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На засіданні Колегії Державної
прикордонної служби України
13 грудня 2012 року затверджено основні
напрями діяльності та подальшого
розвитку відомства на 2013 рік.

ГОЛОВНА МЕТА – якісне виконання завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою, Урядом
України, з питань прикордонної безпеки, протидія організованій злочинності в умовах запровадження
нового Кримінального процесуального кодексу України, початок реалізації третього етапу Концепції
розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, продовження виконання
Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону
на період до 2015 року», Концепції інтегрованого управління кордонами.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ:
І. СЛУЖБА – ІННОВАЦІЇ, ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ. Удосконалення інтегрованої системи охорони державного кордону. Впровадження сучасних прикордонних технологій та інноваційних підходів управління службою. Подальше спрощення прикордонних формальностей для учасників міжнародного руху. Нарощування оперативної складової в охороні державного кордону.
ІІ. ПЕРСОНАЛ – ПАТРІОТИЗМ, ВЗІРЦЕВІСТЬ, ВАРІАТИВНІСТЬ РОТАЦІЇ ТА СЛУЖБОВОГО ЗРОСТАННЯ. Реалізація завдань,
визначених Президентом України щодо ефективної протидії корупційним проявам, підтримання правопорядку та дисципліни у відомстві. Дотримання норм поведінки визначених законодавством особами, уповноваженими на виконання
функцій держави. Розробка та впровадження сучасних технологій управління персоналом на основі професійних компетентностей.

Д

ІІІ. ЗАКОННІСТЬ – ФАХОВІСТЬ, ГУМАННІСТЬ, СКООРДИНОВАНІСТЬ, ПРАВОВА КУЛЬТУРА. Дотримання прав і свобод людини у сфері службової діяльності, гуманного ставлення до затриманих осіб та законності дій персоналу під час виконання
правозастосовних функцій. Нарощування оперативної складової у сфері практичної реалізації положень нового кримінального процесуального законодавства. Якісне впровадження норм Кримінального процесуального кодексу України.

ержавна прикордонна служба України за останнє десятиріччя пройшла великий, непростий, але успішний шлях. На основі Прикордонних військ створена
принципово нова правоохоронна структура спеціального призначення.

ІV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – ДОВІРА, ПАРТНЕРСТВО, ПРАГМАТИЗМ. Розвиток прикордонного співробітництва.
Активізація договірно-правового оформлення державного кордону. Залучення міжнародної технічної допомоги. Практична реалізація міжнародних аспектів інтегрованого управління кордонами.

Завдання, що сьогодні стоять перед вами, шановні прикордонники, мають не
менше значення. Ви маєте підвищити безпеку державного кордону. Водночас,
і це – моя принципова позиція, мають бути забезпечені інтереси людей,
законослухняних громадян як України, так і інших держав, для яких кордон має
залишатися прозорим, а його перетинання – зручним та комфортним.

V. ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – ЕФЕКТИВНІСТЬ, РАЦІОНАЛЬНІСТЬ, ЕКОНОМІЯ, КОНТРОЛЬ. Створення ефективної системи матеріально-технічного забезпечення та раціонального вдосконалення інженерного облаштування державного кордону. Продовження переоснащення відділів прикордонної служби, яке спрямоване на економію ресурсів. Оновлення
прикордонної авіації та корабельно-катерного складу Морської охорони. Забезпечення якісного внутрішнього аудиту
виконання бюджетних програм і програм розвитку.

Слід збільшувати потенціал протидії міжнародним кримінальним угрупованням. На прикордонниках лежить значна доля відповідальності у боротьбі
з наркотрафіком, нелегальною торгівлею зброєю, розповсюдженням радіоактивних та інших небезпечних матеріалів, незаконною міграцією.

VІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ – СТАБІЛЬНІСТЬ, ГАРАНТІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ. Забезпечення законних прав персоналу на правовий
і соціальний захист. Поглиблення диференціації грошового забезпечення військовослужбовців залежно від ступеня навантаження. Покращення умов службової діяльності та побуту прикордонників. Створення умов для можливості вибору
та службового зростання.
VІI. ВІДКРИТІСТЬ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА – ПРОЗОРІСТЬ, ОПЕРАТИВНІСТЬ, АВТОРИТЕТ. Поглиблення взаємодії з громадянським
суспільством на засадах прозорості та відкритості діяльності відомства для демократичного цивільного контролю, доступу до публічної інформації. Підтримання високого авторитету Державної прикордонної служби України у українському
народі та забезпечення суспільної підтримки її службової діяльності.

Президент України В.Ф. Янукович
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Аналізуючи здобутки відомства
та розглядаючи перспективи наступного року, ми звернулися із
запитаннями, які найбільше цікавлять наших читачів, до Голови Держприкордонслужби генерала армії
України Миколи ЛИТВИНА.

Микола ЛИТВИН:

«ГОРДІСТЬ СЛУЖБОЮ, ЗМІЦНЕННЯ
КОРПОРАТИВНОСТІ – ЗАВДАННЯ
КОЖНОГО ПРИКОРДОННИКА»

– Миколо Михайловичу, перше
запитання стосуватиметься наради
Президента України з представниками Збройних Сил та правоохоронних структур України, на якій із вуст
Глави держави прозвучали слова,
що на силовий блок чекають зміни:
неефективні структури будуть скорочені, а ефективні – посилені. Якою
на даному етапі є оцінка розвитку
Держприкордонслужби з боку керівництва держави і чи зміниться роль
та місце нашого відомства в системі
правоохоронних структур?
– Найбільш вичерпну оцінку діяльності прикордонного відомства
Президент України дав під час зустрічі з персоналом ДПСУ з нагоди Дня
прикордонника. Він чітко визначив
роль і місце Державної прикордонної служби та високо оцінив результати її діяльності. Що стосується нещодавніх заходів, які, безумовно, не
залишаються поза увагою нашого
персоналу, то ніщо не стоїть на місці,
й питання розбудови та реформування є постійним напрямом діяльності
будь-якого керівництва і в межах відомства, і на найвищому державному
рівні. Так чи інакше подальші зміни
матимуть системний характер. Для
Держприкордонслужби у цьому процесі головне – виконувати свої завдання та функції, що не дублюються
іншими відомствами на тому рівні,
якого вимагає держава.
– З 20 листопада почав діяти новий Кримінально-процесуальний
кодекс України, який вимагає від
усіх учасників кримінальної юстиції
серйозної підготовки. Наскільки відомство готове працювати у рамках
нового законодавчого поля?
– Робота ведеться планомірно,
хоча, на мою думку, новий закон потребує певних доопрацювань. І вони,
імовірно, найближчим часом будуть
внесені у вигляді змін, адже прикордонники повинні проводити досудове слідство за статтями, що стосуються незаконного перетинання
державного рубежу, підробки паспортних документів, які виявляються
в пунктах пропуску на державному
кордоні. Враховуючи ситуацію, у

2012-й рік для Державної прикордонної служби України пройшов під гаслом: «Законність, безпека, культура, комфорт». Персонал прикордонного відомства працював над формуванням сучасного правоохоронного
органу європейського типу, успішно виконував завдання, визначені Президентом України, Верховною Радою та Урядом щодо забезпечення національної безпеки на кордоні, на відмінно справився з роботою під час
проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Разом з
тим відомство продовжило реалізацію другого етапу Концепції та Програми розвитку Держприкордонслужби України на період до 2015 року
а також Концепції інтегрованого управління кордонами. Відтак, прикордонники дійсно мають чим пишатися.
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якій відомство опинилося на даний
момент, ми відпрацювали всі міжвідомчі документи – накази, інструкції.
Це дає можливість повноцінно виконувати свої функції, особливо що
стосується дій оперативного блоку.
На основі Департаменту оперативної
діяльності та його структурних організацій по всій вертикалі створено
самостійні підрозділи, які займатимуться питаннями кримінального
провадження за тими статтями, що
стосуються Державної прикордонної
служби. Наразі вирішуються питання повного укомплектування нових

Хотілося б,
щоб наші
люди переймалися результатами своєї
роботи, тільки
тоді можна
говорити, що
ми виконуємо
свою місію.
штатів, навчання особового складу та
організації взаємодії зі Службою безпеки, МВС і в деяких питаннях з Податковою службою. Наразі жодних
непорозумінь не виникає, але наша
перспектива – це ведення самостійних слідчих дій у питаннях компетенції Держприкордонслужби.
– Нещодавно розпочалася демаркація сухопутної ділянки українсько-російського кордону. Якими
є Ваші очікування щодо реалізації
цього процесу та прогнози відносно
його тривалості?
– Це історична віха, адже Угода
між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав і
регулювання відносин власності підписана ще 15 січня 1993 року, перше
засідання Змішаної Українсько-Російської комісії по співробітництву, на
якому розглядалося питання делімітації, відбулося 20 березня 1996-го.
Сьогодні здійснюється практичне
втілення багаторічної роботи – винесення лінії державного кордону

на місцевість, і це дуже важливо.
Відомство – активний учасник цього
процесу, але головним розпорядником у даному питанні є Міністерство
закордонних справ. Тож що стосується перспектив завершення демаркації, то їх краще знають саме фахівці
МЗС. Щоправда, прикордонники зробили все для успішного проведення
цих робіт, підготували все необхідне,
тому жодних затримок з нашого боку
в цьому процесі не буде.
– У ході реформування системи охорони державного кордону
сьогодні ДПСУ підійшла до питання перегляду завдань, що стоять
перед мобільними підрозділами.
Вже розроблена нова інструкція,
яка найближчим часом буде зареєстрована в Міністерстві юстиції. Як
вплинуть нововведення на роботу
цієї правоохоронної ланки?
– Упродовж всієї історії появи та
розбудови даної складової нашої
Служби вона постійно перебуває у
процесі вдосконалення – і в питаннях
чисельності, і в структурі підрозділів,
і, безумовно, у завданнях, які вони
виконують. Кордон – це система, яка
потребує гнучкого підходу до формування структури та завдань всіх підрозділів, тим більше, якщо йдеться
про мобільні. Сьогодні ми йдемо шляхом удосконалення, щоб вони могли
виконувати завдання щодо посилення охорони кордону, участі у безпековій складовій, приділяємо велику
увагу їхній професійній підготовці,
залучаючи для цього експертів з інших правоохоронних структур нашої
держави та з прикордонних відомств
країн ЄС, зокрема Польщі. Головна
ідея – підвищити професійний рівень даної категорії персоналу саме
у прикордонних правоохоронних
питаннях, а не готувати загони спеціального призначення для виконання
широкого кола завдань.
– 2012-й позначився активною
співпрацею Держприкордонслужби
з її зарубіжними партнерами, зокрема під час проведення в Україні та
Польщі Євро-2012, успішно реалізовано спільну операцію «Eurocup»,
розвивається взаємодія на українсько-російському кордоні. Які перспективи цього напряму діяльності у
наступному році?
– Вже кілька років поспіль ми
вписуємо до пріоритетних напрямів
розвитку саме міжнародне співробітництво. Окрім роботи головних при-
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з перших вуст
кордонних уповноважених, прикордонно-представницької роботи, ДПСУ
розширює горизонти співпраці у рамках проектів міжнародної технічної
допомоги, які посилюють потенціал
відомства, покращують його оснащеність і спроможність виконувати завдання. Вісімнадцять проектів, які реалізовувалися упродовж цього року,
дали нам можливість забезпечити підрозділи охорони кордону технікою на
загальну суму 260 млн гривень. Інший
напрям співпраці – навчання нашого
персоналу у рамках міжнародних семінарів, тренінгів, а також зустрічей
для обміну досвідом.
Так чи інакше жоден міжнародний
проект не проходить сам собою. Його
реалізації передує довготривала
підготовча робота, тож у наступному році ми продовжимо діяльність у
цьому напрямі. На часі робота при-

з перших вуст
– Наразі лише розпочато роботу
над її створенням. Для підготовки
певної концепції нам потрібно вивчити та проаналізувати досвід силових
структур України, досвід наших зарубіжних колег. Систематизувавши всю
отриману інформацію, визначена група офіцерів підготує концептуальний
документ, який окреслить конкретні
завдання у цьому напрямі діяльності. Але вже сьогодні можна сказати,
що нова система базуватиметься на
принципах децентралізації, буде переглянуто сам підхід до питання забезпечення особового складу. Якщо нам
вистачить ресурсів, то ми зможемо
розглянути один із принципів, за якими працюють правоохоронці європейських країн, коли, скажімо, людина,
прийшовши на службу, один раз отримує все необхідне речове майно, а надалі їй надається лише грошова ком-

до Мінфіну. Але є розуміння ситуації, яка складається в нашій державі.
Безумовно, на даному етапі капітальних видатків не буде. Щоправда, за
поточний 2012-й з бюджетом такого
ж рівня Держприкордонслужбі вдалося серйозно підійти й до питання
житлового та спеціального будівництва. Здійснюються роботи на 23-х
об’єктах, 12 з яких до кінця року
вводяться в експлуатацію. Запитань
до бюджету наступного року багато.
Хотілося б, щоб він був більшим, але
на даний момент навряд чи вдасться
щось змінити. Тому в Адміністрації
вже сьогодні створено робочу групу,
яка працюватиме над якомога раціональнішим використанням коштів.
Буде серйозна економія ресурсів,
зокрема переглянемо питання комплектування особовим складом, зважено підходитимемо до державних

Враховуючи
інфляційні
процеси у
країні 2013-го
ми плануємо
збільшення
грошового
забезпечення
і для військовослужбовців,
і для працівників.
кордонників над спільною програмою «Польща – Білорусь – Україна»,
за якою планується облаштування
дев’яти підрозділів охорони кордону.
Окрім того, вже підписано план співробітництва на період до 2015 року з
агенцією FRONTEX.
– Серед основних напрямів діяльності та подальшого розвитку
Держприкордонслужби окремим
завданням на 2013 рік є створення сучасної інтегрованої системи
матеріально-технічного забезпечення. У чому її сутність і чим зумовлена необхідність її розробки
та впровадження?
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пенсація і можливість самій обирати,
що з речей треба оновити. Звичайно,
аби така система працювала, треба докласти чималих зусиль і залучити додаткове фінансування.
– До речі, стосовно фінансування.
Сьогодні ми вже бачимо цифри Державного бюджету на 2013 рік. Наскільки розміри запланованих асигнувань на Держприкордонслужбу
відповідають потребам відомства?
– Рішення прийнято, і ми повинні його виконувати. Бюджетом на
2013 рік передбачено 2 млрд 606 млн
гривень, або 47,2% від потреби, закладеної у бюджетному запиті ДПСУ

корективи це вносить у роботу прикордонників?
– Зміни, безперечно, будуть кардинальними, адже, рахуйте, в усіх пунктах пропуску відомству необхідно
встановити відповідне обладнання
для зчитування даних з біометричних
документів та передачі їх в автоматизованому режимі до баз даних. Ми
не сиділи склавши руки і на сьогодні
вже знаємо напевне, яке устаткування нам потрібне та яким чином воно
працюватиме, тому зараз виконуватимуться завдання щодо закупівлі
даного обладнання та його монтажу.
Певний обсяг бюджету для цих потреб визначено. Наразі окрема робоча група працює над конкретизацією
наших вимог у даному питанні. Що
стосується підготовки персоналу до
роботи в нових умовах, то тут жодних
проблем не виникне. Будуть внесені
певні зміни до навчальних програм,
а також підготовлені програми окремих курсів. Зрештою, нові прилади
працюватимуть в автоматичному режимі, тож вони лише полегшать роботу правоохоронців.

закупівель, встановимо певні ліміти
у використанні комунальних систем.
Розуміючи проблеми, ми в жодному разі не втрачаємо оптимізму. Тим
більше, є усі шанси, що за результатами роботи економіки країни у першому кварталі 2013-го державні видатки можуть бути переглянуті. Час
покаже, як зміниться ситуація, але ми
робитимемо все для того, щоб успішно завершити розпочаті ініціативи.

– 2012 рік позначився неординарними подіями у питанні оновлення
корабельно-катерного складу Морської охорони Держприкордонслужби: став до строю перший український катер типу «Орлан» та чотири
малих катери UMS-1000, закладено
будівництво корабля типу «Корал».
Чи не завадить успішній реалізації
програми оновлення обмежене фінансування?
– Справді, здобутки у цьому напрямі свідчать про чітке та планомірне виконання існуючої концепції.
Перший головний катер пройшов усі
необхідні випробування та отримав
схвальні відгуки фахівців. Ми заклали кошти на будівництво другого,
адже якщо процес розпочався, то він
має бути безперервним. Це дозволить
здешевити всі наступні катери такого
типу. Дозамовили ще чотири катери
UMS-1000. Ритмічне виконання цієї
програми дозволить нам змінити старі, незграбні, неповороткі, затратні
плавзасоби на нові економічні ефективні зразки, які сформують сучасну
продуктивну систему.

– Нещодавно прийнято Закон
України «Про єдиний державний демографічний реєстр», який фактично
передбачає введення біометричних
паспортних документів громадян. Які

– Фонд заробітної плати на наступний рік дещо збільшується. На
яке зростання грошового забезпечення може розраховувати особовий
склад Держприкордонслужби?
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– Упродовж останніх років прикордонники вже звикли до підвищення
зарплат, адже минулого року розмір
грошового забезпечення зростав двічі, в цьому – один раз. Але на кінець
року відомству вдалося дещо заощадити, і увесь персонал – від центрального апарату до відділу прикордонної
служби – отримав премію у розмірі ще
однієї місячної зарплати. Враховуючи
інфляційні процеси в країні 2013-го,
ми плануємо збільшення грошового забезпечення і для військовослужбовців,
і для працівників. Для цього ще на початку нового року ми повинні чітко знати, які посади у відділах, загонах, регіональних управліннях та адміністрації
не комплектуються, скільки ми реально
можемо призвати персоналу на службу

Час покаже,
як зміниться
ситуація,
але ми
будемо робити
все для того,
щоб успішно
завершити
розпочаті
ініціативи.

за контрактом. Немає бездумних дій,
кожен крок прораховується наперед з
огляду на наявне фінансування. Відтак
наступного року зменшиться кількість
добору контрактників, меншою буде
й чисельність курсантів першого курсу Національної академії ім. Богдана
Хмельницького. На сьогодні проблеми
з офіцерами у нас немає, адже кадрова система Держприкордонслужби є
доволі гнучкою. За цей рік половина
персоналу, відібраного для служби за
контрактом, – це люди з вищою освітою, які за потреби можуть направлятися на спеціальні курси до Академії
та отримувати офіцерські звання для
подальшого проходження служби на
відповідних посадах.
– Вже традиційно наше спілкування відбувається напередодні
новорічних свят, тож, завершуючи
інтерв’ю, що б Ви побажали всьому
особовому складу Держприкордонслужби у прийдешньому році?
– Хочеться побажати, щоб персонал відомства у 2013 рік дивився з
оптимізмом у майбутнє. Кожен прикордонник на своєму місці повинен
робити ту справу, якій присвятив
своє життя, і досягати на цій ниві
найвищих здобутків. Гордість своєю
службою, зміцнення її корпоративності – завдання кожного прикордонника. Хотілося б, щоб наші люди
переймалися результатами своєї роботи, тільки тоді можна говорити, що
ми виконуємо свою місію.
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ТРАНШ

UNIQUE 2012

УНІКАЛЬНОГО

ДОСВІДУ

2013-й увійде в сучасну історію України як рік унікального
досвіду. Прагнення показати
світові нове обличчя нашої
держави спонукало акумулювати максимум ресурсів
та зусиль, щоб довести – ми
не дарма обрали шлях євроінтеграції і вже зовсім скоро
досягнемо мети. Однією із
найвагоміших складових
цього твердження стали
здобутки Державної прикордонної служби України, яка в
повному обсязі виконала поставлені перед нею завдання
і забезпечила безперебійну
роботу системи прикордонного контролю у режимі підвищеного навантаження під
час проведення в Україні та
Польщі чемпіонату Європи з
футболу. Відтак, аналізуючи
діяльність ДПСУ впродовж
2012 року, мимоволі хочеться поділити рік на «до» та
«після» Євро. Щоправда, на
подив скептиків, проведення
чемпіонату стало не закінченням чогось грандіозного,
а початком нового етапу розвитку Української держави
та її невід’ємної складової –
прикордонного відомства.
10
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СПРОЩЕННЯ + ПРИСКОРЕННЯ = ЯКІСТЬ

Р

азом з виходом на фінішну пряму
у питаннях підготовки до Євро–2012
для Держприкордонслужби України початок року позначився активізацією
законотворчості у сегменті прикордонних
питань. Зокрема, Верховна Рада України
ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних
засобів і товарів на
українсько-російському державному кордоні». Головним завданням цього документа
стало створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення
спільного контролю. Зокрема,
дана Угода зарегламентувала спільний
контроль в автомобільних і залізничних

8/2012

пунктах пропуску через кордон, а також
під час руху пасажирських потягів між
ними. Відтак, відповідні структури отримали можливість здійснювати спільний
конт-роль у повному обсязі: в пункті пропуску через кордон на території держави однієї Сторони та в пунктах пропуску
через кордон на території обох держав.
При цьому контрольні органи країни виїзду здійснюють контроль на території держави
в’їзду, а у разі пасажирського залізничного
сполучення – під час руху
в пасажирському потязі
на прикордонних перегонах або на території
держав обох Сторін із
прерогативою здійснення
контролю в’їзду на територію
кожної з держав Сторін з повною
або частковою передачею повноважень із здійснення контролю виїзду конт-

рольним органам
держави іншої Сторони. Тож, відповідно до Угоди, Сторони на підставі окремих
письмових домовленостей і відповідно
до законодавства кожної з держав мали
визначити місця та обсяги, у яких контрольні органи здійснюватимуть контроль
на території держави однієї Сторони чи
держав Сторін, у тому числі зі здійснення
переданих повноважень.
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ЄВРОфорум
Найбільш масштабним
заходом у процесі підготовки
відомства до роботи в режимі
проведення «Євро–2012»
по праву можна назвати
міжнародну конференцію,
головними організаторами якої
стали
Держприкордонслужба
України
та місія
EUBAM.
Головною
темою
заходу була
діяльність правоохоронців різних країн під
час проведення спортивних
заходів такого масштабу.
У форумі взяли участь
керівники ДПСУ та EUBAM,
представники центральних
органів виконавчої влади
України, прикордонних і
поліцейських відомств ба-

гатьох країн, Європейської
агенції FRONTEX, представництва Європейської Комісії
та дипломатичних представництв іноземних країн.
Протягом двох днів учасники форуму обговорювали
актуальні питання
організації
пропускних
операцій,
безпекової
складової
у пунктах
пропуску,
прикордонних смугах і
контрольованих прикордонних
районах. Не менше
уваги було приділено і
питанням оптимізації прикордонних та митних процедур, розгляду проблем,
які виникають на кордоні,
а також досягненням у підготовці України та Польщі
до футбольного чемпіонату
Європи 2012 року.

ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМ

ЕТАЛОН ДІПС
За вагомі результати в протидії порушенням прикордонного законодавства України та
сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків кращим дільничним інспектором
Держприкордонслужби за підсумками минулого року визнано
старшого сержанта Михайла
Саклакова (ВПС «Бердянськ»
Азово-Чорноморського РУ.) У
рамках проведення традиційного зльоту кращих представників
даної категорії персоналу прикордонник отримав службовий
автомобіль «Нива Шевроле».
Комплекти ключів та документів
на новенькі позашляховики

вручили і переможцям щорічних змагань ДІПС старшому
прапорщику Сергію Попову,
прапорщикам Олександру Туричу та Сергію Баличеву а також
сержанту Олександру Якимчуку.

ТЕХПАРАД

150 ГОДИН ІНТЕНСИВУ

З

наближенням в Україні та Польщі фінальної частини
чемпіонату Європи з футболу Адміністрація Держприкордонслужби загострила увагу на питанні мовної підготовки персоналу відомства. Загалом заняття у підрозділах охорони
кордону були організовані відповідно до Програми курсу інтенсивного вивчення англійської, затвердженої відповідним наказом АДПСУ. Керівниками їх стали прикордонники, котрі мають
філологічну освіту, а також пройшли курси підготовки мультиплікаторів з англійської мови, що відбувалися на базі Національної
академії ДПСУ. До речі, їх проводили викладачі кафедри перекладу та кафедри англійської мови за сприяння Місії EUBAM і По-

сольства США. Зміст навчального матеріалу був спрямований на
забезпечення персоналу відділів прикордонної служби необхідними знаннями розмовної лексики та професійної термінології,
основами фонетики й граматики для спілкування з іноземцями
під час перевірки документів тощо. Крім того, слухачі опановували навички ведення бесіди у межах професійної діяльності,
вчилися сприймати англійську на слух, а також реагувати на мову
співрозмовника. Основною формою навчання стали практичні
заняття. Тривалість підготовки становила 30 робочих днів, упродовж яких правоохоронцям довелося опанувати програму курсу
інтенсивного вивчення англійської, розраховану на 150 годин.

ЗВАЖАЮЧИ НА РИЗИКИ
Істотне посилення системи
аналізу ризиків та кримінального аналізу Держприкордонслужби стало можливим
завдяки успішній� реалізації�
одного з етапів проекту міжнародної� технічної� допомоги під
патронатом Представництва
ОБСЄ в Украї�ні та за фінансової�
12

підтримки США. Комп’ютерна
техніка й� програмне забезпечення на загальну суму
близько 700 тис. грн., надані
у рамках реалізації� програми, були спрямовані на переоснащення відповідних підрозділів відомства. Окрім того,
у співпраці з представництвом

Указом Президента України створено Комітет з питань реформування правоохоронних органів. Цей консультативно-дорадчий орган при Главі держави сформований з метою усунення
дублювання повноважень правоохоронних органів, оптимізації
їхньої структури і чисельності, чіткого визначення й розмежування
компетенції, підготовки узгоджених пропозицій щодо подальшого
комплексного реформування, підвищення ефективності діяльності
із забезпечення прав і свобод людини. Основними завданнями Комітету є аналіз стану протидії та боротьби зі злочинністю, координації та результатів діяльності цих органів, вивчення й аналіз структури та досвіду діяльності відповідних органів іноземних держав.
Також новостворений Комітет зайнявся підготовкою пропозицій
щодо удосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів України, їх структури та чисельності.

Справжнім подарунком напередодні професійного свята
прикордонників стала урочиста передача відомству великої
кількості нової техніки. За проектом «Постачання патрульних автомобілів Державній прикордонній службі України
(BOMMOLUK-3) Lot1» та програмою «Посилення прикордонного менеджменту на державному кордоні України» до прикордонних підрозділів надійшло 54 позашляховики Land
Rover Defender та 100 Chevrolet Niva, 110 квадроциклів Polaris
Sportsman 500 H.O. Touring, 183 мотоцикли «Піонер», 50 снігоходів Polaris Turbo IQ LX 2012, п’ять автомобілів КамАЗ, десять
тракторів ХТЗ, обладнаних плугами, вісім човнів з алюмінієвим
корпусом UMS 450 DC та один UMS 600 DCAL, а також мікроавтобуси Ford Transit, засоби спостереження, інженерне обладнання, екіпіровка персоналу, серед яких 79 пристроїв нічного
бачення DVS-8, 67 надувних рятувальних та 388 тактичних куленепробивних жилетів DiSi 8298. Надано великий обсяг засобів зв’язку, фото- та відеодокументування, комп’ютерного
обладнання. Основними донорами проектів та партнерами
Держприкордонслужби України виступили Уряд США та Європейська Комісія, з якими прикордонне відомство співпрацює
вже упродовж багатьох років. Загальна вартість отриманого
обладнання склала майже 135 млн грн.

ЄС в Украї�ні, місією EUBAM та
Міжнародною організацією
з міграції� в Украї�ні вдалося
забезпечити підвищення кваліфікації� украї�нських прикордонників шляхом залучення
до ї�хньої� підготовки провідних
експертів правоохоронних
структур Євросоюзу.
8/2012

8/2012
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ВІДКРИВАЮЧИ НЕБО

С

правжнім феєрверком відкриттів ознаменувалося успішне завершення підготовки України до зустрічі фіналу «Євро–
2012». Так, за декілька травневих днів один за
одним запрацювали нові потужні аеровокзали
Львова, Донецька, Києва, відкрито другу чергу
міжнародного автомобільного пункту пропуску
«Ягодин». Тисячі квадратних метрів площі, повноцінна інфраструктура, в десятки разів біль-

ша пропускна спроможність – все це не лише
приємно вразило високопосадовців УЄФА, а й
додало впевненості у можливостях нашої держави, для якої підготовка до важливої спортивної події стала серйозним випробуванням.
Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького отримав новий сучасний термінал з пропускною спроможністю близько 2100
пасажирів на годину. В його будівництво дер-

жава вклала майже 3 млрд грн. Відтак, аби забезпечити його функціонування, напередодні
у Львівському прикордонному загоні створено
оновлений ВПС «Львів – аеропорт», персонал
якого обслуговуватиме 20 маршрутів перевезення пасажирів. Кількість робочих місць для
перевірки документів у новозбудованому терміналі збільшилася до 26 на постійній основі та
до 38 – у разі встановлення трьох додаткових
тимчасових кабін паспортного контролю на
період проведення Євро–2012. Для успішного

виконання поставлених завдань прикордонний
підрозділ забезпечений 30-ма робочими місцями «Інспектор-С», десять з яких мають функцію зчитування біометричних даних та два для
роботи з RFID-картками. Також прикордонники
отримали чотири термінали «Інспектор-П», що
дозволить оформляти пасажирів біля трапу літака та в кабінах трансферного руху.
У Донецьку поряд зі старим аеропортом
зразка 1975 року постав семиповерховий аеровокзал, названий на честь видатного українського композитора Сергія Прокоф’єва. У новому терміналі – найбільшому в південно-східній
Україні (загальна площа 58 тис. кв. м) – потоки
пасажирів розділили на два рівні: відліт та приліт. До послуг подорожуючих тут запрацювали
п’ять посадкових телескопічних трапів із пере-

хідними галереями, якими можна потрапити
безпосередньо на борт літака чи на перони. До
аеровокзального комплексу також увійшли автостанція, паркінги для автомобілів, автобусні
зупинки. Пропускна спроможність міжнародного аеропорту «Донецьк» зросла більш ніж у
десять разів: із 300 до 3100 пасажирів за годину.
Офіційне відкриття нового терміналу міжнародного аеропорту «Київ» стало найвдалішим
прикладом приватного та державного партнерства. Новий термінал площею 14 тис. кв. м оснащений сучасним обладнанням для реєстрації,
контролю й безпеки пасажирів та обробки
багажу. У ньому передбачено окремий зал для
обслуговування осіб, які подорожують бізнескласом та окремий VIP-зал площею 1500 кв. м.
Ще тисячі квадратних метрів займають чотири

ресторани, п’ять барів, три магазини безмитної
торгівлі, дві кімнати матері та дитини, авіакаси, пункти прокату автомобілів, аптечний кіоск
та відділення банку.
Проектна пропускна спроможність терміналу складає близько 400 пасажирів за
годину. Однак у перспективі передбачено
його розширення зі збільшенням пропускної
спроможності до 1500 осіб. На момент відкриття тут запрацювали по п’ять кабін паспортного контролю на приліт та відліт і по
два турнікети з системою по роботі з RFIDкартками. Для прикордонників також обладнано центр управління службою, клас підготовки персоналу, кінологічний відділ, місце
тримання непропущених осіб та кімнату для
відпочинку персоналу.

ПОДАРУНОК ДО СВЯТА

ПРОЕКТНА ПРОПУСКНА
СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРМІНАЛУ
СКЛАДАЄ БЛИЗЬКО

3100

Вперше в Україні термінал
обладнано системою травелаторів —
пасажирських конвеєрів
завдовжки 28–58 м.

ПАСАЖИРІВ ЗА ГОДИНУ

28 травня був відкритий термінальний комплекс
«D» аеропорту «Бориспіль». Символічно, що саме
до Дня прикордонника Україна отримала найбільший
авіаційний пункт пропуску – загальна площа терміналу сягнула 107 тис. кв. м. Він зможе обслуговувати
до 15 млн пасажирів на рік. Вартість проекту із залученням іноземних інвестицій склала 4,8 млрд грн.
В зоні відльоту комплекс вміщує 61 стійку реєстрації, 18 пунктів контролю авіаційної безпеки, 28 кабін
паспортного контролю. Довжина галереї очікування
рейсів складає 870 м. Вперше в Україні термінал обладнано системою травелаторів – пасажирських конвеєрів завдовжки 28–58 м, застосовано новітні технологічні ІТ-рішення у системах відеоспостереження
та управління будівлею. Також комплекс обладнаний
пандусами, ліфтами та ескалаторами для обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями.
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«ТЕНЕТА»
ДУНАЮ

Мережа мобільних прикордонних постів на плавучій
платформі стала істотним
посиленням українського кордону на Дунаї. Вона розширила
можливості правоохоронців
Ізмаїльського загону у боротьбі
з контрабандистами, браконьєрами, переправниками нелегалів та іншими протиправними
елементами. Невеличкі будиночки побудовані на понтонах,
оснащені всім необхідним для
несення служби: обмундирування на різну погоду, засоби
візуального та тепловізійного
спостереження, рятувальне й
штурманське обладнання, засоби пожежогасіння. Функціональність МПП посилюють
катери Морської охорони типу
UMS-600. Створення сітки
мобільних постів стало вимогою
процесу реструктуризації Ізмаїльського прикордонного
загону та Ізмаїльського загону
Морської охорони в один сухопутний з потужною морською
складовою. З огляду на існуючі
загрози прикордонникам слід
забезпечувати постійну присутність на даному сегменті рубежу. Безперервне патрулювання
річки потребує значних витрат
на паливно-мастильні матеріали
та обслуговування техніки, а
берегова лінія у багатьох місцях
непрохідна. Найраціональнішим вирішенням проблеми
стало використання МПП. Відтак, один пост може працювати
в автономному режимі 5–7 діб
зі зміною наряду в кількості
трьох чоловік. Мережа плавучих платформ розміщується так,
щоб забезпечувати суцільне
спостереження за надводною
обстановкою на Дунаї. До того
ж, особливістю МПП є можливість їх переміщення з місця на
місце залежно від прогнозованих правопорушень чи погодних умов.
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20-та ПАРТІЯ
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана
Хмельницького цього року провела ювілейний – 20-й випуск офіцерів. Із 334-х
випускників прикордонного вишу 220 – молоді лейтенанти, які вперше одягнули
офіцерський однострій. Результати державних іспитів свідчать, що керівному та
науково-педагогічному складу Академії вдалося підготувати кадри нової формації, готові до виконання службових завдань. 37 випускників отримали дипломи з
відзнакою, а прізвища шести кращих занесені на Дошку пошани.

РАУНД «5»

РІВЕНЬ СОЦСТАНДАРТІВ

К

ардинального оновлення зазнало вій� ськове містечко Окремої� комендатури охорони і забезпечення Держприкордонслужби. З нагоди Дня прикордонника тут відбулася зустріч персоналу відомства з Президентом Украї�ни
Віктором Януковичем. Окрему увагу в ході візиту високоповажний� гість приділив
саме соціальним питанням, відвідавши новостворений� гуртожиток, ї�дальню та потужний� спорткомплекс, який� того дня перетворився на величезну актову залу. Глава держави звернувся з вітальною промовою до всіх учасників урочистостей� . Він загострив увагу присутніх на підвищенні безпеки державного кордону, забезпеченні
й� ого прозорості для всіх законослухняних громадян Украї�ни та іноземних гостей�
і водночас збільшенні потенціалу протидії� міжнародним злочинним угрупованням. Пріоритетним серед завдань відомства Президент назвав забезпечення високого рівня соціального захисту вій� ськовослужбовців, працівників та ї�хніх сімей� .

П’яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації
Володимира Путіна відбулося в Ялті.
В ході зустрічі було обговорено
низку стратегічно важливих
питань, які безпосередньо
стосуються державного
кордону.
У Спільній заяві за підсумками засідання визначаються принципи делімітації
морського кордону в Азовському та Чорному морях, а також у
Керченській протоці. Зокрема, документом передбачено, що сторони вважають за потрібне здійснити її в дусі дружби,

добросусідства та стратегічного партнерства
з урахуванням законних інтересів обох держав. Також висловлено намір забезпечити
співробітництво в Азово-Керченській акваторії, включаючи стабільну роботу та розвиток
Керч-Єнікальського каналу шляхом
створення українсько-російської
корпорації з управління цією
судноплавною артерією.
Не залишилося поза увагою і питання спрощення
перетинання спільної ділянки державного кордону.
Віктор Янукович наголосив,
що воно перебуває на контролі
президентів обох країн. Він також
зазначив, що під час засідання були
визначені перспективи подальшої роботи в

РОЗВ’ЯЗАТИ «АФГАНСЬКИЙ» ВУЗОЛ
68-ме засідання Ради командувачів Прикордонних вій� ськ краї�н СНД
відбулося у м. Чолпон-Ата (Киргизька
Республіка). У ході зустрічі представники прикордонних відомств обговорили більше десяти питань, щодо
яких прий� нято 25 спільних рішень.
Основна увага була зосереджена на так
званому «афганському» вузлі проблем,
пов’язаних зі стрімким збільшенням
потоку наркотиків у напрямку Росії�,
Східної� та Західної� Європи. Окрім того,
розглянуто питання проведення при-
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рамках міжрегіонального та прикордонного
співробітництва, яке на нинішньому етапі
є одним із напрямів, що найдинамічніше
розвиваються. Окрім того, Україна та Росія
підтвердили готовність до подальшого розвитку культурно-гуманітарного співробітництва, що, безумовно, сприятиме зміцненню
дружби та взаєморозуміння між країнами.
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кордонними відомствами спеціальних
спільних операцій� «Шовковий� шлях–
2012» та «Захід–2012», а також двох
спільних оперативно-профілактичних
заходів в акваторіях Чорного, Азовського і Каспій� ського морів. З урахуванням аналізу розвитку обстановки на
зовнішніх кордонах держав – учасниць
СНД визначено практичні заходи для
перспективного планування діяльності
Ради командувачів щодо зміцнення
прикордонної� безпеки на середньострокову перспективу (до 2016 року).
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ЮВІЛЕЙНИЙ «СІ БРИЗ»

В

ЧАС ПІДСУМКІВ
Проведення футбольного чемпіонату такого масштабу стало
неоціненним досвідом для краї�ни, зокрема й� для украї�нських прикордонників, які так ретельно готувалися до зустрічі іноземних гостей� і
блискуче виконали своє завдання. Чи не най� кращим свідченням тому
були слова, які пролунали під час зустрічі президентів Украї�ни та Республіки Польща: «Чемпіонат став дуже доброю картинкою для ілюстрації� належної� співпраці між двома краї�нами. Світ побачив, яким
чином Польща та Украї�на співпрацюють у даній� сфері.
Зокрема, на подяку заслуговують прикордонні служби,
оскільки були певні побоювання, що на шенгенському
кордоні може виникнути низка проблем. Однак це був приклад
зразкової� співпраці, в результаті якої� уболівальники змогли насолодитися комфортними умовами під час перетинання кордону».
Починаючи з 5 червня і до завершення чемпіонату кордон перетнуло 8,3 млн осіб. За цей� період пропущено понад 1500 організованих
груп уболівальників, оформлено 1500 літаків, близько 650 автобусів
та 22,5 тис. транспортних засобів, якими гості слідували до Украї�ни. Аналізуючи успіхи, керівництво відомства зосередило увагу на
авіацій� них пунктах пропуску, зауваживши, що система попереднього інформування повинна працювати ще краще, аніж у період Євро,

адже застосування практики співпраці
прикордонних підрозділів з авіаперевізниками забезпечує практично в 2–2,5
раза зменшення часу, необхідного для
оформлення в аеропорту та, відповідно,
вдвічі збільшення безпекового фактора
при оформленні пасажирів. Не дивно,
що під час чемпіонату прикордонники
виконали більше доручень правоохоронних органів, аніж за попередній� місяць,
і це при максимальному спрощенні всіх
прикордонних формальностей� . Все це
необхідно для того, аби показати, що
прикордонне відомство працювало не на
Євро-2012, а втілювало в життя інновацій� ний� підхід «Прикордонник – партнер
учасника руху». Саме такий� девіз роботи
Держприкордонслужби повинен стати
гаслом відомства.
Загалом за перше півріччя 2012-го
прикордонники затримали 950 нелегальних мігрантів, з них 463 – за
незаконне перетинання державного
кордону. Не пропущено в Украї�ну 2371
потенцій� ного незаконного мігранта

Чемпіонат став доброю картинкою
для ілюстрації належної співпраці
між двома країнами. Світ побачив,
яким чином Польща та Україна
співпрацюють у даній сфері.

та затримано контрабандних товарів на суму понад 114 млн грн. Окрім
того, охоронці рубежу вилучили 360 од.
зброї�, понад 8,8 тис. боєприпасів, 72 кг
наркотичних, май� же 6 кг вибухових та
більше 10 кг психотропних речовин.
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ійськовослужбовці 17-ти армій у береговому,
морському та авіаційному компонентах
уже традиційно з’їхалися до Одеси,
перетворивши її в осередок військовоморських тренувань. Легенда десятого «Сі бризу–2012» передбачала
відпрацювання низки питань,
пов’язаних з протидією міжнародному піратству та стихійним
лихам, а також спільні дії у наданні гуманітарної допомоги.
Морська охорона Державної
прикордонної служби України
була представлена кораблями «Поділля», «Аметист» та катером Морської
охорони «Одеса». Водночас малий катер
Морської охорони «Калкан» у період тренувань відповідав за безпеку стоянки іноземних кораблів
в акваторії порту. Учасники навчань продемонстрували
високий бойовий вишкіл, уміння діяти злагоджено зі своїми іноземними партнерами. Охоронці морських рубежів
на високому рівні відпрацювали теоретичні та практичні

питання, провели тренування водолазів, взяли участь
у тактичному маневруванні та наданні допомоги аварійному судну. До речі, вперше за історію навчань керівниками окремих вправ були
командири корабля та катера Морської
охорони прикордонного відомства.
На особливу увагу заслуговує
те, що висадка оглядових груп
та огляд судна-порушника співробітниками Відділу забезпечення дій на воді (ВЗДВ)
і оглядовою групою
берегової охорони Грузії
здійснювалися в складних умовах – вночі при
хвилюванні моря у три бали.
Рішучість, витримку та професійні дії моряків-прикордонників високо оцінили як керівництво навчань, так і представники
агенції зменшення загроз зброї
масового ураження Міністерства оборони США.

KARADENIZ HAWK–2012
У рамках Форуму Чорноморського прикордонного співробітництва Туреччина приймала міжнародні навчання берегових,
прикордонних охорон країн Чорноморського регіону (України,
Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії). Морську охорону
ДПСУ на спільних багатонаціональних маневрах «Чорноморський яструб–2012» представляв корабель Морської охорони
«Миколаїв» Севастопольського ЗМО.
В ході практичної частини тренувань учасники відпрацювали змодельовану ситуацію нападу терористів на маломірний
швидкісний корабель у районі протоки Босфор. З метою відбиття нападу українські прикордонники задіяли спеціальний
підрозділ для забезпечення дій на воді, який неодноразово
відзначався при затриманні браконьєрських шхун у Чорному
морі, а також під час виконання завдань з охорони морських
кордонів. Окрім того, українські прикордонники разом зі сво-

їми зарубіжними колегами практикувалися в рятуванні людей
під час стихійного лиха, висадці оглядових груп для перевірки
суден, організації спостереження за суднами-порушниками, а
також взяли участь у спільному плаванні кораблів.
За результатами проведених навчань українські охоронці
морських рубежів отримали високу оцінку організаторів. Наступного року тренінги у рамках «Чорноморського яструба» планується провести в Грузії.

ВЕЛИКИЙ ФІНАЛ «МАЛОГО» ФУТБОЛУ
Стадіон навчально-тренувального
комплексу ім. В. Баннікова вже вчетверте
приймав фінальні змагання з міні-футболу
на кубок Голови Держприкордонслужби.
Боротьба за престижний спортивний трофей
розгорнулася між збірними командами Південного, Азово-Чорноморського, Східного та Західного регіональних управлінь. В боротьбі за третє
місце на полі зійшлися команди зі Львова та Одеси. Під час матчу глядачі
побачили аж шість м’ячів у воротах. Всі голи були забиті львів’янами, а
ось одесити не спромоглися відповісти жодного разу. Фінальний
свисток так і зафіксував на табло 6:0. Матч за перше місце видався більш запеклим, хоча й було менше забитих голів. Футболісти Азово-Чорноморського регіонального управління у фінальному
поєдинку змагалися з командою Східного регіонального управління.
У запеклій боротьбі удача була на боці харків’ян, які послали у ворота
супротивника три голи. А прикордонникам із сонячного півострова не
вдалося «розмочити» ворота переможців.
8/2012
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗРАЗОК

ПЕРШИЙ ЗНАК

Н
УКРАЇНСЬКОУГОРСЬКИЙ ФОРМАТ

П

рикордонний катер «Орлан» – пер-

ший із запланованої
серії в рамках програми
оновлення корабельнокатерного складу Морської
охорони Держприкордонслужби спущено на воду.
Урочистості з нагоди цієї
неординарної події відбувалися на причалі Феодосійської суднобудівної компанії
«Море». «Орлан» прийде на
зміну застарілим катерам
типу «Гриф», побудованим
ще у 80-ті роки минулого
століття. Вітчизняні кораблебудівники пишаються тим,
що вперше самі спроектували і побудували катер такого
типу. В ньому втілено новітні
досягнення науки й техніки
в області кораблебудування,
які відповідають сучасним
вітчизняним і закордонним
тенденціям. У цьому проекті

враховано всі
вимоги прикордонників
щодо тактико-технічних
характеристик та побутових
умов для екіпажу.
Символічно, що цього
ж дня в одному із цехів
виробництва церемонією
встановлення закладної дошки розпочато будівництво
прикордонного корабля типу
«Корал». Загалом, згідно з
Державною цільовою правоохоронною програмою «Облаштування і реконструкція
державного кордону до 2020
року», планується побудувати

ПОДВІЙНЕ СВЯТО
20-річний ювілей Луцького прикордонного загону для волинських «зелених
кашкетів» став неординарною подією,
адже з нагоди свята крім привітань Голови Держприкордонслужби 45 сімей військово-службовців отримали ключі від
омріяного службового житла. Питання
соціального захисту персоналу є одним
з пріоритетних у вітчизняному прикордонному відомстві, відтак за програмою
забезпечення військовослужбовців та
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шість
кораблів типу
«Корал», вісім катерів типу
«Орлан» та 25 малих катерів
сучасних проектів. Окрім
того, 2015 року буде розпочато будівництво багатофункціонального корабля з
гелікоптером на борту.

Кабінет Міністрів України прий� няв
Постанову, яка затверджує Угоду між урядами Украї�ни та Угорщини про контроль
прикордонного руху в пунктах пропуску через державний� кордон для автомобільного та залізничного сполучення,
підписану 4 травня 2012 року. Документ
визначив принципи та правила взаємодії� контролюючих органів, що здій� снюють контроль прикордонного руху, місце
розташування пунктів пропуску, порядок
ї�х використання, зміни у режимі функціонування, а також характер руху. Угодою
також передбачається створення спільного контактного пункту на території�
угорського пункту пропуску «Захонь».
Це, у свою чергу, дасть змогу сторонам
збирати, аналізувати, передавати та обмінюватися інформацією. До речі, два
подібні пункти вже діють на кордоні з
Польщею, є вони і на украї�нсько-росій� ському кордоні.
Загалом Угода сприятиме спрощенню
та прискоренню контролю прикордонного руху в пунктах пропуску через украї�нсько-угорський� кордон. Зокрема, істотно
розвантажиться пункт пропуску «Тиса»,
розширяться функціональні можливості
п’яти пунктів пропуску для руху вантажного автомобільного транспорту, створяться комфортніші умови для громадян
обох краї�н.

членів їхніх сімей житлом колишнє приміщення казарми Луцького прикордонного загону реконструювали під затишні
помешкання. На це із державного бюджету виділено понад 9 млн грн. Варто
зазначити, що кошти витрачені дуже раціонально. Окрім того, під час святкування річниці прикордонного загону на його
території також було відкрито пам’ятний
знак, присвячений воїнам-прикордонникам усіх поколінь.
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а стику кордонів трьох держав – України, Росії та Білорусі з’явився перший прикордонний знак. Його встановили поблизу монумента Дружби Народів, що знаходиться неподалік населеного пункту Сеньківка.
Угоду про демаркацію українсько-російського державного
кордону підписано 17 травня 2010 року. Загалом з цього часу
відбулося одинадцять засідань демаркаційної комісії, під час яких
сторони досягнули домовленостей про встановлення прикордонних знаків у межах Чернігівської й Сумської областей з української сторони та Брянської області Російської Федерації. Виступаючи на урочистостях з нагоди встановлення першого прикордонного
знака, статс-секретар – заступник міністра закордонних
справ Російської Федерації
Григорій
Карасін зауважив, що
здійснювати демаркацію кордону необхідно
з урахуванням інтересів місцевого населення, адже встановлена
лінія держрубежу повинна не роз’єднувати,
а навпаки – об’єднувати
наші держави й народи.

У свою чергу Голова Держприкордонслужби
України генерал армії України Микола Литвин зазначив, що винесення лінії державного кордону
на місцевість є знаковою подією для двох країн
та яскравим свідченням успішної роботи спільної демаркаційної комісії обох держав, а правоохоронці межуючих країн забезпечать належне
дотримання порядку в зоні проведення демаркаційних робіт.

РУШІЙ ПРАВООХОРОННОЇ РЕФОРМИ
Однією із найбільш значущих подій
динамічного, напруженого та багатогранного 2012 року стала координаційна нарада керівників правоохоронних органів під
головуванням Президента України Віктора
Януковича. Її тема – «Забезпечення протидії злочинності та корупції у державі в
умовах реформування кримінального процесуального законодавства».
Новий Кримінальний процесуальний
кодекс України надає у розпорядження правоохоронних органів сучасні та дієві механізми боротьби зі злочинністю. Це, безумовно, сприятиме підвищенню оперативності,
ефективності та справедливості кримінального судочинства. Однак втілення його в
життя повинно привести не лише до ґрунтовних змін в українській правовій системі,
на які так очікує наше суспільство, а й до подальшого розгортання судової реформи та
реформи сектора безпеки і оборони зокрема, а також його правоохоронного сегмента.
І ці пріоритети майбутніх змін вже закладені
у новій редакції Стратегії національної безпеки України та Концепції реформування
правоохоронних органів, що мають бути
прийняті найближчим часом.
– В умовах обмеженого фінансування
слід подумати над перегрупуванням сил і засобів, ефективним розподілом компетенції
між правоохоронними органами. Основний
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акцент робитиметься на структурних перетвореннях. Неефективні органи мають ліквідуватися, а ефективні – зміцнюватися, – наголосив Віктор Янукович.
При цьому Президент підкреслив, що
під час реформ не можна допускати поспішності, адже помилки і необачні кроки у
цій царині мають надзвичайно високу ціну.
Цю роботу необхідно проводити поступово,
систематично й комплексно, із залученням
науковців. Не можна в умовах непростої
кримінальної ситуації йти на необґрунтоване скорочення основної оперативної
ланки. Навпаки, ця ланка має бути ресурсно підсилена за рахунок обслуговуючих та

Новий Кримінальний процесуальний
кодекс України надає
у розпорядження
правоохоронних органів сучасні та дієві
механізми боротьби
зі злочинністю.
керівних підрозділів. Крім того, необхідно
істотно підсилити мотивацію для сумлінної
роботи правоохоронців та забезпечити кадрову стабільність.
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НЕВДАЛІ
ІНВЕСТИЦІЇ
ДОЛАР

На початку лютого у потязі, що слідував з
Києва до Мінська через пункт пропуску «Горностаївка», на Чернігівщині, співробітники
Державної прикордонної служби спільно з
працівниками митниці знайшли у ящику для
сміття неробочого тамбуру одного із вагонів
три пакунки зі 180 тис. доларів. Мабуть, кусав собі лікті власник кругленької суми, який
приховав валюту у такий доволі тривіальний
спосіб, покладаючись на те, що якось воно
буде. Не так сталося, як гадалося…

Із чималою сумою не задекларованої валюти довелося розпрощатися і двом нашим
співвітчизникам. Професійних моряків, що
прибули рейсом із Парижу наприкінці лютого,
затримали в аеропорту прикордонники ОКПП
«Київ» за попередньою інформацією, що надійшла від Київської обласної митниці. Під
час перевірки у чоловіків знайшли 340 тис.
доларів. Частину грошей вони сховали у кишенях куртки, загорнувши її у шкарпетки, решту – за підкладкою дорожньої сумки.

ЄВРО

Майже 150 тис. євро вилучили наприкінці квітня в пункті пропуску
«Бачівськ» прикордонники Сумського
загону спільно з працівниками митниці. 30-річний молдаванин втратив і
гроші, і свій «Мерседес» – як засіб перевезення контрабанди. Оскільки під
час перевірки документів він виглядав
надто збудженим, правоохоронці вирішили ретельніше оглянути його авто.
Інтуїція їх не підвела – в салоні вони
знайшли 20 тис. євро. Згодом чоловік
«згадав» і про решту грошей, які сховав у кишені куртки та шкарпетках.

РУБЛЬ

Правоохоронці відділу «Краснодон»,
що на Луганщині, завчасно отримали інформацію про наміри 37-річного чоловіка незаконно переправити через кордон
значну суму грошей. В пункт пропуску
він прибув на автомобілі Volkswagen
Touareg і для оформлення обрав смугу
«зелений коридор», тим самим демонструючи, що не везе заборонених речей. Проте прикордонники ініціювали
проведення спільного з митниками
поглибленого огляду автівки. Вивівши
транспортний засіб із загального потоку, працівники пункту пропуску в багажнику виявили 7 млн російських рублів,
що в еквіваленті складає близько двох
мільйонів гривень.

Майже одночасно у ВПС «Бориспіль-3» під
час огляду багажу в одного із пасажирів було
виявлено 290 000, а в іншого – 48 500 американських доларів, прихованих від контролю. Подорожуючі не задекларували валюту, тож, певна
річ, вилучена готівка пішла на користь держави.

ПРИКОРДОННИЙ

GUINNESS 2012
Ось і добігає кінця напружений та динамічний високосний 2012-й. Пора підбивати
підсумки. Вже традиційно і ексклюзивно
до уваги наших читачів пропонуємо добірку
найбільш суттєвих та резонансних випадків
виявлень та затримань, здійснених вітчизняними прикордонниками впродовж дванадцяти звітних місяців. Вони стосуються і
протидії нелегальній міграції, і припинення
спроб незаконного переміщення через кордон валюти й культурних цінностей, наркотиків, зброї та боєприпасів, різноманітних
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товарів, а також баталій довкола підпільнопідземних трубопроводів.
Реалії прикордонного буття завжди тримають
правоохоронців у напруженні і почасти у боротьбі з порушниками законодавства спонукають докладати надзвичайних зусиль, приймати
відповідальні рішення, навіть ризикувати власним життям. Саме тому хочеться висловити щиру
подяку охоронцям рубежу, які «між рядками»
цього матеріалу пригадають свою участь в живій
історії, вписавши нову сторінку до Книги рекордів Державної прикордонної служби України.
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КАРТИНА МАСЛОМ
Нещодавно у міжнародному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню з України
культурної цінності – за попередніми даними картини XV століття
вартістю 16 млн гривень!
Для оформлення на виїзд до Польщі прибув громадянин України. Чоловік їхав автомобілем польської реєстрації і обрав для руху
«зелений коридор». Прикордонники вже чекали на можливу контрабанду, оскільки мали оперативну інформацію про неї, отож ініціювали проведення поглибленого огляду підозрілого авто. Картину
виявили в ящику з продуктами харчування, що знаходився між сидіннями. Вона була ретельно загорнута у папір та тканину. На запитання про її походження псевдомандрівник відповів, що придбав
річ на ринку за 230 доларів, адже вона йому дуже сподобалася. А так
упакував нібито випадково.
Картина направлена на експертизу до Волинського краєзнавчого музею, після чого по цій справі буде прийнято відповідне правове рішення.

8/2012

23

пульс кордону

пульс кордону

ЗУПИНИЛИ,
ПРИКУРИЛИ
Найбільшу партію контрабандного тютюну затримано 18 жовтня підрозділами ДПСУ в Одеській області у взаємодії зі співробітниками МВС під час проведення спільних дій. Перехопили товар завдяки випереджувальній інформації
на 247 кілометрі автотраси Одеса – Київ. Тютюнові вироби перевозив наш співвітчизник у вантажному автомобілі «МАН». Під час перевірки транспортного
засобу правоохоронці виявили близько 200 ящиків з сигаретами (100 тис. пачок) білоруського виробництва, що були замасковані у причепі вантажівки під
матеріалом, призначеним для утеплення труб.
Попередня сума знахідки склала 800 тис. гривень. Вантаж та транспортний засіб передано представникам МВС у Кіровоградській області.

НІЧИЙНИЙ ДЕЛІКАТЕС

КАПІТАНУ
НЕ ДО СМІХУ

«ЗОЛОТА» РИБКА –
БИЧОК НАЗИВАЄТЬСЯ
На початку травня в пункті пропуску «Миколаїв –
морський торговельний порт» під час реалізації
інформації про можливе переміщення через державний кордон паливно-мастильних матеріалів з порушенням законодавства України на теплоході «Agios
Nikolas», що мав відходити до ізраїльського порту
«Ашдод» з вантажем пшениці, виявили не задеклароване дизельне паливо. При замірюванні в баках машинного відділення знайшли майже дев’ять «зайвих»
тонн дизельного та 172 тонн важкого палива. Щодо
капітана судна, громадянина Філіппін, складено протокол за ст. 340 МКУ. Сума оцінки контрабанди склала понад 900 тис. гривень.

На початку травня в Криму прикордонники відділу «Щолкіне» Сімферопольського загону виявили
велику кількість незаконно виловленої риби. Оглядова група спільно з представниками рибінспекції
перевірила два човни, що пришвартувалися до причалу населеного пункту Щолкіне. Жодних документів у рибалок не було. Всього на бортах човнів виявлено понад 9 т бичка. Сума збитку від незаконного вилову склала понад 7 млн гривень.
На порушників складено відповідні протоколи. За результатами проведеної перевірки матеріали
про правопорушення передано до прокуратур и АР Крим.
На початку грудня бердянські прикордонники спільно з представником Держрибоохорони
спіймали, як кажуть, на гарячому мешканця Мелітополя, який завантажував «Мерседес» незаконно виловленою рибою. Під час огляду автомобіля виявлено 4700 кг свіжого бичка.
Складено протокол про адміністративне правопорушення.

БУМЕРІАДА

Близько 100 кг червоної ікри виявив
прикордонний наряд відділу «Середина-Буда» Сумського загону на початку
грудня неподалік українсько-російського кордону. Контрабандний товар
у чотирьох пластикових відрах прикордонники знайшли в кущах за кілька
метрів від державного рубежу, біля села
Хлібороб. Знайдений делікатес передано до податкової міліції. Проводяться
заходи щодо пошуку осіб, причетних до
протиправної діяльності.

ЕКВАДОРСЬКИЙ
ПРИВІТ

Із тих авто, що притягують до себе невдачу на
кордоні, тобто найчастіше вилучаються правоохоронцями, популярним цього року став «БМВ».

ЗАСТРЯГ З РОЗГОНУ
У середині листопада на Волині прикордонники
відділу «Доманове» затримали білоруса, який на
краденому Х6-бумері, застряг між Україною та Білоруссю. Прикордонний патруль спостерігав, як з
боку сусідньої держави на великій швидкості рухається джип. Водій намагався об’їхати пункт пропуску і, спробувавши з ходу подолати меліоративний
канал, яким проходить кордон, застряг. Чоловіка
затримали при спробі втекти з місця правопорушення. Як з’ясувалося пізніше, для втечі у нього
була серйозна причина – за даними білоруських
колег, автомобіль знаходиться у розшуку.
43-річного громадянина Білорусі притягнуто до
адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону: за рішенням суду на
нього накладено штраф та передано білоруським
колегам. У зв’язку з необхідністю провадження білоруською стороною кримінальної справи за фактом викрадення транспортного засобу автомобіль
переміщений на територію сусідньої держави для
проведення відповідних процесуальних дій.
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НЕЗБАГНЕННИЙ ПЛАН

ТАК ПОЇДЕШ –
НЕ ЗАЇДЕШ
Наприкінці листопада на Закарпатті прикордонники Чопського та Мукачівського
загонів спільно з митниками вилучили дві
іномарки. Під час в’їзду в Україну через
пункти пропуску «Тиса» та «Дякове» громадянин Молдови та громадянин Румунії
подали на перевірку підроблені доручення на право керування транспортними
засобами. Обидва порушники їхали автомобілями італійської реєстрації марки
«БМВ» 2011 та 2008 років випуску.
Так само підробленим виявилося і доручення ще одного громадянина Молдови.

Автомобілем такої ж марки тільки з англійською реєстрацією він намагався виїхати з України. Фальшивий документ виявили в пункті пропуску «Грем’яч», що на
Чернігівщині. Сума вилучених іномарок
склала понад 600 тис. гривень.
Ще одне із недешевих авто, «БМВ X1»
2012 року випуску, вилучили наприкінці
листопада в пункті пропуску «Вилок», що
на Закарпатті. Перевіряючи документи на
транспортний засіб, на якому намагався
в’їхати в Україну 34-річний болгарин, прикордонники Мукачівського загону спільно
з працівниками митниці виявили ознаки підробки. Вартість оцінки вилученого
авто сягнула 360 тис. гривень.
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Інколи дивними видаються спроби незаконних
мігрантів із азійських та африканських країн подорожувати гуртом. Адже запримітити, скажімо, африканця на наших теренах не важко, тим більше у компанії
його співвітчизників. Отож місцеві жителі Закарпаття,
помітивши чималу групу «туристів» явно не європейської зовнішності, відразу попередили співробітників
відділу «Паладь Комарівці». Правоохоронці, не гаючи
часу, вирушили на пошуки і невдовзі за сто метрів від
кордону затримали десятьох нелегалів – п’ятьох жінок
та стільки ж чоловіків із далекої африканської Сомалі,
які не мали при собі жодних документів.
В іншому випадку десятьом «туристам», але вже
з Афганістану, які вирішили замаскуватися під покровом ночі, також не поталанило. Двох чоловіків,
двох жінок та шістьох дітей затримали у кінці листопада на українсько-румунській ділянці кордону
співробітники відділу «Тиса» Чопського загону.

На початку вересня у морському
торговельному порту «Южный»
прикордонники вилучили велику партію наркотиків. У пункт
контролю «Визирка» під датським прапором прибув теплохід
«Johannes Maersk» з вантажем еквадорських бананів. В конструктивних особливостях контейнера
з фруктами правоохоронці знайшли ні багато ні мало 39 пакунків
кокаїну вагою майже 43 кг!

НЕСКІНЧЕННИЙ
ТРУБОПРОВІД
Нещодавно в Луганській області
співробітники Держприкордонслужби,
СБУ та МВС виявили місце накопичення паливно-мастильних матеріалів та
довжелезний трубопровід, що вів у бік
кордону з Росією. База накопичення
пального розміщувалася на околиці
Свердловська. Невдовзі в цьому ж районі був затриманий вантажний транспортний засіб з 15 т пального, водій
якого, громадянин України, не мав
відповідних документів. В ході огляду
території виявлено ще п’ять порожніх
ємностей по 50 т кожна, під час демонтажу яких знайдені насос та пластикова труба діаметром 90 мм, що вела у бік
кордону. Вже демонтовано близько 5
км трубопроводу. Роботи тривають.
Тетяна ФІЛІПЕНКО
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ЗМАГАННЯ, НАСОЛОДА ВІД ПЕРЕМОГИ, СЛАВА – ЦЕ ВСЕ ПРО ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ СПОРТ, ЯКИЙ ПОЄДНУЄ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
ТА ФІЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ, РОЗВИВАЄ, ЗАГАРТОВУЄ. ВІН ЗАХОПЛЮЄ МІЛЬЙОНИ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ, СПОНУКАЮЧИ ЇХ САМИХ ДО
АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. ВІДТАК, ЯК І БАГАТО ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СПОРТ ПОДІЛЯЮТЬ НА АМАТОРСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ. НИНІ ВІН ЗДЕБІЛЬШОГО ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ
ПРОФЕСІЙНИМ СПОРТСМЕНАМ ТА АМАТОРАМ ПОСЛУГИ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ЇХ СПОРТИВНИМИ ЗАЛАМИ, ІНВЕНТАРЕМ І ПРОФЕСІЙНИМИ ТРЕНЕРАМИ. ЩЕ З ЧАСІВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ВОНИ ОБ’ЄДНУВАЛИСЯ У СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА, ПЕРЕВАЖНО ЗА
ПРОФСПІЛКОВИМ ПРИНЦИПОМ. ЦЯ СИСТЕМА ЗБЕРЕГЛАСЯ І В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ, ХОЧА, ЗРОБИВШИ ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ
І ПРИГАДАВШИ ТУ ПОТУЖНУ СПОРТИВНУ МАШИНУ, ЯКА ТРИМАЛА НАЦІЮ, ЯК-ТО КАЖУТЬ, У ТОНУСІ, СЬОГОДНІ МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ВИСНОВОК: ТОВАРИСТВА ВЖЕ ДАВНО НЕ ТІ, ЩО РАНІШЕ. НЕМАЄ ТИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ
ФІНАНСУВАННЯ, РОЗПРОДАНА БІЛЬШІСТЬ ОБ’ЄКТІВ КОЛОСАЛЬНОЇ СПОРТИВНОЇ БАЗИ, МАЙЖЕ ВІДСУТНЯ ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА. ТА НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ ТРУДНОЩІ ЧАСІВ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМІН СИСТЕМА ПРОДОВЖУЄ ПРАЦЮВАТИ, ЩЕ ДАЮЧИ ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЩЕ ЗАЯВЛЯЮЧИ НА СВІТОВИХ АРЕНАХ ПРО ТЕ, ЩО УКРАЇНА — СПОРТИВНА ДЕРЖАВА, ЩЕ ПЛЕКАЮЧИ
НАДІЮ НА МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ. ОДНА З ЇЇ НЕВІД’ЄМНИХ СКЛАДОВИХ — СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. НИНІ ЙОМУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ ДВАДЦЯТЬ РОКІВ. З НАГОДИ ЦЬОГО ЮВІЛЕЮ ЖУРНАЛ
«КОРДОН» ПІДСУМОВУЄ НАЙГУЧНІШІ ДОСЯГНЕННЯ СПОРТСМЕНІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЗА ДВА МИНУЛІ ДЕСЯТИЛІТТЯ І ВІТАЄ
ТИХ, ХТО ЦІНОЮ НЕЙМОВІРНИХ ЗУСИЛЬ ЗДОБУВАЄ ТАКІ ВАЖЛИВІ ДЛЯ НАС ПЕРЕМОГИ.
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портивний підрозділ Прикордонних військ України було створено
наприкінці грудня 1992-го. На той
час до його складу увійшло багато
провідних спортсменів, які незмінно рік
у рік доводили всьому світові – українські прикордонники гідні поваги. Щороку
скарбничка команди поповнювалася перемогами у найпрестижніших змаганнях.
Представники спортивного комітету
Державної прикордонної служби України у складі національних збірних України
встановили 11 світових, один олімпійський,
16 європейських, 36 національних рекордів. На сьогодні у цьому колективі проходять службу 38 заслужених майстрів спорту, чотири заслужених тренери України,
26 майстрів спорту міжнародного класу,
16 майстрів спорту. У підрозділі культивується 17 олімпійських видів спорту.
Загалом за роки наполегливої праці
спортсмени-прикордонники здобули понад
400 медалей на чемпіонатах та першостях світу й Європи, майже половина
з яких – золоті. Якщо говорити про
Олімпійські ігри, то незалежну Україну
у різні роки представляли 134 прикордонники, які здобули 10 золотих, 10
срібних та 9 бронзових нагород.
У 1996 році на ХХVІ літніх Олімпійських іграх в Атланті (США) Інесса
Кравець виборола звання олімпійської
чемпіонки у потрійному стрибку. Її світовий рекорд (15 м 50 см) залишається
неперевершеним з 1995 року.
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На ХХVІІ літніх Олімпійських іграх у
Сіднеї 2000 року призерами стали: Наталія Бурдейна та Катерина Сердюк у
стрільбі з лука, Олександр Симоненко
та Сергій Матвєєв у велоспорті на треку,
Руслан Мезенцев, Роман Зозуля та Валерій Гончаров у спортивній гімнастиці,
Андрій Котельник у боксі.
У 2004 році в Афінах Юрій Білоног
(легка атлетика, штовхання ядра), Валерій Гончаров (спортивна гімнастика),
Ірина Мерлені (вільна боротьба) здобули золоті медалі Олімпіади, а Віктор
Рубан та Олександр Сердюк (стрільба з
лука) вибороли бронзові нагороди.
На особливу увагу заслуговує участь
представників Державної прикордонної служби України в ХХІХ літніх Олімпійських іграх у Пекіні. Підопічні полковника Миколи Подоляка здобули три
золоті медалі – Артур Айвазян у стрільбі з малокаліберної гвинтівки, Віктор
Рубан у стрільбі з лука, Василь Ломаченко у боксі та три бронзові – Ірина
Мерлені-Мельник у вільній боротьбі,
Армен Варданян у греко-римській боротьбі та Олексій Пригоров в стрибках
у воду. Цей результат склав одну четверту від усіх українських медалей Пекінської олімпіади.
На ХХХ літніх Олімпійських іграх в
Лондоні спортсмени-прикордонники вибороли дві золоті медалі – Василь Ломаченко та Олександр Усик (бокс), одну
срібну – Денис Берінчик (бокс) та три

бронзові – Ольга Саладуха, Єлизавета
Бризгіна і Христина Стуй (легка атлетика).
Слід згадати і учасників зимових Олімпійських ігор. П’ять прикордонників боролися
за подіум у Нагано (Японія), 11 спортсменів змагалися на Іграх ХІХ зимової Олімпіади-2002 у Солт-Лейк-Сіті (США).
Нині у Державній прикордонній службі
України продовжується робота з реалізації завдань Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007–
2011 роки. Активно розбудовуються й
удосконалюються об’єкти навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки та
спорту, проводиться щорічна спартакіада прикордонного відомства з дев’яти
видів спорту, регіональні та фінальні
змагання серед родин військовослужбовців «Тато, мама і я – спортивна сім’я».
Збірні команди Державної прикордонної
служби України успішно виступають на
чемпіонатах держав – учасниць СНД та
інших міжнародних змаганнях.
Темпи розвитку спорту у прикордонному відомстві не можуть не тішити персонал, який бачить позитивні зміни на
прикладі благополуччя і здоров’я власних сімей. Більше того, ці здобутки варті
наслідування, і не лише представниками
силових структур країни. Тож ми ще маємо шанс не забути такий важливий слоган: «сила у русі та єдності».
Аліса ВОСКОБОЙНИКОВА,
Дмитро МИРГОРОДЕЦЬ
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ЗА ПРАВО
ВИБОРУ
Все наше життя — боротьба за право вибору. Де жити, ким працювати, у що вдягатися, на чому
їздити, чим захоплюватися, куди подорожувати — кожен виокремлює для себе певні пріоритети і
зрештою робить все для того, щоб досягнути успіху бодай в одному із вимірів свого соціального
статусу. Якщо ж ви обираєте своєю професією служіння українському народові, багато що із вищезазначеного стає для вас недоступним. Натомість ви отримуєте державні гарантії, соціальну
захищеність, впевненість у завтрашньому дні. Відтак надання людині життєво важливого права
вибору лягає на конкретну державну структуру. І чим краще її керівництво реалізовує цей аспект,
тим вищою є результативність роботи персоналу.

Вже впродовж багатьох років Державна
прикордонна служба України вигідно вирізняється серед силових відомств країни рівнем соціальних стандартів особового складу.
Причому йдеться не лише про регулярні підвищення грошового забезпечення та надання
службового житла. Особлива увага приділяється, зокрема, питанням проведення позаслужбового часу. Запропонувати людині варіанти, дати можливість обирати – цей принцип
обов’язково спрацьовує і зрештою не лише
формує відчуття самодостатності, а й позитивно позначається на службі.
Один із безпрограшних варіантів – спорт,
адже що може бути кращим за тренування у
новому тренажерному залі чи товариський
матч з міні-футболу на критому полі зі штучним покриттям. А якщо заняття проходять під
наглядом кваліфікованого тренера, до того
ж у спортзал можна привести свою дитину,
яка хоча б на кілька годин відірветься від
комп’ютера?.. У приватному порядку таке задоволення сьогодні коштує недешево. Приміром,
річний абонемент до спортивного клубу однієї
із загальноукраїнських мереж обійдеться вам у

Начальник фізичної підготовки
і спорту відділення підготовки
персоналу відділу персоналу
Чернівецького загону майор
Олександр ТАТАРІН:
Працюючи над проектом реконструкції спорткомплексу, мені та спортсменам-прикордонникам Чернівецького
загону довелося освоїти багато корисних професій – маляра, штукатура,
сантехніка, покрівельника. Майже все
робили власними руками. Звичайно,
затратили трохи більше часу, ніж
професійні майстри, зате зекономили
чималі кошти. Найцікавішим у цій
роботі був саме етап перекриття даху.
Ніхто з нас ніколи не мав справи з
металочерепицею, та й взагалі робота
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кілька тисяч гривень. Якщо ж окрім загального
ввідного інструктажу ви забажаєте, щоб з вами
попрацював більш-менш кваліфікований тренер, то сума буде в декілька разів більшою. То
чому б не займатися собою та вихованням підростаючого покоління, якщо для цього є все, до
того ж безкоштовно.
Яскравим прикладом інвестицій у право
вибору з боку Держприкордонслужби можуть слугувати такі об’єкти, як новостворений
спорткомплекс Окремої комендатури охорони
і забезпечення, до якого цього року з нагоди
Дня прикордонника завітав навіть Президент
України. Сьогодні тут, як-то кажуть, немає відбою від бажаючих пограти у футбол, і більшість з них – діти прикордонників, які отримали чудову можливість розвиватися фізично,
зміцнювати своє здоров’я.
Не меншої уваги заслуговує і реконструйований спорткомплекс на базі Чернівецького прикордонного загону. До
речі, реалізація цього проекту стала не лише прикладом
доцільного використання

на даху трохи лякала.
Зрештою мені довелося
звернутися по допомогу до свого батька.
Озброївшись необхідним інструментом та
елементарною страховкою, ми піднялися на
горище. Спершу робота просувалася
повільно, адже ми звертали увагу на
найменші дрібниці. Але прискіпливість зрештою пішла на користь – дах
вдався на славу, і найкраще свідчення
тому сухі стіни та стеля. До речі, підшивати стелю теж довелося вперше.
Загалом роботи тривали півтора
роки, але для мене особисто та для
моїх підопічних вони пролетіли, мов
один місяць. Правду кажуть: той, хто
працює, не помічає плинності часу.
Хай там як, а роботу зроблено, при-

Реконструйований
спорткомплекс
на базі
Чернівецького
прикордонного загону
став не лише
прикладом
доцільного використання інвестицій,
а й ентузіазму та
командної роботи.

чому якісно. Тож ми маємо чим
пишатися.
Тепер у наших планах закупівля додаткового інвентарю – матів, борцівського килима, воріт для міні-футболу.
Згодом будемо розглядати перспективу розширення спорткомплексу,
що дасть можливість вивести його на
новий рівень і в масштабах Чернівців,
і Держприкордонслужби та використовувати для проведення змагань
принаймні національного значення.
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проект

проект
Чемпіон світу з кік-джитсу, чемпіон
України та світу з рукопашного бою,
майстер спорту міжнародного класу,
інспектор прикордонної служби 2-ї
категорії сержант Олег МАНДРИК:
На базі спорткомплексу Чернівецького
загону ми тренуємося тричі на тиждень.
Зал має достатньо гарні умови – світлий,
теплий, є роздягальні, душові. Однак
для тренувань з техніки боротьби, яка є
невід’ємною частиною рукопашного бою,
не вистачає матів та спеціального килима,
тому окремі елементи доводиться відпрацьовувати в інших залах. Та я впевнений:
якщо вдалося зробити такий ремонт, то
решта обладнання – лише питання часу і
незабаром ми зможемо істотно розширити
можливості цього комплексу. До речі, мій
брат також планує стати прикордонни-

інвестицій, а й ентузіазму та командної роботи людей, які не чекають «манни небесної», а сміливо йдуть назустріч проблемам і
досягають неабияких результатів.
Як розповідає офіцер Чернівецького загону капітан Олександр Татарін, коли його
призначили на посаду начальника фізичної
підготовки і спорту відділення персоналу,
головний об’єкт його відповідальності пере-

Донька прикордонників
Кароліна ОСАДЧУК:
Мої тато й мама служать у
відділі прикордонної служби «Герца». Щоб охороняти
кордон, вони мають бути
сильними й витривалими.
Тато займається гирьовим
спортом та боротьбою,
мама – легкою атлетикою.
Звичайно ж, коли я виросту, також стану прикордонницею. Тому спортивні
заняття для мене дуже важливі, адже я повинна стати
сильнішою за моїх батьків.
У цьому спортзалі мені дуже
подобається, бо тут багато
моїх друзів, і разом нам
тренуватися цікавіше.
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комітету Держприкордонслужби полковника
Миколи Подоляка, який від самого початку
підтримав ініціативу спортсменів Чернівецького загону і впродовж будівництва робив все
можливе для своєчасного виділення Адміністрацією відомства відповідних коштів.
Тепер тут тепло й комфортно. Зал згідно з
графіком забезпечує проведення спортивномасової роботи. До того ж він відкритий і для
індивідуальних занять правоохоронців. Окрім
офіцерів управління загону сюди приходять
люди, які служать в околишніх ВПС та мешкають у Чернівцях, і, звичайно ж, діти військовослужбовців. Їм тут є чим зайнятися – у їхньому
розпорядженні новенькі столи для настільного
тенісу, комплект тренажерів, поле для гри у
волейбол та міні-футбол. Але найцікавіше для
більшості хлопчаків – рукопашний бій. Тим
більше, що тренують дітей справжні чемпіони,
титуловані спортсмени, кумири юних буковинців брати Олег і Тарас Мандрики.

живав не кращі часи. Мокрі, облуплені стіни, дірявий дах, гнила підлога, стеля, з якої
відвалювалися шматки побілки, роздягалки
без шаф, душові із застарілою, переважно
не працюючою сантехнікою, майже відсутнє
опалення. Було лише одне – бажання зробити щось справді гідне уваги.
Почати вирішили з підлоги та вікон, бо це
було найбільш реальним. Та згодом точковий
ремонт переріс у капітальний. У процесі реконструкції виникла потреба підняти стелю.
А потім сама собою з’явилася необхідність
заміни старого перекриття даху. Так крок за
кроком вимальовувалася картина суцільного
перетворення. Вже коли на підлозі спортзалу з’явився спеціальний лінолеум, взялися до
роздягалок, санвузлів, душових та кабінетів.
Окрім того, одночасно з перебудовою спортзалу в загоні створювався зал і на відділі
прикордонної служби «Порубне». Тепер цей
підрозділ один з небагатьох, які можуть похвалитися спортивною спорудою сучасного
рівня виконання та укомплектованості професійним спортивним обладнанням.
Дуже тішить те, що більшість робіт виконано власними руками персоналу загону.
Лише деякі специфічні моменти потребували
допомоги вузькопрофільних фахівців. Тим не
менш якість ремонту дуже висока, адже люди,
які загорілися ідеєю відновлення спорткомплексу, робили все як для себе. Звичайно, реалізація проекту реконструкції стала можливою
завдяки постійній допомозі керівника Спорт-
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ком – вже подав необхідні документи для
вступу на службу за контрактом. Коли
він тільки починав навчання в Чернівецькому Національному університеті, я
вже отримав звання чемпіона світу, тож
він мав з кого брати приклад. Так само і в
службі – прикордонне відомство, на мою
думку, гарний вибір, і якщо йому пощастить стати правоохоронцем, то це вже
буде, по суті, родинна справа.
Прикордонники довіряють нам найдорожче – своїх дітей. Хлопчаки
завдяки тренуванням та спілкуванню в групі міцніють фізично
і виховують у собі справжній чоловічий характер, а дівчатка вчаться
елементарним прийомам самозахисту. Я впевнений, що жоден
з батьків не проти того, щоб його
дитина була сильною та здоровою. І Держприкордонслужба їм
у цьому істотно допомагає.
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Дітвора з охотою біжить на тренування,
старанно відпрацьовує складні елементи
єдиноборства, а після занять захоплено ділиться враженнями та обговорює здобуті
навички. Найменша серед них – Кароліна
Осадчук, яка в свої вісім поєднує навчання
у школі з таким непростим і зовсім не дівчачим видом спорту. Та її це анітрохи не
лякає, вона уважно вислуховує настанови
тренерів і буквально схоплює все «на льоту». Натомість знає, що заняття з такими
вчителями, як мінімум, навчать її постояти
за себе, а може, й досягнути певних вершин
у спорті.
Дивлячись на дітей, мимоволі замислюєшся – вони, напевне, стануть добрими
продовжувачами батьківської справи, а все
тому, що хтось щиро переймається тим, щоб
дати їм право вибору.
Дмитро СЛИВНИЙ,
фото автора
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Головний наш козир –
досвід. Ми добре знаємо
місцевість, де будуть
проходити спецділянки.
Ми готові боротися!

П
О
Т
В

В

Щорічний трансконтинентальний
раллі-марафон позашляховиків «Дакар» по праву вважається
найекстремальнішим на планеті.
34-та редакція змагання вже вчетверте пройде в Латинській Америці.
Старт гонки призначений на 5 січня у столиці Перу — Лімі, де минулого року відбувся фініш. Маршрут 2013 року обіцяє бути цікавим і водночас складним — піщані дюни
і надзвичайно важкі ділянки організатори
обіцяють вже в перші дні перегонів. Після Перу буде Аргентина, а далі — Чилі, де
на гонщиків чекатиме двобій із найсуворішою пустелею в світі — Атакамою. Традиційно визначено один день відпочинку,
після якого очікуються найважчі ділянки в
Чилі. Фініш — 20 січня в Сантьяго.
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же вкотре українські
вболівальники поповнять мільярдну армію
глядачів довгоочікуваних
телетрансляцій, адже
екіпаж під жовто-блакитними прапорами знову вийде на старт великих
перегонів. Єдина українська команда
SIXT Ukraine ретельно підготувалася
до участі у «Дакарі–2013». Посилено
склад механіків, проведено необхідні
тренування і тести автомобіля –
Mitsubishi L200 Tryton. Мета висока – потрапити в «ТОП-10» абсолютного заліку. За словами першого пілота
Вадима Нестерчука, це завдання
під силу нашій команді, адже досвід
участі в Дакарі є, зокрема на тих
відрізках, які будуть у виданні 2013
року. «У нас був дуже насичений
сезон – ми проїхали 13 гонок і знаходимося в гарній формі, – переконаний
Вадим. – Маємо новий двигун, а це
значна перевага в гонці. І, звичайно
ж, головний наш козир – досвід. Ми
добре знаємо місцевість, де будуть
проходити спецділянки. Ми готові
боротися!».
Досвід української команди
підтверджений успішним завершенням Кубка світу з ралі-рейдів 2012
року, в якому SIXT UKRAINE посіла
третє місце, а її лідер Вадим Нестерчук увійшов до ТОП-5 кращих
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пілотів світу в категорії Т2. Загалом
у «Дакарі–2013» візьмуть участь 460
учасників. Багато з них може взагалі
не доїхати до фінішу – на те він і
найскладніший ралі-марафон світу!
Наша команда довела, що фініш на
Дакарі для неї вже правило, тож
залишається побажати їй цього року
істотно покращити результати, максимально використати здобутий досвід
і, звичайно ж, щоб у найскладніші
хвилини перегонів її не залишала
фортуна.
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ПСИХОЛОГІЯ БРЕХНІ
ПРИКОРДОННА ПРАКТИКА
Узгодженість & Виразність

ДВІ ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОПОМАГАЮТЬ РОЗПІЗНАТИ ОБМАН
При проведенні в пунктах
пропуску співбесід з особами,
які перетинають державний
кордон, важливо спостерігати
за їхньою невербальною
поведінкою. В першу чергу
слід звертати увагу на її
узгодженість і виразність.

У

згодженість відіграє особливу
роль в оцінці комфортності у
міжособистісній взаємодії та
вірогідності обману. Відтак необхідно слідкувати за узгодженістю між вербальними і невербальними повідомленнями, між обставинами даного моменту і
тим, що говорить об’єкт спостереження, між подіями та емоціями, навіть за узгодженістю часу
й простору. Так, людина, яка ствердно відповідає на запитання, має одночасно підтвердити це
відповідним рухом голови, і цей рух не повинен
запізнюватися. Якщо вона ловить себе на цій
помилці, то відразу змінює напрям рухів, намагаючись виправити положення. Невчасні жести виглядають неприродними і патетичними.
Оскільки в таких моделях поведінки відсутня
узгодженість і їх демонстрація викликає у людини явний дискомфорт, то вони можуть служити
ознаками обману. Стосовно узгодженості того,
про що говориться, з тим, що відбувається насправді, то увагу слід звертати на відповідність
інформації, яку вам повідомляють, та емоційне
забарвлення цього повідомлення. І нарешті,
слідкуйте за узгодженістю між подіями, часом і
місцем. Люди, які брешуть, не враховують чинник узгодженості та невідповідність між своїми
невербальними сигналами і розповідями, що
врешті-решт руйнує їхні плани. Узгодженість –
один із проявів комфортного стану, що, як ми
переконалися, відіграє важливу роль під час
поліцейських допитів і повідомлень про злочини. Проте вона створює основу для досягнення
успіху в обговоренні будь-яких серйозних тем,
якщо необхідно своєчасно розпізнати брехню.
Щодо виразності – слід пам’ятати: якщо
ми говоримо, то природним чином викорис-
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товуємо різні частини свого тіла (наприклад,
брови, голову, кисті рук, руки, торс, ноги і стопи)
для акцентування моментів, що викликають у нас
сильні емоції. Спостерігати за виразністю поведінки дуже важливо, бо виразність – це універсальна ознака щирості, внесок лімбічної системи
головного мозку в процес комунікації, спосіб дати
іншим зрозуміти, наскільки сильні наші відчуття.
І навпаки, якщо лімбічна система мозку не підтримує того, що ми говоримо, наша поведінка стає
менш або зовсім невиразною. Брехуни, як правило, не використовують виразні невербальні засоби. Вони включають свій когнітивний мозок, аби
вирішити, що сказати і як обдурити. Однак рідко
думають про те, у якій формі подати брехню. Той,
хто змушений брехати, просто не усвідомлює, як
багато виразності або акцентування у повсякденних розмовах. Якщо людина намагається сфабрикувати відповідь, її виразні рухи виглядають
неприродно або запізнюються, і вона рідко розставляє акценти там, де слід, або просто виділяє
не найбільш суттєві місця.
Виразність проявляється як вербально, так і
невербально. До вербальних виразних засобів
відносяться гучність і висота голосу, інтонація і
повтори слів. Крім того, ми використовуємо невербальні засоби, і ці виразні елементи поведінки
можуть виявитися навіть точнішими за слова.
Ще один прояв виразності – нахил тулуба
вперед, таким чином людина виявляє зацікавленість. Якщо вона сидить, то, щоб підкреслити
важливі моменти, різко піднімає коліно, а для
посилення емоційності ляскає по ньому долонею. Подібні жести, що служать емблемами виразності і достовірності відчуттів, брехуни демонструють вкрай рідко.
З іншого боку, коли людина розмовляє, прикриваючи рот долонею, стримуючи мімічні жести, – це ослаблює виразність і вказує на недостатню переконаність. Численні дослідження
підтверджують схильність людей контролювати
вираз свого обличчя, стримувати рухи або демонструвати інші форми дистанціювання, якщо вони
не впевнені у тому, про що говорять. Часто, намагаючись приховати правду, людина напускає
на себе задумливість, при цьому вона торкається
пальцями підборіддя або погладжує щоки, немов
продовжує розмірковувати, що сказати. Це різко
контрастує з поведінкою чесних людей, які підкріплюють свої слова виразними жестами. Обманщики витрачають час на оцінку своїх слів і реакцію
слухачів, а це не сумісно з чесною поведінкою.

БРАК ВИРАЗНОСТІ
В РУХАХ КИСТЕЙ РУК
Недостатньо активні рухи рук і відсутність
виразності можна вважати ознаками обману.
Проблема у тому, що ці параметри неможливо
точно виміряти, особливо в офіційній обстановці. Проте намагайтеся відзначати, коли вони
виявляються і в якому контексті, особливо якщо
це відбувається після того, як мова заходить про
якісь важливі речі. Будь-які раптові зміни в рухах вказують на посилення активності мозку.
Якщо людина припиняє жваво жестикулювати,
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то для цього має бути якась причина, наприклад,
пригнічений настрій, а можливо, обман.
Брехуни рідше складають руки «будиночком». Вашу увагу мають привертати бліді кісточки пальців людини, яка тримається за підлокітники крісла так, немов сидить у «катапульті».
Голова, шия, руки, ноги майже не рухаються, а
пальці просто впиваються в підлокітники. Така
поведінка свідчить про високу вірогідність обману, але, знову ж таки, не може служити доказом
того, що людина говорить неправду.
Якщо люди не впевнені у своїх словах, вони уникають торкатися не лише інших людей, а й предметів,
наприклад таких, як стіл. Тому, хто бреше, не вистачає
переконаності і впевненості у тому, про що він говорить. Незважаючи на те, що думаючий мозок (неокортекс) вирішує, що сказати, щоб ввести слухача в

оману, емоційний мозок (лімбічна система – чесна
частина мозку) просто не погоджується брати участь
в обмані і тому не підкріплює неправдиві заяви невербальними сигналами (жестами). З сигналами лімбічної системи мозку впоратися складно. Спробуйте
посміхнутися людині, яка вам не подобається. Зробити це буде важко. Так само, як фальшива посмішка,
неправдиві заяви супроводжуються невиразними
або пасивними невербальними сигналами.

«ПРОХАЛЬНА» ПОЗА
Поза, у якій людина розводить і виставляє
перед собою руки долонями догори, називається
«прохальною» (або «молитовною»). Віруючі повертають долоні до Бога, щоб попросити милості.
Таку ж поведінку можна спостерігати у людей,
яким дуже хочеться, щоб їм повірили. Якщо в розмові з вами людина робитиме декларативні заяви,
звертайте увагу на те, як вона тримає руки: долонями вгору чи вниз. В ході буденних обговорень,
коли ніхто не має наміру завзято відстоювати
свою точку зору, долоні співбесідників можуть
бути звернені в будь-який бік. Проте якщо людина робить пристрасну і ствердну заяву, на зразок
«Ви повинні мені повірити, я цього не робив»,
то кисті її рук мають бути у положенні долонями
вниз. Якщо в цю мить вони звернені догори, немов людина благає, щоб їй повірили, то багато хто
з фахівців вважає таку заяву підозрілою. Звернені
догори долоні не є знаком твердження, а означають прохання повірити. Тим, хто говорить правду,
не треба благати, щоб їм повірили, вони просто
роблять заяву і на тому стоять.

«ТЕРИТОРІАЛЬНА»
ПОВЕДІНКА І ОБМАН
Якщо ми почуваємося впевнено і комфортно,
то прагнемо захопити якомога більше місця. Чим
менше у нас впевненості, тим менше простору ми
потребуємо. Під час розмови на важку тему люди
можуть приймати різноманітні пози замкнутості: переплітати руки та/або кисті рук так сильно,
що на них боляче дивитися. Тому особливу увагу
слід звертати на драматичні зміни в положенні
тіла, які можуть бути ознаками обману, особливо
якщо це відбувається одночасно зі зміною теми
розмови. Якщо ми впевнені у собі, у своїх словах,
то зазвичай розпрямляємо плечі й спину, демонструючи безстрашність. Якщо людина поводиться
нещиро або не впевнена у собі, своїх думках чи

У РАЗІ ДИСКОМФОРТУ
ТІЛО ПОЧИНАЄ
ДЕМОНСТРУВАТИ
ОЗНАКИ СТРЕСУ ЧИ
НЕВПЕВНЕНОСТІ, ЯКІ
ПОЄДНУЮТЬСЯ ІЗ
ЗАСПОКІЙЛИВИМИ
ЖЕСТАМИ. ЛЮДИНА
РОБИТЬ ЇХ ПІДСВІДОМО
І НЕ ВЛАДНА
КОНТРОЛЮВАТИ.
переконаннях, то це помітно в її позі: вона підсвідомо сутулиться, втягує голову в плечі або просто втискується в крісло Це вірна ознака тривоги
і дискомфорту.

ЗНИЗУВАННЯ ПЛЕЧИМА
Кожна людина час від часу знизує плечима, якщо в чомусь сумнівається. Але у брехунів
знизування плечима виглядає дуже коротким і
вимушеним, оскільки людина, яка демонструє
його, недостатньо переконана у тому, що їй треба виразити.
Підготували

кандидат психологічних наук,
доцент Дмитро КАРПІЛЯНСЬКИЙ,
кандидат технічних наук Юлія МИСЮК
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ексклюзив

ексклюзив

ТАЙНА ВЛАСТИ
Тунис,
12 мая
1943 г.

Ш

таб главнокомандующего, генералполковника Ганса-Юргенса фон
Арнима в ночь с 11 на 12 мая был
расположен среди сопок южнее Сен-Мари-дюЗит. Немецкие офицеры поспешно уничтожали документы, адъютанты гладили генералам
парадные мундиры.
– Мы должны выглядеть достойно перед противником, одержавшим над нами победу,
– прокомментировал своей гостье причину
штабной суеты фон Арним. – Толстый клоун Геринг прислал мне приказ возвратиться в
Италию. Рейхсмаршал знает, что эвакуация невозможна! Все наши корабли тонут, не доходя
до Сицилии! Ненавижу дураков. Зачем было
ввязываться в войну с британцами? Да и с русскими тоже…
– Ганс, вы сменили на должности главнокомандующего своего предшественника генерал-фельдмаршала Роммеля всего два месяца
назад, – улыбнулась темноволосая, элегантная
гостья в строгом двубортном молочно-белом
жакете до бедра и такого же цвета прямой
юбке, немного прикрывающей колени. – Это
– не слишком большой срок, чтобы быть посвящённым в причины всех войн. Поверьте,
Гитлер не хотел воевать с британцами, его попытки остановить войну над Ла-Маншем были
не единожды услышаны и отвергнуты.
– Но, фрау…
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– Ганс, Гитлер понимал и понимает, что воевать против британцев – самоубийство. За
этот небольшой, промокший от дождей клочек земли сочтут за честь сражаться сотни
дивизий из десятков стран мира! Американцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы
считают британские острова своей исторической родиной! А сколько ещё колоний!
– Но, фрау, почему же тогда…
– Амбиции фюрера распространялись на польские, чешские, австрийские земли, которые
в некоторой степени населяли немцы в различные времена. Французы – сами понимаете,
Ганс, – улыбнулась обворожительная гостья.
– Между немцами и французами существует
многовековое противостояние, тут уж Гитлеру
остановиться было трудно, чтоб не посчитаться за обиды былых поколений. Но Британия…
Пока эти земли не постигнет трагическая участь
Атлантиды… Лишь Посейдону под силу тягаться
с военной мощью английских союзников!
– Мой Бог! Фрау! Гитлер пытался договориться
с Черчиллем?!
– И с королевской семьёй, и с палатой
лордов! Не со всеми, конечно, с отдельными её членами.
– Но почему этого не было в газетах?! – воскликнул фон Арним. – Почему Черчилль не
согласился?!
Лишь сейчас генерал обратил внимание, что
костюм его гостьи своим фасоном напоминает
униформу женщин, находящихся на службе в
сухопутных войсках Вермахта, отличаясь однако цветом и роскошеством подбора ткани.
– Английский премьер рассадил всех германских парламентёров, прибывавших с этим
вопросом, по одиночным камерам, как военнопленных. А Гитлер, учитывая строжайшую
конфиденциальность вопроса переговоров, не
мог возразить. Черчилль пресекал любые намёки на разговоры о перемирии, ведь узнали
бы простые англичане о желании фюрера прекратить войну – и куда тогда деваться? Народ
закричал бы, что хочет мира, континентальная
Западная Европа осталась бы под германским
контролем и из североафриканских французских колоний вас никто бы уже не выгнал.
Американцам некого было б защищать и они
со своими долларами и танками не смогли бы
развивать собственную военно-экономическую экспансию в старом свете.
– Я потрясён, фрау, всё так очевидно! – нервно
сжимал кулаки генерал-полковник.

– И Гитлера с Герингом не сильно браните. Они
оба много лет и плотно сидят на наркотиках.
– Правда? Я давно понимал! Это ведь бросается в глаза! – вскочил фон Арним. – Однако
фюрер выглядит иначе, он, видно, принимает
специальные энергетические препараты, после
которых на всех кричит и машет кулаками. Это
не те лекарства для храбрости, перветин, которым напичканы аптечки всех наших солдат!
– Вы хоть понимаете, Ганс, что у вас армия наркоманов? – грустно покачала головой гостья.
– Понимаю! У русских – все пьяницы, их командование заливает личный состав водкой
и спиртом. А мы к умеренной дозе шнапса
суём солдатам перветин. Это такая штука,
я сам как-то пробовал! Чувство страха просто улетучивается! Представьте, фрау, я, генерал, бросил командный пункт и вздумал
вести в атаку роту! Хорошо ещё, что меня,
дурака, оглушило взрывной волной и офицеры вытянули с поля боя… Надо же такое,
согласитесь… А всё наш перветин!
– Не сожалейте, Ганс, вы хорошо смотрелись!
– весело рассмеялась молодая женщина.
– Вот Геринг – полная вам противоположность. Вы всматривались когда-нибудь ему в
зрачки? Рейхсмаршал не расстаётся с морфием уже много лет.
– Ох, негодяй! И этот расслабившийся, «ушедший» от реальности толстомордый вор командует всей германской армией! Да ещё промышленностью и наукой! Фрау, вы представьте, он
спит на совещаниях!
– А видели бы вы его коллекции полотен живописи и драгоценных камней, генерал! – хитро улыбнулась собеседница. – Такой роскоши
больше нет ни у кого.
– Мы обречены, фрау, – внимательно глядя в
глаза гостье, промолвил фон Арним.
Полог палатки откинулся и в просвете показался дежурный офицер.
– Господин генерал, прикажете приготовить
чай или кофе?
– Да, обер-лейтенант, кофе с коньяком и шоколадом. Для фрау и для меня. И ещё, отправьте
радиограмму ОКВ. Напишите, что боеприпасы
израсходованы. Вооружение и техника уничтожены. В соответствии с приказами, Африканский корпус сражался, пока это было возможно. Но наш корпус возродится вновь! До
будущей встречи на сафари!
– Всё, господин генерал? – вежливо переспросил записывающий на ходу офицер.
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– Да, Фриц. И подгоните автомобиль фельдмаршала Роммеля. Я лично подожгу его.
Когда дежурный офицер вышел, генерал ещё
минуту ходил влево-вправо, напряжённо думая.
– Что меня ждёт, фрау? – на каблуках развернулся к гостье главнокомандующий.
– Завтра – капитуляция, это – неприятная процедура, – пожала плечами молодая женщина. –
Послезавтра вас отвезут в Алжир.
– Зачем? – поморщился генерал.
– Поверьте, ничего особенного. Вы ведь теперь
военнопленный… Будете военнопленным, –
уточнила гостья, видя, как изменилось лицо
главнокомандующего от её слов.
– Германия проиграет эту войну? – перебил её
фон Арним.
– Да, – кивнула гостья.
– Всем? Американцам, британцам, русским…
Всем проиграет? – нервничал генерал.
– Вы ведь понимаете, Ганс, что русские, как и
британцы, непобедимы…
– Но мы вынуждены были напасть, вы же
знаете, что русские в июне 41-го года сосредоточили на наших границах такое количество
самолётов и танков, что мы вынуждены были
всё это разгромить, уничтожить. Вы же знаете, у нас не было выхода!
– Знаю, поэтому вы, не дожидаясь, напали
первыми и таким образом оттянули на несколько лет свой разгром. Ганс, переживите
этих неприятных пару дней капитуляции, а
потом ещё пару лет в статусе военнопленного
подождите до окончания войны.
Дежурный офицер принёс кофе, коньяк и
шоколад.
– Я знаю, что вы не пьёте, – вспомнив, махнул
рукой главнокомандующий. – Тогда я выпью за
двоих, фрау… Так, значит, два года – и всё…
– Ровно два года, Ганс, – уточнила красавица
в белом.
– Двадцатый век – две войны, с тяжелейшими
экономическими и людскими потерями, проигранные Германией.
– В двадцатом веке впереди грядёт третья мировая, но лишь экономическая война, с меньшим
количеством человеческих жертв, но…
– Эту войну тоже развяжет Германия? – изумлённо воскликнул генерал-полковник. – Мне
плакать или смеяться? И вновь будут русские,
американцы, англичане?
– Да, но воевать в основном будут не танки, а
деньги. Хотя человеческих жертв тоже будет
очень много, – грустно улыбнулась женщина в
белом платье.
– Кстати, мы-то сдаёмся, а какие потери нынче
у наших врагов?
– Большие потери, даже очень. Ваши войска
перед капитуляцией уничтожили столько солдат противника, что американцам, британцам,
французам придётся для них рыть…
– Целое кладбище, фрау, – засмеялся главнокомандующий, перебив собеседницу.
– Восемь кладбищ, – поправила гостья. – Возле Карфагена, в Такруне, в Анфидавилле, в Меджезе. И ещё, Ганс, вы же
знаете, как я не люблю, когда
меня перебивают.

8/2012

– Простите, фрау, – ещё громче расхохотался
фон Арним. – А две тысячи пропавших без вести британцев – где они? Не могло же от наших
снарядов… Мистика, фрау, поверьте.
– Многие из этих людей полегли на полях
сражений за Карфаген в иных, давних столетиях. Всё равно линии жизни солдат, ушедших за мной в прошлое, были завершены. Я
не брала чужого.
– Поражаюсь себе, вы такое говорите, а я слушаю, – продолжал смеяться фон Арним.
– Вы слушаете, верите, осознаёте…
– Но как же всё-таки вас зовут, фрау?
– Называйте меня Владычицей Судеб.
– Это имя я уже слышал, фрау, – покорно
вздохнул генерал-полковник. – Часто я думаю
о мужчинах, которым позволена близость с
вами. Наверное, истинную полноту счастья
можно осознать, лишь глядя со стороны на реализованные кем-то мечты…
– Ох, я такая старая, что и вспоминать не хочется. Помечтайте о какой-нибудь истинно
юной женщине. В вашем штабе их полно и
все до завтрашнего дня, до капитуляции находятся под присягой, с честью исполнят приказ своего генерал-полковника. Вернёмся же
к судьбе стран и народов. Перед капитуляцией
хочу предложить вам, Ганс, взглянуть открытыми глазами на ту правду, которая сопутствовала войне в Северной Африке, – красавица в
молочно-белом костюме жестом остановила
генерала, собиравшегося откинуть полог палатки. – Здесь погибли десятки тысяч немцев,
итальянцев, британцев, американцев, французов, новозеландцев… Зачем?.. Живые, среди которых много раненых, вернутся домой
– что они расскажут? За кого они воевали? За
свободу арабов в Алжире, Марокко, Ливии,
Тунисе? Вы думаете, что коренному населению Североафриканского средиземноморья
имеет значение, какой национальности европейцы построят рядом с их лачугами свои
дома? Их больше удивляет тот факт, что гибли
немцы и американцы, а вернутся французы.
Пройдёт пару десятков лет и арабы из ваших
винтовок, разбросанных по всей пустыне,
перестреляют тут французов. Кто тогда будет
ухаживать за кладбищами бесполезно погибших героев этой войны?.. А какая мать сможет
объяснить ребёнку-сироте, за какие идеалы
сложил голову отец в песках Сахары? Чей дом
он там защищал?
Главнокомандующий выпил залпом рюмку
коньяка, потом достал из нагрудного кармана плоскую походную фляжку и сделал ещё
большой глоток.
– В чём-то вы правы, фрау… Возможно,
во всём правы, – задумчиво произнёс
фон Арним, прищурив левый
глаз, а правым глядя
в металли-

ческое горлышко фляжки. – Но я на своей
нынешней должности после фельдмаршала
Эрвина Роммеля нахожусь два месяца и три
дня. И мне, представьте, это лестно! – Он покачал головой, глядя в глаза собеседнице. –
А завтра я подпишу капитуляцию и больше
никогда в жизни не займу такую должность!
Сегодня я – командующий, я жгу штабные
документы, руковожу людьми, могу разоружить тысячи немцев и итальянцев, а могу
их в рукопашную кинуть на англичан! И они
выполнят приказ! Вот в чём кроется моя тайна! И таких как я – ох, как много! А причина
всему – власть! И пока я командую, а они выполняют, власть будет сильнее властвующего,
сильнее воли офицеров и солдат, а кровь, пусть
даже бесполезно пролитая на полях сражений,
разогреет кровь в артериях ещё живых воинов…
Фон Арним выпил одним глотком чашку
кофе, отхлебнул коньяк и вновь встретился
взглядом с Владычицей Судеб. Несколько
секунд они молчали.
– Власть, – многозначительно, пафосно произнёс генерал-полковник. – Власть сильнее
нас всех! В этом секрет, которого не знает никто на сто километров вокруг! Поэтому оставшиеся в живых ни своим жёнам, ни в мемуарах не смогут донести причину того, что здесь
произошло! Это – тайна моя, фельд-маршала
Роммеля, американского главнокомандующего Эйзенхауэра и – ваша, фрау.
Дмитро АКІМОВ,
далі буде
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Статистика свідчить, що змії нині
є надзвичайно
непопулярними і
малосимпатичними для людей істотами. При такому
упередженому
ставленні не може
не дивувати, що
ці рептилії були
священними символами багатьох
давніх цивілізацій. Змія вважалася хранителькою
всіх таємниць і
скарбів, а також
мудрості й знань.
Вона допомагала
у медицині й магії,
а ще вважалася
символом жіночої
вроди.

ЗМІЇНІ МУДРОСТІ

Г

оловна героїня прийдешнього року – Чорна Водяна Змія, що за китайським гороскопом уособлює розум, мудрість і волю.
Вона принесе з собою чимало мудрих рішень і
справедливих вчинків, удачу всім, хто працює
в інтелектуальній сфері. Протягом року варто
прислухатися до своєї інтуїції, через яку Змія
даватиме якісь путні поради, підказки й знаки.
Новий рік буде таким, як і минулий, – нічого екстраординарного, а тим більше трагічного не очікується. Тільки на відміну від попередніх – скупим
на емоції, завзяття, що поступляться місцем холодному розрахунку. Змія є символом збагачення,
вона терпіти не може марнотратства. Саме тому рік
обіцяє бути сприятливим для економії, збереження і примноження капіталу.
Найбільш напруженими та важкими місяцями
будуть травень і листопад. У квітні очікуються
поперемінні злети і падіння у владних інституціях. Керівникам вищого рангу зірки рекомендують зайнятися вирішенням нагальних проблем
суспільства, що потребують детального розгляду
та копіткої роботи. Вони будуть прихильні до
тих, хто ретельно планує свій час, передбачає
можливі проблеми, прораховує кожен свій крок.
У червні розпочнеться найбільш плідний період
для злагодженої роботи. Головна роль належатиме керівникам – їм необхідно організувати
дружний працездатний колектив у новому ключі. Якщо цього не зробити, то всі заходи будуть
приречені на невдачу.
З жовтня зірки сприятимуть налагодженню відносин з коханими та друзями. Щоб отримати позитивний результат, слід навести лад у своїх почуттях, визначитися з тим, чого прагнете домогтися.

У кінці року важливо не «побити горшки» з
тими, на кого ви рівнялися до останнього часу.
Слід дати висловитися своїм співрозмовникам,
почути той підтекст, який вони хочуть донести до
вас. Так буде простіше домовитися у серйозних
справах, важливих як для них, так і для вас.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Чорна Водяна Змія ознаменує рік суперництвом, гнучкістю й маневреністю. Важливими
стануть уміння швидко і самостійно приймати
рішення, здатність організувати свою роботу за
мінливих умов. Для збереження свого статус-кво
необхідні обережність і пильність, навіть з друзями та близькими людьми.
Прийдешній рік сприятиме творчим людям і навіть тим, хто ще тільки робить перші кроки на цій
ниві. У них є всі шанси на повний голос заявити про
себе. Цей рік ознаменується також труднощами у
спілкуванні та втратою впливу старшого над молодим поколінням.
Бажано залишатися на своєму робочому місці,
підвищувати кваліфікацію і не розмінюватися на
дрібниці. Хоча не передбачається підвищення матеріального добробуту, проте перспектива кар’єрного
росту порадує багатьох. На тих, хто мріє отримати
все й одразу, чекає розчарування. Гороскоп на 2013
рік не обіцяє бути врожайним для прихильників випадкових заробітків та людей вільної професії. Змія
не любить тих, хто часто змінює свої рішення, отож
намагайтеся зберігати нейтралітет.

ЛЮБОВ І СІМ’Я

Особливої чуттєвості й романтики, емоцій
очікувати у новому році не варто, бо Змія –

символ серйозності, стриманості почуттів. Це
говорить про те, що стосунки не будуть швидкоплинними. Навряд чи 2013-й буде вдалим
для тих, кого цікавлять любовні романи тільки
як розвага. У цьому році всі любовні стосунки
відзначатимуться серйозністю намірів.
Чорна Водяна Змія застерігає: не слід давати привід для ревнощів. Змія – небезпечна. Вона нападає миттєво, тож кара за вашу
необачність постане раніше, ніж ви встигнете подумати про це. Проте родинні стосунки
ознаменуються веденням більш спокійних і
розсудливих діалогів. Для створення міцної
сім’ї цей рік підходить краще за жоден інший.
А діти, народжені у ньому, будуть мудрими,
відзначають астрологи. У Китаї, наприклад,
спеціально чекають року Змії, щоб народити
здорових, розумних спадкоємців. Щоб краще
виховати дітей, знайдіть для них захоплення, і
вони сприйматимуть вас по-іншому.

ЗДОРОВ’Я

Прийдешній рік буде відзначений новим явищем – тотальною турботою про своє здоров’я.
Людство свідоміше ставитиметься до свого організму, докладаючи у цій справі неабияких зусиль.

ФІНАНСИ

Кінець року ознаменується появою додаткових джерел фінансування, з’являться нові варіанти співпраці й партнерства. Але пам’ятайте,
гроші слід заробляти тільки власним розумом, в
жодному разі не погоджуючись на їх отримання
обманним шляхом доходів. Варто остерігатися
також вкладень валюти в іноземні банки.

РІК ЧОРНОЇ ВОДЯНОЇ ЗМІЇ ЗА КИТАЙСЬКОЮ ТРАДИЦІЄЮ ПРИНЕСЕ ЧИМАЛО МУДРИХ РІШЕНЬ І СПРАВЕДЛИВИХ ВЧИНКІВ, УДАЧУ
ВСІМ, ХТО ПРИСЛУХАТИМЕТЬСЯ ДО СВОЄЇ ІНТУЇЦІЇ. ТОЖ ПРОПОНУЄМО ПОРАДИ ВІД ЗМІЇ УСІМ ЗНАКАМ СХІДНОГО ГОРОСКОПУ.

Щуру буде дуже просто розглядати
ситуацію з усіх боків, визначати пер-

спективність і приймати єдино правильне
рішення. Щоправда, доведеться постійно
зіставляти свої можливості з тією величезною кількістю пропозицій, які принесе
рік Змії. Слід довіряти близьким людям та
зважати на їхні переконання.
Оточуючі ніби полуду знімуть з очей, побачивши Бика в істинному світлі – непоказним, але дуже надійним і щирим. На тлі
цього він керуватиме ситуаціями впевнено, але делікатно і з користю для всіх.
З’явиться можливість по шматочках зібрати
своє життя, наче пазли, в дуже привабливу
картину. Щоправда, спочатку доведеться
займатися, на перший погляд, незначними,
дріб’язковими справами. Врешті-решт вони
зрозуміють, що не все так просто, що саме з
дрібниць і вибудовуються сходи, які приведуть до великої і важливої мети. У 2013 році
Тигри зроблять стільки, що жнивуватимуть
дуже довго.
Кролики перебуватимуть у стані безперервних змін. З одного боку, вони будуть
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бажаними і давно очікуваними, з іншого – до краю знесиленими. Все, що вони
особливо цінують, – а це сім’я, рівні стосунки, тиша й спокій, – зазнає змін.

вплив буде спрямований на формування
рішучості й буквально стане підштовхувати до заповітної мети. Коні будуть
сповнені сил і зможуть звернути гори.

Планети обіцяють інноваційне оточення,
несподівані відкриття. Щоправда, якісь
старі цінності можуть втратити свою
привабливість, і на зміну їм прийдуть
прагматизм і більша, ніж зазвичай, цілеспрямованість. Дуже важливо: кожному
Дракону слід максимально напружити
творчі струни своєї душі, випустити всі
потаємні бажання на волю, – зайнятися
нарешті своєю улюбленою справою.

На перший план вийдуть соціальні
контакти. Паритет і взаємна вигода допоможуть представникам цього знаку
просуватися вперед впевнено й продуктивно. На початку осені виникне гостра
залежність від рішень інших людей і зовнішніх обставин. Щоб завершити рік з
максимумом користі, Коза повинна буде
скористатися своїми дипломатичними
здібностями.

Народжених у рік Змії очікує активне
соціальне життя. Представникам цього
знаку доведеться зібратися й діяти відкрито та активно. Якщо змії повністю
усвідомлять необхідність вийти з тіні,
на них чекає успіх. Підмогою у вдалому
просуванні вперед стане притаманна
Змії дисциплінованість. Підсумком року
можуть виявитися цінні придбання.

Мавпа зосередиться на облаштуванні
свого житла, веденні сімейного бізнесу,
на всьому, що зробить її багатшою і значимішою. Всі справи вирішуватимуться
ще легше, бо представники цього знаку
рішуче відмовляться від романтичних
ілюзій на користь жорсткого прагматизму. Бачити мету і не помічати перешкод
стане головним девізом у 2013 році.

Рік розпочнеться з великих сподівань. Вони можуть справдитися згодом,
оскільки саме в цей час астрологічний

Півень усвідомлено дійде до ситуації,
що допоможе розібратися в реальності чи нереальності поставленої мети.

Ілюзії розвіються, а ось досяжне ніби
з неба звалиться. У цьому році йому
варто працювати не покладаючи рук.
Всі розпочаті справи слід неодмінно доводити до кінця, не залишаючи жодних
«хвостів».
Собака опиниться в постійно мінливому
оточенні. До кінця весни доведеться
вести активний діалог. Все це відбуватиметься на тлі жорсткої позиції представників цього знаку щодо захисту
своїх особистих цінностей і переконань.
Прозорість та взаєморозуміння, навіяні
зоряним впливом, дозволять закріпити
відносини, не втрачаючи автономності.
Підсумки року Змії можуть перевершити
найсміливіші очікування.

Неймовірно сприятливі обставини, зумовлені прихильністю планет, підштовхуватимуть до рішучих дій. Дивним
чином Кабан з обережного дипломата
раптом перетвориться у войовничого
генерала, і ніхто не зможе чинити перешкоди на його шляху. Саме в цьому
році він зможе ініціювати довгострокові проекти будь-якої складності. Все у
нього вийде.
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Дещо про
новорічний
декор
Святкове меню
У вашому новорічному меню повинні
переважати м’ясні
та рибні страви, бо
у природі не існує
змій-вегетаріанців. Та
й салатам має знайтися
місце – який же Новий
рік без традиційних
«олів’є» та «шуби»!
Проте головною окра-

CВЯТКУЄМО
Хоча за китайським гороскопом рік Змії вступить у свої права
тільки 10 лютого, за традицією ми зустрічатимемо його вже в
новорічну ніч. Відтак астрологи дають рекомендації, яких слід
дотримуватися, щоб рік видався для нас вдалим.

Змія – один із найелегантніших знаків китайського календаря. Вона
любить стильні облягаючі
вбрання із блискучих
тканин. Змії бувають і
сріблястими, і зеленими,
і червоними, і жовтими.
Тож можна обрати вбрання будь-якого кольору,
окрім однотонного білого
– це точно не сподобаєть-

Аби під час всього періоду свого «правління» Змія була прихильною до вас,
задобріть її вже з самої зустрічі Нового року. Тож поставтеся відповідально
до вибору свого святкового вбрання, а також складання новорічного меню й
оздоблення будинку.
Передовсім Змія не любить галасу й зайвої метушні. Отже, зустрічати Новий рік
астрологи радять у родинному колі або серед близьких друзів, уникаючи великих
компаній.
У це світле й добре свято важливо якщо не забути про турботи й проблеми, то принаймні відкласти їх на потім, відкривши своє серце для нових почуттів.
Під бій годинника в новорічну ніч не забудьте загадати своє найзаповітніше
бажання. І якщо ви догодили примхливій Змії при підготовці до святкування Нового
року, вона обов’язково виконає його!

тут ваш вибір нічим не
обмежений.
В центрі столу
обов’язково поставте
вазу з ялиновою гілочкою, яка за східними
звичаями є символом
довголіття й благополуччя. У цілому ж має
бути вдосталь закусок
та вишуканих вин, а для
тих, хто віддає перевагу міцнішим напоям,
можна вибрати абсент
чи коньяк.

У зміїній шкірі

відповідально!

Змію запрошували?!

сою святкового столу
має бути улюблений
харч Змії – кролик
(заєць) або індичка,
які можна запекти в
духовці, засмажити на
грилі або тушкувати на
сковорідці.
Делікатесні закуски
прикрасьте зеленню
(щоб Змії було де сховатися) та нарізаними
вареними яйцями.
Водяна Змія дуже
любить рибу – тож

ся Змії! І чоловікам
в жодному разі не
слід одягати білу
сорочку. Оскільки
вода є космічним
елементом року, то
ідеальним вибором
для цьогорічного
новорічного свята
будуть всі відтінки блакитного та
синього. Бажано
також, щоб малюнок на вбранні нагадував
зміїну шкіру.
Щодо новорічного макіяжу, то жінкам особливу
увагу варто приділити
очам. Доречними будуть
стрілки, які додадуть трохи зміїного до вашого образу. Можна також використати блискітки й темні
блискучі тіні. Губи краще
підкреслити блиском
або глянцевою помадою.

Чудовою ідеєю може бути
манікюр у вигляді зміїної
шкіри, який виконують за
допомогою лаку кракелюру (лак-пітон).
Сильна стать може прикрасити свій костюм краваткою, яка за фактурою
та візерунком імітуватиме,
знову ж таки, зміїну шкіру.
Аби задобрити Змію, їм
слід також бути чисто поголеними.
Зачіска в новорічну
ніч має бути акуратною і
гладенькою. Діадема або
красива шпилька анітрохи
не зашкодять жіночому
образу. Чудовим доповненням стане й прикраса у
вигляді змійки.
Загалом, якщо ваше
вбрання буде елегантним
і розкішним, у майбутньому році на вас чекатиме
фінансова удача.

Найкраще для зустрічі Нового
року підходить домашній затишок. Космічним елементом Змії
за східним гороскопом є Вогонь,
тому камін у будинку або палаючі
свічки будуть чудовим доповненням до святкової обстановки.
Доречні й довгі витончені у
вишуканому свічнику – обирайте
звиті, за формою схожі на двох
скручених змійок.
На новорічній ялинці для фігурки змії, певна річ, треба обрати
найвигідніше місце. Електричні
гірлянди мають від верхівки змійкою спускатися по її гілках. Саме
деревце прикрасьте мерехтливими
кульками і сріблястою мішурою.
Новорічний стіл застеліть
блискучою скатертиною, краще синього кольору. Підійде й будь-який
інший, але обов’язково з геометричним орнаментом.
Вишуканою і дорогою має бути
сервіровка столу. Тож дістаємо
тонкий фарфор, кришталь та
родинне столове срібло!

Підготували Тетяна ФІЛІПЕНКО, Людмила ДЬОМІНА

44

8/2012

8/2012

45

гороскоп

гороскоп

13

-й

Терези

Діва

Прогнози й
сподівання

Овен

(21 березня — 20 квітня)
2013-й – рік гострих кутів, об які безкомпромісний Овен ризикує поранитися, якщо не стане толерантнішим! Тому в прийдешньому році йому слід стримувати свій енергійний темперамент. Настійливість і прямолінійність можуть спричинити серйозний опір оточуючих,
призводячи до конфліктів і протиріч. Сварячись з усіма через дрібниці, ви ризикуєте набити собі ґуль. Втім, якщо навчитеся знаходити спільну мову зі співробітниками, друзями й
родиною, цей рік відкриє перед вами практично необмежені можливості. Ваші амбітність,
енергійність і позитивний підхід до будь-яких справ знайдуть гідне застосування як у роботі, так і в особистому житті.

Телець

Близнюки

(21 квітня — 20 травня)
Для Тельця рік обіцяє пройти під щасливим знаком! Зірки наділять вас підвищеною енергійністю, рішучістю, активністю, що в
поєднанні із властивою знакові завзятістю та вмінням досягати
поставленої мети обіцяє дати чудові плоди. У першому півріччі
успіх сам йтиме до рук, навіть незважаючи на те, скільки зусиль ви до цього докладатимете. А ось у другому знадобляться
швидка реакція й спритність. Єдина умова, яку ставлять щедрі
зірки, – це дисципліна. Якщо у вас піде обертом голова від
успіхів, то можете швидко втратити прихильність Фортуни.

Рак

(22 червня — 22 липня)
Гороскоп Рака складається з двох несхожих одна
на одну половинок, кожна з яких цікава по-своєму.
У першому півріччі Ракові будуть притаманні пасивність і деяка млявість, нерідко бракуватиме
стимулів для того, щоб взятися за справу чи довести її до кінця. Однак саме в цей період у його
душі пануватимуть спокій і гармонія. А ось друге
півріччя виявиться по-справжньому гарячим! Стан
справ потребуватиме активності й рішучості. І що
найцікавіше – цих якостей у Рака виявиться достатньо, щоб прокинувся справжній Везувій! Ви
можете легко захопитися новими проектами, ідеями, спілкуванням з цікавими людьми або поринути у вир розваг. Насичене світське життя перешкоджатиме приділяти належну увагу домашнім
справам, та тут ви вже самі повинні обрати, що
для вас важливіше, – друзі, нові інтереси чи затишний налагоджений побут.
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(21 травня — 21 червня)
Для Близнюків прийдешній рік приготував справжній сюрприз. Вони зможуть досягти практично чого тільки душа
забажає! Щоправда, на диво розраховувати не варто – доведеться докладати неабияких зусиль. Буде багато можливостей проявити себе, навіть занадто багато… Це спокушатиме погнатися за всіма принадними зайцями одночасно.
Щоб не розпорошувати сил даремно, підпорядковуйте свої
почуття й думки одній, досяжній меті. У такому разі зірки
допоможуть вам досягти успіху.

Лев

(23 липня — 23 серпня)
2013-й обіцяє Леву фантастичні емоції і переживання! Особливо перше півріччя, коли цей знак Зодіаку відчуватиме потяг
до всього нового і незвичайного, у тому числі до нових ідей і
спілкування. Голова Лева буквально тріщатиме від планів, деякі з яких можуть навіть виявитися перспективними, а серце
переповнюватимуть хвилюючі почуття. Але до кінця літа цей
енергійний імпульс поступово слабшатиме, і на зміну йому
прийде емоційна втома. Нічого не вдієш, за все доводиться
платити… Ваше невдоволення може перерости у дратівливість, особливо щодо домашнього побуту. Аби уникнути цього,
вам слід переключитися на справи і спробувати реалізувати ті
проекти, яких у вас накопичилося вдосталь. Зірки пророкують,
що для цього у вас стане і сил, і можливостей!

8/2012

(24 серпня — 23 вересня)
Діві зірки нададуть право вибору:
досягти поставлених цілей або ж поводитися так, як їй заманеться. Втім,
у першому півріччі протиріччя між
«треба» і «хочу» не надто відчуватиметься. Діва проявлятиме дисциплінованість, крок за кроком просуваючись до поставленої мети.
Та поступово в її душі назріватиме
справжній бунт. Вона відчуватиме не
властиві їй труднощі з самоорганізацією, аж до нападів свавілля й самообману! Від її пунктуальності й сліду не
залишиться, а виконання родинних та
професійних обов’язків може викликати дух протистояння. Щоб душевні
метання не завадили вам, у другому
півріччі не варто брати на себе занадто багато. Перепочиньте, більше
часу присвячуйте собі. Це допоможе
випустити пару, щоб потім взятися за
виконання грандіозних планів зі свіжими силами.

Риби

(20 лютого — 20 березня)
Навіть у самих відлюдкуватих Риб
прокинеться комунікабельність! Зірки додадуть їм рішучості й енергійності, відтак на цей знак Зодіаку чекає пожвавлення в усіх сферах життя.
Щоправда, попри бажання швидше
вирватися вперед, перше півріччя
краще присвятити родині, залишивши всі амбітні проекти на друге. Тільки починаючи з серпня Риби зможуть
по-справжньому розправити крила
(ну, або плавники), діючи впевнено й
активно. У цей період вони мають всі
шанси не тільки досягти бажаного, а
й завоювати симпатії оточуючих – у
тому числі протилежної статі. Отож
зірки радять вам сміливо хапати бика
за роги, але в жодному разі не раніше
вересня!

(24 вересня — 23 жовтня)
Терезам 2013-й обіцяє чимало цікавих пропозицій та нових перспектив! Передусім це
стане можливим завдяки товариськості цього знаку. На початку року ви будете як ніколи легкі на підйом, комунікабельні й привабливі. І не тільки для представників протилежної статі, а й для рідних, друзів, начальства та колег. Перебуваючи в центрі уваги
й у вирі подій, ви відкриєте для себе безліч чудових пропозицій. Втім, вже в середині
року з усього розмаїття ви оберете найперспективніші варіанти, які згодом почнете
втілювати в життя. А до кінця року у вас буде такий запас старанності й працьовитості,
що ви досягнете всього наміченого.

Скорпіон

(24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіон збільшить і без того чималенький запас упевненості в собі! Це дозволить йому прямувати наміченим курсом і домагатися поставленої мети, якою б дивною, на думку
оточуючих, вона не здавалася. Йому видніше, він однаково
буде готовий витрачати сили й енергію як на глобальні проекти, так і на свої особисті забаганки. Чи треба говорити, що
наполегливість і завзятість забезпечать йому успіх… Проте
у впевненості цього знаку Зодіаку є й зворотний бік. Його
командирські здібності і вимогливість частенько дратуватимуть. Щоб уникнути конфліктів і сварок, йому краще спрямувати свою енергію на подорожі й нові проекти. І друге
півріччя буде особливо сприятливим для цього.

Стрілець

(23 листопада— 21грудня)
Щоб досягти успіху, зірки закликають Стрільця бути енергійним і наполегливим! Це особливо важливо, оскільки в його гороскопі на 2013 рік знайшлося місце таким якостям, як нерішучість. Особливо це стосується першого півріччя, коли Стрілець занадто довго зволікатиме і
розмірковуватиме, перш ніж на щось зважитися. Недивно, що при такому підході він ризикує
пропустити найцікавіше! Щоб не товктися на місці, а зробити впевнений ривок вперед, йому
слід проявити більше активності. Саме до цього зірки схилятимуть Стрільця у другому півріччі, коли йому будуть до снаги навіть ті справи, про які раніше він і думати боявся.

Козеріг

(22 грудня — 20 січня)
Дайте Козерогові стійку точку опори – і він переверне світ! Зірки наділяють його енергійністю й працездатністю. Особливо добре йтимуть справи, де необхідні логіка й ретельність, – тут Козеріг перевершить сам себе, навівши цілковитий порядок і на роботі,
і вдома, і в особистих стосунках. У цілому ж прийдешній рік обіцяє видатися для нього
цікавим. Особливо перша його половина, коли ніколи буде сидіти склавши руки: раз у раз
траплятимуться цікаві, перспективні проекти. Друге півріччя буде дещо спокійнішим –
знайдеться час для відпочинку та облаштування домашнього вогнища. До речі, і в роботі,
і в особистому житті зазвичай консервативний Козеріг буде схильний до нестандартних
рішень. Деякі з них шокуватимуть оточуючих, інші ж викликатимуть повагу й заздрість.

Водолій

(21 січня — 20 лютого)
У 2013 році Водолій почуватиметься на коні! На роботі й відпочинку прагнутиме потрапити у
самий вир життя. У першому півріччі він може захопитися якоюсь громадською справою чи
проектом, однак починаючи з середини літа все зміниться. Йому захочеться відпочити від бурхливого життя і більше часу приділяти родині й собі. Втім, від самого себе відпочити навряд чи
вдасться: і без того розвинені інтуїція та винахідливість Водолія будуть на небаченій висоті. Та
в усіх важливих питаннях йому варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. Сміливо застосовуйте цю потужну конкурентну перевагу і в бізнесі, і в любові, і в усіх інших сферах життя!
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Армійські
експерименти

«пекельного шефа»
Харчування та військо – нерозривно пов’язані між собою поняття. Знаменитий історик і знавець кухарського мистецтва
Вільям Похльобкін писав, що бойова готовність солдатів не в останню чергу залежить від кухаря – його вміння та таланту.
Колись на Січі навіть була посада козака-кашовара, який готував на цілий Кіш — 900 козаків! Та це був не просто кухар.
Козак-характерник, знавець трав і костоправ, вправний воїн і оповідач, людина, яка влаштує будь-яку справу. То була
вельми поважна особа в громаді. Не дивно, що першу універсальну пересувну кухню, яка вже понад століття обслуговує
військовиків усього світу, створив та випробував у царській армії саме українець Антон Турчанович.
Якщо людина правильно харчується, вона перебуває в доброму гуморі. А в переддень улюбленого багатьма свята, коли
люди зазвичай прагнуть підготуватися до нього якнайкраще, тема створення настрою за святковим столом як ніколи
актуальна. Адже як зустрінеш новорічне свято, так і проведеш увесь рік. Тож як пікантну страву до «новорічного меню»
нашого журналу пропонуємо вам інтерв’ю з відомим російським ресторатором, ведучим телевізійних кулінарних реалітішоу «Пекельна кухня» та «На ножах» Арамом МНАЦАКАНОВИМ.
Порядки у закладах Арама Мнацаканова в чомусь співзвучні прикордонним — скрізь панують військова дисципліна,
найсуворіший контроль за якістю роботи. А все тому, що він про військову службу знає не з чуток, отримавши від неї, хоч
і невеликий, але безцінний життєвий досвід. Жорсткий та об’єктивний у бізнесі й водночас щирий та компанійський у спілкуванні Арам Мнацаканов поділився із прикордонниками своїми рецептами щодо вміння правильно харчуватися.
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Арам Михайлович Мнацаканов народився 20 листопада
1962 р. у Баку в сім’ї педагогів. У 1969-му сім’я переїхала
до Санкт-Петербурга. У 1978
р. Арам вступає до Нахімовського училища, яке залишає
через рік. У 1980 р. вступає до
Ленінградського інженерно-будівельного інституту
на механічний факультет за
спеціальністю «ремонт та
експлуатація автомобілів».
У 1985–1987 рр. проходить
строкову службу в рядах
Радянської Армії в Ленінградському військовому окрузі.
Після армії декілька років
працював водієм, а з початком
перебудови зайнявся приватним бізнесом. У середині 90-х Арам Мнацаканов
став президентом Федерації
тенісу Санкт-Петербурга, був
директором матчів Кубка
Девіса, одним із засновників
та директором турніру «SaintPetersburg Open».
У 1998 р. почав працювати завідувачем відділу

імпорту і оптової торгівлі
в «Marineexpress» – компанії, що імпортує алкоголь.
У вересні 2001 р. відкрив
«Пробку» — перший власний
ресторанний заклад. На хвилі
успіху «Пробки» запрацював
ресторан «Il Grappolo» — найважливіша точка на гастрономічній карті Санкт-Петербурга.
Серед його клієнтів були Мік
Джаггер, Пол Сміт, Норман
Фостер, Михайло Горбачов і
Володимир Путін. Упродовж
наступних десяти років були
відкриті ресторани, об’єднані
в «Probka Family»: «Rыба»,
«Рыба на даче», «Моццарелла
бар на Московском», «Моццарелла бар на Садовой», «Моццарелла бар на Большом»,
«Macaroni» та «Sadko».
У 2010-му Арам Мнацаканов
став шеф-кухарем «IlGrappolo»,
і цього ж року відкрив ресторан
французької кухні «Антрекот»
(з літа 2012 р. — «Jerome»)
та видав свою першу книгу
«IlGrappolo. История, рецепты,
путешествия». Успіх цього

видання викликав інтерес продюсерів, які запросили Арама
на український телевізійний
проект «Пекельна кухня», а
пізніше — «На ножах». У квітні
2011-го він відкрив свій перший
у Києві ресторан — «Сад», а
наступного року «Ресторан на
Цветном бульваре» — свою першу московську ресторацію.
Ресторатор відмовляє у проведенні закритих бенкетів у
своїх закладах, а іноді може
навіть сам обслужити гостей.
Окрім ресторанів, Арам
очолює філіал BoscodiCiliegi у
Петербурзі, а також багато подорожує. Він вважає, що лише
подорожі, відвідання музеїв
та театрів світу можна назвати
«підвищенням кваліфікації».
Кожного року відправляє своїх
кращих працівників до Італії —
вдосконалюватися.
Арам Мнацаканов нагороджений Українською телевізійною премією «Телетріумф»
та є Кавалером ордена «За
заслуги перед Італійською
Республікою».

49

наш гість

наш гість
Люблю звичайні харчі. Я не прихильник складних смаків, коли
змішується багато різних продуктів. Якщо хочете здивувати чимось дійсно вишуканим – вкладіть душу в процес приготування,
підійдіть неформально до роботи.
– Прикордонники щорічно проводять конкурс на кращого
кухаря. Чи не хотіли б Ви виступити у ролі судді?
– А чому б і ні. Проводити такі конкурси серед військових необхідно, тому що це так званий тімбілдінг - об’єднання людей неформальним способом. А як відомо, ніщо так не зближує, як смачно
приготовлена їжа і гарно накритий стіл!
– Чи пригадуєте зараз, що готували в армії?
– Служив я на півночі колишнього Союзу. Окрім статутних, мали
ще й додаткові делікатесні харчі – у навколишніх лісах збирали
гриби і ягоди, ловили рибу в Білому морі. Пам’ятаю, до нашої солдатської їдальні, де був доволі пристойний раціон, часто приходили скуштувати солдатських страв і офіцери.
– У Держприкордонслужбі, до речі, й досі існують підсобні
господарства...
– Якщо є можливість тримати підсобні господарства – це чудово! Коли людина вирощує щось власними руками, вона більше цінує продукти і зовсім по-іншому ставиться до харчування.
– А яким, на Вашу думку, має бути правильне харчування?
– Для мене особисто існують лише поняття святкового, недільного та повсякденного столу. І з точки зору повсякденності слід
дотримуватися послідовності у прийомі їжі. Я їм тричі на день, і
вважаю, що це правильно. Також, вважаю, що важливо не мати
шкідливих звичок – передусім не палити. Взагалі-то мають право
на життя різні теорії. Наприклад, їсти раз на день. Чи от роздільно
харчуватися. Але щодо останнього потрібно мати достатньо часу.
Впевнений, що у прикордонників його не так багато…

– Пане Араме, знаю, що ви знайомі з військовою службою
не з чуток...
– Так, я був курсантом Нахімовського військово-морського училища,
та, збагнувши, що не готовий 25 років свого життя віддати військовій
службі, облишив навчання. Відслужив два роки строкової, потім закінчив цивільний вуз. Проте насправді курсантські роки й служба були
дуже важливими для мене, адже перші свої кулінарні дослідження я
робив саме на камбузі та армійській кухні. Саме там навчився готувати
для великої компанії. Скажу відверто, що нагодувати 100–200 чоловік
за раз – це не абищо!
– Військова кухня прив’язана до розкладки, й особливо харчами
тут не перебирають. Як вважаєте, чи можливо із простих продуктів
приготувати вишукану страву?
– Впевнений, лише з поганих продуктів неможливо приготувати
щось апетитне. А з хороших свіжих можна зробити що завгодно.

– Це правда. Та й взагалі чимало прикордонників служать
позмінно, їм доводиться працювати і вночі…
Але в жодному разі серед ночі не треба наїдатися, щоб потім
не мати проблем з надмірною вагою, і в результаті – зі здоров’ям.
Напад голоду можна втамувати фруктами чи чаєм. Крім того, важливим аспектом правильного харчування є прийом їжі – сніданку,
обіду й вечері в один і той самий час. До того ж, якщо людина
години дві на день активно займається спортом – бігає, плаває,
тренується в спортзалі, катається на лижах, ковзанах, вона може
споживати все, що заманеться, – і жодних проблем із зайвими кілограмами.
– Як правило, молоді бійці, перейшовши з домашньої їжі на
армійську, намагаються поповнити нестачу глюкози солодощами.
Що Ви на це скажете?

– Для молодого організму нічого поганого в цьому немає. Пригадую, як колись юнаком бігав в аптеку за гематогеном (профілактичний препарат, який готують із сухої крові великої рогатої худоби. – Прим. авт.) – за радянських часів не було такого великого
вибору солодощів, як сьогодні. І коштував він усього три копійки
– а щастя скільки! Якось мій ровесник, який зустрічався з молодою
дівчиною, пообіцяв пригостити її тим, чого вона ніколи в житті не
куштувала, і купив їй гематоген. У бідолахи волосся стало дибки,
адже в людини, яка не відчула на собі всіх радощів радянського періоду, такі ласощі викличуть скоріше шок. І в булочних, пам’ятаю,
стояли в черзі – за булками, тортами. Але все добре в міру. Знову ж
таки повторюся: з’їв шматок «наполеону» – побігай трохи більше.
– Який Ваш рецепт поліпшення життєвого тонусу?
– П’ю із задоволенням чай, який мене добре тонізує. А що
стосується сезонних напоїв, то вважаю дуже корисним узвар.
Їм багато фруктів. Якщо відчуваю, що можу захворіти, вживаю
імбирну настоянку. Просто нарізаю імбир шматочками і заливаю окропом. Також люблю гарне вино. Щодо міцних напоїв, то
іноді можу дозволити собі чарку горілки.
– До речі, у царській армії під час свят військовим видавали горілку, а спартанці пили вино, розбавлене водою.
Як вважаєте, чи має бути місце спиртним напоям в раціоні
військових?
– Коли я служив на підводному човні, то в раціоні було вино.
Вважалося, що воно допомагає виводити радіацію. Дослідження учених свідчать, що помірне вживання цього напою знижує
ризик серцево-судинних захворювань. На жаль, у слов’янського
народу поняття межі досить умовне. І якщо дозволити келих
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Курсантські роки й строкова служба були
дуже важливими для мене, адже перші свої
кулінарні дослідження я робив саме на камбузі та армійській кухні. Саме там я навчився
готувати для великої компанії. Нагодувати
100–200 чоловік за раз – це не абищо!
вина в день, то обов’язково випиватимуть набагато більше. Та
й у нашому суспільстві так повелося, що люди,
які мають такий почесний статус, не повинні
вживати спиртне на службі.
– А з чим Ви здебільшого асоціюєте
образ військового?
– З одного боку, безумовно, з вишколом, а з
іншого – з хорошими манерами. Пригадую, як юнаками ми
ходили в гості до дівчат із балетного училища. Гарна була
школа для нас – як привітатися, як запросити до танцю,
про що поговорити, як поводитися за столом. Це дисциплінувало й стимулювало бажання вчитися правильно поводитися скрізь. Також були різні тематичні зустрічі, під час яких нас вчили правилам хорошого
тону. Сподіваюся, і зараз у військових вузах приділяють
цьому належну увагу.
Спілкувалася Мар’яна МАРКОВИЧ
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