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Cекторальна підтримка
Нещодавно в Адміністрації Держприкордонслужби України відбулася міжвідомча нарада, предметом
обговорення якої була практична реалізація унікального для нас проекту міжнародної допомоги –
програми секторальної бюджетної підтримки від Євросоюзу. Загалом очікується, що в рамках цього
проекту на управління кордонами України буде виділено 60 млн євро.
У чому ж унікальність цього проекту?
У тому, що це нова форма надання Європейською Комісією технічної допомоги
Україні. Головна відмінність – Уряд України є головним розпорядником коштів,
які передаються окремими траншами до
Держказначейства, а згодом – відповідальним за певний сектор органів влади.
Передумовами для надання траншів є виконання певних умов донора та прогрес в
індикаторах (передбачених елементах, які
мають покращуватися у процесі реалізації).
Загалом проект має сприяти лібералізації
візового режиму з ЄС і процесу інтеграції
нашої країни у європейське співтовариство.
У нараді, на якій співголовували
директор Міжнародно-правового де-

ДУНАЙСЬКОМУ ДЕСАНТУ
присвячується...

партаменту АДПСУ генерал-лейтенант
Олександр Мельников та начальник
Департаменту розвитку митної інфраструктури і міжнародного співробітництва Держмитслужби України Ігор
Тимофєєв, взяли участь представники
прикордонної та митної служб, Мінфіну,
Мінекономрозвитку, МЗС, Державної
міграційної служби, а також Представництва Європейського Союзу в Україні.
Під час проведення заходу обговорювалися перші кроки щодо започаткування
практичної реалізації проекту міжнародної допомоги, зокрема питання діяльності спільної групи моніторингу,
створеної в рамках виконання Угоди про
фінансування програми, інших експерт-

На Одещині, у місті Кілія, за участю керівництва Держприкордонслужби, Південного регіонального управління, органів місцевого самоврядування та громадськості урочисто
відкрито скульптурну композицію «Прикордонний десант». Творіння заслуженого художника України Олександра Токарєва встановлено на території дивізіону кораблів і
катерів Морської охорони Ізмаїльського прикордонного загону.

– Цей захід є ще одним свідченням нерозривного зв’язку
поколінь, єдності та особливого духу прикордонників, які у
різні часи свідомо присвятили своє життя кордону, – заявив під час відкриття скульптурної композиції Голова Держприкордонслужби України генерал армії Микола Литвин.
Нагадаємо, що Дунайський десант, основу якого складали прикордонники 79-го Ізмаїльського загону, став першою
у Великій Вітчизняній війні вдалою висадкою на територію
ворога та мав колосальне значення для підняття морального духу радянських військ. Протягом 24–26 червня гарячого
1941-го він розгромив підсилений артилерією піхотний батальйон та ворожу прикордонну заставу, здобув вісім трофейних гармат, 30 кулеметів і понад тисячу гвинтівок. Противник тоді втратив понад двісті солдатів і офіцерів, більше
п’ятисот румунських вояків здалися в полон.

Формат СНД
ЗУСТРІЧ У КИРГИЗІЇ
У Киргизькій Республіці відбулося 68-ме засідання Ради командувачів Прикордонних військ країн СНД, у якому взяв участь генерал
армії України Микола Литвин. У ході засідання було обговорено
багато актуальних питань, щодо яких прийнято спільні рішення.

Олександр ЯКОВЕНКО,
фото автора т а Оксани ПОЧТОВОЇ
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них груп. Були зачитані звіти про успіхи
та перспективи розвитку в сфері управління кордонами України. Певна увага
приділялася питанням методології оцінки матриці індикаторів програми.
Фінансова допомога почне надходити після узгодження всіх технічних моментів. Очікується, що перший транш
на розвиток сектора управління кордонами – 20 млн євро – буде розподілений між державними прикордонною,
митною й міграційною службами та
МЗС. Результати та порядок використання виділених коштів вивчатимуться
спеціально визначеним Моніторинговим комітетом Єврокомісії.
Вадим ІВКО

У роботі засідання взяли участь делегації всіх десяти прикордонних відомств
держав – учасниць СНД. Учасники форуму проаналізували тенденції розвитку
обстановки на найбільш загрозливих напрямах зовнішнього кордону країн Співдружності та діяльності прикордонних
відомств з локалізації й нейтралізації потенційних загроз прикордонній безпеці.
Основна увага керівників прикордонних відомств була зосереджена на
так званому «афганському» вузлі проблем, пов’язаних зі стрімким збільшенням потоку наркотиків у напрямку Росії,
Східної та Західної Європи. Крім того,
розглядалося питання проведення спеціальних спільних операцій «Шовковий
шлях-2012» та «Захід-2012», а також
двох спільних оперативно-профілактичних заходів в акваторіях Чорного, Азовського і Каспійського морів.
З урахуванням аналізу розвитку обстановки на зовнішніх кордонах держав –
учасниць СНД визначено практичні заходи
для перспективного планування діяльності
Ради командувачів з укріплення прикордонної безпеки на середньострокову перспективу (до 2016 року). Рада командувачів заснувала найвищу нагороду для
тих, хто охороняє кордони Співдружності, − медаль «Почесний прикордонник
країн СНД» та власну символіку – гімн
і прапор.
Аліна ДАНИЛЮК
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РЕАЛІЗОВАНІ ГАРАНТІЇ
На засіданні Уряду, яке відбулося 19 вересня, Голова Державної
прикордонної служби України генерал армії України Микола Литвин доповів про результати діяльності прикордонного відомства у
2011–2012 роках.

О

чільник Держприкордонслужби зазначив, що на
виконання завдань, визначених Президентом та
Урядом України, основні зусилля
прикордонної служби спрямовувалися на забезпечення належного рівня прикордонної безпеки та
створення комфортних умов для
учасників міжнародного руху. У
прикордонному відомстві планово проходить реформування на
основі Концепції та Державної цільової програми на період до 2015
року. Також успішно реалізується
Концепція інтегрованого управління кордонами, що була схвалена Урядом у 2010 році.
Під час виступу Микола Литвин
наголосив, що з урахуванням сучасних загроз у прикордонній сфері створено інноваційну систему
повсякденного управління службою з охорони кордону. Її основу
складають 213 центрів управління
Службою, які оснащені сучасними
засобами збирання та оброблення
інформації й обміну даними у режимі реального часу.
Останніми роками стрімко запроваджувалися нові підходи до здійснення прикордонного конт-ролю.
Такі новації успішно зарекомендували себе під час чемпіонату Європи з футболу. Серед них – отримання попередньої інформації
про пасажирів, оформлення у
літаку та біля трапа, на окремих
смугах за спрощеними технологіями та за допомогою мобільних
комплексів, а на кордоні з Польщею було застосовано принцип
однієї зупинки контрольними
службами обох держав. Загалом
час прикордонного оформлення
особи складав близько 20, а за
6

наявності попередньої інформації – до 7 секунд.
Крім того, на виконання домовленостей президентів України та
Росії суттєво спрощено формальності на спільному кордоні. Завдяки міжурядовим угодам про
порядок перетинання кордону
жителями прикордонних регіонів
та співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб,
транспортних засобів і товарів
мешканці п’яти областей та Криму можуть у спрощеному порядку
перетинати кордон у 63-х пунктах
пропуску. Також оформлення по-

ливість поширення такого виду
контролю й на інші поїзди.
Особлива увага приділяється й соціальному захисту персоналу та
створенню належних умов служби.
У 2011–2012 роках вдалося підвищити грошове утримання морякам,
льотчикам та іншим категоріям
військовослужбовців. За цей період за рахунок бюджетних коштів,
інших джерел фінансування одержано 355 квартир та 169 кімнат.
Тривають роботи на 23-х об’єктах у
Києві, Одесі, Харкові, Луцьку, Чернівцях, Ужгороді та безпосередньо
у підрозділах кордону; 15 з них бу-

У прикордонному відомстві планово проходить реформування на основі Концепції
та Державної цільової програми на період
до 2015 року.
їздів сполученням «Київ–Москва»
здійснюється на кінцевих станціях та введена нова технологія
перевірки десяти пасажирських
потягів під час руху між прикордонними станціями. Це дозволило
виключити перевірку пасажирів
у нічний час. Розглядається мож-

дуть введені цього року. «Загалом
Державною прикордонною службою України вживаються вичерпні
заходи щодо мотивації та підвищення престижу служби», – наголосив Микола Литвин.
Андрій ДЕМЧЕНКО,
фото

Сергія КОТЕЛЬНИКОВА

6/2011

ДНІ ДОБРОСУСІДСТВА
«КОРДОН–480»

Н

а ділянці українсько-польського кордону в районі
смт Нижанковичі (Старосамбірський район) –
с. Мальховіце (Підкарпатське воєводство) під гаслом «Від регіонального
добросусідства до міждержавного
партнерства» вже втретє проводилися заходи Європейських Днів Добросусідства «Кордон–480». Цей проект
започаткований з метою створення
умов для розвитку транскордонної
співпраці різних структур культурного, соціального та економічного життя по обидва боки кордону. «Прикордонники Мостищини завжди готові
до тісної співпраці з сусідами, щоб покращити умови перетинання кордону
в регіоні», – прокоментував захід начальник Мостиського прикордонного
загону підполковник Олександр Крук.
Крім спільної програми, ці щорічні
заходи мають певну специфіку: події відбуваються безпосередньо на
кордоні з Європейським Союзом,
6/2011

ступав також зведений духовий оркестр Підкарпатського воєводства
та фольклорні колективи. Неабиякий інтерес викликали волейбольні
змагання на Кубок Добросусідства
за участю прикордонників. У загальній першості перемогу здобули сусіди – команда Прикордонної
Варти Бещадського відділу, укра-

Події відбуваються безпосередньо на кордоні
з Європейським Союзом, який у ці дні не розділяє,
а об`єднує громадян України та Польщі.
який у ці дні не розділяє, а об`єднує
громадян України та Польщі. У відкритті заходу взяли участь представники влади з обох сторін
прикордоння. У рамках заходів відбулися виступи відомих виконавців
– народних артистів України Івана
Поповича та Руслани, гурту «Гайдамаки», молодіжних колективів. Ви-

їнські прикордонники зайняли почесне третє місце.
Європейські Дні Добросусідства є важливою складовою українсько-польського міжрегіонального співробітництва, що сприяє подальшому розвитку
прикордонних взаємовідносин та тісної співпраці між двома народами.
Віктор КАШИН
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КІЛОГРАМОВА ЗАЧІПКА
Прикордонники відділу «Сопич» зупинили чоловіка з поліетиленовим пакетом в руках за кілька метрів від кордону неподалік села Студенок,
що у Глухівському районі. У пакунку знаходилося
близько кілограма рослинної сировини, за попередньо встановленими даними – марихуани. Прикордонний наряд очікував на порушника, адже
інформацію щодо можливого порушення державного рубежу на даному напрямі з метою переміщення наркотичної речовини отримав завчасно.
Затриманий громадянин Росії пояснив, що речовину він взяв в одному із прикордонних сіл.
У ході проведення перевірочних заходів міжвідомча група, до складу якої увійшли співробітники
відділу «Сопич», СБУ та міліції, виявила на горищі однієї із залишених будівель села Катеринівка
близько 15 кг такої ж сировини. Вона була вилучена та передана на експертизу, від результатів якої
залежатиме подальша доля 26-річного росіянина.

«СУВЕНІРИ»
З РАДІАЦІЙНИМ
ФОНОМ
У міжнародному авіаційному
пункті пропуску «Донецькаеропорт» прикордонники запобігли спробі незаконного
перевезення через кордон радіоактивних предметів. Під час
оформлення рейсу «Донецьк–
Салоніки» на багаж одного із пасажирів спрацювала система радіаційного контролю. Старшим
зміни прикордонних нарядів
про даний факт було сповіщено
представників митної та екологічної служб. Під час огляду особистих речей встановлено, що
радіаційний прилад спрацював
на авіаційний годинник та висотомір. Власниця речей, 48-річна
громадянка Греції, розповіла,
що прилади з військового літака
були знайдені її сином у гаражі
покійного батька і взяті нею у
подорож в якості сувенірів.
Головним спеціалістом Державної екологічної інспекції в
Донецькій області за фактом перевищення встановлених норм
ПЕД (потужності еквівалентної
дози) було складено протокол
радіаційного обстеження, після чого радіоактивні предмети
вилучено для подальшої передачі представникам Головного
управління МНС України в Донецькій області для утилізації.

ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН
Кінець літа та початок осені для українських прикордонників не позначився чимось надзвичайним. Але в жодному разі не через втрату пильності. Навпаки, правоохоронці виявляли навіть такі дрібні порушення,
на які в гарячі роки штурму українського рубежу контрабандистами та
нелегалами уваги б не звернули. Натомість головним трендом сезону
стала різноманітність зупинених протиправних дій. Журнал «Кордон»
традиційно зібрав у своїй постійній рубриці найбільш неординарні з них.
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Двох громадян Росії, яких віднесло у море на надувному матраці,
врятували прикордонники АзовоЧорноморського
регіонального
управління Держприкордонслужби України.
З корабля морської охорони «Донбас», який ніс службу неподалік від
берега в районі мису Чехова, прикордонники помітили, як у море відносить надувний матрац з людьми.
Для проведення рятувальної операції негайно вийшов малий катер
морської охорони, який підібрав у
вказаному районі 29-річного чоловіка та 26-річну жінку і доставив їх у
бухту Тиха. Медичної допомоги врятовані не потребували. У подальшому з’ясувалося, що громадяни втратили пильність і їх знесло у море.

Західбугтютюнрічфлот

ЗЛИЛИ БАЗУ
Місце накопичення контрабандних товарів виявили
прикордонники відділу
«Краснодон» спільно зі співробітниками СБУ. Напередодні
неподалік кордону правоохоронці зупинили «Ниву» з
вантажем господарчих товарів
(дверні замки, робочі рукавиці,

У полоні моря

електротовари), піротехнічних
засобів та хімікатів для обробки насіння. Жодних документів
на вантаж у водія, 25-річного
росіянина, не було.
Під час відпрацювання
зворотного сліду автомобіля
в населеному пункті Ізварине
Краснодонського району на-

Дві партії контрабандних сигарет виявили охоронці кордону Луцького загону. Прикордонний
наряд відділу «Грабове» за інформацією місцевих
мешканців затримав за 50 метрів від державного
рубежу двох порушників. Чоловіки 33 та 39 років
намагалися переправити гумовим човном через
річку Західний Буг 24 ящики сигарет.
Ще двох порушників на ділянці відділу «Висоцьк» прикордонники цього ж загону виявили
за допомогою тепловізора. Двоє невідомих завантажили у два човни 27 ящиків сигарет марки
«Фест» та «Магнат» білоруського виробництва. Як
з’ясувалося, це були місцеві жителі 16 та 17 років.
Крім того, за інформацією, наданою правоохоронцями, прикордонники Польщі затримали двох своїх
співвітчизників, які перевозили у мікроавтобусі 13
ящиків білоруських сигарет «Фест».
ряд затримав ще одне авто, завантажене подібним товаром.
Керував ним також громадянин Росії. Під час опитування
затримані зізналися, що
завантажувались у селищі на
одному із приватних помешкань. Повідомивши взаємодіючі органи, правоохоронці

виявили за вказаною адресою
місце накопичення контрабандного вантажу. Ящики з
різноманітним товаром знаходилися в гаражі приватної
садиби. Наразі проводяться
заходи щодо встановлення
причетних до правопорушення осіб.

6/2011

ЧИЙ ДЖИП?
У Сумській області в пункті пропуску «Бачівськ» під час прикордонномитного оформлення затримали автомобіль «Jeep Grand Cherokee» литовської реєстрації. 36-річний громадянин Ізраїлю, який виїжджав
з України, для проходження контролю спрямував свій автомобіль
спрощеною смугою руху. Однак прикордонники ініціювали виведення транспортного засобу для проведення більш ретельного
огляду та перевірки документів на авто. У результаті було виявлено, що доручення на право керування підроблене.
Легковий автомобіль 2008 року випуску, попередня вартість
якого склала 160 тис. гривень, вилучено. Його власникові доведеться давати пояснення правоохоронцям.

6/2011
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З ДИТИНОЮ ПІД СЕРЦЕМ
Відразу сімох громадян Афганістану
затримали прикордонники Чопського загону на ділянці відділу «Новоселиця», що
на Закарпатті. Правоохоронці виявили та
зупинили порушників за 15 м від лінії
рубежу. Серед затриманих було двоє
дорослих, четверо підлітків та дворічна дитина. Крім того, з’ясувалося,
що жінка, яка була у складі групи, вагітна на сьомому місяці. Коли стан її
здоров’я різко погіршився і вона не могла йти далі, провідники покинули своїх
підопічних у лісі й зникли. Вагітну жінку
прикордонники доправили до лікарні, а
решті «делегації» довелося затриматися у розташуванні відділу прикордонної
служби для з’ясування обставин порушення та встановлення причетних до переправлення осіб.

ЛЮБОВ НЕ СТИРАЄ КОРДОНИ
У пункті пропуску «Шегині», що у Львівській області, охоронці кордону запобігли спробі незаконного вивезення за межі
держави громадянки України. Перевіряючи документи та транспортний засіб, яким громадянин Німеччини повертався додому через українсько-польський кордон, правоохоронці помітили між передніми та задніми сидіннями автівки речі, прикриті
ковдрою. Вже під час більш ретельного огляду з’ясувалося, що
46-річний німець у такий спосіб перевозив не речі, а 32-річну
жінку. З його слів стало відомо, що з українкою він
познайомився через Інтернет і так закохався,
що вирішив забрати її з собою.
Відносно громадянки складено процесуальні документи за ч. 1 ст.204–1 КУпАП
(Незаконне перетинання державного кордону), а стосовно громадянина Німеччини
розглядається питання щодо порушення
кримінальної справи за ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Псевдоболгари із Сирії та громадянин СРСР
Двох пасажирів, які летіли транзитним рейсом «Афіни–Київ–Стокгольм»,
затримали прикордонники в аеропорту «Бориспіль». На паспортний контроль вони подали документи громадян Болгарії, у яких прикордонники відразу помітили невідповідність. Самі ж пасажири зізналися, що насправді є громадянами Сирії і у такий спосіб намагались дістатися країн Західної Європи.
І зовсім незвичайного пасажира, який пред’явив на
контроль паспортний документ громадянина СРСР, виявили прикордонники Сумського загону в пункті контролю
«Конотоп» у поїзді «Софія–Москва». З’ясувалося,
що громадянин Росії забув замінити паспорт.
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ПЕРШИМ ДІЛОМ – ЛІТАКИ
Той факт, що сьогодні дедалі більше українців можуть дозволити
собі придбати авіаційну техніку, є
беззаперечним доказом зростання
статків та благополуччя нашого
народу. Однак така ситуація мало
тішить навчених гірким досвідом
прикордонників. Адже як би це
дивно не виглядало, а наші співвітчизники «стають на крило» чомусь
переважно саме у прикордонні.
Так, наприкінці літа охоронці кордону відділу «Веселе» Харківського загону затримали громадянина
України за порушення правил прикордонного режиму. Літак BEKAS
X-32 без бортового номера, за
штурвалом якого знаходилась вказана особа, здійснював авіаційні
роботи з хімічної обробки полів
без погодження з Адміністрацією
ДПСУ та Украерорухом.

МІЛЬЙОН

ЗА ПОДУШКУ,
ДВА – ЗА ЖИЛЕТ
Прикордонники Донецького загону спільно з митниками
вилучили у пункті пропуску «Іловайськ» понад мільйон російських
рублів. Таку кількість валюти перевозив 49-річний громадянин Росії,
який прямував додому потягом
«Кисловодськ–Харків–Москва».
Чоловіка зрадила витримка. Прикордонники одразу помітили схвильованість пасажира, відтак ініціювали додаткову перевірку його
речей. В ході огляду спільна оглядова група виявила схованку. Під
наволочкою подушки росіянин
приховав пакунок чорного кольору, у якому компактно розмістилися 1 млн 60 тис. російських
рублів. Громадянина було знято
з поїзда та передано до митниці
для оформлення відповідних документів. Валюту, що в еквіваленті складає 265 тис. 95 гривень,
вилучено.

І закинули прикордонники невід у швидкоплинну
Тису, і впіймали водолаза
у золотому гідрокостюмі з
ящиком сигарет в руках…
Саме так починалася б
стара добра казка, якби
її складали мешканці Закарпаття влітку 2012 року.
Так, це жарт, шкода, що
причиною подібних жартів
стало виявлення ще одного
способу переправлення
контрабандних сигарет до
Румунії. Неподалік села Великий Бичків, що у секторі
відповідальності Мукачівського прикордонного
загону, вправний плавець

К АЗК А
ЛОТУ
ПРО ЗО
РИБКУ

Іншого, на цей раз уже доларового контрабандиста, затримали співробітники автомобільного пункту пропуску «Гоптівка», що
на Харківщині. Росіянин також помітно нервував. Однак поглиблений
огляд транспортного засобу результатів не дав. Допомогла пильність
правоохоронців. Вони помітили,
що кишені жилета, у який був одягнений 41-річний чоловік, добряче
чимось напаковані. Прикордонно-митна оглядова група запропонувала мандрівникові показати
вміст кишень, з яких він дістав аж
сім пачок валюти, перемотаних
гумовими стрічками (67 тис.
доларів США). Гроші вилучили та передали представникам
митниці.

6/2011

Правопорушника було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного
режиму, представником «Украероруху» складено процесуальні документи за ст. 111 ч. 5 КУпАП «Порушення правил безпеки польотів».
Транспортний засіб вилучено та передано представникам СБУ.
За два тижні подібна ситуація
повторилася на ділянці відділу «Бі-

ловодськ» Луганського загону. Про
виявлення у повітряному просторі
поблизу населеного пункту Бараниківка літака прикордонники одразу
ж повідомили взаємодіючі підрозділи. Після його приземлення охоронці кордону затримали пілота.
Ним виявився 52-річний житель
Луганська. Документів на літальний апарат та право управління
ним у чоловіка не було, як і дозволу на право проведення польотів.
З пояснень затриманого виходить,
що літак Cmelak Z37 чеського виробництва він придбав в Україні,
а у повітря піднявся для обробки
сільськогосподарських угідь. Наразі відносно чоловіка складені
документи адміністративного провадження та здійснюються заходи
щодо з’ясування законності придбання даного літального апарата.

намагався перемістити
через державний кордон
понад півтори тисячі пачок
сигарет. Користуючись
відповідним обмундируванням, порушник спробував
втекти. Зупинити його
допоміг пристрій для відстрілу патронів з гумовими
кулями. А на березі правоохоронці виявили чотири
коробки з майже 1700
пачками сигарет марки
«Честерфілд». Документів
у затриманого не було, тому
для з’ясування обставин
правопорушення чоловіка
доставили до прикордонного підрозділу.

ЕМІГРАНТ НЕ ПОБАЧИТЬ СВІТ
У ході проведення
спецзаходів, що були
організовані співробітниками Держприкордонслужби, на Львівщині
викрито транскордонне
злочинне угруповання,
яке займалося переправленням до Європейського Союзу незаконних мігрантів – вихідців
із Південно-Східної Азії.
Прикордонний наряд
відділу «Краківець»
Мостиського загону

6/2011

за 50 метрів від лінії
державного рубежу
затримав групу «мандрівників» з Афганістану. Помітити чотирьох
невідомих вдалося за
допомогою переносного
тепловізора. Порушниками виявилися четверо
громадян Афганістану,
серед яких була півторарічна дитина. У ході подальших пошукових дій
прикордонники вийшли
і на ймовірних організа-

торів переправлення незаконних мігрантів, які
виявилися громадянами
Росії, Німеччини, Таджикистану та України.
Усі затримані знаходяться в пункті тимчасового
тримання Мостиського
прикордонного загону.
Щодо них порушено
кримінальну справу за
ч. 2 ст. 332 КК України
(Незаконне переміщення осіб через державний
кордон України).
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ПРИМАРНИЙ ПЕРЕГОНЩИК

ШАРА НЕ ПРОЙШЛА

ВАЗ ГРАНАТОВОЗ

Й

ого улюблений кіноактор – Ніколас Кейдж, улюблена стрічка – «Примарний гонщик», а «продати душу дияволу» він погодився не заради високої мети порятунку свого батька, а за
щире українське «дякую» від свого товариша. Мабуть, через це
«темні сили» й не допомогли йому обійти українських прикордонників… Відтак правоохоронці відділу «Гребеники» Котовського загону затримали громадянина України, який серед ночі
намагався перетнути кордон на мотоциклі «Судзукі» поза пунктом пропуску. Не дивно, що ані документів на транспортний засіб, ані посвідчення особи у «гонщика» не було. Про можливу
підготовку до переміщення мотоцикла незаконним шляхом
прикордонники дізналися напередодні, помітивши дорогий
японський байк без номерних знаків в одному із населених
пунктів неподалік кордону.
Затриманий, 26-річний українець, пояснив, що забрати мотоцикл його попросив знайомий. Вилучений транспортний засіб,
оцінений у 88 тис. гривень, передали митникам.

Ручну гранату виявили прикордонники під час перевірки
автомобіля російської реєстрації в
пункті пропуску «Бачівськ» на Сумщині.
Водій, громадянин
Російської Федерації,
для проходження
контролю спрямував
свій автомобіль на
смугу спрощеного
руху. Однак схвильована поведінка
чоловіка спонукала
прикордонників та
працівників митниці вивести його
транспортний засіб
для більш ретельного огляду. Під час
перевірки на авто
спрацював службовий собака. Згодом
у підлокітнику між
передніми сидіннями
автомобіля правоохоронці виявили
гранату типу РГД-5.
Виявлену зброю вилучили і направили
на експертизу.

З ПРИВІТОМ
ІЗ ПАКИСТАНУ
Нелегалів із Пакистану затримали прикордонники відділу «Дергачі» Харківського загону. Оперативна інформація
щодо можливого незаконного перетинання державного
рубежу на ділянці відповідальності відділу надійшла від
співробітників служби міграційного контролю ГУ УМВСУ в
Харківській області. Виставивши додатковий наряд, прикордонники за допомогою службового собаки швидко
вийшли на слід порушників, котрі рухалися польовою дорогою неподалік кордону. Чоловіків азіатської зовнішності
зупинили та затримали за незаконне перетинання кордону.

ПАКУВАТИ
НЕ ПЕРЕПАКУВАТИ
Автомобіль «ЗІЛ» з двома
пакувальними станками
виявили поблизу кордону
співробітники відділу «Юнаківка» Сумського прикордонного загону. Дізнавшись
про можливе правопорушення на даному напрямку,
дільничний інспектор прикордонної служби перевірив
та виявив автотранспорт у
лісопосадці на околиці села
Локня. Вантажівка була
прихована і, очевидно, підготовлена до переїзду через
кордон. Організувавши
приховане спостереження,
невдовзі правоохоронці затримали і водія, 50-річного
громадянина України, який
здійснив спробу незаконного перетинання державного
кордону.
Автомобіль та пакувальні
станки, які використовуються у виробництві кондитерських виробів, передали
співробітникам митниці.
За попередньою оцінкою
вартість вантажу складає
майже 380, автомобіля –
близько 90 тис. гривень.

Якби вони справді були українськими студентами, то,
напевне, перед прибуттям до України виконали «магічний ритуал», який зазвичай дозволяє вихованцям
українських вишів оминати труднощі, пов’язані з недостатньою підготовкою до іспитів. Та звідки їм знати про такі нюанси, якщо вони просто збиралися емігрувати зі своєї країни у пошуках кращого життя. Тож
вже перший свій іспит на проходження українського
кордону горе-мандрівники завалили.
Двох громадян Бангладешу, які намагалися потрапити до нашої країни за підробленими документами, затримали співробітники Державної прикордонної служби України у міжнародному аеропорту
«Донецьк». Іноземці прибули рейсом зі Стамбула і
пояснили, що вони слідують до Луганська з метою
продовження навчання в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Але
під час здійснення паспортного контролю у прикордонників виникли сумніви щодо мети їхнього візиту.
Під час співбесіди з іноземцями з’ясувалося, що
вони не є студентами вказаного університету, а
на територію України прибули вперше. Крім того,
під час експертного вивчення документів правоохоронці встановили, що відмітки про навчання та
перебування є підробленими. Відносно затриманих
складено відповідні адміністративні документи. Їм
заборонено в’їзд на територію України терміном на
три роки.

СВОБОДУ
АНДЖЕЛІ ДЕВІС!

Оце так заховав…
У пункті пропуску «Залізничне» Ізмаїльського прикордонного загону правоохоронці затримали
легковий автомобіль «Фольксваген», яким керував громадянин Молдови. Під час здійснення прикордонного контролю у багажному відсіку та салоні авто виявлено 66 двадцятилітрових каністр,
наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Всі ємності були накриті чорною
тканиною, а оскільки ще й саме авто має тоноване скло, то стає очевидним, що власник автомобіля,
мабуть, сподівався перемісти товар непомітно. Такі намагання обернулися для нього вилученням не
лише товару, а й автомобіля, який у даному випадку є засобом переміщення контрабанди. Авто та
1320 літрів спирту прикордонники вилучили і передали представникам митної служби.

Щось на зразок цього
виголошували четверо
громадян Грузії в аеропорту
«Бориспіль», відмовляючись
повертатися на Батьківщину. Дані особи підлягали
видворенню з України у примусовому порядку. Під час
оформлення пасажирів рейсу
до Тбілісі вони зчинили галас
та заявили про відмову виконувати вимоги українського
законодавства. Чоловіки ніяк
не реагували на прохання
правоохоронців заспокоїтися,
а один з них навіть спробував завдати собі тілесних
ушкоджень.
Наразі конфлікт вичерпано, чоловіків відправлено
до країни проживання. До
речі, незадовго до цього дані
громадяни затримувалися
прикордонниками Чопського
загону при спробі перетнути
державний кордон з України
в Словаччину.

Підготували Людмила ТКАЧЕНКО та Людмила ДЬОМІНА
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євро – 2012
ПРИЧИНИ
Розширення посівних площ і пасовищ, вирубування лісів,
осушення боліт, будівництво мостів і доріг відбирають у тварин
і рослин життєвий простір, руйнуючи їхнє звичне існування. Забруднення водойм призводить до загибелі мешканців водного
середовища, ґрунту і рослин – до масової загибелі птахів і комах.
Відпочинок людей у приміських зонах завдає неабиякого клопоту
лісовим мешканцям: вони толочать траву, ламають кущі і дерева,
вмикають гучну музику. Тварини назавжди залишають ці місця.
Найбільше страждають птахи, що гніздяться на землі.
Безсистемний відстріл диких тварин та масова заготівля дикоростучих лікарських трав призвели до того, що з лісів зникли зубри,
різко скоротилася кількість тигрів, бобрів, видр, борсуків, ведмедів
та інших тварин, стали рідкістю колись такі звичайні в цих місцях
конвалія і пролісок. Нерідко люди знищують хижих звірів і птахів
тільки тому, що вони нападають на худобу. Не слід забувати, що
хижаки необхідні природі: вони відіграють роль «вибраковувальників», поїдаючи насамперед хворих і слабких, таким чином підтримуючи здоров’я популяції та біоценозу в цілому.
Значного збитку природі завдають колекціонери, так звані любителі екзотичних рослин і тварин та виробів з кісток і шкіри.
На догоду їм браконьєри знищують величезну кількість хутрового
звіра. Невже людині недостатньо насолоджуватися екзотикою,
не вдаючись до протиправних дій, не забруднюючи своїх рук
вбивством та контрабандою?

М БЛИ
І
С
В
З
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Згідно з даними
Всесвітнього фонду
дикої природи, кожну
годину на Землі зникає
три види тварин, щодня — 70 видів живої природи. Найближчим часом
припинить існування чверть
всіх видів флори та фауни планети.
Люди використовують 70 % світового запасу риби, що перевищує можливості його
природного відновлення – вже безслідно
зникли з лиця Землі 35 % видів морських
тварин. Кожну секунду на планеті знищується 1,5 га незайманих лісів, які є місцем
мешкання багатьох видів флори та фауни,
а всього їх винищено більше половини. 34
тис. видів рослин і тварин внесені до списку CITES — Конвенції про міжнародну тор14

ЯК У «КАЗЦІ»
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ЕКЗОТИЧНА
КАТАСТРОФА

гівлю видами
дикої фауни і
флори, що знаходяться під загрозою зникнення. Щороку в світі
зникає 36 тис. видів
дикоростучих рослин.
Загалом за останніх 25 років
біологічна різноманітність Землі скоротилася на третину!
Це трагедія для нашої планети! Ми не повинні відкидати ці проблеми, більше того,
маємо проектувати їх на своє майбутнє,
відтак, можливо, ще встигнемо щось змінити. І нехай наші добрі справи будуть
зовсім незначними у масштабах всього
людства та, зрештою, вони змінять нашу
свідомість – і ми врятуємо свій світ.
6/2011

Виявляється, не переступати межі закону в поводженні з дикими тваринами не так вже й складно. В Україні у цьому питанні
варто брати приклад з першого і найбільшого в СНД приватного
зоопарку «Казка», що відкрився в Ялті у 1995 році. Як розповідає його директор Олег Зубков, для акредитованих у галузі закладів отримати дозвіл на ввезення будь-якої тварини проблеми
не складає. Впродовж багатьох років тут займаються ввезенням
великих тварин. За цей час з дозволу Міністерства екології та
природних ресурсів і Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби зоопарк поповнився жирафами, гієнами, леопардами і
навіть білими левами й тиграми.
На жаль, хороший приклад не так швидко наслідується, як поганий. В Україні процвітає «чорний» ринок екзотики, що набирає
обертів прямо пропорційно зростанню людських амбіцій та потреб. Таке поняття, як «рівновага у природі», багатьом, напевно, не
знайоме. Замість того, щоб підтримати цю рівновагу, людина грубо
втручається у функціонування екосистеми, руйнуючи її. Занзібарський леопард, західноафриканський чорний носоріг, каспійський
тигр, тасманійський вовк та сотні інших рідкісних тварин зникли

БЛИЗЬКО ТРЕТИНИ МЕШКАНЦІВ
РИМСЬКОГО ЗООПАРКУ –
ВІД КРОЛИКІВ ДО ПАВИЧІВ –
ВЗАГАЛІ РОЗГУЛЮЄ
НА ВОЛІ

МАЮЧИ У СВОЄМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ
НЕОБХІДНУ СУМУ ГРОШЕЙ НА
ЗАДОВОЛЕННЯ «ТВАРИННИХ»
ПРИСТРАСТЕЙ, КУПИТИ В УКРАЇНІ МОЖНА
ПРАКТИЧНО БУДЬ-ЯКОГО ПРЕДСТАВНИКА
СВІТОВОЇ ФАУНИ
заради хутра, м’яса, шкіри, потреб східної медицини. Сьогодні екологи дають невтішні прогнози відносно популяції тигрів і леопардів, що знаходяться на межі зникнення. А ми, здається, все ще не
розуміємо масштабів трагедії, що відбувається в дикій природі.
Демонстрація тварин в зооцирках і звіринцях на колесах – це,
в більшості своїй, також далеке від гуманного ставлення до друзів наших менших поводження, яке за своєю жорстокістю мало
чим відрізняється від прямого вбивства. Існує гідна альтернатива,
яка дійсно має право на життя. Йдеться про величезні за площею
справжні зоопарки і зоосади, де для тварин обладнані просторі вольєри і вигули, наближені до природних ландшафтних умов. Приміром, Римський зоопарк, близько третини мешканців якого – від
кроликів до павичів – взагалі розгулює на волі. Функцією таких
зоопарків в цьому світлі є збереження і розмноження рідкісних та
зникаючих видів тварин. Саме їм ми зобов’язані збереженням коня
Пржевальського, зубра, гавайської казарки, декількох видів журавлів, рожевого голуба, білого тигра.

КОНТРАБАНДА
Та поки захисники тварин розповідають про користь великих
зоопарків продажі диких тварин в Україні зростають. Ринок розвивається головним чином за рахунок «сірого» та «чорного» імпорту,
а також нелегального вилову. І бізнес цей набирає обертів.
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Екзотичні тварини як атрибут престижу знаходять притулок
в елітних квартирах і котеджах. Прагнення заможних українців
до екзотики вже не обмежується черепахами, крокодилами чи
павичами. За огорожами котеджів можна зустріти білу бразилейро (бразильський мастиф – робоча порода собак, заборонених
для володіння у багатьох країнах) і сітчастого пітона. Є попит на
ведмедів, вовків, рись. Тим більше, що, маючи у своєму розпорядженні необхідну суму грошей на задоволення «тваринних»
пристрастей, купити в Україні можна практично будь-якого представника світової фауни.
На руку торгівцям екзотами – відсутність відповідного законодавства, що регламентує торгівлю і утримання братів наших
менших, а також прозорість кордонів. А накрученню цін на екзотичну звірину сприяють міжнародне природоохоронне законодавство і контроль, а також юридичні норми усередині країни,
згідно з якими нерідко доводиться пройти довгий ланцюжок
бюрократичних процедур, щоб легально провезти тварину через
митницю, купити в зоопарку чи зоомагазині.

ПРИВАТНІ ХИЖАКИ
Надзвичайно поширеною в Україні є практика перебування у
приватних руках великих хижаків. Не таємниця, що за відсутності
адекватних механізмів контролю цього явища і туманності з легалізацією подібних процесів не можна ні узаконити ручну тварину,
що вже є у господарстві, та отримати список параметрів її благополучного існування, ні впливати на недобросовісного «господаря». Як наслідок, на руках у різних людей опиняються рисі, вовки
і ведмеді. При цьому проконсультувати новоспечених власників
про законодавчі аспекти та умови їх утримання фактично нікому.
На території нашої країни у неволі, виключаючи державні зоопарки, перебувають сотні вовків і бурих ведмедів, десятки рисей
і лісових котів. І багато з них зовсім не місцевого походження. Нерідко трапляються розмноження, гібридизація, навмисні випуски
або втечі. Умови утримання, раціони, санітарно-епідеміологічна
безпека, безпека вольєрів і, зрештою, самих людей – все це надзвичайно умовне і часто не відповідає елементарним вимогам.

Часто у зоопарки звертаються з проханням прийняти ведмедя
чи вовка. Але тварини невизначеної генетичної приналежності
(з’ясувати її – задоволення не з дешевих), з проблемами здоров’я
чи психіки через помилки в утриманні – зовсім не мрія директора вітчизняного зоопарку. А вижити великому хижаку, вирощеному в неволі, в дикій природі шансів немає. Навіть випуск
тварин, яких готували до цього фахівці в рамках складних програм, у природне середовище має вкрай низьку ефективність.
Вони можуть загинути в ДТП на дорозі, від кулі місцевого жителя
під час відвідин сміттєвого звалища чи ферми або від іклів своїх
же диких родичів. І добре, якщо до своєї передбаченої загибелі
не встигнуть стати причиною смертельних випадків або тяжких
тілесних ушкоджень мешканців найближчого населеного пункту,
куди «загляне на вогник» голодний хижак, що звик отримувати
корм з рук людини.

ПІРАНЬЇ ДНІПРОВСЬКІ
У нижній течії Дніпра нині з’явилося стільки «прибульців»,
що вчені вже складають з них справжні колекції, які щороку
поповнюються новою живністю. Так, зафіксовано випадок
вилову трьох амазонських піраній по півтора-два кілограми кожна. Тиляпія, яку також виловили у Дніпрі, не є загрозою для бажаючих скупатися чи порибалити, оскільки вона –
травоїдна, а ось піраньї, та ще такого розміру, цілком здатні
спробувати людину «на смак».
Проте фахівці стверджують, що панікувати через це не варто: випадково або заради забави випущена в річку піранья
доживе максимум до зими. І піраньї, і тиляпії живуть в теплих
водах, так що температура нижче 13 градусів для цих видів
вже згубна. А оскільки взимку в Дніпрі вода може охолоджуватися і до трьох-чотирьох градусів, такого холоду «прибульці» не переживуть.
Немає сумніву, необхідний закон, що суворо зарегламентував би утримання і розведення диких
та екзотичних тварин у неволі (аналогічний
європейським), який, зокрема, передба-

130 тис.

ЕКЗОТІВ ЩОРОКУ ЗАТРИМУЄТЬСЯ У СВІТІ.
НЕЛЕГАЛЬНИЙ РИНОК ТОРГІВЛІ
ДИКИМИ ТВАРИНАМИ ВХОДИТЬ В ЧИСЛО
НАЙПРИБУТКОВІШИХ «ЧОРНИХ» РИНКІВ
І ПОСТУПАЄТЬСЯ ЛИШЕ НЕЛЕГАЛЬНІЙ
ТОРГІВЛІ ЗБРОЄЮ ТА НАРКОТИКАМИ.
чає спеціальне навчання, складання іспиту і отримання ліцензії на
утримання певного виду. Ініціатором такого закону цілком можуть
стати зоопарки. Якщо цього не зробити, то від проблеми бездомних собак ми можемо перейти до проблеми бездомних вовків і
ведмедів.

СОКОЛИНЕ ПОЛЮВАННЯ
В Україні на кречетах, соколах і шуліках, занесених до Червоної книги, заробляють непогані гроші. У країнах, де популярне
соколине полювання, за одного птаха дають близько п’яти тисяч
доларів. Арабські шейхи цінують соколів нарівні з породистими
жеребцями. Вартість їх, залежно від рівня підготовки, коливається від 10 до 150 тис. доларів.
Навесні цього року п’ятнадцять соколів-балабанів контрабандисти намагалися вивезти з Росії через Україну до Арабських Еміратів. «Летючих мисливців», накачаних снодійним, українські
прикордонники виявили в дерев’яних коробках у
кузові вантажного авто. Птахи ледве дихали –
наслідок тижневого перебування у стані
важкого сну без їжі та води.

НА ОДНОМУ ІЗ ПТАШИНИХ РИНКІВ КИЄВА – КУРЕНІВЦІ
ЩОРОКУ ПРОХОДИТЬ БЛИЗЬКО 400 ПАПУГ ЖАКО, 150 МАВП І
СОТНІ РЕПТИЛІЙ. КОНТРАБАНДНІ ТВАРИНИ КОРИСТУЮТЬСЯ
ПОПУЛЯРНІСТЮ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ДОСИТЬ ВИСОКУ ВАРТІСТЬ.
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Майже всі соколині занесені до Червоної книги, але купити їх
можна без проблем – в Інтернеті часто зустрічаються оголошення про продаж сапсанів, балабанів і саричів. Їх треба рятувати, і
негайно! Передусім посилити покарання за полювання на них та
незаконне переміщення за межі нашої країни. А збільшити популяцію можна, вирощуючи соколиних у неволі.

ІНТЕРПОЛ ІНФОРМУЄ
За даними Інтерполу, нелегальний ринок торгівлі дикими тваринами входить в трійку найприбутковіших «чорних» ринків і
поступається лише нелегальній торгівлі зброєю та наркотиками.
Щороку затримується до 130 тис. екзотів. Український «чорний»
ринок екзотики – значуща складова світового. Наша країна є не
тільки ринком збуту, а й виступає в ролі транзитера, експортера
та реекспортера. За оцінками експертів, незаконний обсяг живого контрабандного товару складає близько 200 млн доларів на рік
і лише 2–5 % його затримується на українській митниці.
Щороку у світі в обхід закону продається близько 30 тис. мавп,
5 млн птахів, 10–15 млн рептилій, 500–600 млн декоративних
риб. Ціни на рідкісних представників фауни на світовому ринку
надзвичайно високі. Контрабандою ввозять крокодилів, екзотичних метеликів, павуків, у величезній кількості деривати (частини
тварин або рослин), які використовуються для медичних цілей.
За останні роки в Україну незаконно ввезено більше 5 млн птахів,
1,5 млн папуг, близько 30 тис. мавп, 15 млн хутрових звірів, 10
млн рептилій.
На одному із пташиних ринків Києва – на Куренівці – щороку проходить близько 400 папуг Жако, 150 мавп і сотні рептилій.
Контрабандні тварини користуються популярністю, незважаючи
на досить високу вартість. За даними екологів, ціна за крокодила
складає близько тисячі доларів, за мавпу – від 800 до 1500, велику змію можна придбати за 500 – 800, папуг Жако – 1500 доларів.
Останнім часом користуються популярністю тропічні павуки – за
деяких з них любителі екзотики готові віддати більше двох тисяч
умовних одиниць.
На думку міжнародних експертів, Україна виступає в ролі
активного експортера і транзитера. Про випадки контрабанди
тварин з офіційних джерел відомо, на жаль, мало. Так, велика
партія шимпанзе, що перевозилася літаком, виявлена два роки
тому в аеропорту Львова. Разом з приматами перевозилися папуги Жако і маленькі крокодили, поміщені в міцно закорковані
пляшки. Конфісковані у Львові тварини тоді були направлені на
реабілітацію в приватний ялтинський зоопарк «Казка», який бере
участь у програмі порятунку конфіскованих тварин. За митними
та ветеринарними правилами, тварини, які конфісковані на митниці і не мають відповідних ветеринарних документів, у деяких
випадках, на жаль, підлягають знищенню. Так, кілька років тому
14 білих папуг із Конго вартістю близько двох тисяч доларів кожен, конфіскованих на одній із українських митниць, були спалені через імовірну небезпеку розповсюдження інфекції серед
людей. Створення спеціальних притулків для тимчасового тримання конфіскованих диких тварин в Україні могло б вирішити
проблему бодай частково.

РИНОК В ІНТЕРНЕТІ
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Упродовж останніх років незаконна торгівля дикими тваринами
з пташиних ринків переходить в Інтернет. Це зручно і торгівцям,
і покупцям: тихо й непомітно. На наш запит «купити екзотичних
тварин в Україні» google видає стільки пропозицій, що очі розбігаються. Біля деяких позицій проставлено: у наявності немає,
але можливе замовлення. Неначе чергову пару чобіт замовляєш.
Ціни коливаються, так що українці різного статку, напевно, можуть
вибрати собі що-небудь «до душі»: мавпочки від 800 до 1,5 тис.
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20–25
тис. дол.

СЯГАЄ ВАРТІСТЬ ОКРЕМИХ
ВИДІВ КОЛЕКЦІЙНИХ
ПАВУКІВ
доларів, крокодили від 600 у.о, африканський страус 1500, а ось
серйозні хижаки – рись і ведмідь обійдуться в 3,5 тис. доларів.
В Інтернеті відкрито продають екзотичних «червонокнижних»
мавп, рептилій, папуг і навіть левів. Свій бізнес підприємці називають приватним розплідником, де екзотичні звірі народжуються
в неволі. Проте покупцям туди – не можна. Живий
«асортимент» і без того на сайті представлений у відеороликах. А ось захисники тварин упевнені – це контрабанда.

ДЖЕРЕЛА І СХЕМИ
Київський пташиний ринок –
лише верхівка айсберга:
справжні поціновувачі
екзотики купують тварин
зовсім не тут. У той же час
«пташка» – якраз те місце,
де колекціонер-початківець
може вийти на потрібних
людей. Тут залишають замовлення і сюди ж привозять звірів ті, для кого такий
бізнес є тимчасовим заробітком. Часто торгівці охоче розповідають про переваги тварин
«з природи», якими тут, наприклад,
є багато видів папуг, зокрема папуги
Жако. Залишилося тільки дізнатися, як
вони сюди потрапляють.
Місце походження багатьох дивовижних істот, звичайно ж, Африка. За декілька доларів у Конго,
Замбії, Танзанії можна придбати рідкісних павуків, папуг, змій.
Живий товар нерідко купують льотчики та громадяни, що знаходяться на «чорному» континенті у службових справах, а також
туристи. Крім того, звірі методично скуповуються професійними бізнесменами. Один із власників приватного розплідника
розповідає, що законодавство багатьох африканських країн не
чинить особливих перешкод для процвітання такого бізнесу.
Нерідко місцеві жителі відловлюють тварин під замовлення.
Сприятливий клімат для подібної торгівлі створює, окрім іншого, розвиток туристичної індустрії. Вивезти з Єгипту корал,
морську зірку або морського їжака при бажанні не складно. А
ввезти в Україну – і зовсім не проблема. У Таїланді, Індонезії
можна розжитися зміями, ящірками, рідкісними амфібіями, з Туреччини везуть крабів і ящірок. А ось з Австралії вивезти екзотів практично неможливо. Вельми повчальним для вітчизняних
торгівців є недавній приклад затримання українського контрабандиста: за спробу вивезти партію тварин він на 12 років загримів до австралійської в’язниці.
Серед найпростіших схем ввезення тварин до України – чартерні авіарейси в тропічні країни. Нелегальним перевезенням нерідко
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займаються працівники авіакомпаній. Так, торік широкого розголосу набула історія, пов’язана з прибуттям партії шимпанзе і папуг
чартерним рейсом з Конго на літаку державної Української авіаційної транспортної компанії. У господаря мавп не було навіть ветеринарних документів на живий вантаж. Більше того, на їхнє транспортування не було дозволу CITES. Згідно з нормами Конвенції,
фізична особа взагалі не має права на ввезення цих шимпанзе.
Окрім того, без супровідних документів диво природи
можна провезти через «зелений коридор» або переправити
по «дипломатичній лінії». У першому випадку тварину можна просто пронести у кишені піджака (вартість окремих видів
колекційних павуків сягає 20–25 тис. дол.), в другому – у валізі. Не цураються такого заробітку й дрібні та середні чиновники дипломатичних представництв.

НАПІВЛЕГАЛИ
Щоправда, тигра чи бегемота таким способом не провезеш. У
таких випадках звіра для приватного зоопарку-колекції добувають через муніципальні зоопарки, що
мають право на вилов рідкісних і зникаючих
тварин. Крім того, державні зоопарки можуть заручитися підтримкою CITES.

Іншим способом проникнення екзотів на український ринок
є підробка документів, які свідчать, що дана тварина виросла в
неволі. Такі послуги за певну плату надають розплідники. Цей
же метод використовують при реекспорті: ввезених нелегально тварин забезпечують паспортами про народження в неволі.
Нарешті, ще один варіант обдурити митницю – видати зникаючий вид за інший, більш поширений. Такі схеми застосовуються при транспортуванні рідкісних видів птахів, рептилій,
комах. За відсутності компетентних екологів-зоологів на митницях і наявності ветеринарної довідки, пройти митний контроль
досить просто, а мито на ввезення диких тварин – нульове.

ЗАБОРОНИ У СВІТІ

ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОЇ
КОНВЕНЦІЇ, ЩО РЕГУЛЮЄ ВВЕЗЕННЯ
І ВИВЕЗЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ
ТВАРИН ТА РОСЛИН ФАКТИЧНО З УСІХ
КРАЇН СВІТУ, ДО ЯКОЇ У 1999 РОЦІ
ПРИЄДНАЛАСЯ І УКРАЇНА, ЗАБОРОНЕНО
ПЕРЕВЕЗЕННЯ КАКТУСІВ ТА ОРХІДЕЙ,
ПРОТЕ ВСЕ ЦЕ МОЖНА КУПИТИ МАЙЖЕ
НА БУДЬ-ЯКОМУ ПТАШИНОМУ РИНКУ.

6/2011

В Австралії діє сувора заборона на ввезення тварин, рослин
і продуктів харчування, введений з метою захисту унікальної
екосистеми континенту. Згідно з австралійськими законами,
контрабандистові може бути призначене покарання у вигляді
десяти років позбавлення волі та штрафу у розмірі 70 тис. доларів. З Росії без дозволу не можна вивозити роги і шкури сайгаків, маралів, плямистих оленів, зубрів. У острівних державах,
таких як Великобританія, Японія, Нова Зеландія, через кордон
забороняється провозити всі види рослин та харчових продуктів. На митниці їх конфіскують без повернення і компенсації.
У деяких країнах заборонено ввезення деяких видів тварин: в Уругваї – птахів, у Франції й Ізраїлі – цуценят і котенят
до трьох місяців, в Саудівській Аравії – курчат, індичок, голубів,
качок, гусаків і папуг. У багатьох країнах тварини, що ввозяться, поміщаються в карантин: на Тайвані і Кубі – на 14 днів, в
США – на місяць, у Швеції – на 4 місяці, на Мальті, Кіпрі і у
Великобританії – на півроку (все це на платній основі – від 150
до 500 дол. за добу).
Відповідно до міжнародної конвенції, що регулює ввезення і
вивезення рідкісних тварин та рослин з фактично всіх країн світу, до якої у 1999 році приєдналася і Україна, заборонено перевезення всіх видів кактусів та орхідей, проте ми бачимо, що все
це можна купити майже на будь-якому пташиному ринку.

стійно, і від 5 до12-ти, якщо працював зі спільниками. Проте,
за словами юриста, у випадках з дикими тваринами такі заходи
застосовуються вкрай рідко – найчастіше дрібних контрабандистів притягують до адміністративної відповідальності, де передбачені мізерні штрафи.

ЕРА НЕЛЕГАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
На думку більшості торгівців, ера нелегальної торгівлі дикими тваринами незабаром мине. У перспективі на ринок потраплятимуть переважно звірятка, що повністю акліматизувалися,
здорові і безпечні, пристосовані до життя в неволі. Саме такі
екземпляри постачають розплідники і зоопарки.
Сьогодні в Україні існує декілька великих розплідників, які
зазвичай мають свою спеціалізацію – рептилії, птахи, комахи,
кролики, хом’яки, шиншили. З ними співпрацюють оптовики,
які постачають тварин до зоомагазинів і на базари. В той же
час очевидно, що попит на суперекзотику, яка не розмножується в неволі, також збільшуватиметься.
Підготували Людмила ДЬОМІНА

та Тетяна ФІЛІПЕНКО

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Юрист організації Екоправо–Київ Галина Легина у своєму
коментарі відзначає, що за таку контрабанду в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
За перевезення контрабанди в особливо великих розмірах
зловмисник може отримати від 3 до 7 років, якщо діяв само-
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Г

ЗБРОЯ
ТА БЕЗПЕКА –

оловною тематикою виставки стали бойова, службова, мисливська, спортивна
зброя, боєприпаси, оптика та аксесуари, поліцейська та військова техніка,
обмундирування, антитерористичне обладнання,
обладнання для прикордонного і митного контролю, засоби зв’язку та забезпечення охорони, а
також спеціальний транспорт.
Як зауважив у своєму зверненні до учасників та гостей заходу Міністр внутрішніх справ
України генерал внутрішньої служби України
Віталій Захарченко, виставкові моделі повною
мірою демонструють сучасні підходи до озброєння й технічного оснащення правоохоронних
органів як нашої, так і зарубіжних країн. Адже
від сучасного й надійного устаткування, екіпірування та озброєння залежить успішна охорона правопорядку, боротьба зі злочинністю,
тероризмом, наркобізнесом, іншими загрозами
громадській та державній безпеці.
До програми виставки увійшли декілька семінарів, на яких розглядалися питання біометричних методів ідентифікації особи, електронних
засобів контролю за місцем знаходження підозрюваних або обвинувачуваних осіб. У світлі

2012

МЕНШЕ – ЗНАЧИТЬ
ТЕХНОЛОГІЧНІШЕ
Тенденція щодо скорочення площі
експозицій на міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека» зберігається ось уже кілька
років поспіль, однак це не означає,
що ключова подія в галузі захисту, озброєння та спецтехніки стає
менш цікавою. Навпаки, цього
року більшість відвідувачів залишали зали Експоцентру на Броварському проспекті з почуттям
задоволення. Редакція журналу
«Кордон» також знайшла чимало
цікавинок, про які й розповість своїм читачам.
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дедалі більшого технічного забезпечення правоохоронців особливо актуальним став семінар на
тему «Малогабаритні високоенергоємні літієві та
літій-іонні джерела струму. Розробки науково-дослідної лабораторії Українського державного хіміко-технологічного університету».
Оглянувши стенди компаній, ми не могли не
звернути увагу на нові розробки в галузі безпілотних літальних апаратів. Якщо, приміром, минулого року наш журнал розповідав про компактні літачки, здатні нести на борту відеокамеру та
пристрої для передачі даних, то сьогодні перед
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нами постав вже «гелікоптер». Вірніше, безпілотник на базі багатороторних літаючих платформ.
Надлегка конструкція спроможна піднімати на
висоту 500 м відеокамеру формату HD. Апарат
може зависати у повітрі протягом 20 хвилин та
переміщуватися у радіусі 2 км зі швидкістю до
30 км за годину. За бажанням замовника диво
техніки можна дооснастити GPS-модулем та гіроскопом, так що гелікоптер-шпигун прямуватиме за чітко визначеним маршрутом, автоматично
коригуючи вплив потоків вітру, та утримуватиме
необхідне для якісної відеозйомки горизонтальне положення. Беззаперечною перевагою такого
пристрою є використання виключно електричної
енергії і, як результат, значно менша шумність,
що особливо важливо для виконання деяких
правоохоронних завдань. Базову версію такого
«Карлсона» можна придбати за 24 тис. гривень.
Напевно, кожного прикордонника зацікавив широкий асортимент цифрових тепловізійних монокулярів, які щороку стають все
компактнішими й функціональнішими. Чимало
відвідувачів зібрала біля свого стенду компанія Thermal Vision Technologies, яка представила нові зразки своєї продукції.
З огляду на активну фазу переходу Держприкордонслужби на нову форму одягу не залишились поза увагою «зелених кашкетів» і стенди
таких компаній, як «Союз-текстиль» Україна»
та «КРАПП», які представили свої варіанти прикордонних одностроїв.
До речі, прикордонне відомство, яке надає
підтримку в організації виставки, було вже традиційно представлене своїми центральними друкованими органами. Стенд журналу «Кордон» та
газети «Прикордонник України» розмістився у
самому центрі виставкової зали.
«Зброя та безпека – 2012» залишила у відвідувачів приємні враження від експозиційної програми і дала можливість
обговорення актуальних проблем
забезпечення особистої й суспільної безпеки в рамках ділового та наукового спілкування.
Оглянув виставку

Дмитро МИРГОРОДЕЦЬ,
фото автора
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АВІАСВІТ XXI
НА РЕКОРДНІЙ ВИСОТІ

Рушієм багатьох звершень та
устремлінь людини нерідко
слугувала її пристрасть до польоту. Це більш ніж красномовно нещодавно довів 8-й
міжнародний авіаційно-космічний салон «Авіасвіт-XXI»,
який відбувся у Гостомелі за
участю майже трьохсот компаній із 30-ти країн світу.
Перший віце-прем’єр України
Валерій Хорошковський, що
був присутній на його офіційному відкритті, відзначив,
що «Авіасвіт-XXI» – єдиний
виставковий захід, який проводиться в Україні у сфері
військово-технічної співпраці.
Його головне завдання – розвиток існуючих та створення
нових зв’язків для вітчизняних підприємств.
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С

еред «родзинок» авіасалону –
оновлений Ан-70 з «цифровою»
кабіною, гелікоптери Мі-8 та Мі-2,
модернізовані на українських підприємствах. Зацікавив фахівців і модернізований на ДП «Одеський авіаційний завод»
Л-39. На цьому літаку, що використовується
для навчання та підтримання навичок льотного складу Повітряних Сил ЗС України, встановлено бортовий тренажерний комплекс, а
також модернізований двигун АІ-25ТЛШ.

Привернули увагу відвідувачів і гіроплани (їх ще називають автожирами), які є
сьогодні найбезпечнішими конструкціями
відомих людині літаючих апаратів. Вони
здатні приземлитися при нульовій швидкості за будь-яких погодних умов. Їхніми
беззаперечними перевагами є відносно
широкий огляд і набагато менша, ніж у
гелікоптерах, вібрація, що робить ці машини надзвичайно зручними для аерофотозйомок, відеозйомок та спостереження.
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УПРОДОВЖ РОБОТИ САЛОНУ БУЛО ПІДПИСАНО НИЗКУ ДОГОВОРІВ,
ЗОКРЕМА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ СУДАН, ПРО СПІВПРАЦЮ
У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМОСУ, А ТАКОЖ ДЕРЖАВНИМ
АВІАЗАВОДОМ «АНТОНОВ» ТА КОМПАНІЄЮ «РУССКИЕ МАШИНЫ»
ПРО ІНТЕНСИФІКАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА ЛІТАКІВ АН-140.
Швидкість цієї машини дорівнює швидкості легкого гелікоптера і дещо поступається
легкому літаку. Базові гіроплани розвивають
швидкість до 185 км/год. (рекорд 207,7 км/
год.), витрата палива – 15 л/год. при швидкості 140 км/год. Головна їх відмінність у тому,
що несучий гвинт рухається не мотором, а потоком повітря під час польоту.
Не залишили байдужими відвідувачів авіасалону і показові польоти. Окрасою шоу стала
картинна галерея «Глобус» Продюсерського
Центру Бойко, яку розмістили у найбільшому
в світі транспортному літаку «Мрія», розробленому в Україні. Тут було представлено півтисячі полотен від 120 художників. Виставка
потрапила навіть на сторінки книги рекордів
Гіннеса, адже літак з живописними творами
мистецтва на борту піднявся в польоті на
висоту 10 150 метрів, ставши першою у світі
експозицією під хмарами.
Варто зауважити, що у програмі демонстраційних польотів взяли участь літаки
сімейства «Антонов», Аероклубу України,
військовий літак Су-27 Міністерства оборони України, військово-спортивні літаки пілотажних груп «Русь» (РФ), «Перший політ»
(РФ), вертоліт АТ «Мотор Січ», спеціальних
та бізнес літаків «Даймонд Ейркрафт» (Австрія). Затамувавши погляд, люди спостерігали за карколомними «петлями», «бочками», «дзвонами», синьо-жовтими стрічками,
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що їх виписували пілоти, демонструючи здобутки сучасного авіабудування.
Особливою рисою проведеного в Україні
авіасалону була орієнтація на демонстрацію не тільки кінцевої продукції (літаки,
ракети, двигуни тощо), а й усього циклу
забезпечення діяльності підприємства
авіаційного та ракетно-космічного
комплексу – від засобів проектування
до спеціальних матеріалів і технологічних розробок.
Безкоштовність демонстрації легких та
надлегких повітряних суден дозволила
залучити значну кількість відповідних зразків авіаційної техніки і зробити експозицію цікавою не тільки
для фахівців, а й для широкого кола
відвідувачів. Загальна кількість натурних зразків перевищила 70 одиниць! Упродовж роботи салону було
підписано низку договорів, зокрема
між Україною та Республікою Судан,
про співпрацю у сфері дослідження
космосу, а також державним авіазаводом «Антонов» та компанією
«Русские машины» про інтенсифікацію виробництва літаків Ан-140.
Підготувала

Яна КОВИЧ
фото Дмитра СЛИВНОГО
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ФІНАЛ ТЕПЛИХ
ЗУСТРІЧЕЙ

З СУХИМИ РАХУНКАМИ
Справжнє свято прикордонного футболу вже вчетверте
відбулося у Києві. Навчально – тренувальний комплекс
імені В. Баннікова днями
приймав фінальні змагання
з міні-футболу на кубок
Голови Держприкордонслужби України. Цього
року боротися за почесний спортивний трофей
до столиці з’їхалися збірні команди Південного,
Азово-Чорноморського,
Східного та Західного регіональних управлінь.
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ідкриваючи змагання, Микола Литвин побажав гравцям
удачі на футбольному полі, а
також запевнив, що прикордонне відомство приділяло і приділятиме увагу розвитку фізичної культури
і спорту, бо це є запорукою успішного
виконання покладених на персонал завдань, а також здоров’я, краси та гармонійного розвитку людини.
У боротьбі за третє
місце на полі зійшлися команди зі Львова та Одеси. На шість забитих
львів’янами голів одесити не
спромоглися відповісти жодним.
Фінальний свисток так і зафіксував на табло – 6:0. Матч за перше місце був більш напруженим,
хоча й відзначився меншою кількістю забитих голів. Зауважимо,

що минулого року переможцями Кубка стали футболісти Азово-Чорноморського регіонального управління.
Цього року кримчани також вийшли
у фінал, а протистояла їм команда
Східного РУ. У запеклій боротьбі удача була на боці харківчан, які послали
у ворота супротивника аж три голи.
А ось прикордонникам із сонячного
півострова не вдалося «розмочити»
ворота переможців.
Спортивне свято стало подією і
для дітей прикордонників, серед яких
були проведені турніри з човникового
бігу та техніки володіння м’ячем. Юні
спортсмени отримали від Голови прикордонного відомства медалі, дипломи
та заохочувальні призи, а ще солодощі.
Андрій ДЕМЧЕНКО,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
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вдалий кадр

Фото Сергія ГУДАКА

вдалий кадр
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– Миколо Сергійовичу, найдоречніше розпочати нашу бесіду з
питання підготовки до олімпіади. З якими амбіціями наша збірна
вирушала до Лондона?
– Ми розраховували на ті медалі, які наші спортсмени показували
впродовж 11–12 років на чемпіонатах світу і Європи. Якщо, приміром,
Ольга Саладуха – потрійний стрибок – була чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу, то ми сподівалися на перше – друге місце відповідно до
її результатів. Вона показала кращий результат сезону 2012 року. Готуючись безпосередньо до Лондона, команда тренувалася у Харкові. Там
були дуже хороші умови. У Києві спортсмени зіткнулися з певними проблемами. Це і житло, і харчування, і самі тренування. Буквально за тиждень до олімпіади до цих негараздів додалася травма. Ситуація склалася, відверто кажучи, не найкраща, і виступ Ольги у Лондоні був на межі
зриву. Але дівчина прийняла вольове рішення. Як результат – бронза,
яка і для неї особисто, і для всієї команди була на вагу золота.
Щодо боксу, то він у нас, безумовно, авторитетний – у збірній команді із семи динамівців було п’ять прикордонників. Звичайно, сподівалися на медаль від Євгена Хітрова: він – чемпіон світу 2011-го, де
наші спортсмени дуже добре виступили. Фаворитами були і залишаються Усик та Ломаченко, певні надії покладалися і на Дениса Берінчика.
Іщенко – хлопець молодий, тільки-но Європу виграв, у нього ще не так
багато досвіду. Але повернемося до Хітрова. Про той скандальний поєдинок не говорив хіба що ледачий… Ще будучи у Києві, коли я дізнався про результати жеребкування, за яким суперником Євгена мав бути
англієць, я одразу сказав: нокаутує – виграє, не нокаутує – програє.
Проте олімпіада показала, що певний розподіл медалей відбувся
ще до її початку. Скажімо, на цих іграх дві медалі у визначеній ваговій
категорії серед боксерів мали забрати англійці, і вони поставили собі
75 кг. Фактично натягнули, як кажуть, «за вуха». Хітров не програв, але
судді віддали перемогу англійцю, і повернути її було просто неможливо,
навіть незважаючи на дві апеляції. Саме на цих змаганнях були присутні
представники королівської родини, отож ніхто не захотів брати на себе
відповідальність пояснювати потім першим особам, як могло так статися, що англієць не виграв. Рефері руку підняв? Підняв. Значить – виграв.
Ейфорія перемоги була? Була. Ось ця ситуація стала вкрай неприємною
для нас. А в принципі всі хлопці йшли за планом. Той же Усик, Ломаченко. Берінчик виборов срібло. Коли я приїхав на перший бій Дениса зі
шведом, був просто вражений побаченим. То був справжній млин, що
ледве не перемолов нашого боксера. Але далі він пішов по наростаючій.
А третій період змусив його просто забити суперника, інакше учасник
монгольської збірної вже мав би путівку у фінал. Щоправда, після ганебного рішення відібрати перемогу у Хітрова, судді, мабуть, не хотіли
наражатися на безжальну критику. У даній ситуації тактично виграли
тренери. Звичайно ж, кубинець, з яким Денису довелося змагатися у фіналі, був сильнішим, краще підготовленим, тож нам залишилося срібло.
Слід зважати й на те, що як тільки Денис вийшов у фінал, судді «зосередилися» на Олександрові Гвоздику, не давши йому перемогу. Це ще
один доказ комерціалізації олімпіади. Прорахували наперед, що Україна має отримати дві медалі – і все, інакше Гвоздик мав би бути у фіналі.

ЗА КРОК ДО
СПОРТИВНОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ
Ювілейні ХХХ олімпійські ігри у Лондоні стали для всіх українців чи не найбільш обговорюваними за всю історію участі національної збірної у змаганнях цієї категорії. Посприяли цьому гучні перемоги наших співвітчизників і ще гучніші «поразки». Так чи інакше, жодна поважаюча себе
редакція не оминула увагою найменший комплект нагород, здобутих збірною у Лондоні, хоча мало хто із наших колег спробував розібратися у причинах такого результату. Тож сьогодні, коли фотоспалахи репортерів згасли
і всі церемонії вшанування призерів завершені, спробуємо проаналізувати,
чим була для наших спортсменів ця олімпіада та які корективи внесла вона
у плани їхніх перемог. Допоможе нам у цьому керівник спортивного комітету Державної прикордонної служби України полковник Микола Подоляк.

– Мимоволі напрошується думка, що суддівство було
необ’єктивним…
– Там, де суддівство суб’єктивне, де судять люди – дуже важко. Так,
збірна втратила медаль на стрибках у воду, коли Іллю Квашу і Олексія
Пригорова, відверто кажучи, посунули лише тому, що американці мали у
своєму арсеналі медалі чемпіонів світу, Європи і їм вкрай потрібна була
медаль з ХХХ олімпіади. А ще дається взнаки те, що ні в боксі, ні в боротьбі, ні в гімнастиці, ні в стрибках у воду серед суддів немає жодного
представника України.
Ви, напевне, бачили виступи гімнастів. Наша збірна була на другому місці, далі – протест, і вона з легкістю опинилася на четвертому. Той самий Микола Куксенков, наш прикордонник, був другим,
але треба було підтягнути англійця. Знову протест – і англієць став
другим, а Куксинков – четвертим.
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Будь-який закон,
гасло на рівні держави на зразок «року
здоров’я», будь-яка
програма потребують відповідного
фінансування. Прикладом може слугувати хоча б відомчий
рівень, зокрема Державна прикордонна
служба України.

– Яким, на Вашу думку, був загальний рівень організації змагань у порівнянні з попередніми?
– Для мене це вже десята олімпіада, перша була у 1976 році. Я
прийшов на «Динамо» у 74-му, відповідав тоді за боротьбу і бокс.
Вже через два роки мій підопічний дзюдоїст Сергій Новіков здобув
«золото» на олімпійських іграх у Монреалі. Довелося особисто побувати у Москві, Афінах, Пекіні. Навіть якщо брати до уваги дві останні,
то у порівнянні з Лондоном там було значно краще. Якось холодно
приймав туманний Альбіон, і особливо цей холод відчувався у ставленні до України. Безумовно, тут не обійшлося без політики…
Але облишмо політику і візьмемо банальну логістику. Якщо, приміром, у Пекіні на виході із готелю на функціонерів збірних чекали автобуси, які швидко і вчасно доставляли їх на всі змагання, то у Лондоні
доводилося більше двох годин добиратися до залів, де проводилися
змагання, громадським транспортом, з кількома пересадками. Добре,
що наші прикордонники з посольства України допомогли принаймні
розібратися у місті – пояснили, провели, показали…

– Чому деякі спортсмени, на яких
покладалися великі надії, не здобули
очікуваних нагород?
– Відповідь проста – у нас фактично
немає резерву. Держава не переймається
питанням фізичної підготовки молоді, яка
була б спрямована не лише на професійний спорт. Сьогодні у наших школах такого
предмета, як фізкультура, фактично вже не
існує. Хочеш – ходи, не хочеш – не ходи…
Я, чесно кажучи, не знаю, звідки ми братимемо резерв на олімпіаду в Бразилії.
Якщо розглядати стрільбу із лука – цим
видом спортсмени займаються і до 40 років. Але якби той самий Рубан знав, що його
місце завтра хтось займе, він би не просто
тренувався, а «зі шкури вилазив». А так після олімпіади вони рік відпочивають, потім
ще рік відпочивають, тому що знають – без
них збірна команда не обійдеться. В результаті втрачають свої позиції.
Якщо у нас не буде революції у спорті,
якщо ми не вболіватимемо за здорове майбутнє нації та її спортивні досягнення, то
нічого хорошого не буде…

– Миколо Сергійовичу, чи могли певні незручності впливати
на настрій спортсменів?
– Україна була обмежена у фінансах, можливо, через це чи
з якихось інших причин не було такого єднання у збірній, яке
було раніше. Шкода, але деякі функціонери делегації навіть бажали невдачі тим українським спортсменам, які не входили до
їхніх відомчих спорткоманд. На мою думку, це неприпустимо.
Будь-яка здобута нашими спортсменами перемога – це спільна
перемога для України. А вже потім, повернувшись додому, будемо ділити – Міністерство оборони, «Динамо» і так далі. Там,
у Лондоні, ми нікому не були потрібні. Та й підтримка наших
спортсменів, м’яко кажучи, була ніяка – і все через відсутність
належної організації. Ті, хто мав би збирати охочих повболівати
за наших, з головою поринули у процес продажу квитків. Їхня
ціна – взагалі тема окремої розмови.
Я вважаю, що наш олімпійський комітет не спрацював належним
чином. Посли Білорусі, Польщі мали перепустку на проїзд автомобілів по всій олімпійській території, у нашого ж її не було. Дивно, чи не
так? До того ж, видача квитків проводилася вже під час ігор, та й то
лише по десять квитків на вид спорту. Все проходило якось сумбурно, хаотично… Олімпіада – це свято, і якщо приїздять люди, які на
цьому святі працюють чи просто вболівають, – для них все має бути
організовано на найвищому рівні.
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– Який вихід із такої ситуації Ви вважаєте найбільш оптимальним та дієвим?
– Будь-який закон, гасло на рівні держави на зразок «року здоров’я»,
будь-яка програма потребують відповідного фінансування. Прикладом може
слугувати хоча б відомчий рівень, зокрема Державна прикордонна служба України. Якщо, скажімо, очільник відомства
розуміє ситуацію, то він надає кошти на
проведення таких заходів, як «Тато, мама,
я – спортивная сім’я». Є усвідомлення
того, що перш ніж вимагати від правоохоронця відмінної фізичної форми,
необхідно створити для нього відповід-

6/2011

6/2011

31

післямова

післямова

Олімпійський комітет і федерація повернуться обличчям до України, вони
вже обмірковують перспективу для неї. Це правильний хід, тут можна дуже
багато виграти.
ну базу – тренувальні майданчики, спортивні зали… Вони створюються і, як бачимо, користуються великою популярністю і серед
самих правоохоронців, і серед їхніх дітей. У Чернівцях, наприклад,
створили комплекс – немає відбою від бажаючих тренуватися. На
черзі Мостиська. Окрему увагу слід звернути на Національну академію ДПСУ. Дивлячись на молодь, яка туди приходить, розумієш, що в
прикордонному виші треба створювати таку базу, щоб вже за рік із
першокурсників витренувати відмінників фізичної підготовки, а по
завершенні навчання кожен з них мав 5–6 розрядів. Є здорова людина – її треба розвивати, щоб через чотири роки молодий офіцер,
який прийде на заставу, міг повноцінно нести службу. Тож сьогодні
проблеми з фінансуванням реконструкції спортзалу в Академії слід
вирішувати якнайшвидше.
– А якщо розглядати питання у загальнодержавному масштабі?
– Динамівські бази потребують реконструкції, а грошей немає,
бо «Динамо» – громадська організація. Якщо всі бази віддати Міністерству освіти, науки, молоді та спорту і виділити кошти, можливо,
щось і зміниться. Яскравий приклад – прекрасний басейн у Львові,
який просто «вмер» через брак коштів. А Львівська збірна з водного
поло, між іншим, була чемпіоном Радянського Союзу, чемпіоном Європи. Сьогодні куди не зайдеш – або приватне, або зруйноване. Якщо
наш Президент прийме вольове рішення і виділить кошти – тоді щось
буде, одними гаслами нічого не досягнеш. На олімпіаді ми здобули 20
медалей, 16 з яких – динамівські. І хто б там що не говорив – це успіх,
але водночас і тривожний дзвоник: хлопці, а де резерв?
– У багатьох правоохоронних структурах світу покращення рівня фізичної підготовки персоналу безпосередньо
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пов’язане з відповідною фінансовою мотивацією. Які варіанти мають наші прикордонники?
– Основною мотивацією має бути здоров’я, щоб ти міг підтягнутися,
пробігти і серце твоє працювало, як годинник. Коли ти здоровий – ти
потрібен всім, якщо хворий – не потрібен нікому. Раніше, якщо юнак
не служив в армії, йому навіть складно було знайти собі дівчину, бо
на нього дивилися як на неповноцінного. Натомість з армії молодики
поверталися змужнілими, мали по кілька спортивних розрядів. А зараз що – комп’ютер на першому, другому і третьому місці?.. А ті, хто,
може, вже й хотів би займатися спортом, просто не мають де. Стадіон
«Динамо» був надбанням усього Києва і всієї України. На що його перетворили? На футбольний клуб – комерційну структуру. Цей комплекс
приймав змагання рівня чемпіонатів Радянського Союзу. Ми днями й
ночами працювали, щоб створити тренажерні зали, ми прагнули чогось
досягнути. А зараз все лише за гроші…
Якщо ж повернутися до питання безпосередньо фінансової мотивації, то вона зафіксована у відповідному наказі. Тож якщо хтось із
правоохоронців здобуває звання майстра спорту – отримує 10-відсоткову надбавку від розміру посадового окладу, майстра спорту міжнародного класу – 15 відсотків, тренера – 20 відсотків. Люди прагнуть
цього, і це не може не тішити.
– Новим поштовхом для України може стати національний проект «Олімпійська надія 2022». Як Ви оцінюєте шанси нашої країни
у проведенні зимової олімпіади?
– Євро-2012 показало, що ми можемо провести змагання найвищого рівня. Тим більше, що вже наступного року Україна прийматиме
чемпіонат світу з боксу, у 2015 році – чемпіонат світу з баскетболу. Ми
зможемо провести й олімпіаду 2022 року. Наші переваги очевидні –
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добиратися європейцям легше до України. До того ж, сьогодні ми маємо
чудовий аеропорт у Львові, інтенсивно розвивається залізничне сполучення, автошляхи. У тому ж таки Львові можна побудувати дві–три
спортивних зали і кілька доріг у Карпатах. Навіть якщо не буде олімпіади, маючи пристойні дороги, можна будувати санаторії, розвивати
курортну інфраструктуру. Львівська область дуже багата на воду. Тоді
чому люди повинні їхати кудись і залишати гроші полякам, угорцям,
словакам?.. Адже ми можемо за ці гроші створити своє – не гірше, і
приїжджатимуть у наші Карпати зі всього світу – тут перевага стратегічна, і держава лише виграє.
Я відчуваю, що олімпійський комітет і федерація повернуться обличчям до України, вони вже обмірковують перспективу для неї. Це
правильний хід, тут можна дуже багато виграти. У Славську, наприклад,
маємо готову міжнародну трасу, яка існувала ще за Союзу. Там проводилася спартакіада народів СРСР, всесоюзні чемпіонати. Від’їжджаєш «100
метрів» – і тут тобі мінеральна вода. У Славську була єдина гірсько-лижна база у Союзі. Всі знають це унікальне місце. То чому б його не підтягнути – зробити з нього курортне містечко. Чисте повітря, прекрасні місця… Їх треба розвивати – і до нас будуть їздити і проводити чемпіонати.
– Однак окрім інфраструктури нам треба дбати і про те, як у
майбутньому Україна представлятиме себе на цих іграх. Адже
якщо мрії стануть реальністю, то не хотілося б у себе на Батьківщині показувати низькі результати. До речі, говорячи про здобутки спортсменів, ми часто забуваємо про тренерів. Наскільки вони
зацікавлені у тому, щоб готувати майбутніх чемпіонів?
– Що таке тренер? 80 відсотків тренерів, які працюють у великому
спорті, не мають сім’ї, або це вже друга чи третя сім’я. Адже постійно
їздити за спортсменом по світу не так вже й просто. А у нас цього чомусь ніхто не хоче розуміти. Спортсмен і тренер повинні отримувати
однакову винагороду: спортсмену автомобіль – тренеру також автомобіль, спортсмену квартира – тренеру також квартира. Адже він, по
суті, віддає себе в жертву спортсменові. На таке йдуть лише справжні
фанати. Про менеджера спортсмена у нас взагалі можуть забути. Далеко за прикладом ходити не треба. Пройшла олімпіада у Лондоні – у
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кошику збірної дві золоті медалі від Міністерства оборони, стільки ж
від СБУ та ДПСУ, дві срібні від ВВ… Бодай когось із відомчих функціонерів можна було б відзначити? Натомість – нуль уваги. Це неправильно, має бути трійка – відомство (менеджер), тренер і спортсмен.
– Так чи інакше ХХХ Олімпійські ігри вкотре довели стабільність у результатах прикордонників, адже ми бачимо ті ж самі 30
відсотків загального кошика національної збірної. Які Ваші прогнози на зимову олімпіаду в Сочі 2014 року?
– Ми прогнозуємо, що на олімпіаду в Сочі поїдуть п’ять–шість наших спортсменів, і якщо вони будуть у десятці, то це успішний результат. Нинішня олімпіада показала, що у нас дійсно непогані показники.
Шість із двадцяти медалей вибороли прикордонники. Ми завжди перемагаємо Міністерство оборони, а їхня спортивна база значно потужніша. Але ми теж не стоїмо на місці. Цього року до Дня прикордонника
на базі Окремої комендатури охорони і забезпечення ДПСУ, що у Бортничах, зробили дуже гарний спортивний зал. Слід ще провести реконструкцію приміщень і облаштувати зал боротьби, зал боксу, а також
зал для настільного тенісу. Там зараз інтенсивно будується службове
житло, отож новоселів треба «затягнути» до спортзалів. Ми навіть плануємо створити там тренувальний центр. Скажімо, у нас є спортсмени,
які закінчують свою спортивну кар’єру. Створивши для них відповідні
умови, ми залучимо їх до тренування дітей військовослужбовців. Причому достатньо буде «косметичного» ремонту приміщень, санвузлів і
душових. До того ж, на території частини є тир. А поряд – станція метро
і готовий контингент – сім’ї прикордонників.
Само собою напрошується питання створення спортивного містечка в Сімферополі. Соромно за Одесу, де все знесли і створили Алею
слави. Не краще вчинили і в Житомирі, зрізавши спортивне містечко
під приводом відсутності військовослужбовців строкової служби і
необхідності створення паркінгу для автомобілів. Така ж ситуація і у
Львівському загоні. Наші керівники органів охорони кордону повинні
усвідомити, що насправді важливе для їхнього персоналу.
Спілкувався
Дмитро СЛИВНИЙ
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«Золото» Лондонської олімпіади у боксі
(вагова категорія – до 60 кг)
Василь Ломаченко почав виступ на Олімпіаді-2012 з
1/8 фіналу. У першому поєдинку він легко переміг домініканця Веллінгтона Аріаса Ромеро з рахунком 15:3,
в чвертьфіналі здолав пуерториканця Фелікса Санчеса
Вердехо – 14:9, а у півфіналі був сильнішим за кубинця
Яснела Толедо Лопеса, перемігши того з рахунком 14:11.
У фінальному поєдинку суперником українця став
боксер з Південної Кореї Сун-Чул Хан. Василь почав
бій спокійно, десь з хвилину вивчав суперника, а потім почав методично розбивати його захист і перший
раунд виграв з рахунком 7:2. Далі боксер діяв впевнено, наче на тренуванні, і в підсумку переміг з рахунком
19:9 (7:2, 4:3, 8:4). Таким чином, Василь Ломаченко став
двічі олімпійським чемпіоном і двічі чемпіоном світу, а
також чемпіоном Європи.
Ділячись враженнями від лондонської олімпіади
Василь порівняв її з пекінською: «Відразу ж відчувається різниця менталітетів. Особисто для мене атмосфера у Пекіні була набагато комфортнішою. Там
якось менше відчувалося напруження. В Лондоні іноді дратували такі дрібниці, наприклад, як прибирання
в кімнатах. І хоча ці речі не є визначальними, якщо
говорити про загальне враження, та певний негативний відбиток вони все ж залишили. А якщо говорити
власне про відчуття від перемоги, то скажу так – це
дуже круто! Проте є в цьому й багато негативних моментів. По-перше, весь час треба себе контролювати,
слідкувати за поведінкою та словами, особливо у спілкуванні з нашими журналістами. По-друге, що дуже
неприємно, – у такі хвилини з’являється стільки друзів
і далеких родичів, про яких ти навіть не підозрював
і ніколи б не знав про них, якби не спортивні успіхи.
Ось це якось псує радість від перемоги…»
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«Бронза» Лондонської олімпіади
у потрійному стрибку
Вона виборола золоту медаль у потрійному
стрибку на чемпіонаті Європи 2010 року в Барселоні з результатом 14,81 м, а також перемогла в цій
дисципліні на чемпіонаті світу в 2011-му в Тегу з
результатом 14,94 м. Її особистий рекорд — 14,98,
встановлений 4 червня 2011 року в місті Юджин
(штат Орегон, США). Особистий рекорд спортсменки
в стрибках у довжину – 6 м 37 см. На цьогорічних
олімпійських іграх Ольга поклала до скарбнички національної збірної України «бронзу».
Фінал у секторі для потрійного стрибка видався
для спортсменки вкрай напруженим, адже до останньої
спроби вона залишалася поза межами п’єдесталу. Лише
стрибнувши вшосте – на 14 м 79 см, українка вийшла
на 3-тє місце. Особливо нервувала, коли судді ніяк не
могли закінчити вимірювання останньої спроби, бо кілочок помістили так глибоко, що камера не могла зафіксувати остаточний показник.
Коментуючи свій виступ після повернення на Батьківщину, Ольга відзначила: «Це були найважчі змагання
за всю мою кар’єру. За тиждень до старту я травмувалася і моя участь в Олімпійських іграх була під питанням.
Але вже після першого стрибка у відборі зрозуміла, що
зможу боротися. Хоча на старт довелося вийти затейпованою, як як людина-павук. Рада, що змогла зібратися
на останню спробу і виправдати надії на медаль. Ця
«бронза» для мене – на вагу «золота». Я дуже щаслива,
що здобула цю нагороду, адже так довго до неї йшла…»
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«Срібло» літніх олімпійських ігор у Лондоні
(боксер-любитель, вагова категорія до 64 кг)
Заслужений майстер спорту, володар Кубка України – 2009, срібний призер чемпіонату світу 2011 року гідно представив у Лондоні
нашу Україну, винісши з рингу срібну медаль.
Шлях до медалі для Дениса був доволі складним, адже він
ледь не програв свій перший поєдинок в олімпійському турнірі.
Але завдяки підтримці і вчасним настановам тренера та голови
спорткомітету Держприкордонслужби боксер зібрався і показав,
на що здатен. Хоча у своєму першому коментарі після поєдинку
охарактеризував цей бій як «серйозний махач».
Путівку до півфіналу спортсмену дала впевнена перемога над
австралійцем Хорном. А ось у фінальному поєдинку він поступився кубинцю Сотолонго, таким чином залишивши собі лише гарантоване «срібло». Втративши чимало сил у півфінальному бою
з сильним монгольським спортсменом, Денис розпочав виступ у
власному стилі – одразу ж накинувся на технічного кубинського
шульгу, змусивши його піти в глуху оборону. Але до середини раунду той набрався хоробрості і показав свою гру, розстрілюючи
Дениса на протиході. Неприємним моментом можна вважати удар
кубинця в потилицю, за який з нього не зняли належне очко, відтак підсумок першого раунду вийшов 4:5 на його користь.
У другому раунді наш боксер вже діяв обережніше і набирав очки «вицілюючись», якщо цей термін можна застосувати до
тактики українця, тим самим позбавивши суперника можливості
«зустрічати». Проте кубинець знову виграв раунд і знову з мінімальною різницею – 5:6. Вирішальний раунд пройшов в атаках
Берінчика. Він попадав, але й пропускав. Натомість Сотолонго
максимально зосередився – все бачив і майже не помилявся. Фінальний гонг прозвучав у супроводі чергової атаки Дениса, але
зламати розумного Роніеля йому не вдалося. 6:11 на користь опонента – і у Берінчика «срібло».
Денис так прокоментував свій виступ: «Під час бою я зрозумів, що суперник у мене дуже серйозний, тобто можу як виграти, так і програти. На жаль, результат такий, але він цілком
об’єктивний… Та в будь-якому разі – це медаль і свідчення чималої роботи як моїх тренерів, так і моєї, тож залишається лише
подякувати всім, хто за мене вболівав, своєму місту Краснодон,
Києву і Держприкордонслужбі за підтримку»

«Золото» ХХХ Олімпійських ігор у боксі
(вагова категорія – до 91 кг)
Український боксер впевнено провів поєдинок проти
італійця Клементе Руссо, спромігшись у третьому раунді
дотиснути суперника і взяти заслужену золоту медаль. У
першому раунді судді віддали перевагу італійцю – 3:1, у
другому Олександр діяв активніше і відновив свій статускво – 8:8, а в третьому просто «знищив» свого опонента!
14:11 на користь нашого співвітчизника – такий остаточний результат поєдинку, що приніс олімпійське «золото»
українському прикордоннику.
Особливо колоритно на лондонському рингу виглядав патріотичний образ нашого боксера – зелений
кашкет прикордонника, козацький «оселедець» і переможний гопак по завершенні поєдинку. Коментуючи
таку незвичну подачу українського боксу, Олександр
відзначає: «Я радий, що тепер про нас заговорять у світі, і гордий з того, що ми – українці. На запитання, звідки
я родом, гордо відповідав: «Я – з України!» Дуже часто
перепитували: «Це Росія?», і тут мені доводилося ґрунтовно пояснювати різницю. Що стосується гопака, то я
взагалі маю таку слабкість – потанцювати після успішного бою. Як правило, це була просто імпровізація. Але
не цього разу. Гопак гармонійно доповнив дух козацтва,
з яким ми прибули на Олімпіаду. А взагалі-то, хоча ми й
прибули до Англії великою дружною командою, нам не
вистачало підтримки щирих українських уболівальників. Та й в цілому, за кордоном почуваєшся не в своїй
тарілці, там треба бути готовим до будь-чого. Проте почуття, коли ти сходиш трапом літака, що приземлився в
Борисполі, і ступаєш на рідну землю, неможливо передати словами. Розумієш – ось вона, твоя Батьківщина! І
миттєво заряджаєшся такою енергією, що можна знову
йти на поєдинок і завойовувати для України золото!».
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«Бронза» ХХХ Олімпіади у легкій
атлетиці (естафета 4х100 м)

«Бронза» в естафеті
4х100 м серед жінок

Христина Стуй народилася в селі Угринів, що поблизу Івано-Франківська. Навчалася в Угринівській загальноосвітній
школі і, будучи відмінницею, «зобов’язана» була відвідувати
різноманітні районні та обласні шкільні олімпіади, спортивні
змагання. Саме на одному з таких районних змагань, де вона
відстоювала честь свого села, її запримітила тренер Марія Василюк. З того часу вона не залишала дівчину без опіки і таки
зацікавила її легкою атлетикою. Христина записалася в секцію
в Івано-Франківську, тож їй доводилося одразу ж після уроків
поспішати до міста, аби встигнути на тренування. Через деякий
час стало зрозуміло, що суміщати навчання в школі та тренування – доволі складно, тому довелося зменшити відвідування
спортивної секції.
Після змагання в Білій Церкві, де Христина знову виступила успішно, тренерка показала її двом львівським фахівцям,
які запросили юну бігунку до львівської Школи олімпійського резерву. Довелося скликати сімейну раду, і згодом дівчина
таки зважилася перебратися до Львова і спробувала знову поєднати спорт і навчання. Зайнявшись бігом системно, Христина
відчула, що значно додала в результатах і з тих пір вирішила
залишитися в спорті. Тоді й пришов до неї успіх на загальноукраїнських легкоатлетичних форумах.
Бронзова призерка чемпіонату світу 2011 року в Тегу на
Лондонській олімпіаді у фінальній естафеті 4х100 спрацювала, як годинник. Саме передача палички між першим та другим
етапами цього року завадила дівчатам стати чемпіонками Європи в Гельсінкі. Потім взагалі була катастрофа на чемпіонаті
України, коли той самий склад стартував двічі і двічі давав збій
на передачі, не доходячи до фінішу. Але у фіналі олімпіади все
було чітко й злагоджено.
«Для мене це вже друга олімпіада з бронзовою медаллю у
доробку, – говорить Христина, – але якщо порівнювати їх, то,
звичайно ж, Пекін мені сподобався більше. Можливо, через
лояльніше суддівство, адже з нашими гімнастами і боксерами
в Лондоні повелися не дуже гарно. Що ж до нашої медалі, то
зауважу, що часточка її належить і Держприкордонслужбі, яка
надавала спортсменам вагому підтримку в процесі підготовки
до ювілейних олімпійських ігор»
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Донька олімпійських чемпіонів Ольги та Віктора Бризгіних Ліза у віці 13-ти років переїхала до Києва, де почала
займатися спортом під керівництвом тренера Володимира
Федорця, який привів до вищих олімпійських нагород її батьків. У столиці спортсменка закінчила вище училище фізичної
культури. Спеціалізується у спринті. Майстер спорту з легкої
атлетики (спеціалізація – біг на 200 м).
У 2007 році вона стала дворазовою срібною призеркою
на чемпіонаті Європи серед юніорів в Хенгело (у бігу на 200 м
та естафеті 4х100 м), в 2010-му перемогла на дистанції 200 м
на командному чемпіонаті Європи в Бергені, а в червні того ж
року була визнана спортсменкою місяця в Україні.
На чемпіонаті Європи – 2010 в Барселоні українська легкоатлетка стала переможницею естафети 4х100 м (разом з
Олесею Повх, Наталією Погребняк і Марією Ремень), а ще завоювала срібну нагороду з бігу на 200 м.
У фіналі Лондонської олімпіади наші дівчата стартували
по п’ятій доріжці. Першою несла помаранчеву паличку Леся
Повх, далі естафету прийняла Христина Стуй, за нею Марія Ремень, а завершувала забіг Ліза Бризгіна. Її відмінна передача
після першого етапу, технічне проходження другого та третього відрізків і потужний ривок на останньому вивели команду
на третю позицію.
«Виступ на олімпіаді в Лондоні дав нам масу задоволення. Естафета – взагалі дуже емоційний вид програми, тому
коли ми з дівчатами піднялися на п’єдестал, щоб отримати
свої медалі, ми, звичайно ж, були безмежно щасливі. Ти готуєшся до змагань не один рік, підводиш свою найкращу форму
до цього моменту, і коли зрештою бачиш свій результат – описати те, що при цьому відчуваєш, звичайними словами просто
неможливо... Державна прикордонна служба вже упродовж
двох років є для нас надійною опорою, надаючи фінансову
підтримку та залагоджуючи багато організаційних формальностей. Тим самим вона заохочує наші позитивні здобутки на
світових спортивних аренах. Коли знаєш, що на тебе вдома з
нетерпінням чекають, за тебе вболівають не лише твої рідні, а
й ціла правоохоронна структура, – це додає наснаги для нових перемог…»
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ТАЙНА

ВЛАСТИ

Продовження, початок у №5, 2012 р.

ЧАСТЬ Х

Последняя легенда Африканского
корпуса Эрвина Роммеля

У

тро следующего дня Надя встретила
в соломенной хижине в тени финиковых пальм. Что её разбудило?
Возможно, плеск волн, или трубный
рёв каких-то огромных животных, видимо, приближавшихся издалека… А, может, открыть глаза
молодую женщину заставил смеющийся взгляд
маленькой незнакомой тёмнокожей девочки, одетой в дорогую нарядную тунику, что могли себе
позволить лишь дети из очень богатых семей
Карфагена? Любопытной малышке было весело, она что-то без устали щебетала, хихикала…
– Суммайя спрашивает, как тебя зовут и откуда ты, – внесла определённость Владычица Судеб,
показавшись в дверном проёме.– Не пытайся понять её речь. Язык древних симитов, смешанный в
Тире с греческим, а потом в Карфагене – с наречиями североафриканских племён… В Киевском университете Святого Владимира ничего подобного
преподавать не могли.
Советская разведчица отметила про себя,
сколько величия в каждом движении тёмноволосой красавицы в белой тунике чувствовалось
окружающими даже в этой тесноватой хижине из
соломы и пальмовых ветвей. Переводчица приподнялась на мягком, из грубой шерсти и ужасно
вонючем покрывале, приветливо кивнула девочке
и, ожидая продолжения, взглянула на властную
спутницу Надиных злоключений последних дней.
Сильная тошнота, озноб от утренней прохлады,
неопределённость, а скорее – безысходность положения – всё это ломало волю разведчицы, заставляло покориться, искать покровительства.
– Слушаю, моя Повелительница, – негромко
промолвила она.
– А ну-ка, бегом к морю! – скомандовала белоснежная Владычица Судеб. – Тут кроме нас –
больше никого. Пока никого. До моря – тридцать
шагов, а через полчаса по этому берегу пройдёт целая армия! Не копошись! Исполняй то, что говорит
старшая подруга!

40

Пока клинок в ножнах,
а курок не взведён, помните, что
главное в жизни – не война, а жизнь!
– А где здесь туалет?
– Только не пристраивайся за пальмой, всё делай в море. И торопись, этот песок скоро затопчут
десятки слонов и тысячи солдат!
Переводчица быстро повиновалась. Чёрная
блузка молодёжной фашистской организации из
Рибаррохи снималась легко. Пуговицы, оторванные молодым друидом в пещере возле Барбастро, до сих пор нечем было пришить и Надя их
держала в кармашке, завязывая полы блузки помальчишески – узлом чуть ниже груди.
– Быстрее! – прикрикнула старшая подруга.
Переводчица сбросила всю одежду и побежала к воде. Её переполняло то чудесное состояние бесстыдства, мысли о котором в привычной жизни показались бы нелепыми. Две
зрительницы, не отрывая взгляда, наблюдали,
как Надя, дрожа от холода, обхватив руками
плечи, приседает в воде на отмели. Владычица Удачи надменно улыбнулась, а Суммайя,
широко раскрыв глаза, прыгала, а потом легко
скинула дорогую нарядную тунику и с весёлым
криком устремилась в воду, разбрызгивая тихую морскую гладь. Теперь они плескались
вдвоём, смеялись и обеим хотелось, чтоб эта
беззаботная радость сохранилась в окружающем их крошечном мире как можно дольше,
но где-то из-за горизонта, из-за моря вот-вот
должно было взойти солнце, а где-то из-за поворота, из-за финиковых рощ вот-вот должны
были появиться карфагенские войска. Трубный рёв животных известил, что армия уже
менее чем в километре, Надя и Суммайя поспешили на берег, в хижину.
– У тебя красивое тело, – Владычица
Удачи проводила советскую разведчицу всё
тем же надменно-доброжелательным взглядом. – Скоро начнёт увеличиваться грудь и ты
станешь просто неотразима. Найдутся новые
мужчины, которые против твоего желания захотят кинуть под себя киску-шпионку.

– О чём вы? Почему увеличится? – одеваясь на
ходу, спросила Переводчица.
– Потому, что в тебе уже зарождается новая жизнь.
– Но может ли быть такое? Вы уверенны? –
растерянно пробормотала разведчица.
– Уверенна ли я? – усмехнулась старшая подруга. – Помнишь ту ночь в тюремной камере?
Помнишь, что я тогда предлагала? Но киска меня
не послушалась.
Назидательный взгляд и поднятый указательный палец давали понять, что провинившаяся
Надя наказана, а на большом пальце Владычицы
блестел мелким лавровым плетением золотой перстень Фортуны.
– А где… – начала-было разведчица, инстинктивно кинув взгляд на свою руку…
– Где перстень? – У меня. Я его себе вернула,
– ответила белоснежная Повелительница Удачи. –
Ты не умеешь пользоваться такими вещами.
– А где Сергей? – спохватилась Надя.
– С ним всё в порядке. Не волнуйся. Посмотри
лучше на восход солнца!
Выйдя из хижины, женщины увидели, как
бело-золотое солнце торжественно поднималось
над морем, словно всем видом своим, наливающейся огненной силой небесное светило стремилось возвыситься над могучей армией, движущейся по ослепительно белому песку вдоль
извилистой кромки бирюзовой воды. Точнее
сказать, линии воды уже и видно-то не было,
вместо неё под копытами тысяч коней на мелководье вверх столбами брызг летели искрящиеся,
пенящиеся потоки, омывая ноги всадников, животы и морды фыркающих коней. Пехота шла по
песчаному берегу, заполнив собой всё пространство, отделяющее финиковые рощи от морской
глади, а вслед за тёмнокожими всадниками по
мелководью шествовали могучие слоны. Миллионы хрустальных сверкающих капель летели
из-под ног серых африканских великанов, по-
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гонщики дремали на спинах, с удовольствием
ощущая, как брызги, переливаясь на солнце огнями радуги, то и дело долетали до их смуглых,
суровых лиц.
А ещё рядом со взрослыми огромными животными вприпрыжку по отмели бежал игривый,
маленький слонёнок, навстречу которому с криком восторга устремилась Суммайя. Слонёнок
заметил весёлую тёмнокожую девочку и, расталкивая колонну тяжело вооружённых ливийских
пехотинцев, кинулся к ней. Суммайя смеялась
очень звонко, слонёнок крутил головой, раскачивая хоботом, угрюмые воины уступали им дорогу, а Надя смотрела то на них, то на восходящее
солнце, на миллиарды сверкающих брызг, череду
величественно застывших коричневых гор, синезелёную бесконечную морскую даль, качающиеся
вершины финиковых пальм… Молодая женщина
поймала себя на том, что, восхищённо глядя во
все стороны, она инстинктивно двумя ладонями
прикрывает низ своего живота, словно сокровище, самое дорогое и необыкновенно прекрасное
скрыто отныне в нём.
«Да почему же это я? – изумилась разведчица.
– Услышала непонятно что и сразу себе надумала…
А если там нет ничего? Времени-то – день-другой
прошёл… А если есть, то от кого – от генерала, или
от друида? Или ОНА всё уже знает?..»
Что важнее всего на свете – долг перед родиной, офицерская честь, или череда коричневых
гор, слепящее солнце, бескрайнее море, а может, эта армия, победоносное шествие которой,
кажется, никто не в силах остановить? Вокруг
какого центра, или идеи, вокруг чего вращается
весь мир?.. Но что если центром вселенной стал
её, Надин живот? – А вдруг зарождающаяся в
нём новая жизнь и является главным центром,
смыслом всего происходящего вокруг?.. От этой
мысли краски проснувшегося окружающего
мира становились ярче, сверкающее синевой
небо обрело необыкновенную глубину и каждый порыв ветра качал вершины пальм не для
великой армии Карфагена, не для Суммайи, не
для слонёнка, не для всех остальных людей на
земле, а лишь для неё, Нади, и крошечной новой
жизни, в материнском чреве…
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– Мой малыш родится в этой стране? – спросила Переводчица у Повелительницы Судеб, глядя
той прямо в глаза.
– Кто как не мать пишет первые страницы
истории своего ребёнка,– усмехнулась женщина в
белой тунике.
– Иногда это делает старшая подруга, – с твёрдостью в голосе настаивала советская разведчица.
– Тогда выбери время…
– Я хочу вернуться в своё время.
– Ты хочешь, – усмехнулась Владычица Удачи.
– Твоё время – не есть моё. Мне в нём некомфортно.
Я научу тебя уважать старших, но прежде, маленькая дрянь, возьми Повелительницу за руку – так,
чтоб чувствовать пальцами перстень, и не выпускай
ни на минуту. Древняя молитва и голоса людей будущего, взывающих к Фортуне, помогут нам не заблудиться во времени.
Ещё какие-то секунды разведчица видела и
слышала вокруг себя нескончаемую армию Карфагена, но вот очертания местности стали совершенно иными – море приблизилось настолько, что обе
женщины оказались по колени в воде, вокруг больше не было финиковых пальм, смуглых ливийцев,
боевых слонов, чуднóй малышки Суммайи…
Вдоль побережья, окутанные дымом пожаров,
стояли десятки домов пригорода большого населённого пункта, совершенно не похожего на Карфаген.
Эти строения можно было отнести к девятнадцатому-двадцатому веку на юге Франции, Испании…
– Мы находимся там, где и были. Давай, выйдем на берег и спрячемся от людей, – скомандовала Владычица Удачи.
Грохот крупнокалиберных артиллерийских
орудий закладывал уши, со всех сторон слышалась
винтовочная и пулемётная стрельба. Перебежав
через открытую местность, две женщины укрылись во дворике полуразрушенного дома.
– Это Карфаген? – старалась перекричать общий шум битвы советская разведчица.
– Да, Тунис – буквально через лет пять после
той войны в Испании, где ты отметилась во взрослых мужских играх. Прячь голову!
На улице то с одной, то с другой стороны появлялись солдаты и бронетехника. Надя отметила
про себя непривычные, не похожие на советские

или испанские формы касок и короткие, выше колен, штанишки военнослужащих.
«Как у школьников в летних лагерях», – подумала она.
– Смеёшься про себя над англичанами? –
спросила, наклонившись над ухом Переводчицы,
старшая подруга. – Набирайся впечатлений и пора
покидать эту войну.
– Кто против кого здесь воюет? Это ведь далеко от Испанского Марокко?
– На столько, на сколько далеко северо-западная Африка от северо-восточной. Столицу
Туниса возьмут штурмом англичане. Немцы пока
защищаются. Потери с обеих сторон огромны.
– Так, значит, немцы проиграют эту войну? –
морщась от грохота уличного боя, спросила Надя.
– Эта война настолько глупа, что даже я, представь себе, даже я не вижу в ней победителей! –
засмеялась Владычица Судеб, схватив за руку
младшую подругу и быстро уводя её в другой конец двора, подальше от глиняной стенки-мазанки,
за которой шло сражение.
Через минуту на том месте, где ещё недавно
находились две молодые женщины, взорвалась
залётная мина, ещё через несколько секунд стену
разворотил своим бортом небольшой танк с тремя
пехотинцами на броне, одетыми в смешную английскую форму. Танк сделал два выстрела из орудия, солдаты вели огонь из ручного стрелкового
оружия, но ещё через минуту колоссальным взрывом разнесло и танк, и всех, кто был на нём, рядом
и внутри. Прячась в глубине двора за оливковыми
деревьями, советская разведчица в ужасе закричала, видя, как мощь артиллерийского снаряда рвёт
на уродливые куски то, что несколько секунд назад
было людьми в коротких штанишках, бронетанковой техникой и их вооружением.
– Я боюсь здесь оставаться, – взмолилась
Надя. – Заберите меня отсюда!
– В то место, где мы находимся, ни одна пуля,
ни один осколок сегодня не залетит, – спокойно
возразила невозмутимая красавица в белой тунике. – Пока сиди и смотри!
Дмитро акімов,

далі буде
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«ОН НЕ СДАЛСЯ ЖИВЫМ…»
В журналі «Смена» за 1979 рік була розміщена фотографія невідомого лейтенанта-прикордонника і матеріал Григорія Аксельрода «Кто ты, товарищ лейтенант?», яка закінчувалася словами: «Отдавая материал
в редакцию, я хочу верить, что найдутся люди, которые
помогут установить имя героя и продолжат рассказ о
нем». Через рік, у вересні 1980-го, ім’я лейтенанта було
встановлено – Антон Антонович Богун, випускник Ворошиловградського педагогічного інституту, начальник
прикордонної застави, герой…

У 1979 році в редакцію «Смены» із Ростована-Дону надійшлов лист від М.І. Ревякіної, у
якому йшлося про те, що наприкінці війни, будучи військовим лікарем, по дорозі в Магдебург
вона підібрала на шляху дві фотографії. Довго
зберігала їх у себе серед фронтових реліквій, а
тепер вирішила з ними розпрощатися. Фотографії любительські, маленькі, із зубчиками. На одній із них на дні окопу чи воронки від авіабомби
уткнувся в землю лейтенант із залитим кров’ю
обличчям, а за його спиною, із відкинутою назад головою, лежить убитий молодий боєць. На
звороті – ледь помітні сліди напису, зробленого
німецькою мовою. На прохання редакції ті написи були прочитані у всесоюзному науководослідному інституті судових експертиз, і ось
що з’ясувалося.
В перший день війни якийсь унтер-офіцер
Франкхауз сфотографував десь на західному кордоні начальника прикордонної застави,
який мужньо відстрілювався від насідаючих фашистських солдатів, а останню кулю послав собі
у скроню. Німецький офіцер віддав належне
радянському командиру, написавши на звороті
знімка: «Он не сдался живым и застрелился на
наших глазах».
Хто ж він, цей лейтенант, який вирішив померти, але не здатися ворогу? Як його звали? Де
той дім, де, може, ще ждуть вістей про нього?
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«Кто ты, товарищ лейтенант?» – з таким
запитанням редакція «Смены» звернулася до
своїх читачів в надії, що знайдуться люди, які
допоможуть встановити ім’я героя і продовжать
розповідь про нього.
І сталося диво.
Журнал з нарисом і знімком потрапив на очі
людині, єдиній із живих, яка відразу впізнала і
лейтенанта, і вбитого бійця, що лежав за ним, –
мінчанину Миколі Григоровичу Рослякову.
Шестидесятирічний фронтовик Микола Росляков лежав у лікарні на обстеженні. Медична
сестра внесла у палату пачку свіжих газет і журналів. Микола Григорович потягнувся за «Сменой», полистав… За хвилину налякана сестра
вже викликала лікаря. Коли Росляков прийшов
до тями, то пообіцяв лежати спокійно, аби тільки йому дали папір для листа, і, не встаючи з
ліжка, писав ледь не до ранку…
Микола Росляков написав у редакцію
«Смены»:
«…Я их сразу узнал! Это начальник четвер��той погранзаставы Богун, а за ним убитым лег
заместитель политрука, комсорг первой комендатуры. Звали его Паша. Фамилию, к сожалению, не помню, выбило из памяти (Раков Павел
Павлович, заместитель политрука.— «НГ».).
Но это он! Я был на заставе секретарем комсомольской организации и часто имел с ним дело.
Он прибыл к нам дня за два до начала войны
вместе с другими пограничниками из комендатуры и штаба отряда. Я тогда еще удивился, почему на нем гимнастерка без знаков различия
в петлицах, без треугольничков. В этой гимнастерке он и лежит.
Теперь о Богуне. Он раньше служил где-то на
Украине. Все мы, пограничники этого погран-отряда, собрались из разных частей. Меня самого по
комсомольскому набору призвали в погранвойска в 1938 году, считался я тогда шибко грамотным: работал до призова бухгалтером в колхозе.
Принимал участие в освобождении Западной
Белоруссии, а в 1940 году был переведен в по-

гранотряд, штаб которого стоял в литовском городе Таураге, недалеко от границы с Восточной
Пруссией. Сначала служил при штабе, но после
Нового года отправили меня на четвертую заставу,
к Богуну. Ему тогда было лет тридцать. Строгий был
командир, требовательный, не терпел ни малейшего
беспорядка, но умел расположить к себе бойцов, за
что мы все его любили. Сам был всегда подтянутый,
аккуратный, форма на нем сидела, как влитая. По
всему видать – кадровый военный. Обожал лошадей, верховую езду, носил всегда шпоры. Незадолго до войны привез на заставу свою жену,
кажется, она была учительницей, и годовалого
ребеночка. Красивые они были – Богун и его
жена, высокие, стройные, оба черноволосые.
Любо было на них глядеть, и всякому было
ясно, что уважают они друг друга очень. Даже
имена у них были
похожие,
вот
только не могу
вспомнить, какие… (Антон
и Антонина.—
«НГ».).
А время было
тревожное. Дня не
проходило без нарушений границы. То ломилась через рубеж какая-то нечисть с оружием,
то летали над головой самолеты с черными крестами. Застава располагалась в двух деревянных домах хутора, покинутого жителями. С трех
сторон к ней подступал лес, и только с правого,
открытого, фланга в 500–700 метрах проходило
шоссе Тильзит – Таураге. Примерно за неделю
до начала войны приняли дополнительные
меры по обороне заставы, отрыли окопы полного профиля, в лесу устроили завалы, а на правом
фланге вкопали противотанковые надолбы из
сосновых бревен.
Вечером 21 июня на заставе прозвучал сигнал
боевой тревоги. Лейтенант Богун сообщил перед
строем, что ночью или утром возможно нападение
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фашистов. Приказ – немедленно занять круговую
оборону и, если начнется бой, стоять насмерть, но
до подхода регулярных частей не пропустить противника вглубь нашей территории.
Рассвет мы встречали в окопах. Ровно в
4.00 по заставе дважды выстрелили из орудия.
И началось!
Мгновенно все пришло в движение. В
сплошной гул слились рев моторов, выстрелы,
лязг танковых гусениц. По шоссе ринулись танкетки и мотоциклы. Это пошла немецкая разведка. За ней плотными колоннами двинулась
мотопехота. Несмотря на значительное расстояние, наши станковые пулеметы сразу же ударили по шоссе, и мы все видели, как полетели
в кювет первые подбитые мотоциклы. А между
тем из леса по всей ширине фронта против заставы выдвинулись цепи пехоты. Фашисты шли,

не пригибаясь, как на учениях, с автоматами,
в касках, с закатанными выше локтя рукавами мундиров. По окопам передали команду
Богуна: «Не стрелять! Подпустить ближе!..»
И вот когда цепи подошли метров на сто, раздалось: «Огонь!» Несколько раз подымались в
атаку немцы и всякий раз, оставляя убитых и
раненых, откатывались в лес под плотным винтовочно-пулеметным огнем пограничников.
Среди нас царило огромное воодушевление,
азарт. Мы били врага, и били крепко!
От шоссе к надолбам подошли три немецких
танка, открыли огонь из пушек и пулеметов. По
команде Богуна к танкам, заходя с тыла, поползли со связками гранат трое пограничников. Сре-
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ди них был наш общий любимец Ваня Клочков.
Самый молодой на заставе, белокурый крепыш,
он был родом откуда-то из-под Иванова и служил по первому году. Помню, он еще рассказывал, что его старший брат был политруком
во время финской кампании. Пограничники
скрылись в некошеной траве, и через некоторое
время раздались взрывы. Два танка вспыхнули
факелами, а третий, окутанный черным дымом,
стал уползать. Пограничники не вернулись,
остался лежать у надолбов и Ваня Клочков.
Застава все время находилась под огнем
орудий и минометов. У нас уже были потери,
убитые и раненые. Одним из первых на левом фланге погиб политрук. А тут налетели
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подвиг

В дыму, сквозь
пламя нам удалось
вытащить несколько ящиков с патронами и гранатами.
Мы катались по
земле, гася горящее обмундирование, и едва успели
спрыгнуть в окоп,
как погреб с боеприпасами взлетел
на воздух.
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подвиг
два самолета, стали поливать из пулеметов и
бомбить. Жарко запылали бревенчатые здания заставы. Из горящего дома выбежала с
ребенком жена Богуна. Она бежала и падала,
бежала и падала, а ребеночек был, наверное,
ранен: на белой рубашонке ярко алело пятно.
Богун, высунувшись из окопа, что-то кричал
жене, показывал рукой, и она спрыгнула в
ближайший окоп. Опять в атаку поднялись
немецкие цепи. Но у нас кончались патроны
и горел дом, в погребе которого хранились
боеприпасы. Богун послал за ними меня и
еще двух пограничников. В дыму, сквозь
пламя нам удалось вытащить несколько ящиков с патронами и гранатами. Мы катались
по земле, гася горящее обмундирование, и
едва успели спрыгнуть в окоп, как погреб с
боеприпасами взлетел на воздух. Несмотря
на наш огонь, неся потери, немцы спиливали
деревья, делая в лесу проходы для танков. И
вот двинулись две бронированные громады с
открытыми люками, из которых нас стали забрасывать гранатами. И тут я увидел такое, о
чем не забуду до конца своей жизни. Немцы
на правом фланге ворвались в окопы. Вытащили раненых и жену Богуна с ребенком,
повели их, подталкивая автоматами. Богун
стоял от меня метрах в двадцати, стоял с пистолетом в руке. Он все это видел, и лицо его,
залитое кровью, было страшным…
Раздался взрыв… Меня засыпало землей. Сколько пролежал без сознания, не помню. Только когда очнулся, все было тихо. На
опушке у леса кто-то стонал, вдали невнятно слышалась немецкая речь. Я был сильно
контужен, все внутри выворачивало, да еще
пуля попала в ногу, но, к счастью, ранение
оказалось сквозным. Мне удалось выбраться
из окопа, уползти в лес. Здесь на следующее

утро меня подобрали двое наших пограничников. Они перевязали меня, взяли под руки,
помогли подняться. Кроме них, я больше за
все эти годы с четвертой заставы никого не
встречал, ни живых, ни мертвых, пока не увидел в журнале снимок Богуна».
Микола Росляков був поранений і потрапив у полон. Пройшов три концтабори, тричі
втікав. Четверта втеча в березні 1942 року
була вдалою. Разом з іншими втікачами він
пробрався через Німеччину і Польщу в Білорусію, де став партизаном. Війну закінчив командиром партизанського загону імені Фурманова. Після війни відбудовував зруйновану
країну, на початку 80-х років очолив одне із
виробничих об’єднань Білорусії.
Відізвались родичі героя – сестра Антона
Богуна Марія Горбачова прислала фотографію брата і його дружини Антонини. Стала
відома біографія прикордонника.
Антон Антонович Богун, начальник 4-ї
прикордонної застави 106-го Таурагенського прикордонного загону, народився у 1912
році в селі Протопоповка Олександрійського району (нині територія Кіровоградської
області). З 1929 року – студент факультету
соціального виховання Донецького інституту народної освіти (ДІНО). Так до 1934
року називався Луганський державний
педагогічний інститут, який розміщувався
в «домі Васнєва», нині Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка.
Після закінчення ДІНО у 1932 році працював вчителем у фабрично-заводському училищі Алчевського металургійного заводу.
Призваний в РККА в 1934-му. В 1937–38
роках, після звільнення в запас, навчався
на курсах підвищення кваліфікації учителів
Ворошиловградського педінституту. Знову
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був призваний в армію і направлений у прикордонне училище НКВД. У званні лейтенанта
прибув на Західний кордон. Загинув 23 червня (можливо, 22 червня) 1941 року поблизу
литовського містечка Шиліні.
Тоді Григорій Аксельрод нічого не знав про
дружину і сина Антона Богуна. Він писав: «Исчезла семья. После войны ее искали сестры
Богуна, родители Антонины… Остались копии
коротких ответов: «Все трое пропали без вести…» Но на бывшей границе и сегодня вам расскажут немало поразительных историй о том,
как самым причудливым образом складывались
судьбы людей, как в крестьянских избах, в польских и литовских семьях спасали малолетних
детей погибших пограничников».
У 1988 році у видавництві «Политиздат» вийшла книга доктора історичних наук Юрія Кисловського «От первого дня до последнего», до
якої увійшли спогади ветеранів про роль прикордонників у протистоянні фашистській навалі. До неї увійшла також розповідь про подвиг
начальника прикордонної застави лейтенанта
Антона Богуна і його бойових товаришів. У ній
автор розповів також про долю дозорних 1941
року, яким судилося дожити до Перемоги.
«Антонина Богун, – розповідає Кисловський, – попала с малолетним сыном в концлагерь. Но она выжила, сберегла и сына, и дочь,
родившуюся в ноябре 1941 года. Оказалась в
плену и жена политрука той же заставы Раиса
Левина. В фашистском лагере родила она дочку.
Пройдя сквозь ад концлагерей, мужественные
женщины дождались Победы и вернулись домой. Они вырастили и воспитали детей, имеют
внуков. Жена Богуна, его сын Валерий и дочь
Зинаида живут в городе Ворошиловграде. Раиса
Захаровна Левина (ныне Давыдкина) — в Калуге, ее дочь Галина — в Калининграде…».
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Отже, в 1988 році дружина Антона Богуна
Антонина, діти героя Валерій і Зінаїда ще жили у
Ворошиловграді…
В 1945-му військовий лікар по дорозі в
Магдебург підібрала фотографію загиблих радянських прикордонників, зроблену німецьким
унтер-офіцером. Через 34 роки вона передала
знімок в редакцію журналу «Смена». Через рік
журналісти встановили ім’я офіцера-прикордонника. До пошуку долучилися слідопити Ворошиловградського палацу піонерів, які з’ясували,
що Антон Богун закінчив Ворошиловградський
педінститут, працював в Алчевську. Історик Кисловський повідомив у 1988 році в своїй книзі, що
дружина і діти героя живуть у Ворошиловграді. І
остання ланка в цій історії – відповідь довідкового бюро Луганська: Валерій Антонович Богун у
списках абонентів не значиться...
Колись і начальник прикордонного загону Антон Богун у списках не значився. Справа честі громадської організації ветеранів-прикордонників
«Союз–кордон–граница» розшукати сім’ю героя,
а його ім’я нанести на меморіальну дошку прикордонників-луганчан, які полягли, захищаючи
кордони Вітчизни. Там воно поки що відсутнє…
Віталій АГАФОНОВ,
Валерій СНЄГИРЬОВ
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Олександр ТАРАСЮК:

МИ ПОВЕРТАЄМО
ЛЮДЕЙ IЗ НЕБУТТЯ
Ми – в лісовому масиві Вишгородського району. Металодетектор поки що дрімає, лише зрідка ліниво відгукуючись на
дрібні осколки.Тут, на «північній околиці» Києва, двічі прокотився вогняний вал, забравши життя десятків тисяч воїнів
Червоної Армії. Пошуковці і сьогодні ще натрапляють на стихійні поховання. В окопах, траншеях і вирвах від бомб та снарядів і дотепер лежать останки безіменних солдатів. Саме під час ось таких виходів на пошук усвідомлюєш всю нікчемність міської метушні і дослухаєшся до лісової тиші, щоб, бува, не пропустити щось важливе. Адже ця нашпигована металом земля може озиватися не лише пташиним співом і шелестом листя… Поруч зі мною заступник голови Українського
фонду пошуку «Пам’ять» і командир спеціальної пошукової групи «Перемога» Олександр Тарасюк. Ми йдемо і стиха,
щоб не сполохати лісову тишу, розмовляємо. Раптом металодетектор дрібно і радісно закалатав: «Бом-бом-бом!..»
…Лопатка Олександра легко входить у
пісок і гострим лезом чіпляє метал. Тьмяно виблискуючи, на поверхні з’являються
гільзи. Одна, дві, три… Гірка із гільз виростає біля лунки. Ось нарешті остання
в цьому місці. Перевіривши розкоп, він
перекладає трофей до заплічного армійського «сидора», бере до рук кілька гільз
і уважно розглядає їх.
– Від патронів до німецького кулемета
«Мг-34», судячи з маркування потрапили
сюди в 41-му. Німецькі кулеметні заслони
стримували тут частини та підрозділи Червоної Армії, які намагалися вийти з оточення. Треба добре відпрацювати квадрат, адже
поблизу вогневої точки, можливо, знайдемо
стихійне поховання. Як правило, полеглими
на полі бою тоді опікувалися місцеві жителі,
самотужки хоронили солдатів в тих же вирвах від снарядів та бомб, траншеях і окопах. На жаль, свідків тих подій стає все менше, отож встановити такі місця вкрай важко.
– Олександре, вибач за, можливо, нетактовне запитання… Чому тебе захопила
саме пошукова діяльність? Інші чоловіки
у вихідні люблять посидіти з вудочкою на
березі річки, врешті-решт, розслабитися
на дивані перед телевізором, а ти після
напруженого робочого тижня їдеш сюди.
– Вінцем ось таких виходів інколи є віднайдені останки радянського воїна. Повір,
це – найкраща винагорода для пошуковця.
Адже ми повертаємо людину із небуття.
– Але ж не завжди вдається ідентифікувати загиблого
– На жаль… Таких випадків на моїй
пам’яті мало, однак ми не розділяємо останки солдатів на тих, особу яких вдається
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встановити, і тих, хто буде похований як невідомий. Головне для нас – віддати воїнам
останню шану, провести, як-то кажуть, в
останню дорогу з належними почестями.
– Тобто ти поділяєш думку, що війна не
закінчена доти, доки не буде похований
останній її солдат...
– Судячи з того, що кожного року ми знаходимо десятки наших солдатів, війна для нас
закінчиться не скоро. Однак головне не кількість похованих, а дещо важливіше. Адже не
одними пошуковими роботами ми живемо…

ІЗ ДОСЬЄ ЖУРНАЛУ «КОРДОН»:
Тарасюк Олександр Петрович – заступник голови Українського фонду
пошуку «Пам’ять», член ради Київського
міського історико-патріотичного клубу
«Пошук», командир спеціальної пошукової групи «Перемога», член громадської
організації «Товариство ветеранів розвідки ВМФ». Веде цілеспрямовану роботу по збереженню і розвитку громадських музеїв у школах та установах як
найбільш масових і доступних осередків
патріотичного виховання молоді. Постійно поповнює музейні експозиції. Нагороджений грамотою Верховної Ради
України, відомчою медаллю «За сприяння в охороні державного кордону» та
іншими громадськими відзнаками.

– Мені відомо, що ваші пошуковці досить плідно співпрацюють з сестрами Спасо-Преображенської обителі милосердя.
– Це справді так. У нас склалися теплі
стосунки з настоятельницею Спасо-Преображенської обителі сестрою Вікторією. А
головне те, що саме на території обителі ми
вже традиційно з відповідними почестями
та за християнськими традиціями хоронимо бійців, яких знаходимо в навколишніх
лісах. З кожним роком братська могила
розростається. Сестри доглядають за нею,
а також моляться за упокій душ загиблих.
– А як виникла ідея перепоховання солдатів саме на території Спасо-Преображенської обителі?
– Це не інакше як промисел Божий. Чотири роки тому ми мали певні проблеми
– не могли достукатися, як-то кажуть, ані
до душ чиновників, ані до їхніх дверей.
Справа в тому, що ми підняли на території
Вишгородського району останки 65 бійців
Червоної Армії, які, звичайно ж, потребували захоронення. Однак на наше прохання виділити для цього місце чиновники
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Починаючи з 2005 року пошукові групи УФП «Пам’ять» здійснили пошук та перепоховали останки 530 воїнів Червоної Армії.
За період пошукової діяльності у складі СПГ «Перемога»
та СПГ імені генерала Ватутіна членами пошукових груп передано органам МНС більше 3100 вибухонебезпечних знахідок.

відповідали дружнім мовчанням. І тут на
допомогу прийшла вища сила. Я гадаю, це
не випадково. Як би там не було, а в квітні
того ж таки 2008 року ми виїхали на свої
пошуки поблизу хутора Суха, що неподалік
Спасо-Преображенської обителі,і знайшли
в окопі останки жінки, можливо, санітарки.
День, можна сказати, закінчувався вдало.
По дорозі зайшли до господарства СпасоПреображенської обителі. До нас вийшли
сестри, і ми розговорилися. Виявилося,
що на території їхньої обителі є братська
могила, за якою вони доглядають. Ми розповіли про свою пошукову роботу, а також
про свої біди з приводу неможливості перепоховання знайдених на полі бою останків. Сестра Антоніна, так вона назвалася,
запропонувала підхоронити їх у них. Ось
так ми вирішили свої проблеми. Як після
цього не вірити в промисел Господній?..
– Пошукові роботи зазвичай пов’язані
з певним ризиком для життя, адже на
місцях боїв залишилося багато небезпечних сюрпризів.
– З вибухонебезпечними предметами
ми не «експериментуємо». Після черго-
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вого дня пошуків викликаємо фахівців з
МНС, які забирають для подальшого знищення всі ці «іграшки».
– Олександре, впевнений, на пам’яті у
тебе не один цікавий випадок, пов’язаний
з пошуковою практикою?
– Дійсно, набереться декілька цікавих,
які навіть можуть слугувати сюжетом для
написання повістей, а то й романів. Ось, наприклад, років зо три тому хлопці з пошукового загону «Рубіж», де командиром мій
товариш Юрій Савченко, на Букринському
плацдармі підняли останки радянського солдата. Зазвичай вони не піддаються
ідентифікації. Адже солдат загинув восени 43-го і тому посмертного медальйона
поряд з ним не могло бути: у 1942 році їх
відмінило керівництво Червоної Армії. Та
за щасливим збігом обставин пошуковцям все ж вдалося їх ідентифікувати. І ось
чому. Під час ексгумації в кишені загиблого
знайшли судову повістку, у якій окупаційна
влада наказувала йому терміново з’явитися
до комендатури, щоб свідчити в якійсь там
справі. На жаль, не вдалося розпізнати всі
літери, але найголовніше пошуковці про-

читали – ім’я та прізвище загиблого. Ним
виявився Петро Мовчан із села Строкова.
Реконструйовані в ході пошуку події,
характер смертельного поранення та інші
малозначущі, на перший погляд, деталі дозволили з певною імовірністю провести,
скажемо так, «часову розвідку» і відтворити
останні хвилини життя Петра Мовчана. Скоріше за все, загиблий на полі бою солдат був
кулеметником, бо поряд з ним знаходилися
диски до кулемета системи «Дегтярьов». Однак для повноти інформації і відтворення
реальних подій, які відбулися на березі Дніпра восени 43-го треба було знайти рідню
солдата. Завдання просто нереальне.
– Але ж дива трапляються, чи не так?
– Так, це саме той випадок. Справа в
тому, що останки воїна були знайдені між
селами Переяслав-Хмельницького району Ходорів та Балико-Щученка. Методом
опитування з’ясували, що загиблий солдат
є уродженцем села Строкова цього ж таки
району. Саме після його звільнення восени
43-го Петра Мовчана та його односельців
призвав до лав Червоної Армії польовий
військкомат, який мав такі повноваження.

6/2011

– Тобто Петра Мовчана та його односельців можна вважати «чорними піхотинцями», або «чорносвитниками»?
– Саме так. Після такого «призову», як
правило, людей кидали відразу в бій, даючи зрозуміти, що вони мають спокутувати
свою провину за знаходження на окупованій території. Та повернемося до пошуку, який, на щастя, виявився плідним.
З’ясувалося, що в селі Строкова, звідки
було призвано загиблого, мешкають його
діти – сини Олексій та Микола. Саме старший з них семидесятидворічний Олексій
Петрович розповів, що мати двічі носила
батькові їсти до місця дислокації частини.

А коли пішла втретє, то чоловіка вже не
було: форсувавши Дніпро, він загинув на
Букринському плацдармі.
– Отже, Петро Мовчан загинув через
декілька днів після призову недалеко від
своєї рідної домівки…І весь цей час його
рідні й близькі не знали, де його могила?
– В уявленні пересічного громадянина
місце поховання – це могильний пагорб.
Насправді ж місцем поховання солдатів
під час війни слугувала вирва від снаряду, окоп, траншея або й просто невелике
заглиблення. Однак часто тіла загиблих
лежали просто неба…

– Давай повернемося до Петра Мовчана...
– Олексій Петрович розповів нам, як восени 1943-го проводжав батька на фронт
і, мабуть, передчуваючи, що не побачить
його вже ніколи, спочатку міцно обхопив
його за шию, а коли мати забрала його з
рук, довго тримався за батькову ногу, не
відпускаючи. А потім семирічний Олексій
стояв край села, вдивляючись у темінь
ночі, куди назавжди пішов його батько.
В серпні 2008 року громада села Строкова
проводжала свого солдата Петра Мовчана в
останній путь. Цікаво, що його дружина, яка
чекала чоловіка все життя, перед смертю, а
це сталося в 2001 році, сказала своїм синам:

Всі предмети, які
згодом стають
основою експозицій, мають
бути знайдені
під час пошукових робіт. Намагаюсь також
дотримуватися
правила щодо
прив’язки цих
предметів до відповідного місця.
6/2011
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Важливо, що кожна інсталяція може бути рухомою.
Деталі не просто викладені на вітрину, а й досить міцно,
за допомогою спеціального кріплення, зафіксовані на ній.
Окрім того, кожна з вітрин має спеціальний чохол-сумку,
щоб її можна було переносити.

Олександр Тарасюк брав активну участь у створенні шкільних музеїв у Києві — «Державна прикордонна служба України» ( школа № 8), «Північний сектор Київського
укріпленого району» (школа № 239), «Київ — місто-герой» (школа № 29). Окрім того,
група «Перемога» незмінно поповнює їх новими експонатами. Олександр Тарасюк
є автором пересувної музейної експозиції «Протистояння», плідно співпрацює з
Національним комплексом «Музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.»,
Центральним музеєм Державної прикордонної служби України, Національним музеєм-заповідником «Битва за Київ в 1943 році».

«Повернеться ваш батько, поховайте його
поряд зі мною…» Він провернувся через 65
років… Старший син власноручно зробив домовину для батька, а на обійсті молодшого організували проводи. Поховали його, як заповіла мати, поряд з нею на сільському цвинтарі.
– Тепер їх вже ніщо не розлучить…
– Ось заради таких хвилин варто терпіти
всі ті труднощі, про які ми говорили на початку. Як-то кажуть, і піт, і криваві мозолі,
і набридливих комарів, і навіть людську
байдужість…
– Олександре, знаю, що, окрім пошуку, вінцем якого стають вже традиційні перепоховання загиблих воїнів,
зокрема на Київщині, ти ще займаєшся музейно-експозиційною роботою.
Звідки таке захоплення?
– Під час пошукових робіт ми знаходимо певну кількість предметів, які є відголосками війни. Спочатку все це за відповідними актами передавалося до музеїв.
Однак розраховувати на те, що всі наші
артефакти потраплять до музейних екс-
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позицій, не доводилося. Чому? Та тому що
навіть невеликий іржавий осколок треба
довести до ладу, щоб він став експонатом.

зволяє тому ж екскурсоводу після відповідної теоретичної підготовки цікаво розповісти про ту чи іншу подію.

– Добре знаючи, що навіть невеличкий осколок чи гільза можуть стати
цікавим ілюстративним матеріалом
для музейної композиції, пропоную
тобі розкрити таємниці створення
інсталяцій, якими ти займаєшся вже
понад п’ять років.
– Ну, по-перше, при створенні інсталяцій маю декілька незмінних принципових
позицій. Всі предмети, які згодом стають
основою експозицій, мають бути знайдені
під час пошукових робіт. Намагаюсь також
дотримуватися правила щодо прив’язки
цих предметів до відповідного місця. Так,
під час роботи над інсталяціями «Окуніновський плацдарм», або «Уманське
оточення», намагався використовувати
матеріали, знайдені під час експедицій,
зокрема на тому ж таки Окуніновському
плацдармі, чи під час відвідин «Зеленої
брами». По-друге, інсталяція обов’язково
має нести змістове навантаження. Це до-

– Тобто твої інсталяції слугують таким собі поглибленим ілюстративним
матеріалом…
– У будь-якому разі намагаюся робити
саме так, щоб вони мали історично-тематичну спрямованість.

Деталі не просто викладені на вітрину, а й
досить міцно, за допомогою спеціального
кріплення, зафіксовані на ній. Окрім того,
кожна з вітрин має спеціальний чохолсумку, щоб її можна було переносити.

стендова частина експозиції – вона тканева
і встановлюється на спеціальних напольних
стійках, так званих павуках. Інформаційна
частина присвячена подіям 1941–43 років,
що відбувалися на околицях Києва.

– Тобто своєрідний музей на колесах?
– Саме так. Я прихильник нових форм,
скажімо так – музейно-просвітницької
роботи. Моя виставка «Протистояння» побувала в кількох музеях, окрім того, разом
з нею я відвідував київські школи, беручи
участь в уроках мужності. І ось що приємно: вона завжди викликала цікавість.

– Як ти ставишся до приватних колекціонерів та музеїв?
– З повагою. Адже ці люди зберігають
для нащадків просто унікальні історичні
раритети. Окрім того, вони постійно поповнюють свої колекції. Що стосується приватних музеїв, то, на мій погляд, вони мають
право на існування поряд з відповідними
державними музейними установами. Адже,
наприклад, Третьяковська галерея була започаткована купцем Павлом Третьяковим, а
Ермітаж в Санкт-Петербурзі розпочинався
з колекції, яка належала російській імператриці Катерині II. Через деякий час ці

– Скільки на сьогодні ти маєш готових
інсталяцій?
– На даний час – 33 інсталяції, загальна
довжина робіт близько 27 метрів, вага приблизно 500 кілограмів. Крім того, існує ще

колекції унікальних зібрань стали державними музеями світового значення. Переконаний, прийде час, коли наша держава
стане справжньою музейною меккою.
– Які творчі плани ти намагаєшся реалізувати сьогодні?
– Сьогодні в роботі експозиція «Подвиг
православного народу у Великій Вітчизняній війні», який планується відкрити на
території Спасо-Преображенської обителі
милосердя в спеціально обладнаному для
цього приміщенні. А ще продовжуються
роботи над експозицією, яка має назву
«Пінська воєнна флотилія», що в селі Ладинка Чернігівської області.
Розмову вів Олександр ФИЛЬ,
начальник Центрального музею
Держприкордонслужби України

– Скільки часу ти витрачаєш на виготовлення однієї інсталяції?
– Від кількох тижнів до кількох місяців.
Це залежить від багатьох факторів. Інколи довершеність роботи залежить від
однієї, на перший погляд, малозначущої
деталі. Ти чекаєш на неї тиждень, другий,
третій... І ось вона потрапляє тобі до рук,
і робота отримує логічне завершення!
– І переміщується до музею…
– Звичайно, вдома я її довго не тримаю.
Мені цікаво, як відреагують на нову роботу відвідувачі виставки. Важливо, що
кожна інсталяція може бути рухомою.
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