, яких у близькому майбутньому, з огляду на ситуацію
у країні, чекати ще довго.

P.S. Коли верстався номер, стало відомо, що зважаючи на почастішання випадків провокацій і незаконного втручання в роботу операторів поштового зв’язку як на території Луганської та Донецької
областей, так і по Україні в цілому, з міркувань
безпеки «Укрпошта» прийматиме усі бандеролі та
посилки у відкритому вигляді. Їх вміст оглядатиме працівник об’єкту поштового звязку з подальшим запечатуванням у присутності відправника.
Підготувала Тетяна ФІЛІПЕНКО
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«СВОЄ»

ВІД «ЧУЖОГО»

РОСІЯ І УКРАЇНА У ЗІСТАВЛЕННІ
КОМУНІКАТИВНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ НЕ СПРИЙМАЄ ДІЙ У ФІЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ.
ПЕРЕМОГУ ВОНА БАЧИТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТА ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ. І РОСІЯ
МАЛА ВСІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ САМЕ ТАМ. ТА ВОНА ПІШЛА ІНШИМ
ШЛЯХОМ, НАДОВГО ВТРАТИВШИ СВОЇ ПОТЕНЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ.
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ожний великий крок починається з малого. Інформаційні війни
передують війнам у фізичному
просторі, а інформаційним війнам – недружні кроки однієї
держави проти іншої. Коли колишній
мер Москви виголошував гасло «Купуй
латвійські шпроти, підтримай ветерана
СС», то це й означало можливий перехід до інших методів взаємодії між країнами. Та він не відбувся.
Україна, Прибалтика, Білорусь завжди були негативним прикладом для
російських мас-медіа. Агресії в Грузії
передувала така ж інформаційна війна.
Ту саму модель ми маємо й у випадку
створення передумов в інформаційному просторі для фізичної агресії проти
України. Але якщо в Криму діяли «ввічливі зелені чоловічки», то в Донбасі
та Луганську – проросійські сили, що
складаються як із росіян, в основному
колишніх військових, яких вербували
російські військкомати, так і українських громадян, які з ідеологічних чи
фінансових міркувань, або навіть примусу, взяли до рук зброю.
І тут треба визнати, що позиції України саме в комунікативно-пропагандистському аспекті були занадто слабкі. Державне телебачення – нецікаве,
власних телесеріалів ми не виробляли,
політика партій та президента була
спрямована на об’єднання з Росією.
Тому основні безпекові інститути, особливо Міністерство оборони та Служба
безпеки, працювали в тому ж ключі, не
маючи змоги поглянути на ситуацію
під іншим кутом зору. В перші місяці
«м’якого протистояння» Україна продемонструвала непрофесійність силовиків, нездатність приймати рішення
на найвищому рівні, корупційність державного апарату, що в результаті призвело до «мирної» здачі Криму. Донбас
і Луганськ стали набагато кращим прикладом дій, але їх результативність також недостатня.
З точки зору результативності комунікативно-пропагандистської роботи
можна виділити три основні її напрями:
для власного населення, для російського населення, для всього світу. Росія
змогла переконати свій народ в необхідності анексії Криму. Операція «Крим
наш!» значно підняла рейтинг Путіна.
Після відключення російських телеканалів на території України їх ефективність для впливу на українське населення звелася до мінімуму. Росія також
програла у громадській думці Заходу.
Україна частково переконала власне населення, але не стільки інформаційною роботою, як реаліями, що
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стали визначати наше життя: страхом
наближення справжньої війни і втратою
Криму. Люди побачили неспроможність
держави виконувати свої базові функції. Звідси виникнення волонтерського
руху, включаючи військові формування
та ведення комунікативно-пропагандистської роботи. Ми виграли у громадській думці Заходу, але лише тому, що
образ Росії як ворога більш адекватний
моделі західного світу. Причому як для
політиків, так і пересічних громадян.
Отже, Україна отримала на свою користь
результат, доклавши мінімум зусиль.
Але чому так сталося? Зіставляючи
комунікативно-пропагандистську діяльність Росії і України, можна виділити
наступні типи принципової відмінності
базового, організаційного та комунікативного рівнів.
Ставлячи перед собою більш масштабні цілі, такі як захоплення Криму,

Росія мала, відповідно, і складніші інформаційні завдання, агресія у фізичному просторі корелюється з агресією
в інформаційному. Більшість росіян
отримує інформацію від федеральних
телевізійних каналів, інформаційна політика яких формується урядом. Українські ж телеканали перебувають під
впливом олігархів-власників. Російські
федеральні канали з їх інформаційними програмами та політичними токшоу були в кожній українській квартирі, їх заборонили лише з початком
активних військових дій. Україна ж не
має ані газет, ані телеканалів, які були б
доступними для населення Росії.
Російська Федерація мала єдині центри прийняття рішень, в Україні фактично панувало безвладдя: Янукович
опинився в Росії, Порошенко ще не був
обраний. Росія має добре вибудовану
вертикаль управління федеральними

ВИКОРИСТАННЯ ВСІХ ВЕРБАЛЬНИХ СИМВОЛІВ, ЯКИМИ РОСІЙСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ОПИСУВАЛО СИТУАЦІЮ
В УКРАЇНІ, З ОДНОГО БОКУ,
БУЛО ЗУСТРІНУТЕ З ДОВІРОЮ БІЛЬШІСТЮ НАСЕЛЕННЯ РОСІЇ, АЛЕ ПОВНІСТЮ
ПІДІРВАЛО ДОВІРУ УКРАЇНЦІВ, БО НЕ ВІДПОВІДАЛО
РЕАЛІЯМ. ПРОПАГАНДА ВИЯВИЛАСЯ МЕЧЕМ, ЯКИЙ НЕ
МОЖЕ ДАВАТИ ОДНАКОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ СПОРІДНЕНИХ, АЛЕ РІЗНИХ АУДИТОРІЙ.

телеканалами, що було реалізовано і як
повсякденний досвід, і як досвід управління в кризових ситуаціях, наприклад
під час російсько-грузинської війни.
Міністерство оборони РФ проводить
конференції на теми інформаційних
війн, протидії кольоровим революціям, «м’якій» силі, а також застосування
приватних військових формувань, що
свідчить про принципове визнання військовими нових методів впливу. Росія
має доктрину «російського світу», яка
налаштована на підтримку російськомовного населення поза її межами,
Україна ж не має такого типу зовнішньо
орієнтованої доктрини.
Російська Федерація має багатий
досвід інформаційних війн на пострадянському просторі, найбільш відомими з яких є російсько-українські
газові та торгові війни, російсько-грузинська війна 2008 року, російсько-
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естонська кібер-війна. Населення
України знає російську мову, чого не
можна сказати про знання української
мови російським населенням, тому
російський інформаційний продукт
має більше можливостей для розповсюдження, ніж український. Українці
дивляться російські телесеріали, які
несуть російську модель світу. Населення України має спільну з Росією
історію, що значно полегшує вплив на

нього, оскільки «спільне» виявляється
більш сильним, ніж «відмінне». Росія
вже давно веде війну з Україною у
фантастичній літературі та кінематографі. Варто також визнати, що вона
вже давно зафіксувала у своїх новинах Україну, як і деякі інші пострадянські республіки, як приклад країни, що
залишилася далеко позаду, отже, нова
комунікативно-пропагандистська кампанія стала продовженням, а не чимось новим. Відповідно, це значно полегшило побудову пропагандистських
комунікацій.
Проблемою для російської пропаганди була необхідність вийти із глухого кута, адже радянська пропаганда
завжди говорила про Україну як про
братерський народ. Цю проблему вирішили так: росіянам почали нав’язувати
думку про «неправильність» лише частини народу (так званих бандерівців)
та нової влади (нелегітимна, хунта).
Однак після президентських виборів
ідея «нелегітимності» зникла з пропагандистського вжитку без будь-якого
пояснення. Нині акцент перенесено на
правильність дій тих, хто воює на боці
проросійських сил у Донбасі та Луганську. Але той негатив, яким раніше
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характеризували владу, тепер змістили
на українських військових, які беруть
участь в антитерористичній операції. З’явився навіть термін «карателі»,
взятий з часів Другої світової війни. У
випадку Криму пропаганда приділяла
увагу легітимації як нової влади, так і
референдуму про входження його до
складу Російської Федерації. Тут Росія
максимально використала і радянську,
і дореволюційну символіку.

Як бачимо, кожна частина військової
операції мала свої цілі, які отримували
або схвалення, або негативну характеристику. Росія також активно працювала на створення одноголосної думки, не
даючи можливості для висловлювання
точки зору, що суперечить владній. Так,

відомий російський співак Андрій Макаревич, який намагався підтримати
Україну, отримав на свою адресу вал
негативу. При цьому виявився ще один
парадоксальний наслідок. Російська
комунікативно-пропагандистська кампанія була такою агресивною та інтенсивною, що відвернула від себе українських глядачів, які мали можливість
фіксувати ті відхилення від правди, на
яких вона базувалася. Саме це, а також реалії перших місяців військового
протистояння (безпорадність українських військових та тих, хто ними керував, неспроможність українського
телебачення зайняти активну позицію
щодо спростування відвертої брехні
російських мас-медіа) почали впливати на формування української політичної нації.
Використання всіх вербальних символів, якими російське телебачення
описувало ситуацію в Україні (фашисти,
бандерівці, неонацисти, хунта, нелегітимний уряд), з одного боку, було зустрінуте з довірою більшістю населення Росії, але повністю підірвало довіру
українців, бо не відповідало реаліям.
Пропаганда виявилася мечем, який не
може давати однакові результати для
споріднених, але різних аудиторій.
Україна вперше зіткнулася з війною, яку
не так легко розпізнати як стандартний
її варіант. З’явився термін «гібридна
війна». І саме це заважало приймати
адекватні рішення з протидії їй, оскільки воювати з не-війною не так просто.
Тим не менш зрозумілою стала відсутність адекватної системи захисту інформаційного (новини) та віртуального
(література, культура, ідеологія) про-

стору країни. Власного конкурентного продукту так і не було створено за
роки незалежності. Ми йшли шляхом
використання чужого. Відсутність такої системи захисту перетворює український інформаційний і віртуальний
простір на частину російського. Отже,
кошти треба вкладати не лише в прямі
воєнні завдання, а й у ті, що опосередковано впливають на них, а саме створення контенту для власного інформа-

охоплює всіх – наближення вторгнення
російських військових формувань. Та
цього замало для розуміння складної
ситуації, в яку потрапила Україна. До
того ж, на жодне гостре питання немає
відповіді в інформаційному просторі,
оскільки їх немає в діях владної еліти.
Всі імперії проходять власний шлях
розпаду. При цьому нагадаємо, якщо Британська імперія створила як наслідок розпаду імперії власну співдружність націй,

ВСІ ІМПЕРІЇ ПРОХОДЯТЬ ВЛАСНИЙ ШЛЯХ РОЗПАДУ. ПРИ ЦЬОМУ НАГАДАЄМО,
ЯКЩО БРИТАНСЬКА ІМПЕРІЯ СТВОРИЛА ЯК НАСЛІДОК РОЗПАДУ ІМПЕРІЇ ВЛАСНУ
СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ, З ЯКОЇ ПО ЦЕЙ ДЕНЬ НІХТО НЕ ВИЙШОВ, А ЇЇ ГРОМАДЯНИ
КОРИСТУЮТЬСЯ ПАСПОРТАМИ ЦІЄЇ СПІВДРУЖНОСТІ, ТО РОСІЯ ОБРАЛА ЖОРСТКУ
МОДЕЛЬ ПРОЩАННЯ. ЦЕ ПОМИЛКА, ЯКУ ДОВЕДЕТЬСЯ ВИПРАВЛЯТИ.

ційного і віртуального простору, який
би мав конкурентні переваги.
Ще одним наслідком війни стала активація якщо не імперського, то квазіімперського дискурсу в Росії, оскільки
саме на ньому базується експертне
середовище, яке підтримує військове
протистояння. Це, умовно, групи «патріотів» та «імперців». «Ліберали» залишилися на антивладних позиціях,
але їх можна зустріти виключно в Інтернеті. Україна ж активізувала антиімперський дискурс серед широкого
загалу, який до того був надбанням
невеликої групи експертів, які писали
свої тексти, базуючись на колоніальній
та антиколоніальній літературі, які не
викликали інтересу.
Радянський Союз лише умовно
можна визначати як імперію, а ось
відхід від нього, а саме нинішня ситуація у вигляді заборони російського
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інформаційного та віртуального продукту (і це не лише Україна, а й Латвія,
Молдова, Литва), є саме прощанням
з імперією. Імперії завжди породжують символічний продукт власними
силами, не передаючи його колоніям.
Сьогодні споживання інформаційного
і віртуального продукту пересічним
громадянином України було саме таким: більшість його є російською. І він
ніс відповідну модель світу.

5/2014

Розрив з цією моделлю за відсутності адекватної власної матиме негативні наслідки, але цей шлях Україна
рано чи пізно повинна була пройти. І
саме зараз вона має вкладати кошти
у створення власного продукту, але
власним він буде не тому, що там згадується українська символіка, наприклад «рушник». Це найелементарніше
розуміння відокремлення «свого» від
«чужого». Треба надати продукт, що
відповідатиме новим вимогам. Він має
бути інтелектуальним, різножанровим,
нести власну модель світу.
Сучасний український новинний продукт базується на колишніх «темниках»,
коли їх насправді давно немає. Увагу
громадян намагаються утримувати трьома основними меседжами: успіхи в зоні
АТО, підвищення цін та негатив стосовно Росії і проросійських сил. Ще час від
часу з’являється інформація, яка одразу

з якої до цього часу ніхто не вийшов, а її
громадяни користуються паспортами цієї
співдружності, то Росія обрала жорстку
модель прощання. Це помилка, яку доведеться виправляти. Вона прийняла тактичний виграш у Криму за стратегічний.
Насправді ж це стратегічний програш.
Росія помилилася і в Донбасі, втягнувши всіх у військову авантюру. Сучасний
світ змінився, інформаційна цивілізація
не сприймає дій у фізичному просторі,
перемогу вона бачить в інформаційному та віртуальному світі. І Росія мала
всі передумови для перемоги саме там.
Та вона пішла іншим шляхом, надовго
втративши свої потенційні переваги.
Тому не лише Росія, а й Україна повинна
знайти новий шлях взаємодії з сусідами.
Саме на це має спрямовувати увагу експертне середовище обох країн.
Георгій ПОЧЕПЦОВ
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СМІХ КРІЗЬ КУЛІ

ЕПОХА НАРОДЖЕННЯ
Слово «карикатура» має італійське походження (від caricare – перебільшувати). Вперше вона з’являється в епоху Ренесансу як
малюнок, зроблений кількома розчерками
олівця на аркуші паперу. Перші карикатури належать італійським майстрам Агостіно
Каррачі та Лоренцо Берніні. У подальшому
це мистецтво розвивається у Голландії та Німеччині як відображення боротьби папістів
з прихильниками реформ, тобто протестантами. Улюбленими прийомами творців стали
приниження об’єкта, що зображується, та насмішка над владою, яку він уособлює. Щодо
дієвості такої ілюстрованої пропаганди, то
вона пов’язана з появою книгодрукування та
освоєнням техніки гравюри.
Найбільшого розвитку карикатура набуває
під час Французької революції. Так, короля
Людовика XVI зображували жирною свинею,
яку настав час забити, а його дружину Марію
Антуанету – пантерою або вовчихою, що підкреслювало її звірячу природу.
Карикатуру як політичну зброю почали
активно використовувати у 1812 році під
час війни з Наполеоном. Більшість ставилася до таких ілюстрацій з побоюванням.
А сам Бонапарт вимагав засудження карикатуристів як звичайних убивць, що
тільки сприяло розвитку організованої
діяльності сатиричних художників. Тим
самим імператор прислужився солдатам російської армії, які із ще більшим
завзяттям били ненависного і приниженого ворога. Головнокомандувач
російської армії Михайло Кутузов
навіть організував типографію при
штабі, що дозволяло розмножувати сатиричні ілюстрації. При
доречному використанні такого
образотворчого мистецтва художники-карикатуристи за лічені хвилини могли підняти настрій і бойовий дух армії.

Сатирична ілюстрація на військово-політичну тематику набирає дедалі
більших обертів, кількість переглядів і коментарів сягає десятків тисяч
українських і закордонних користувачів.

У багатьох країнах світу карикатура займає чималі площі на перших
шпальтах провідних видань і є предметом виставок, презентацій та різних тематичних каталогів. Варто зазначити, що українські художники за роки незалежності отримали
найбільше нагород та відзнак саме на міжнародних
конкурсах. Проте їхня робота у вітчизняній періодиці
не знаходить постійного місця прописки, а свою популярність здобуває під час збройних конфліктів, доповнюючи військово-політичне протистояння. Можливо, причина у
шлейфі тоталітарного режиму, коли культурний рівень художників найвищий, а цензура невмолимо жорстока. Та в будь-якому
випадку українська карикатура існує і парадоксально ефективно лікує наше суспільство.

ВІЙНА
Німецький мистецтвознавець Едуард Фукс досліджував вплив
збройних сутичок на розвиток
карикатури у монографії «Der
Weltkriеg in der Karikatur»
(«Війни світової історії в карикатурі 1450–1914 рр.»), у якій наголошував: «…сатиричний резонанс, який
набули війни у міжнародній карикатурі, є
цінним засобом закарбувати психологію
історичної доби, оскільки саме карикатура
створює зрозумілі образи і є точним та незаперечним віддзеркаленням свого часу».
Відтак ми бачимо, що найбільшого розвитку карикатура набувала саме під час
збройних конфліктів. Зокрема, в мистецтві
нацистської Німеччини і Радянського Союзу
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вона стала складовою агітаційно-масової роботи. У роки Другої світової війни радянські
художники вважали себе також мобілізованими, які мали своїм мистецтвом служити

народу. Першими добровольцями, звісно,
були карикатуристи. Вони вели сатиричний
вогонь по ворогу зі шпальт центрального й
фронтового друку, нищили його агітаційними плакатами, піднімалися мальовничими
ілюстраціями на стовпах перехресних доріг
й розсипалися дощем листівок із літаків.
У перші дні війни були створені «Вікна
ТАСС». Це були спеціальні агітаційні плакати із закликами на захист Вітчизни, що
видавалися невеликим тиражем і створювалися вручну за допомогою трафаретів і
фарб. Вони стали своєрідною спадщиною
«Вікон РОСТУ» (1918 р.). Довкола вітрин
постійно збирався натовп в очікуванні нового випуску плакатів, які у меншому форматі відправлялися на фронт. Літаки розкидали листівки над окупованими містами
і селами, вселяючи віру в перемогу. У «Вікнах ТАСС» працювали такі професіонали,
як Борис Єфімов, Кукринікси, Віталій Горяєв і Михайло Черемних.
Щодо Кукриніксів (творчий колектив
радянських живописців, до якого входили
народні художники СРСР Михайло Купріянов, Порфирій Крилов та Микола Соколов),
то вони створили образи, здатні впливати
на морально-психологічний стан населення та особового складу Червоної Армії. Їхні
карикатури розповсюджувалися мільйонними тиражами й «воювали» у повному
розумінні цього слова. Художники вдавалися до різних жанрів як до різноманітних
видів зброї. Саме цей колектив разом з
бойовими підрозділами дійшов до Берліна та Нюрнберга, де були винесені вироки
представникам гітлерівського рейху. Саме
там вони виконували почесну місію – були
довіреними особами художників-бійців
великих, малих, центральних, фронтових,
армійських і дивізіонних газет.
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«МОВ КАНАРЕЙКА У ВУГІЛЬНІЙ ШАХТІ»
Дехто вважає, що намалювати карикатуру –
справа примітивна. Достатньо, мовляв, взяти
приклад сатиричних ілюстрацій з газет та
журналів, потім криво й навскіс нанести на
папір все, що душа забажає, аби було смішно. Можливо й так. Іноді вдалі карикатури
створюють не лише професіонали. Але помилка таких аматорів у нерозумінні того, що
недостатньо володіти тільки почуттям гумору.
Важливо орієнтуватися у тому, що є смішним,
а що висміяним. Це не одне й те саме.
У європейських країнах карикатуру як
предмет викладати не прийнято, а ось на
Сході таке явище існує. Так, у Південній Кореї
в 150 університетах є факультети коміксів і
карикатури. І все завдяки надзвичайній популярності манґи – східних коміксів, що друкуються багатотисячними тиражами, а карикатуру вивчають «за компанію». В іранському
Тегерані є курси сатиричної ілюстрації, де викладають сімнадцять художників-карикатуристів. У нас нічого подібного поки що немає.
Однак є в Україні багато талановитих і професійних художників-карикатуристів, серед
яких Олег Смаль, Володимир Казановський,
Василь Вознюк, Дмитро Скаженик, Володимир Кузнєцов, Юрій Журавель та багато
інших. Нам вдалося поспілкуватися з відомим українським художником-карикатуристом, головою Наглядової ради Асоціації
карикатуристів України Олегом СМАЛЕМ. Він
переможець і призер конкурсів карикатури
Ірану, Італії, Китаю, Південної Кореї, Росії,
України, Франції та Японії. Наразі нараховується понад десять тисяч опублікованих його
робіт. Він – володар світового рекорду за сумою судового позову за газетну карикатуру.
Свого часу суд Шевченківського району Києва зареєстрував позов на його карикатуру на
суму сто двадцять мільярдів (!) гривень.

– Опишіть сам процес народження Ваших
політичних карикатур. Що надихає і як Вам
вдається так точно викласти на папері сутність кожного героя?
– Багаторічна праця в пресі привчила
до дисципліни, яка є несумісною з духом
вільного мистецтва. Прокидаюся рано, випиваю чашечку кави і починаю гортати в
комп’ютері новини. Кладу перед собою чисті
аркуші паперу, туш, олівці і намагаюся відтворити божевілля світу так, як я його бачу.
Хоча поєднувати горе, кров, страждання зі
сміхом неймовірно складно.
– Карикатура – це спосіб мислення, малюнок часу і навіть витвір мистецтва, який може
з’явитися на папері завдяки олівцю, але в
руках обдарованої людини. Існує думка, що
на карикатуриста неможливо вивчитися, ним
треба народитися. Як давно Ви цим займаєтеся? І в яких ще жанрах образотворчого
мистецтва працюєте?
– Будь-яку зрячу людину можна вивчити
до рівня вправного художника-ремісника.
Наступний крок – важчий. Навіть найталановитіший педагог ні батогом, ні пряником не
здатний вимуштрувати Рембрандта чи Дюрера, якщо в учня немає іскри божої. З карикатурою ще складніше – вправна рука має
поєднуватися із парадоксальністю світосприйняття. Малювати розпочав я ще в школі, а продовжив вправлятися на абсурдних
лекціях з наукового комунізму, навчаючись
на архітектурному факультеті. На той час
преса сприйняла мої картинки, навіть український «самвидав» долучив мене до співпраці. Професійним карикатуристом – не в
сенсі майстерності, а в розумінні того, що
ця робота годує сім’ю, я став років двадцять
п’ять тому. Втім архітектуру не кинув. Часом
ілюструю книги, роблю скульптуру, а також
виконую великі станкові живописні роботи.

– Що змусило Вас вийти на барикади
та зробити виставку революційних робіт
на Майдані, яка потім була спалена «Беркутом»? Сьогодні кожен бажаючий може
знову потішитися Вашими роботами в тому
ж місці. Яку мету Ви переслідуєте цією експозицією?
– Моя виставка функціонувала і на Помаранчевому Майдані. Події так швидко
змінювалися, що карикатури, які я готував
для різних видань, хотілося скоріше донести до аудиторії. Оскільки я досить самотній на полі жорсткої конкретної політичної
карикатури, було б боягузтвом не з’явитися
на новому Майдані. Я звернувся за підтримкою до Юрія Луценка, і він оперативно
відгукнувся. Виставку, яку я називаю «Міжбарикадною», побачили вже, мабуть, десятки тисяч людей. Жоден виставковий зал не
забезпечить такого відкритого і масового
спілкування з мистецтвом.
– З 1996 по 2011 рік Ви працювали художником-карикатуристом у газеті «Дзеркало
тижня». Тепер говорите про себе: «Я – Інтернетний майданний карикатурист». Виходить,
в пресі не друкуєтеся? Чи не друкують?

«СЬОГОДНІ ОСНОВНИМ
ЗАВДАННЯМ НА ВІЙНІ
Є НЕ ЗНИЩЕННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ
ПРОТИВНИКА,
ЯК ЦЕ БУЛО РАНІШЕ,
А ПІДРИВ МОРАЛЬНОГО
СТАНУ НАСЕЛЕННЯ
ВОРОЖОЇ КРАЇНИ В
ЦІЛОМУ. ЗБРОЙНІ
ЗІТКНЕННЯ АРМІЙ –
ЦЕ ЛИШЕ ОДИН ІЗ
ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ
ЦІЄЇ МЕТИ».
(Англійський вчений
П.Г. Уорбертон)
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– Криза преси поєдналася з періодом придушення свободи медіа-простору. Карикатура
– саме той тест на відсутність свіжого повітря,
мов канарейка у вугільній шахті. Ті, хто міг
платити, перестали мене друкувати, а ті, хто
продовжував співпрацювати зі мною, не спроможні були дати навіть на проїзний квиток до
редакції. Прикро...
– Як переможець багатьох міжнародних
конкурсів порівняйте розвиток карикатури за кордоном і у нас. Які проблеми в цій
сфері образотворчої діяльності постають
сьогодні перед нами?
– В нормальних суспільствах політична карикатура є невід’ємною складовою
преси – найвпливовіші видання долучають художників до аналізу найскладніших
процесів, що збурюють людські мурашники. Щороку проходять десятки конкурсів і
фестивалів карикатури. І цей рух поширюється. Може, колись і в нас буде врожай на
цій ниві. Рівень українських карикатуристів
найвищий. За роки незалежності близько
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тисячі призів на міжнародних конкурсах
карикатури – світовий рекорд!

відуаліст я. Власних ідей достатньо і роботи
маю на років триста вперед.

– У Вас є особиста сторінка у соціальній
мережі Facebook, де кожен бажаючий може
не лише насолодитися творчими роботами
Олега Смаля, а й висловити свої враження.
Як часто Ви користуєтеся порадами шанувальників і як реагуєте на критику?
– Дискусій з тими, хто не поділяє моєї точки зору, в Facebook я не веду – марна трата
часу. Просто вилучаю з контактів. Добре слово чи слушну пораду вислуховую, намагаюся
подякувати. Соціальні мережі досить чітко
можуть визначити, чого варта робота.

– Історія свідчить, що карикатура як розвинутий жанр мистецтва набувала свого піку
саме під час збройних протистоянь. Сьогодні
ми опинилися в центрі збройної агресії проти нашої країни на її ж території. На Вашу
думку, яке місце займає карикатура у військово-політичному просторі України?
– Наполеон радив шпигунів і карикатуристів розстрілювати. Розумів корсиканець
силу олівця! Жаль, що в цьому несправедливому світі художники, найсмирніші істоти,
змушені ставати бійцями. На мою електронну пошту прийшов лист із США від Віктора Павленкова, поета і колишнього радянського дисидента, з яким я познайомився
цієї зими на Майдані. Він написав наступне:
«Олег, береги себя. Твое перо стоит дивизий!» До речі, кожну свою нову карикатуру
я відправляю за допомогою мережі Інтернет
на територію окупанта. Я теж маю право організувати свою п’яту колону!

– Чи виникало бажання об’єднатися заради створення власного продукту з іншими
карикатуристами? Як це робили, наприклад,
Кукринікси, роботи яких сьогодні стали вже
умовним брендом.
– Підтримую дружні стосунки з багатьма
карикатуристами, і не лише українськими.
Але «кукринікситись» ніколи не буду. Інди-
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СМІХ – ЦЕ ІСТОТНА
ЗБРОЯ СУСПІЛЬСТВА,
ЯКЕ ОБИРАЄ СВОЇХ
ЛІДЕРІВ.

ВІЗУАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
Дізнатися про вплив військово-політичної
карикатури на свідомість українського населення і як їй вийти на демократичний рівень
сприйняття в нашій країні ми вирішили у
відомого українського експерта з комунікаційних технологій, професора, доктора філологічних наук Георгія ПОЧЕПЦОВА.
– Як Ви вважаєте, використання карикатури в медіа як своєрідного послання, загострення уваги аудиторії на актуальних
політичних подіях впливає на формування
громадської думки?
– Це прояв візуальної цивілізації, яка
сьогодні прийшла на заміну слів. До речі,
саме тому в нас немає письменників, які
б уособлювали совість нації, яким колись
був, наприклад, Толстой, а в радянські часи
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(За словами Стівена Гесса і
Сенді Нортропа, авторів книжки «Американські політичні
карикатури: еволюція ідентичності, 1754–2010»)
– Стельмах чи Гончар. До того ж, карикатура є художнім інструментарієм, що дозволяє гіперболізувати ту чи іншу потрібну
для пропаганди характеристику. Я на все
життя запам’ятав карикатуру з журналу
«Крокодил», де була зображена мавпочка
з радіоприймачем, яка звалася «Ушастик

коротковолновый». Там були зображення й
інших «порушників» радянського способу
життя, але запам’ятав я саме цей малюнок.
– Аналоги таких видань, як газета «Правда» чи журнал «Крокодил», існували в усіх
союзних республіках. Вони були рупором
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держави на всіх рівнях суспільно-політичного життя. Чи варто Україні сьогодні офіційно відтворювати подібні видання чи
їх електронні аналоги й інтерпретації? Чи
може карикатура стати потужною зброєю, а
художники – ефективними снайперами?
– Ситуація інформаційної, і не тільки, війни дозволяє відродити цей жанр. Йому
треба допомогти вийти на нові обрії, щоб
люди не лише похмуро споглядали світ, а й
дозволяли собі посміятися з нього. Бо понуре життя є прямим шляхом до депресії
всього суспільства. А всі ми хочемо жити в
щасливій країні.
– Карикатура – інтернаціональна мова,
яка об’єднує народи. Підтвердженням є найбільша кількість нагород та відзнак українських художників за роки незалежності на
різних світових конкурсах. Які шанси, на
Вашу думку, у нас вийти на європейський
рівень свідомості та сприйняття карикатури
як потужної зброї суспільства, яке обирає
своїх лідерів?
– І в мирному житті карикатура потрібна,
що досить добре демонструє «95 квартал».
Коли над керівниками державного апарату можна посміятися, вони вже не є такими
страшними для суспільства. Це означає, що
ми зможемо не переобирати політиків на
наступних виборах, якщо не захочемо цього. Хтось із західних президентів, здається,
де Голль, вважав карикатуру на себе в газетах ознакою свого повноцінного життя.
Бо це було виразом того, що він ще живий
і потрібний суспільству. Нашим політикам
також треба перейти до такого розумного
сприйняття карикатури. Нехай вважають це
ознакою популярності. А так це чи ні – вирішуватимемо вже ми самі.
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– Отже, для сучасної України, яка бореться за свою територіальну цілісність, карикатура відіграє суттєву роль у сприйнятті
суспільством зовнішнього світу загалом. На
зміну колишнім «Крокодилам», «Перцям»,
«Донецьким вісникам» прийшла нова система медіа-простору. Це розвиток віртуальної
комунікації у мережі Інтернет, яка сягає високих показників ефективності сприйняття
інформації чи певної картинки.
– Провідні країни світу вже давно використовують соціальні мережі не лише
як засіб впливу на громадську свідомість,
а й як можливість ведення двосторонньої
комунікації. Українські художники-карикатуристи також почали користуватися цим

безкоштовним середовищем для розміщення своїх робіт. Ефективність їх від цього є
набагато вищою, ніж у друкованих ЗМІ,
адже соціальні мережі надають можливість
художнику-карикатуристу розширити свою
аудиторію, стимулювати її інтерес і провокувати на відповідну реакцію.
Гуляючи соціальними мережами, сатирична ілюстрація на військово-політичну тематику набирає дедалі більших обертів, кількість переглядів і коментарів сягає десятків
тисяч українських і закордонних користувачів. Цю «народну віртуальну сітку» як вільне
поле треба вчасно засівати і доглядати, очікуючи на бажаний результат.
Підготувала Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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