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актуально
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ВІЙНА

ЗА «ПАВУТИНУ»

ЗАМАХ НА НОВИЙ ВСЕСВІТ

ПІОНЕРИ, ЗОЛОТОШУКАЧІ, АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ, ТОРУЮЧИ ШЛЯХ НА ДИКИЙ ЗАХІД, У ДОСИТЬ ТРИВІАЛЬНИЙ СПОСІБ ПРИВЛАСНЮВАЛИ ЗЕМЛЮ. ДІСТАВШИСЬ НЕЗАЙНЯТОГО ІНШИМИ СТАРАТЕЛЯМИ МІСЦЯ, ВКОПУВАЛИ ПО КРАЯХ ОБРАНОЇ ТЕРИТОРІЇ СТОВПЧИКИ І ОГОЛОШУВАЛИ ЇЇ СВОЄЮ. ПІСЛЯ ЦЬОГО ВСЕ, ЩО
ЗНАХОДИЛОСЯ ТУТ, БЕЗАПЕЛЯЦІЙНО ПЕРЕХОДИЛО У ЗАКОННУ ВЛАСНІСТЬ НОВИХ
ГОСПОДАРІВ. ВАРТО БУЛО ЛИШЕ ОПИНИТИСЯ В ЧИСЛІ ТИХ, ХТО ПЕРШИМ «ЗАСТОВПИВ» СОБІ ТАКЕ ЩАСТЯ…
СТАВШИ ОДНИМ ІЗ НАПРЯМІВ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ПРИНЦИП «ПРИЙШОВ,
ПОБАЧИВ, ПРИВЛАСНИВ!» ХОЧ І ЦИНІЧНО, АЛЕ ДОСИТЬ ЕФЕКТИВНО ПРОДОВЖУЄ
ПРАЦЮВАТИ НА ТИХ, ХТО ЗВИК ДОМАГАТИСЯ СВОГО З ПОЗИЦІЇ ДОМІНУЮЧОЇ СИЛИ.
СКВОТЕРИ НАШОГО ЧАСУ, ЧИЇ ДАЛЕКІ ПРАЩУРИ «ГЕРОЇЧНО» ПІДКОРЮВАЛИ НОВІ
ЗЕМЛІ, ДОБРЕ ПАМ’ЯТАЮЧИ УРОКИ СВОЄЇ ІСТОРІЇ, ЗДАЄТЬСЯ НАМАГАЮТЬСЯ У СХОЖИЙ СПОСІБ ПРИБРАТИ ДО РУК ТЕРИТОРІЮ ПОКИ ЩО ВІЛЬНОГО ВІД КОРДОНІВ СВІТУ ПІД НАЗВОЮ ІНТЕРНЕТ.
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П

іднесений настрій цьогорічних новорічних свят
користувачам Інтернету зіпсувала звістка, що
миттю поширилася світом: у 2012 році США
можуть прийняти два жорстких закони – SOPА
(Stop Online Piracy Act) про протидію онлайнпіратству і PIPA (Protect IP Act) про захист інтелектуальної власності, що спрямований на
боротьбу із незаконним розповсюдженням у
Мережі музики, фільмів, літературних творів, програмного забезпечення
тощо. Пропоновані закони роблять особливий акцент на розміщенні лівих
копій фільмів та інших видів контенту на серверах саме за межами Штатів.
Під час доповіді Конгресу про становище у країні президент США
Барак Обама оголосив нечувану досі у світі новину – створення організації, яка буде розслідувати «недобросовісну торговельну практику»,
тобто боротися з піратською продукцією американського виробництва
за межами держави. «Неправильно, коли інша країна дозволяє порушувати авторські права на наші фільми, музику та програмне забезпечення», – підкреслив він.
Згідно ж із цим законопроектом, від Мережі за рішенням суду буде
відключений будь-який ресурс, який поширює неліцензійний контент,
навіть якщо власник сервісу не знає про те, що його користувачі розміщують там згаданий матеріал. Якщо документ буде прийнятий, правовласники зможуть притягнути до суду практично будь-яку велику
інтернет-компанію. Під удар потраплять пошуковики, соціальні мережі,
файлообмінники, а також мільйони користувачів, які «качають» і «заливають» в Інтернет книги, музику і кіно.
Головними лобістами цих законопроектів стали розважальні компанії,
видавництва, фармацевтичні фірми, котрі вважають, що у нинішньому вигляді закони могли б завадити онлайн-піратству, обмежити доступ до закордонних сайтів, що продають піратські копії фільмів, музики й інші захищених авторськими правами продуктів. Законопроекти передбачають
покарання у вигляді позбавлення волі аж до п’яти років для кожного, хто
буде визнаний винним у роздаванні захищеного копірайтом контенту без
згоди власника до десяти і більше разів протягом півроку. Розташованим
у США інтернет-провайдерам, платіжним системам і рекламним агентствам буде заборонено вести справи з порушниками
авторських прав. Крім того, SOPA зобов’язує пошукові
системи виключати підозрілі сайти із результатів пошуку. Запропоновані правила також стосуються сайтів, що
містять інформацію про те, як обійти блокування заборонених ресурсів.
Примітно, що прийнятий у 1998 році Конгресом США
закон про авторське право в цифрову епоху звільняє
провайдерів і власників сайтів від відповідальності за
розміщений користувачами контент. SOPА і PIPA, навпаки, намагаються її впровадити. Якщо SOPA все ж
приймуть, це означатиме, що будь-який ресурс, до якого
зможуть дістатися США, може бути закритий навіть за
підозрою в піратстві, у тому числі за розміщення посилань на піратські ресурси. Різницю між «демократією»
та «диктатурою» у питаннях обмеження вільного доступу громадян до ресурсів всесвітньої павутини буде повністю стерто. Влада США і правовласники отримають
право домагатися судового переслідування за обвинуваченнями у «наданні можливостей або пособництві»
інтернет-піратству – до країн ринуться сотні тисяч
юристів, тому що претензії з приводу копірайтів можна пред’явити практично до будь-якого сайту! Це може
призвести до наймасштабнішого узаконеного здирництва. Більше того, будуть покарані навіть ті, хто лише посилається на нелегальний контент. Виходить, будь-який
сайт, який публікує користувальницький контент хоча
б у формі коментарів, можуть заблокувати без суду й
слідства. Також можуть постраждати сайти, домени яких
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ПРАГНУЧИ
ВПРОВАДИТИ
ВЛАСНИЙ КОНТРОЛЬ У МЕРЕЖІ,
АМЕРИКАНСЬКА
ВЛАДА ФАКТИЧНО ВПЛИВАТИМЕ
НА ТАК ЗВАНИЙ
«ЦИФРОВИЙ
СУВЕРЕНІТЕТ»
БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ
СВІТУ. НАСКІЛЬКИ
ГУМАННИМ ТА
ПРАВЕДНИМ БУДЕ
ЦЕЙ ВПЛИВ –
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ЛИШЕ ЗДОГАДУВАТИСЯ.

або сервери розташовані в зоні юрисдикції
США, що в цілому несприятливо позначиться на Інтернет-галузі.
Чи стосуються нас американські закони? По-перше, хочемо ми того чи ні, американські компанії і сайти відіграють провідну роль у Мережі. Удар по них відчують
користувачі в інших країнах – якщо не безпосередньо, то опосередковано. По-друге,
введення фактичної цензури віртуального
простору в Сполучених Штатах неминуче
призведе до появи аналогічних законів і
в інших країнах. США – переконливий, а
для багатьох держав світу і беззастережний зразок для наслідування. Ось і приклад…19 січня США розпочали масштабну
міжнародну операцію по боротьбі з найбільшими файлообмінниками – порушниками авторських прав. У різних країнах
світу заарештовано у повному складі
керівництво Megaupload.com – файлообмінника з 150-мільйонною аудиторією.
Американський суд висунув обвинувачення семи керівникам проекту, за якими
піратам загрожує 20 років в’язниці. Заарештовано майно та сервери ресурсу. У
відповідь хакерські групи віртуальними
атаками блокують сайти Білого дому, міністерства юстиції та ФБР…
31 січня МВС України провело операцію з вилучення серверів одного із найбільших у світі файлообмінників Ex.ua, що
працює в Україні, а 1 лютого почали валитися сайти державних органів України, зокрема Президента, МВС, СБУ.
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До речі, у того ж МВС чи не 50 відсотків неліцензійного програмного забезпечення.
Це стосується й інших вітчизняних державних структур, а про решту організацій і установ
годі й говорити. Як альтернативу ліцензійному софту в Інтернеті можна знайти чимало анітрохи не гірших безкоштовних цікавих та корисних розробок, наприклад, таких програм,
як операційні системи Ubuntu, Debian, Android, Fedora тощо. Певна річ, в них є недоліки,
пов’язані зі складностями синхронізації з іншими важливими для роботи у тій чи іншій
галузі програмами. Та все ж головна перевага – це безплатний доступ. На жаль, таких ентузіастів-розробників починають все частіше витісняти зі Всесвітньої мережі ті ж комерційні корпорації. Вельми показовою в цьому плані стала нещодавня гучна справа компаній
Bottin Cartographes та Google. Французький суд зобов’язав останнього виплатити штраф в
500 000 євро та компенсацію в 15 000 євро за те, що той не бере грошей за використання
сервісу Google Maps! Позивач зміг переконати суд у тому, що стратегія Google спрямована на підрив конкуренції та отримання контролю над ринком. Це не перший прецедент із
Google, на нього наступають й інші компанії, які продають програмне забезпечення.
Вищезгадані законопроекти США, як вважають їхні супротивники, не лише слугують приводом
для руйнації Інтернету, а й порушують свободу слова. Ситуація з правом на вільний обмін інформацією навіть викликала занепокоєння Ради ООН з прав людини. У спеціальній доповіді з цього
приводу вказується, що практика відключення від Інету є порушенням статті 19, абзацу 3 Міжнародної конвенції громадських та політичних прав. Автори доповіді закликають «всі країни
забезпечити можливість використання Інтернету в будь-який час та скасувати наявні закони
про права інтелектуальної власності, які дозволяють відключення користувачів…». Але навряд чи корпорації слухатимуть ООН, коли йдеться про надприбутки.
І хоча відстоювання права на інтелектуальну власність – справа благородна й правильна
у реальному житті, але на тлі усього викладеного видається абсолютно безглуздою щодо віртуального простору, який його створювачі задумували саме як некомерційний глобальний інформативний ресурс. Чи можна визначити у широкому розумінні, де межі суто американського
продукту, аби, боронь боже, не зачепити авторські права? Розуміють це і європейські чільники,
порівнюючи антипіратський закон США з «лежачим поліцейським», і ті ж американські політики, які спочатку виступали за прийняття цих законів. До речі, за інформацією BBC, Білий дім
оприлюднив заяву, у якій став на бік противників нового законодавства: «Хоча ми й вважаємо,
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що онлайн-піратство закордонних веб-сайтів є
істотною проблемою, що вимагає серйозної реакції з боку закону, разом з тим не підтримуємо
законодавчі ініціативи, що придушують свободу слова, підвищують загрози кібербезпеці
або ускладнюють функціонування динамічної,
інноваційної глобальної мережі Інтернет». Напруження в суспільстві наростає, і серія акцій
протестів вже має певний ефект. Деяких сенаторів встигли переконати, і американський
уряд вже готовий зробити поступки й призупинити розгляд проектів, внісши в них низку поправок. Швидше за все, звідти приберуть певні
деталі, проте решта поки що має шанс перетворитися з проекту в реальний закон. Як запевнив один з ініціаторів скандальних законопроектів, голова юридичного комітету Палати
представників Ламар Сміт, слухання щодо SOPA
триватимуть у лютому. Це означає, що все-таки
буде схвалено компромісний варіант.
Тож самі собою напрошуються два радикально протилежні висновки щодо вирішення наявної проблеми: чи то краще зовсім відключити
Інтернет за підозрою у суцільному піратстві, що
видається ефемерним, чи то, а це цілком реально, комерціалізувати і зрештою привласнити
його загалом. Ось тільки щодо останнього
справа за малим: як це зробити легально?..
Боротьба з інтернет-піратством, яка є нічим іншим як війною великих компаній за свої
прибутки, – то один бік медалі, так би мовити, гласний. Інший на цьому тлі видається куди
серйознішим. Начебто лобіюючи свої бізнесові
інтереси і відстоюючи права на продукцію інтелектуального штибу, американська влада створює сприятливі умови для власноручної експансії нині існуючого кіберпростору. Прагнучи
впровадити власний контроль у Мережі, вона
фактично впливатиме на так званий «цифровий
суверенітет» будь-якої країни світу. Наскільки
гуманним та праведним буде цей вплив – залишається лише здогадуватися. Очевидно лише те,
що, втрачаючи «цифровий суверенітет», держава може позбутися і реального.
Тетяна ФІЛІПЕНКО
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колегія

колегія
які мають давні футбольні традиції та розвинені й активні організації вболівальників.
Тож прибуття громадян саме цих країн очікується найбільше. Крім того, у Донецьку та
Києві відбудуться два чвертьфінальні, півфінальний та фінальний матчі.
Вихід збірної Росії у фінальну частину
турніру може значно збільшити пасажиропотік з цієї країни, особливо в Донецьку та
Харкові, – сусіди часто приїздять на матчі
«Шахтаря» та «Металіста».

ПІДГОТОВКА

СПОРТРЕЖИМ «12»
Днями на засіданні Колегії Держприкордонслужби були обговорені питання підготовки до проведення в Україні та Польщі фінальної частини Чемпіонату Європи. На ньому були присутні Голова Місії Євросоюзу EUBAM Удо Буркхольдер, начальник відділу сухопутних кордонів управління операцій Європейської агенції
«Фронтекс» Джозеф Балі, перший заступник голови Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
з футболу та реалізації інфраструктурних проектів Олександр Бірсан, директор
Турніру УЄФА ЄВРО-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Серед запрошених були
представники ЗМІ, а в режимі відеоселектора цей захід віртуально відвідало керівництво структурних підрозділів відомства, у тому числі на ділянках яких у
червні нинішнього року очікується значна кількість уболівальників.

З

ІМІДЖ

давалося б, чому така прискіплива увага до цієї спортивної події?
Проте кілька цифр переконливо
свідчать, що вона цілком обґрунтована, адже на кону міжнародний імідж
України. Чемпіонат Європи з футболу є
третім за значенням світовим дійством після Олімпійських ігор та Чемпіонату світу з
футболу. Він буде транслюватися у більш
ніж двохсот країнах світу. Аудиторія кожного матчу складатиме 150 млн глядачів.
За оцінкою УЄФА, озвученою генеральним
секретарем Джані Інфантіно, в червні Україну та Польщу відвідають близько 1,6 млн
футбольних фанів. Як результат, у визначених 32 пунктах пропуску на українському
кордоні очікується збільшення пасажиротранспортного потоку в середньому на 40
відсотків, а безпосередньо в дні матчів – у
3–4 рази в аеропортах приймаючих міст.

ГОСТІ
У груповому турнірі Україна прийматиме елітний дивізіон єврофутболу. На
наших стадіонах гратимуть збірні Великобританії, Франції, Швеції, Німеччини,
Нідерландів, Португалії та Данії – країн,
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Для хорошої командної роботи під час ЄВРО
планову ротацію в підрозділах охорони кордону, визначених для
забезпечення чемпіонату,
протягом березня – липня призупинять. Люди,
які пройшли відповідні
курси, тренінги, знають
іноземні мови, мають
спрацюватися.

Щоб виконати вимоги Президента та Уряду України щодо ефективного та комфортного пропуску учасників і гостей Євро-2012,
Держприкордонслужбою проведена велика
робота. Результатом буде прискорення прикордонного контролю із дотриманням високого рівня безпеки. Під час футбольних
матчів охоронці рубежу завчасно отримуватимуть та оброблятимуть інформацію про
пасажирів літаків. Під час контролю лише
здійснюватиметься ідентифікація особи та
проставлятимуться відмітки про перетинання кордону – на контроль однієї особи витрачатиметься не більше 20 секунд. В аеропортах діятимуть й інші технологічні новації:
окремі напрями пасажирів категорії «Євро»,
оформлення біля трапу літаків, у VIP-залах
та залах офіційних делегацій, окремих терміналах і на борту повітряних суден.
В автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею здійснюватиметься спільний
контроль. Те саме відбуватиметься і на кордоні
з Росією. Для подорожуючих автотранспортом
виділятимуться окремі коридори, працюватиме принцип однієї зупинки, реверсний
рух тощо. Тих, хто прибуватиме потягами,
оформлятимуть під час руху, на кінцевій і початковій станціях, застосовуватиметься вибірковий огляд вагонів та купе. До Євро-2012
підвищиться рівень автоматизації прикордонного контролю, залучатимуться мобільні
комплекси, термінали з функцією зчитування магнітних карток.
Для вирішення спірних питань та допомоги мандрівникам у пунктах пропуску працюватимуть консультаційні пункти. Для цього персонал проходить спеціальну та мовну
підготовку, запрошуються волонтери. Триває
оновлення сайту Держприкордонслужби,
планується розміщення інформації про порядок перетинання кордону України на сайті
УЄФА. У пунктах пропуску, літаках, потягах
розповсюджуватимуться інформаційні бюлетені, транслюватимуться аудіоповідомлення. Крім того, буде забезпечено цілодобовий
зв’язок з консультативними пунктами та
службою «Довіра» ДПСУ.

ПАРТНЕРИ
Новації, затверджені Головою ДПСУ,
впроваджені уже з лютого цього року, ма-
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ють прискорити розвиток системи культури
прикордонного контролю. В їх основі гасло:
прикордонники й учасник міжнародного
руху – партнери. Перший заступник керівника прикордонного відомства генерал-полковник Павло Шишолін зауважив, що це має
бути не просто ідеологія, а практична робота,
результати якої відчують ті, хто перетинатиме кордон. «Зелені кашкети» мають допомагати людям, а не створювати їм перешкоди.

РИЗИКИ
У червні – липні пункти пропуску зазвичай і без того завантажені туристами-відпускниками. Не виключається, що у зв’язку
зі спрощенням та прискоренням прикордонного контролю активізується незаконна «комерція». Водночас експерти з ЄС, які брали
участь у засіданні Колегії ДПСУ та мають досвід організації таких спортивних подій, як
Євро-2008, Олімпіада-2006, зауважили, що
можлива активізація протиправної діяльності – перетинання кордону з метою торгівлі людьми, контрабанди наркотиків тощо.

КООПЕРАЦІЯ
Робота Держприкордонслужби у забезпеченні Євро-2012 – лише частина масштабної роботи. Так, Джозеф Балі доповів про
операцію Frontex, Удо Буркхольдер розповів
про допомогу Місії EUBAM на українськомолдовському кордоні, в аеропорту Одеси,
морських портах Одеси та Іллічівська. Олек-

сандр Бірсан повідомив про координацію
роботи з антитерористичними центрами,
поліцейськими органами та підрозділами
охорони здоров’я. Тобто на організацію безпеки напередодні та під час чемпіонату працюватимуть численні структури, міжнародні організації тощо. Маркіян Лубківський
розповів про те, що близько 150 поліцейських з країн, які братимуть участь у ЄВРО,
супроводжуватимуть групи вболівальників
та надаватимуть допомогу в разі виникнення критичних ситуацій.

ТАБУ
Зіграність необхідна не лише футболістам, а й прикордонникам. Для хорошої
командної роботи під час ЄВРО планову
ротацію в підрозділах, визначених для забезпечення чемпіонату, протягом березня – липня призупинять. Люди, які пройшли відповідні курси, тренінги, знають
іноземні мови, мають спрацюватися.
Питання формування резервів персоналу
та технічних засобів сьогодні надзвичайно
актуальне, адже очікується збільшення кількості робочих місць за рахунок відкриття нових терміналів в аеропортах та реконструкції пунктів пропуску. Загалом основним
для визначених підрозділів буде практична
апробація дій в режимі «євро» – відпрацювання всіх можливих штатних та позаштатних ситуацій.

«НАРОДОВИЙ»
Наприкінці січня у Варшаві відбулося довгоочікуване
відкриття головної спортивної арени Польщі — Національного стадіону «Народовий».
Цей багатофункціональний 55-тисячний спортивний об’єкт класу
«Еліт» зведений за проектом німецької архітектурної майстерні JSK
Architekten. Фасад його виконаний у національних кольорах Польщі і
нагадує хвилястий біло-червоний прапор. Дах, який згортається, дозволить використовувати арену протягом усього року. Національний стадіон – не тільки для футболу. Багатофункціональність цього об’єкта дає
можливість використовувати його конференц-зали та офісні приміщення, організовувати масові заходи, відзначати культурні події, проводити
концерти та виставки. Конструкція стадіону включає 9-рівневу структуру, у якій розташовуються фітнес-клуб (2400 кв. м), конференц-зали
(3400 кв. м), офіси (3200 кв. м), чотири ресторани (900 кв. м). Магазини
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Олег БОЙКО

«БУДОМЄЖ – ГРУШІВ»
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ФІНАНСІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА, НАЧАЛЬНИКА
МИТНОЇ СЛУЖБИ ЯЦЕКА КАПІЦИ, НА ЛЬВІВЩИНІ ВЖЕ ОБЛАШТОВАНО ПУНКТ ПРОПУСКУ
«БУДОМЄЖ – ГРУШІВ».

Інфраструктура для українських та польських служб буде на польському боці кордону. У травні українська сторона має збудувати дорогу до цього пункту пропуску, і
його буде відкрито до Євро-2012.
У «Будомєж – Грушеві» здійснюватиметься
спільна перевірка українцями та поляками.
«Спільний митний і прикордонний контроль
на польському боці кордону не суперечить
правилам Шенгену. Тому хочемо, щоб ця
практика залишилася й після чемпіонату», –
підкреслив пан Капіца.
Новий пункт пропуску передбачає 16 смуг
руху (по вісім з кожного боку), з них чотири
передбачено для приватних автомобілів, дві –
для мікроавтобусів та ще дві – для автобусів.
Його пропускна спроможність складатиме 3
тис. авто та 8 тис. осіб за добу, що загалом дозволить скоротити час перетинання кордону.
Людмила ДЬОМІНА

та гастрономічні кіоски займуть 4 тис. кв. м, музей спорту – 2 тис.,
1,8 тис. кв. м виділено для клубу вболівальників.
«Народовий» зможе прийняти 55 тис. вболівальників. На трибунах
виділено до 900 місць для представників ЗМІ (з них 210 – для коментаторів), 2 тис. місць класу «Преміум» призначені для спеціальних
гостей, 2,6 тис. – для членів бізнес-клубу, 106 – для інвалідів, а також
понад 800 місць у 69-ти VIP-ложах. Окрім комфортних умов для глядачів, саме розташування стадіону – в центрі міста на березі Вісли – також надзвичайно вигідне. У майбутньому на півночі та на північному
сході від «футбольного колізею» заплановано побудувати залізничну зупинку «Варшава-стадіон» та станцію метро. Стадіон має увійти
до інфраструктури Національного центру спорту. Єдина із польських
арен, побудована повністю за державні кошти, із футбольних подій
прийматиме переважно матчі «біло-червоних».
Під час єврочемпіонату тут буде зіграно п’ять матчів: три – на груповій
стадії, включаючи матч-відкриття, чверть- та півфінал.
Тетяна ФІЛІПЕНКО
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KAZAKHSTAN
ЗА ДОСВІДОМ В УКРАЇНУ

Нещодавно в Україні побувала з візитом делегація Прикордонної служби Комітету Національної безпеки Республіки Казахстан (ПС КНБ РК),
метою якого було вивчення досвіду реформування українського прикордонного відомства та ознайомлення з роботою його структурних
підрозділів, зокрема Навчального центру в Черкасах.

Ще одним прикладом
реалізації Державною
прикордонною службою
України проектів міжнародно-технічної допомоги стала
передача комп’ютерного
обладнання й програмного
забезпечення для оснащення підрозділів аналізу
ризиків та кримінального
аналізу, що дислокуються
на державному рубежі.

НАДЗВИЧАЙНИЙ
ТА ПОВНОВАЖНИЙ
ПОСОЛ США В УКРАЇНІ
ДЖОН ТЕФФТ:
У сучасному світі, наповненому
своїми особливими викликами
та загрозами, така співпраця дає
можливість зміцнити регіональну і, зрештою, міжнародну безпеку. Будь-яка служба з охорони
кордону повинна вміти передбачати такі небезпеки і вчасно на
них реагувати. Нам надзвичайно
приємно, що за сприяння США
та інших членів міжнародного
співтовариства Державна прикордонна служба України зуміла
розробити і впровадити власну
систему аналізу ризиків та
кримінального аналізу. Ця система, безумовно, допомагатиме
більш ефективно протистояти
порушенню законодавства на
державному кордоні.
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«НА ОЗБРОЄННЯ»

С

амі ж урочистості відбулися в Адміністрації
відомства за участі Голови Служби генерала
армії України Миколи Литвина,
Надзвичайного і Повноважного Посла США Джона Теффта,
Координатора проектів ОБСЄ
в Україні, Посла Любомира
Копая та представників прикордонних відомств Польщі
та Німеччини.
Передача комп’ютерної
техніки та програмного забезпечення вартістю близько
700 тис. гривень проходила у
рамках проекту «Підвищення
спроможності роботи систем
аналізу ризиків та кримінального аналізу в Державній прикордонній службі України».
Проект, загальний бюджет якого складає більше 470 тис. євро,
діє під патронатом Представництва ОБСЄ в Україні та за фінансової підтримки США. У тісній
співпраці з Представництвом
ЄС в Україні, Місією EUBAM та
Міжнародною організацією з
міграції в Україні цей напрям

зусиль передбачає технічне
переоснащення підрозділів та
підвищення кваліфікації українських прикордонників через
залучення до їх підготовки
провідних експертів правоохоронних структур Євросоюзу.
Слід зазначити, що співпраця Держприкордонслужби та
Представництва ОБСЄ в Україні
з розвитку системи аналізу ризиків і кримінального аналізу
розпочалася ще 2006 року. Так,
першим проектом «Допомога
у реформуванні та підвищенні
результативності Держприкордонслужби України» було технічне оснащення та підготовка
персоналу згаданих підрозділів на ділянці українськомолдовського кордону. Після
його завершення прикордонне
відомство України отримало
комп’ютерне обладнання та
спеціальне програмне забезпечення на суму близько 2,1
млн гривень. Нині діюча програма міжнародної допомоги
є продовженням реалізації
попередніх ініціатив.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТІВ
ОБСЄ В УКРАЇНІ, ПОСОЛ
ЛЮБОМИР КОПАЙ:
Обладнання, яке передається
ДПСУ, є найсучаснішим, тому ми
впевнені – воно допоможе більш
ефективно протидіяти злочинності
на українському рубежі. Слід за-

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛ
АРМІЇ УКРАЇНИ
МИКОЛА ЛИТВИН
Реалізація цього проекту, яка
триває вже протягом п’яти років,
в першу чергу спрямована на
підвищення ефективності органів
і підрозділів охорони державного
кордону з питань аналізу ризиків
та кримінального аналізу. Аби ця
система запрацювала, попередньо
було здійснено цілий комплекс
заходів на національному та
відомчому рівні, проведено серйозні структурні зміни у даних
підрозділах. За цей час обладнано
більше трьохсот автоматизованих
робочих місць нашим прикордонним аналітикам. Варто відзначити, що біля витоків формування
таких підрозділів у прикордонному відомстві стояв уряд США,
ОБСЄ, Місія EUBAM, МОМ. Ми
дуже вдячні їм за це, адже така
співпраця є чудовим прикладом
системного та дієвого поєднання
зусиль для забезпечення прикордонної безпеки.

значити, що такі проекти реалізуються не вперше, і ми сподіваємося
на подальше співробітництво. До
речі, нинішнього року заплановано ще один схожий проект,
який стосуватиметься виявлення
викраденого автотранспорту на
кордоні. Він буде достатньо цікавим і, сподіваюся, гідно послужить
українським прикордонникам.
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азахські колеги завітали в
Україну, як самі зізналися,
взявши до уваги рекомендації російських та білоруських прикордонників, за словами яких у
нас є чому повчитися. Офіцери на чолі
з керівником групи – заступником начальника Головного штабу ПС КНБ
РК – начальником Центрального командного пункту полковником Маратом Магжановим прагнули розібратися
в усьому й одразу. Розпочалася робота
із зустрічі з першим заступником Голови ДПСУ – директором Департаменту
охорони державного кордону генералполковником Павлом Шишоліним. Потім начальники структурних підрозділів Адміністрації провели презентації
за своїми напрямами: реформування
ДПСУ у правоохоронний орган спеціального призначення, протидія транскордонній злочинності, новітні підходи до управління Службою.
Після цього продовжилася робота по
групах. Теорією не обмежилися. Показали
гостям роботу Головного центру управління Службою та Головного центру зв’язку,
автоматизації й захисту інформації. Особливий інтерес у казахських колег викликало ознайомлення з ОКПП «Київ», Одеським загоном морської охорони, Одеською
авіаційною ескадрилею та Навчальним
центром підготовки молодших спеціалістів ДПСУ в Черкасах.
Побачене в Україні справило неабияке враження на казахських колег. Так,
керівник дружньої делегації полковник
Марат Магжанов висловив свої думки з
приводу візиту.
– З тих країн СНД, – зауважив він, –
чий досвід у сфері реформування прикордонної служби ми вивчали, саме Україна
досягла значних успіхів на шляху перетворення та інтеграції в прогресивне співтовариство. Ми вдячні за нагоду ознайомитися з вашою системою організації
охорони кордону, використання та застосування сил і засобів, а також роботою з
персоналом. Скажу відверто, по кожному
з напрямів ми почерпнули для себе багато корисного. Головним, на мій погляд,
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є те, що ви провели велику роботу для
створення законодавчої та правової бази,
яка регламентує діяльність спеціальної
служби з правоохоронними функціями. У
вас добре продумано та налагоджено систему відбору і підготовки військовослужбовців за контрактом. Обов’язково рекомендуватимемо ваш досвід у ПС КНБ РК.
А ще ми були раді зустрічі зі старими друзями, з якими колись проходили службу,
і знайшли нових. Це, погодьтеся, великий
плюс для співпраці.
Доповнив розмову своїми спостереженнями ще один учасник казахської
делегації, заступник начальника 1-го
управління Головного управління прикордонного контролю ПС КНБ РК підполковник Ігор Черепков.
– Моя служба, – сказав він, – завжди
була пов’язана з пунктами пропуску, отож,
як мені здавалося, я знаю про це все. Був
абсолютно впевнений, що прикордонний
контроль однаковий всюди. Проте під
час нинішнього візиту ми познайомилися з дещо іншим підходом до організації
служби. На особливу увагу заслуговує навчання персоналу. Наприклад, вважалося,
що підготовка кадрів для несення служби
на «зеленому кордоні» та в пунктах пропуску істотно різняться. Українські ж прикордонники підійшли до цього питання
по-новому – будь-хто з інспекторів може
нести службу на двох напрямах. Це цікаве
нововведення.
Нам також пощастило побачити, як
учорашні курсанти та слухачі починають
свою службу в підрозділах. Відчувається
сильний інститут наставництва. Справив
враження досвід спільного контролю.
Ми переконалися, що такий принцип дає
можливість істотно прискорювати прикордонний контроль.
Хотів би сказати і про технічні засоби.
Примітно, що 80 відсотків з них – українського виробництва. При першому ж
ознайомленні стає зрозуміло: таке співвідношення ціни й якості продукції українських виробників дозволяє розглядати
їх як потенційних постачальників.
Лада АНДРЄЄВА
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УВАГА! ПРАЦЮЄ ДІПС

Керівництвом Державної прикордонної служби України 2011-й був визначений роком дільничних інспекторів
прикордонної служби. На початку 2012-го відбувся традиційний зліт кращих представників цієї «прикордонної
професії» в Адміністрації ДПСУ, на якому, крім відзначення передовиків, були підбиті підсумки досягнутого.

Минулого року забезпечено зростання укомплектованості
дільничних інспекторів до 80 %, а на напрямах зосередження
основних зусиль – до 90%.
Розмір премії всім категоріям дільничних інспекторів додатково
підвищено на 10%. Крім того, упродовж року «діпсам» виділено
п’ятнадцять службових квартир в органах охорони кордону
Південного, Східного, Західного та Північного регіональних
управлінь, відновлено виплату грошової компенсації за харчування.
Проведено також комплекс заходів із забезпечення інспекторів
службовими приміщеннями в секторах відповідальності (у
середньому досягнуто показника у 80%).
Велика увага приділялася матеріально-технічному
укомплектуванню. Зокрема, органи охорони кордону
дозабезпечено зброєю несмертельної дії, мотоциклами та
переносними радіостанціями «Кордон».
На базі Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького пройшли допідготовку 58 дільничних
інспекторів, 22 закінчили водійські курси категорії «А».

У

минулому році правоохоронна спрямованість роботи
дільничних інспекторів суттєво зросла. Частка їхніх
показників на тлі зведених результатів оперативнослужбової діяльності відомства становить: щодо затримання осіб за незаконне перетинання кордону – 23%, припинення порушень прикордонного режиму – 41%, вилучення
зброї – 31%, контрабандних товарів на загальну суму майже
9 млн гривень. Це доволі суттєвий вклад у справу охорони
кордону, отож немає нічого дивного у тому, що службі цієї
категорії персоналу відомства приділяється особлива увага.

У вогні не горить, у воді не
тоне, комфортний і в спеку, і
в холод, зручний для жінок і
чоловіків, дієвий навіть проти
вибуху та удару кулевидної
блискавки... Все це і багато іншого з характеристик
морського рятувального
аерокостюма канадського виробництва MAC-200, який був
розроблений в результаті удосконалення засобів порятунку
компанією Mustung Survival,
аби забезпечити найвищий
рівень захисту персоналу
авіаційних підрозділів.
Ставши одним із найбільш
якісних серед світових
аналогів, цей спецодяг нещодавно потрапив на «примірку» екіпажу українських
льотчиків-прикордонників,
що вилетів на патрулювання
виключної (морської) економічної зони України.

«Б

езпека передусім!» – цим
гаслом послуговується
керівництво Державної
прикордонної служби, відправляючи
свої авіаекіпажі на патрулювання економзони.
Ризики

Урочисте зібрання відкрив Голова Держприкордонслужби України генерал армії України Микола Литвин. Він зазначив, що сьогодні дільничні інспектори – це самостійна, самодостатня та ефективна складова сучасної моделі охорони кордону, здатна на високому
професійному рівні вирішувати поставлені завдання.
Заступник директора Департаменту охорони державного кордону –
начальник управління прикордонної служби генерал-майор Валерій
Суботін зачитав накази Адміністрації ДПСУ про підсумки діяльності дільничних інспекторів. За результатами проведених змагань, найвищі показники продемонстрували Південне та Східне регіональні управління.
За вагомі результати з протидії порушенням прикордонного законодавства України, сумлінне ставлення до виконання службових
обов’язків кращим дільничним інспектором Держприкордонслужби
України за підсумками 2011 року визнано старшого сержанта Михайла Саклакова з ВПС «Бердянськ» Азово-Чорноморського РУ. Переможцю вручено службовий автомобіль «Нива Шевроле».
Дільничним інспекторам інших регіональних управлінь, які стали переможцями у змаганнях, також вручили ключі від новеньких службових
автівок та відзнаки «Кращий дільничний інспектор прикордонної служби
2011 року». Ними стали старший прапорщик Сергій Попов, прапорщики
Олександр Турич і Сергій Баличев, сержант Олександр Якимчук. Крім того,
кожний учасник зльоту був нагороджений відомчими медалями, відзнаками та цінними подарунками.
Перехідним кубком «Кращий інспекторський пост» і грамотою нагороджений персонал ІП «Маяки» ВПС «Яськи» Білгород-Дністровського загону. Оголошені й результати конкурсу-огляду на краще службове приміщення дільничного
інспектора. Перемогу здобули ВПС «Порубне» Чернівецького, «Гірськ» Чернігівського, «Біловодськ» Луганського, «Севастополь» Сімферопольського та «Іллічівськ» Одеського прикордонних загонів.
Максим СІБУРОВ, фото Валерія ОЛІЙНИКА
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MAC-200. БЛИЖЧЕ ДО ТІЛА
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в польотах над холодною водною
поверхнею вищі, ніж у польотах
над суходолом. У зв’язку з цим
фахівці відомства вивчили, які
елементи додаткового захисту
використовують в інших країнах,
і обрали варіант, що найбільше
підходить для наших реалій. Свій
вибір експерти авіаційного управління зупинили на рятувальних
костюмах канадського виробництва MAC-200.
Ці костюми для екіпажів
легких літаків і вертольотів
є спецодягом для постійного
носіння. За відгуками льотчиківприкордонників, незважаючи на
наявність додаткових захисних
елементів (вага одного комплекту
4,5 кг), вони не обмежують рухів,
не заважають керувати літальним апаратом і забезпечують
можливість комфортного носіння.
А переваги, які надає канадська
розробка, із запасом покривають
всі можливі незручності.
У використанні
MAC-200

надійний і універсальний: матеріали стійкі до зношування, деякі
найбільш уразливі місця захищені
шкіряними вставками, кожен
елемент може поновлюватися або
замінюватися окремо. Багатошаровий матеріал, з якого воно
виготовлене, працює за системою
дихаючої тканини, що підвищує
комфортність, зменшує тепловий
вплив при тривалому навантаженні
і виконанні польотних завдань.
Пропускаючи вологу тільки в одному напрямі – назовні, забезпечує
добру гігроскопічність. Обробка і
подвійні шви гарантують абсолютну
водонепроникність.
Рятувальний костюм сумісний
з рятувальними засобами та іншим
обладнанням для виживання
екіпажу літака. За характеристиками, він забезпечує вогневий,
вибуховий захист та захист від
кулеподібних блискавок, дозволяє
людині безпечно для здоров’я перебувати впродовж восьми годин
у воді з нульовою температурою, забезпечує
бага-

торівневий захист гіпотермії навіть у разі пошкодження. До комплекту входять також капюшон та
надувні рукавиці, які зберігаються
в кишенях на кісточках, забезпечуючи додатковий захист під час
перебування у холодній воді. Показник плавучості МАС-200 майже
вдвічі перевищує мінімальні міжнародні вимоги до рятувальних
засобів на воді.
Нині екіпажі літака «Даймонд»
Одеської авіаескадрильї ДПСУ
вилітають на патрулювання у нових
костюмах в рамках експерименту.
Вже перші такі польоти свідчать
про те, що з експериментальних
вони, скоріш за все, перейдуть у
постійні. Звичайно, під час випробувань ніхто не кидає льотчиківприкордонників у холодну воду, не
підпалює та не б’є струмом, однак
їм пояснюють, як і в яких ситуаціях
MAC-200 може допомогти.
Держприкордонслужба придбала комплект таких аерокостюмів для
одного екіпажу. Зважаючи на перші
позитивні відгуки про нове захисне
обмундирування, найближчим часом
його зможуть одягти й інші льотчики-прикордонники.

Авіаекіпажі українських прикордонників апробують одні з найбільш якісних
серед світових аналогів морські рятувальні аерокостюми
1/2012
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Трьох в’єтнамців затримали співробітники
відділу «Ужгород», що в Закарпатській області.
Чоловіка разом з двома жінками зупинили за кількасот метрів від кордону. Зі слів затриманих стало
відомо, що вони планували потрапити до Варшави.
А доправляли їх до кордону двоє людей у масках,
яким вони заплатили по 3 тис. доларів кожний.
Після прибуття до Польщі в’єтнамці мали заплатити ще по кілька тисяч. Чоловіки, які привезли
їх до лісу, наказали чекати, а самі повернулися до
автомобіля і зникли у невідомому напрямку.
Наразі тривають оперативні заходи щодо
встановлення обставин правопорушення та причетних до нього осіб.

НЕ БУДЬМО!
Склад зі спиртом та газовими
балонами виявили прикордонники
відділу «Білопілля», що в Сумській
області. Правоохоронці, які патрулювали територію, помітили на одному з
приватних подвір’їв металеві балони.
Вони були складені поблизу паркану, по якому проходить державний
кордон. У прикордонників також
виникла підозра щодо зберігання там
інших товарів, про що вони повідомили співробітників податкової міліції.
Дійсно, в гаражі було виявлено 136
каністр зі спиртом (усього 3400 л) та
29 газових балонів. Оторопіла господиня так і не змогла пояснити, звідки
взявся товар. Він був конфіскований
і переданий співробітникам податкової міліції. Попередня вартість його
становить 230 тис. гривень.

Під час перевірки документів пасажирів вранішнього рейсового автобуса, який
прямував за маршрутом Одеса – Хуст, у
відділі «Ділове» Мукачівського загону прикордонники затримали чотирьох смаглявих
парубків віком 17 і 19 років, які не мали при
собі жодних документів. Вони назвалися
громадянами Афганістану і розповіли, що,
прибувши в Україну, майже одразу вирушили
в Закарпаття, аби продовжити свою подорож
до країн Західної Європи. Наразі компетентні
органи розслідують обставини правопорушення та можливість встановлення каналу
незаконної міграції.

СТЕЖКАМИ СТЕЖЕННЯ

ЗИМОВІ ІСТОРІЇ
Початок року був досить клопітним для прикордонників. Складаючи свої плани, порушники, мабуть, гадали, що охоронці рубежу,
пройнявшись всеохоплюючим духом новорічних свят, ослаблять
пильність. Та навіть перебуваючи у піднесеному настрої, справу
свою захисники кордонів виконували справно…

За карі очі
На українсько-молдовському кордоні
затримали молдаванина, який мав намір
у банальний спосіб незаконно перевезти
до сусідньої країни у своєму крайслері
громадянку ПМР. 32-річну жінку знайшли
під час здійснення прикордонного контролю в пункті пропуску «Кучурган-авто»
під ковдрою на задньому сидінні авто.
Зустрівши свого попутника на популярному одеському ринку «7-й кілометр»,
жителька Тирасполя вмовила того перевезти її через кордон, маючи лише
паспорт громадянки ПМР.
Жінку притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1
КУпАП, а ось щодо 34-річного водія,
певно, буде порушена кримінальна
справа за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через
державний кордон України».

ФІАНІТИ

«ЗАСВІТИЛИСЯ»
Спритника, який намагався вивезти до Росії 13,5 кілограма фіанітів, затримали співробітники відділу «Дергачі» Харківського загону.
Про можливе правопорушення
прикордонники пункту пропуску
«Журавлівка» знали завчасно, тож
були напоготові. 5520 фіанітів таки
знайшли під час огляду автомобіля
Mercedes. Загорнуті в ганчір’я, вони
були сховані в нішах для пневмоподушок. 44-річний мешканець
Харківщини мав намір реалізувати
свій товар на території Росії. Виявлені вироби передали працівникам
митниці для проведення додаткової
експертизи.
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Вчасно підоспів прикордонний наряд відділу
«Чоп» до вагона потягу
«Харків – Ужгород», з якого саме сходив в’єтнамець,
що, за попередньо отриманою інформацією, не
мав при собі документів.
Як з’ясувалося, чоловік
намагався потрапити до
Словацької Республіки.
Тепер його долю вирішуватиме суд.

АЗОХН ВЕЙ, КАНАДО!
В аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів,
які прямували до Мюнхена, прикордонники стали на заваді
нещирим намірам нашого співвітчизника. Паспорт громадянина Ізраїля, який він пред’явив для контролю, виявився
підробленим. Як пояснив 47-річний чоловік, документ він
придбав під час нещодавнього візиту до Канади. Там порушник проживав близько року, в такий спосіб плануючи легалізувати своє перебування. Однак тепер замість омріяного
закордону за таке правопорушення мандрівнику доведеться
відповідати згідно з чинним законодавством.

Також затримано шість
сомалійців-нелегалів у
Вінниці під час спільного
рейду прикордонників відділу «Вінниця» Могилів-Подільського загону, міліції та
представників міграційної

1/2012

1/2012

служби. У чотирьох з них
були відсутні будь-які документи, що посвідчують
особу, двоє мали при собі
паспорти громадян Сомалі.
Розглянувши справу, Вінницький адмінсуд на-

правив чотирьох нелегалів
до пункту тимчасового
перебування іноземців «Журавичі», що у Волинській
області. Інших незабаром
буде примусово відправлено
за межі України.

Прикордонникам з пункту
пропуску «Старокозаче» Білгород-Дністровського загону
під час оформлення рейсового
автобуса, що прямував з Одеси
до Кишинева, інтуїція підказала
звернути увагу на 29-річного
датчанина, який начебто подорожував зі своїми трьома
дітьми. Під час перевірки
документів правоохоронці
з’ясували, що паспорт чоловіка дійсний, а ось на дітей він
пред’явив чужі документи. У
цьому ж автобусі їхали і псевдобританці – жінка з дитиною,
паспорти яких належать іншим
особам. Цікаво, що у всіх
документах були проставлені
підроблені відмітки Держприкордонслужби.
Датчанин виявився пособником. Він приїхав в Україну,
щоб допомогти громадянці
Сомалі та її дітям потрапити до омріяної Європи. Для
цього чоловік привіз із собою
декілька паспортів, власники
яких, на його думку, були схожі
з його «підопічними». До речі,
деякі документи належали
його рідним дітям. Діставатися
європейських країн планували
через Молдову, сподіваючись,
що на цьому напрямку їм
вдасться безперешкодно перетнути кордон. Підготуватися до
незаконної подорожі в Україні
їм допомагав ще один сомалієць. Наразі встановлюються
всі обставини правопорушення. Скоріше за все, датчанина
та сомалійця притягнуть до
кримінальної відповідальності
за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через
державний кордон України».
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КАНАБІС НА БІС

БУЛА, ТА
СПЛИВЛА…

ХОЛОД НЕ ДЯДЬКО!
Пізно вночі прикордонники відділу «Білолуцьк», що на Луганщині,
отримали інформацію від колег з МНС, що неподалік пункту пропуску
«Новобіла» потрапила в біду людина.
Наряд відразу виїхав на місце пригоди. Виявилося, що порушник
кордону, зійшовши з дороги, потрапив у крижану воду за 60 метрів від
держрубежу. І хоча річка Біла не дуже глибока, самостійно вибратися
з неї чоловік не зміг. Прикордонники надали йому належну допомогу.
Згодом 24-річного українця за спробу порушення кордону буде притягнуто до адмінвідповідальності.
Ще одного замерзлого чоловіка затримали за п’ять метрів від кордону під час спільної перевірки правоохоронці Львівського загону та
Прикордонної варти Польщі. Порушник, що назвався громадянином Росії,
документів при собі не мав. Чоловіка у тяжкому стані доставили до однієї з
польських лікарень. Чому він спробував у незаконний спосіб потрапити до
Польщі, буде встановлено після того, як його передадуть українській стороні.

МІЛЬЙОН під
матрацом
16

Понад мільйон російських рублів
знайшли прикордонники Харківського
загону спільно з митниками в одного
із пасажирів під час перевірки потяга
сполученням Харків – Москва. При
проведенні усного та письмового
декларування чоловік заявив, що
нічого, крім особистих речей, не має.
Але при огляді багажної полиці під
матрацом було знайдено гроші, з
якими 45-річному українцю довелося
розпрощатися.

На ділянці відділу
«Краснодон» прикордонники Луганського
загону затримали партію
продуктів харчування.
Під час патрулювання
прикордонний наряд
помітив поблизу населеного пункту Сєвєрний
«УАЗик». За 400 метрів
від держрубежу правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки. І
недарма: транспортний
засіб був завантажений
ящиками зі свіжомороженою рибою без
жодних документів на
товар. Рибу вилучено та
передано на митницю,
а 40-річного мешканця
Луганщини притягнуто
до адміністративної відповідальності.

Понад п’ять кілограмів марихуани
виявили прикордонники спільно з
митниками в пункті пропуску «Зернове», що на Сумщині, під час перевірки
поїзда сполученням Чернівці – Москва.
Про те, що у вагоні поїзда є наркотики,
вказала поведінка собаки. І справді,
спільна оглядова група знайшла у міжстельовому просторі одного із купе три
пакунки із зіллям. Господар «травички»
побажав залишитися інкогніто, речовину передали на експертизу до митниці.
Понад 1,2 кілограма марихуани
затримали прикордонники відділу «Троїцьке», що на Луганщині.
Вартові рубежу довідалися про
план переправлення зілля в Росію.
Невдовзі за п’ять метрів від кордону
був затриманий 49-річний українець
з пакунком травички.

ТЮТЮНОВІ ПІДСНІЖНИКИ
У перший день нового року на Волині прикордонники натрапили на
«новорічний сюрприз» – 83 ящики нічийних сигарет. 36 ящиків забороненого товару білоруського виробництва марки «Фест» правоохоронці відділу «Висоцьк» Луцького загону знайшли на березі річки Західний Буг, а неподалік – гумовий човен, за допомогою якого
вантаж намагалися перемістити до сусідньої Польщі. Ще 47 ящиків,
які також намагалися переправити річкою, згодом виявив наряд відділу «Ягодин» цього ж загону. Схованку з тютюном та гумовий човен
наряд знайшов неподалік українського села Бережці.
Наче підсніжники з-під снігу, довелося діставати прикордонникам відділу
«Красноїльськ» Чернівецького загону ящики із сигаретами. За п’ятсот метрів
від загороджувального паркану наряд побачив чоловіка та два автомобілі
марки «Нива». Чоловік хотів утекти, та його спроба виявилася марною, –
після попереджувального пострілу його наздогнали. Поблизу транспортних
засобів, а також у салоні автомобілів правоохоронці знайшли 22 ящики
молдовських сигарет Doina. Ще десять із сигаретами Winston та одинадцять з
Viceroy вітчизняного виробництва співробітники відділу відкопали згодом в
ретельно замаскованих схованках.
Після оформлення відповідних документів 43 ящики з тютюновими виробами на суму понад 150 тис. гривень було передано відповідним органам.
Наразі триває пошук осіб, причетних до протиправної діяльності поблизу
українсько-румунського кордону.

«ПІВЦАРСТВА» ЗА СИГАРЕТКИ

Ще понад два кілограми наркотиків
виявили за інформацією співробітників
СБУ прикордонники Луцького загону та
працівники митниці. У багажному відсіку автобуса сполученням Львів–Брест
зреагувала чотирилапа помічниця
Міка з пункту пропуску «Пулемець».
Як з’ясувалося, в одній із сумок наш
співвітчизник намагався перевезти 19
пакунків марихуани.
На ділянці відділу «Дякове»
Луганського загону попалася ще одна
наша співвітчизниця. 47-річну жительку
Луганщини, яка «мандрувала» у напрямку російського населеного пункту
Лисогорськ із 700-грамовим пакетом
марихуани, помітили за допомогою
тепловізійного пристрою та затримали
за п’ять метрів від лінії держрубежу.

Підвели нерви
37 коробок з комп’ютерним
обладнанням вартістю понад
580 тис. гривень виявили у
спальному відділенні кабіни водія
в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону спільно з
працівниками митниці. Під час проходження контролю водій вантажівки «Мерседес», який повертався
до України, помітно нервував, чим
і привернув увагу правоохоронців.
Конфіскат передано на митницю.
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Під час проходження
прикордонно-митного
контролю в пункті
пропуску «Ужгород»
громадянин Німеччини
залишився без мікроавтобуса Daimler-Benz.
Чоловік заперечував
наявність у нього будьяких заборонених
товарів та предметів,
однак його знервованість стала підставою
для проведення
поглибленого огляду.
У ході спільної перевірки прикордонники
та працівники митниці
знайшли 1600 пачок
сигарет, які водій приховав у порожнинах
салону автомобіля.
Вилучені тютюнові
вироби оцінено у
понад 17 тис. гривень,
автомобіль – у
130 тис. гривень.
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Через контрабандні сигарети
свої автівки
Mercedes та
Volkswagen прогавили ще двоє
українців, які перетинали кордон в

пунктах пропуску
«Краківець» та
«Ягодин». Сигарети наші співвітчизники ховали у
порогах та робочих
і запасних колесах
автомобілів.

Залишився без автівки, що коштує майже 90 тис. гривень, і словак, який також
прямував через цей пункт пропуску. Іноземець їхав Toyota Avensis і також нічого
не сказав про перевезення заборонених
товарів. Проте під час поглибленого огляду у спеціально виготовлених тайниках
у днищі кузова та задніх дверцятах машини правоохоронці знайшли 130 пачок
сигарет різних марок.

Прикордонники відділу
«Тиса» та
працівники
митниці не повірили нашому
співвітчизнику,
який прямував
до однієї з країн
Західної Європи
вантажівкою
«МАН» з напівпричепом, що він
не перевозить
заборонених
речей. І недаремно, адже
після поглибленого огляду за
обшивкою спального приміщення
машини було виявлено сто пачок
сигарет Marlboro.
Тютюнові вироби
оцінили в 1200
гривень, а разом
з ними водій
втратив і вантажівку, яка коштує
майже 250 тис.
гривень.

Велику партію контрабандних сигарет
білоруського виробництва залишили нещодавно
на згадку про зустріч утікачі прикордонникам
відділу «Тур» Луцького загону. Правоохоронці
помітили, як до кордону з боку Білорусі під’їхав
автомобіль. Зупинившись, двоє чоловіків почали
вивантажувати з автівки коробки та переносити
на територію України. Побачивши вартових
кордону, порушники, кинувши десять ящиків з
сигаретами, зникли на території Білорусі. Згодом
поінформовані білоруські прикордонники на своїй
території затримали «Москвич» правопорушників.
Людмила ДЬОМІНА

Важко зрозуміти, на що
розраховував громадянин
Республіки Молдова, який
перетинав кордон в пункті
пропуску «Ужгород»,
приховавши близько
3 тис. пачок сигарет з
молдовськими акцизними
марками у конструктивних особливостях
свого «Мерседеса». Під час
проведення зовнішнього огляду автомобіля у
прикордонного наряду
виникли підозри щодо
цілісності та автентичності
лакофарбового покриття
автомобіля, які підтвердилися під час спільного з
митниками поглибленого
огляду – під обшивкою
підлоги та в порогах
машини було знайдено
приховану контрабанду.
На даний час точна
вартість сигарет та
вилученого автомобіля
встановлюється, та на
вітчизняному ринку б/в
автомобілів аналогічний
транспортний засіб затягне до 500 тис. гривень.

Ще три іномарки віддали
на користь нашої держави двоє українців і один
румун також через контрабандні тютюнові вироби. У пункті пропуску
«Ужгород» прикордонники Чопського загону
спільно з митниками
вилучили мікроавтобус
Volkswagen, оцінений у
понад 100 тис. гривень,
у подвійному днищі
якого вони знайшли
450 пачок прихованих
сигарет. Подібна історія
сталася в пункті пропуску
«Ягодин-авто», що на
Волині. Там у рамі кузова
мікроавтобуса Renault,
який прямував на виїзд з
України, було виявлено майже 500 пачок
контрабандного товару.
А в пункті пропуску «Порубне» прикордонники
Чернівецького загону
спільно з митниками
вилучили мікроавтобус
Mercedes, під обшивкою
салону якого румун приховав 466 пачок сигарет.

Але найбільшу з початку цього року партію контрабандних сигарет затримали прикордонники Чернівецького загону на ділянці відділу «Красноїльськ». Співробітники мобільної
застави «Чернівці», почувши гуркіт двигунів неподалік кордону, невдовзі виявили чотири вантажних мікроавтобуси, один з яких застряг у багнюці. Поки порушники намагалися вибратися,
до них вже під’їхала група реагування, викликана на підмогу. Затримавши невідомих та перевіривши їхні транспортні засоби, охоронці кордону знайшли 170 ящиків сигарет молдовського
та українського виробництва, які контрабандисти намагалися переправити в Румунію.
Після оформлення відповідних документів тютюнові вироби були передані працівникам
митниці, їх загальна вартість сягнула 525 тис. гривень. Подальшу долю затриманих шести
місцевих жителів вирішуватиме суд.
Людмила ТКАЧЕНКО, Тетяна ФІЛІПЕНКО
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компетентно

компетентно
– Андрію Аркадійовичу, чи існують прогнозовані розрахунки щодо кількості туристів на час проведення Євро-2012 та які підрозділи триматимуть
«основний удар»?
– Очікуємо на прибуття збірних європейських команд, понад тридцяти VIP-делегацій та вболівальників загальною чисельністю близько трьохсот тисяч осіб. У цілому ж розраховуємо на час чемпіонату прийняти пасажирський потік у майже
два мільйони чоловік.
Під час проведення групових ігор основне навантаження
відчують пункти пропуску повітряного сполучення «Донецькаеропорт» та «Харків-аеропорт». Також передбачається, що
багато вболівальників прибудуть залізницею та автомобілями.
Для комфортного й зручного перетинання кордону на дорожній карті позначено 15 пунктів пропуску, що входять до складу Східного регіонального управління, з них сім залізничних
(«Іловайськ» – Донецька, «Червона Могила» – Луганська, «Харків-пасажирський», «Козача Лопань» – Харківська, «Зернове»,
«Хутір Михайлівський», «Конотоп» – Сумська області) та шість
автомобільних («Новоазовськ», «Успенка» – Донецька, «Довжанський», «Ізваріне» – Луганська, «Гоптівка» – Харківська,
«Бачівськ» – Сумська області).

матчів

CХIДНА АРЕНА

– Чимала кількість гостей футбольної України фактично
штурмуватимуть наші кордони у визначений короткий проміжок часу. Чи дозволить пропускна спроможність об’єктів,
що перебувають на вашій ділянці відповідальності, зробити
цей «штурм» комфортним і безпечним?
– Як я уже зазначав, найбільше роботи буде в аеропортах «Харків» та «Донецьк». Там очікується понад чотириста
авіарейсів. З огляду на це функціонуватиме більше 110 робочих місць, що дозволить оформляти до 2 тис. 550 осіб на
годину. У резерві – пункти пропуску для повітряного сполучення «Дніпропетровськ» та «Луганськ». Вони також готові
до виконання завдань.
Щодо залізничних пунктів пропуску, то ми враховуємо
можливе прибуття неорганізованих груп іноземних вболівальників. Для швидкої, безперебійної роботи у цих підрозділах працюватиме достатньо фахівців. Пропускна їх
спроможність – до 10 тисяч осіб на годину.
В пунктах пропуску для автомобільного сполучення за годину паспортний контроль зможуть пройти близько 3,5 тисяч
людей. У разі прибуття вболівальників та гостей до України
морем через пункт пропуску «Маріуполь-порт» в організації
прикордонного контролю передбачено оформлення до двадцяти суден на добу. Для оперативного реагування на зміни
обстановки створюються резерви.

На ділянці відповідальності Східного регіонального управління ДПСУ відбудеться вісім матчів чемпіонату «Євро-2012», із них
три – у Харкові та п’ять – у Донецьку. Чи готовий персонал гідно зустріти форум міжнародного масштабу, що вже зроблено та
які ще плани слід втілити у життя, – розповів начальник регіонального управління
генерал-лейтенант Андрій КУЧЕРЕНКО.
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Після ратифікації Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання рубежу мешканцями прикордонних регіонів очікується
збільшення пропускних операцій. Зараз ми співпрацюємо
з органами місцевого самоврядування, налагодили взаємодію із суміжною стороною.
Вже сьогодні я можу сказати, що під час проведення
Євро-2012 пункти пропуску Східного регіонального управління будуть спроможні за годину здійснити оформлення
до 22 літаків, 13 пасажирських поїздів, 7 тисяч автомобілів
та 20 тисяч осіб. Час, відведений для прикордонного контролю однієї особи, не перевищуватиме 20 секунд, що цілком
відповідає вимогам УЄФА.
У своїй роботі ми також активно будемо використовувати інноваційні технології. А це цілий комплекс системних
засобів – отримання завчасної інформації від авіакомпаній
про пасажирів, здійснення попередньої перевірки осіб в
аеропортах вильоту, оформлення їх на борту або біля трапу
літака та в тимчасових терміналах. Контроль проводитиметься за принципом однієї зупинки.
Окрім того, буде розмежовано напрями руху для учасників
чемпіонату та гостей, створено реверсні смуги для пасажирів
та транспортних засобів, використовуватимуться мобільні
комплекси прикордонного контролю «Поток-А».
Також у зв’язку з проведенням футбольного чемпіонату
удосконалено технології та моделі пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів, алгоритми дій у разі виникнення нестандартних та кризових ситуацій.
– Одним із пріоритетних завдань, яке визначив Голова
Служби, є мовна підготовка персоналу. Як воно виконується в Східному регіональному управлінні?
– Ми маємо необхідну кількість досвідчених фахівців, –
вже зараз на достатньо високому рівні іноземними мовами
опанували близько трьохсот прикордонників управління.
Переважна більшість з них спілкується англійською, трохи
менше німецькою. Серед персоналу є й знавці словацької,
польської, французької, турецької мов.
Окрім того, триває відбір волонтерів з числа студентів.
Робота не припиняється. З упевненістю можу сказати, що
складнощів із подоланням мовного бар’єру бути не повинно.
– Посилення безпеки у підрозділах в світлі проведення
Євро-2012 видається особливо актуальною темою…
– В пунктах пропуску для повітряного та автомобільного
сполучення створено систему онлайн-відеоспостереження,
яка складається із сучасних веб-камер, робочих місць, мережевого обладнання та сховища архівних даних. Це дозволить центрам управління службою й ситуативним групам регіонального управління і прикордонних загонів забезпечити
оперативний контроль за розвитком обстановки та здійснювати координацію дій нарядів, чергових сил і резервів.
Також окремо для кожного пункту пропуску визначено
можливі загрози та ризики, що стосуються національної
безпеки, транскордонної злочинності, наркотрафіку, незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. А
також підготовлено достатню кількість оперативних співробітників та кінологічних груп.
– Андрію Аркадійовичу, які ще заходи заплановано в органах охорони кордону Східного регіонального
управління до початку Чемпіонату?

1/2012

1/2012

– Основний масив роботи з підготовки до чемпіонату Європи вже завершено.
Звичайно, ще є питання, для вирішення яких ми плануємо вжити низку організаційних заходів. Це практичне випробування удосконалених технологій пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів. Намічено спільні навчання з локалізації нестандартних та конфліктних ситуацій з регіональними міжвідомчими
координаційними штабами з питань безпеки та правопорядку, з управліннями
МВС, СБУ, МНС, митними органами, іншими контрольними службами прикордонних областей та суміжною стороною. Також будуть проведені збори і тренінги з
офіцерами консультаційних пунктів та волонтерами.
У планах – додаткове забезпечення прикордонного контролю технічними засобами та облаштування нових робочих місць. Буде оновлено програмно-технічний комплекс автоматичного прикордонного контролю в пунктах пропуску «Хутір Михайлівський», «Конотоп», «Довжанський», «Ізварине», «Червона Могила»,
«Донецьк», «Успенка», «Новоазовськ», «Гоптівка».
Загалом можна впевнено сказати, що проведена робота дозволяє планово завершити підготовку органів та підрозділів охорони державного кордону до Євро2012, та забезпечити ритмічність пропускних операцій.
Бесіду вів Мирон СИДОР
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ревізія

ревізія

ВСТИГНУТИ

Скажете фантастика? Запевняємо вас – це реальність! Саме стільки обіцяють витрачати
прикордонники на пропуск однієї особи через державний кордон України у період проведення
чемпіонату Європи з футболу нинішнього року. Аби пояснити детальніше, як працюватиме
така система, ми вирушаємо до автомобільного пункту пропуску на українсько-польській
ділянці рубежу, що знаходиться на найкоротшому автошляху від Варшави до Києва. Користуючись нагодою, можемо проінспектувати під’їзні шляхи, інфраструктуру та власне
сам пункт пропуску «Ягодин», який до завершення минулого року фактично виріс удвічі.

ЗА 20 СЕКУНД

Щ

е зовсім недавно міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин» абсолютно не вражав своїми розмірами. І хоча
за таких умов правоохоронцям вдавалося
дотримуватися чи навіть підвищувати технологічні
можливості переходу, назвати його роботу бездоганною було складно. Два роки тому певних успіхів у
прискоренні пропускних операцій вдалося домогтися завдяки зміні схеми прикордонно-митного контролю, однак питання розбудови пункту пропуску з
порядку денного це не зняло.
Головною рушійною силою його розширення стало рішення про проведення в Україні та Польщі чемпіонату Європи з футболу. Далі вже була виключно
справа техніки та відповідного фінансування. Від-
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так сьогодні, заїжджаючи до цього пункту пропуску,
складається враження, що зліва знаходиться величезне дзеркало, у якому просто відобразився вчорашній
МПП, хіба що «відображення» має дещо свіжіший
вигляд, а новими смугами руху поки що гуляє вітер,
зазираючи у вікна порожніх кабін прикордонного та
митного контролю.
Після завершення реконструкції його можна сміливо назвати автомобільним молом, от тільки замість розмаїття магазинчиків тут буде розмаїття варіантів прикордонного та митного контролю. Тепер
на в’їзд та виїзд з України будуть доступні аж двадцять смуг руху транспортних засобів. Для прикладу
розглянемо в’їзний напрям: п’ять смуг – «червоний
коридор», три з яких для оформлення вантажівок,
дві – для решти транспортних засобів, які здійсню-

1/2012

1/2012

ють міжнародні перевезення товарів у рамках договорів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
чи товарів фізичних осіб, які не є суб’єктами такої
діяльності, в обсягах, що підлягають обов’язковому
письмовому декларуванню та оподаткуванню.
Двома смугами «зеленого коридору» користуватимуться громадяни або юридичні особи на легкових
автотранспортних засобах, які використовуються виключно для переміщення через державний кордон
особистих речей та товарів в обсягах, що не підлягають
обов’язковому письмовому декларуванню або оподаткуванню. На одній зі смуг здійснюватиметься виключно оформлення автобусів, що забезпечують регулярні
та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів.
Ще одна лінія слугуватиме для пропуску небезпечних
та негабаритних вантажів.
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ревізія

аспект

БАЛАНС АКТИВНОСТІ
Й РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Головна ідея здійснення контрольних процедур на всіх
смугах – принцип однієї зупинки. Відтак пропускна спроможність пункту пропуску після остаточного завершення
реконструкції збільшиться майже удвічі. За добу через МПП
переміщуватиметься до 6 тис. осіб та 2,5 тис. легкових автомобілів, а також 600–700 вантажівок та близько 40 автобусів.
Але й це ще не все, адже в умовах Євро-2012 передбачається навантаження до 10 тис. осіб на добу. Щоб забезпечити відповідні показники роботи, правоохоронці внесуть
певні зміни у модель пропуску. Її основою буде здійснення
спільного контролю лише в пункті пропуску «Дорохуськ»
(Республіка Польща), що суттєво зменшить час проходження прикордонно-митних формальностей. Окрім того, буде
виокремлено смугу для організованих груп вболівальників,
котрі прибуватимуть на автобусах та мікроавтобусах безпосередньо до місць проведення матчів, смугу для неорганізованих груп на легкових автомобілях. Ще однією окремою
смугою рухатимуться офіційні делегації – дипломатичні
агенти, консульські посадові особи та члени їхніх сімей,
транспортні засоби з дипломатичними номерами, а також
члени офіційних делегацій.
Навіть якщо виникне ситуація з накопиченням великої
кількості автотранспортних засобів з учасниками та гостями,
контроль перенесуть на смуги руху для автобусного транспорту
у реверсному режимі. При цьому потоки людей та транспортних засобів, які прямуватимуть на футбол, із загальним потоком
пасажирів не перетинатимуться.
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Комфортність перетинання держкордону вболівальникам
має забезпечити й добре продуманий інформаційний супровід. Зокрема, перед пунктом пропуску на в’їзді в Україну
прикордонники встановлять інформаційні стенди, які пояснюватимуть оптимальний маршрут руху для кожної категорії
осіб. У самому ж МПП розмістяться додаткові інформаційні
покажчики стосовно місць проведення відповідних видів
контролю. Допомагатиме й спеціально нанесена розмітка.
Якщо ж комусь не
вистачить візуалізації,
він може звернутися
із запитанням безпосередньо до прикордонника, під час
оформлення документів. Кожен правоохоронець володітиме інформацією щодо того чи іншого матчу та
зможе відповісти на широкий перелік запитань стосовно проведення чемпіонату. А ще у сервісних зонах можна буде отримати буклети про перебування іноземців на території України,
маршрути руху до приймаючих Євро-2012 міст та іншу корисну
інформацію. І щоб все це запрацювало належним чином, відділу прикордонної служби «Ягодин» доведеться збільшити зміну
прикордонних нарядів лише на десять осіб.
Аналізуючи побачене та почуте, ми можемо зробити висновок: за винятком незначних технічних моментів пункт
пропуску «Ягодин» готовий увімкнути зелені світлофори на
всіх своїх євро-смугах, аби шлях від Варшави до Києва залишив у подорожуючих найприємніші спогади. Залишається
зовсім «небагато» – добудувати сам шлях, щоб деякі його ділянки не стали «приємною» несподіванкою після високого
рівня прикордонного контролю.

Щойно в холодному плесі Західного Бугу віддзеркалення місячної новорічної ночі почало змінюватися на сіру картину зимового світанку, як у
приміщенні чергового відділу прикордонної служби «Висоцьк» Луцького
загону пролунала доповідь по радіостанції. Прямо на березі річки прикордонний наряд виявив 36 ящиків із сигаретами білоруського виробництва марки «Фест». За кілька хвилин правоохоронці знайшли неподалік
і гумовий човен, на якому вантаж мав потрапити до Польщі. Невдовзі ситуація відлунням повторилася на відділі «Ягодин». Там прикордонники
виявили неподалік села Бережці схованку із 47 ящиками сигарет та гумовим човном, який мав форсувати зимну воду у відомому напрямі.
Ось так динамічно розпочався 2012 рік для Луцького прикордонного загону. Щоправда, з огляду на результати роботи волинських прикордонників
упродовж минулого року, назвати це «подарунком під ялинку», чимось
надзвичайним чи неочікуваним не можна. Вони звикли контролювати
обстановку на ділянці своєї відповідальності та реагувати на найменші
ознаки імовірних порушень. Як наслідок, Луцький загін визнано кращим
у системі Держприкордонслужби за підсумками оперативно-службової
діяльності минулого року і, судячи з усього, найближчим часом охоронці кордону не збираються поступатися своїми позиціями. Детальніше про
підсумки та перспективи роботи кращого прикордонного загону відомства нам розповість його керівник підполковник Олександр БІЛЮК.

Дмитро СЛИВНИЙ,
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ
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– Олександре Васильовичу, впродовж
минулого року прикордонники показували
добрі результати служби. Як би Ви охарактеризували загальну обстановку в секторі відповідальності ввіреного Вам загону та основні
тенденції, що впливали на якість виконання
головного завдання правоохоронців?
– Якщо говорити про обстановку, то слід
звернути увагу на збереження активності
міграційних процесів на польській ділянці.
Йдеться, зокрема, про виявлення чужих та
підроблених документів в пунктах пропуску.
Окрім того, 2011-й позначився активізацією
переміщення контрабандним шляхом тютюнових виробів з приховуванням у схованках
транспортних засобів та на польській і білоруській ділянках «зеленого» кордону. Також
спостерігається активізація таких спроб на
білоруському напрямі. Не обійшовся минулий рік і без незаконного переміщення зброї,
набоїв та наркотичних речовин. Окреме питання – затримання автомобільного транспорту з невідповідними документами.
Зайвого клопоту завдавали й спроби порушення режиму мешканцями прикордоння з
метою вирубки лісу та збирання ягід – як на ділянці ВПС «Березове», так й інших підрозділів.

аспект
– Сьогодні організатори протиправної діяльності не поспішають зменшувати активність
у спробах переміщення тютюнових виробів до сусідньої Польщі, однак завдяки вжитим заходам нам в цілому вдалося стабілізувати обстановку на даному напрямі. Так, лише за
минулий рік як у прикордонні, так і в тилу ділянки в 45-ти випадках вилучено близько 588 тисяч пачок сигарет. Щодо ситуації на кордоні з Республікою Білорусь, то тут слід відзначити істотне покращення результатів оперативно-службової діяльності. Про це красномовно свідчать затримання автомобільної техніки (14 автомобілів і три трактори), зброї (10 одиниць),
боєприпасів (45 штук), контрабандних товарів народного вжитку на загальну суму 3,6 млн
гривень і, безумовно, виявлення в 13-ти випадках більше 142 тисяч пачок сигарет на «зеленому» кордоні та в 38-ми випадках 512 тисяч пачок в пунктах пропуску. На жаль, на сьогодні забезпечити стовідсоткову ліквідацію контрабанди тютюнових виробів нам поки що не вдається.
– Олександре Васильовичу, чим можна пояснити таку активність порушників, незважаючи на те, що існує висока імовірність виявлення протиправних дій?
– Причини всім добре відомі – складна економічна ситуація у Білорусі і, безперечно, великий
попит в Україні на дешевші сигарети білоруського виробництва. Навряд чи найближчим часом
щось зміниться, тож нам залишається робити висновки, вживати відповідних заходів і забезпечувати контрольованість обстановки.
– Логічним продовженням нашої розмови буде запитання щодо прикордонного контролю, адже нинішнього року Україна прийматиме чемпіонат Європи з футболу. Що зроблено у підрозділах загону, щоб забезпечити високий рівень пропускних операцій?
– Загалом упродовж 2011 року основна увага в системі прикордонного контролю була зосереджена на вчасному реагуванні на зміни в обстановці та забезпеченні безперебійного пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів. Щодо безпосередньо підготовки підрозділів до футбольного чемпіонату, то були проведені тренінги з практичної апробації моделей.

– В цьому переліку чітко прослідковуються основні напрями зосередження зусиль персоналу…
– На сьогодні ми визначаємо три пріоритети – протидія переміщенню сигарет на
кордоні з Польщею, контрабандних товарів
на кордоні з Білоруссю, у тому числі тютюнових виробів, і, звичайно ж, недопущення порушень державних рубежів та прикордонного
режиму місцевими мешканцями.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛУЦЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ У 2011 РОЦІ ПРАВООХОРОНЦЯМИ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАТРИМАНО 807 ПОРУШНИКІВ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ, З НИХ 18 – НЕЛЕГАЛЬНІ МІГРАНТИ. ВИЯВЛЕНО
22 ПІДРОБЛЕНІ ДОКУМЕНТИ, 12 – ЧУЖИХ ТА 845 НЕДІЙСНИХ,
А ТАКОЖ 134 ТЕХНІЧНО НЕСПРАВНИХ ТА 11 З ПІДРОБЛЕНИМИ
ВІДМІТКАМИ ДПСУ.
Окремо слід відзначити стабільні результати оперативно-службової діяльності у питанні
паспортної роботи. Зокрема, майже вдвічі зросла кількість випадків виявлення підроблених
документів, на дванадцять відсотків – технічно несправних документів та на двадцять – чужих
паспортів. Я переконаний, що цей досвід допоможе персоналу в ритмічній, швидкій та результативній роботі під час проходження в Україні футбольних матчів Євро-2012.
– А як вирішуються такі проблемні питання, як періодичне виникнення черг транспортних засобів перед пунктами пропуску?
– Проблема дійсно існує. Так, за даними служби «Довіра» кількість повідомлень про
виникнення черг у порівнянні з минулим роком істотно не зменшилася, однак на цьому
тлі помітне й істотне покращення в питаннях оглядової роботи, зокрема, посилення безпекової складової. Адже кількість виявлених правоохоронцями незаконно переміщуваних
боєприпасів зросла більш ніж втричі, виявлено вдвічі більше наркотичних речовин, майже
втричі – психотропних засобів. Окрім того, загальна сума виявлених контрабандних товарів зросла з 20 млн 258 тис. до 34 млн гривень. Звичайно, це не може бути виправданням
тих недоліків, які ще мають місце у нашій роботі. Та ми вживаємо всіх заходів, аби їх усунути. Так, за всіма відомими фактами проведено службові розслідування і прийнято відповідні рішення для мінімізації прорахунків.

– Конкретизуйте, будь ласка, результати
роботи правоохоронців, принаймні за пріоритетними напрямами.

– Повертаючись до питання Євро-2012, хотілося б дізнатися про організаційні заходи
щодо зміцнення та розвитку кадрового ресурсу відділів прикордонної служби.
– Аби покращити кадрове забезпечення підрозділів, які здійснюватимуть пропускні операції під час проведення чемпіонату, ми додатково відібрали 17 військовослужбовців. Всі
вони призначені на посади ВПС «Ягодин», на якому очікується найбільше навантаження. В
результаті проведеної роботи вдалося збільшити укомплектованість відділу з 81 до 86 відсотків та до 90 відсотків – посад дільничних інспекторів прикордонної служби. Це майже ті
показники, на які ми повинні вийти.
– Щоб досягти високих показників у роботі персоналу, необхідно відповідно мотивувати його. Яка ситуація із соціальним забезпеченням військовослужбовців та членів їхніх
сімей у Луцькому загоні?
– Визначальним у даному питанні є житлове будівництво. Проблему забезпечення житлом ми вирішуємо таким чином: нині тривають роботи з реконструкції казарми під службове
житло, перша черга якого вже майже готова. Стан готовності другої та третьої на сьогодні
складає більше 65 відсотків. Окрім того, забудовуються земельні ділянки Луцького при-
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кордонного загону по вулиці Стрілецькій, 6.
Щодо грошового забезпечення, то минулого
року було кілька підвищень.
– І на завершення традиційне запитання.
Якими є головні завдання загону на нинішній рік та що необхідно змінити у роботі
українських правоохоронців, аби досягнути
ще кращих результатів?
– Наші пріоритетні завдання пов’язані із
основними напрямами діяльності відомства,
визначеними відповідним рішенням колегії
Служби. А якщо говорити безпосередньо про
роботу загону, то хотілося б завершити забезпечення чергової служби повноцінною системою відеоспостереження, що дозволить вивільнити кадровий ресурс та покращить якість
даної роботи. Стосовно підвищення результа-

ЗА МИНУЛИЙ РІК ПРИКОРДОННИКИ ЗАГОНУ ВИЛУЧИЛИ 52 ОДИНИЦІ ЗБРОЇ,
553 БОЄПРИПАСИ, 5,5 КГ
НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН,
14 КГ ЗАСОБІВ ПСИХОТРОПНОЇ ДІЇ ТА НЕЗАКОННО
ПЕРЕМІЩУВАНИХ ТОВАРІВ
НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 34 МЛН
77 ТИС. 386 ГРИВЕНЬ.
тивності роботи підрозділів, то нам варто
подбати про покращення забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами, які сьогодні
доводиться жорстко економити. І звичайно ж,
працювати над усуненням недоліків у оглядовій роботі, паспортному контролі, моніторингу
кордону, професійній підготовці персоналу,
аби наблизити їх до ідеалу.
Бесіду вів
Дмитро СЛИВНИЙ
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Люба, давай переключимо на іншу програму… Ні, ти ж знаєш, я не футбольний фан. Це лише
на дві хвилини. Там зараз у новинах один важливий сюжет... Ну як про що? Так про машини
ж, про «Дакар», я в неті читав, наші сьогодні у загальному заліку в двадцятку заїхали, я мушу
подивитися. Так, знаю, я неможливий… Дякую! Я тебе люблю!.. Ти навіть не уявляєш як там
круто! Якщо я колись таки туди потраплю, то обов’язково візьму тебе з собою – майже як у
пісні, тільки не в тундру, а в Південну Америку. Я подарую тобі «Дакар»! Що?.. Краще шубу,
iPad і Mini Cooper? До речі, Петрансель зараз на Mini рве всіх! Звичайно, це завод, а із заводською командою мало хто може потягатися. Бач яка ти в мене розумниця, обираєш правильні
автомобілі! Ну все, зараз почнеться…

РАЛІЙНІ
ПРИСТРАСТІ

невтрачені

надії

ПРОБЛЕМА, ЯКА ВИНИКЛА У КОМАНДИ
ПІД ЧАС ПЕРЕТИНАННЯ УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ ДОРОГОЮ НА
ДАКАР, НЕ БУЛА ДЛЯ НАС ЧИМОСЬ НАДЗВИЧАЙНИМ. ТА ЛИШЕ ЗАВДЯКИ НАПОЛЕГЛИВОСТІ Й АВТОРИТЕТНОСТІ ПРИКОРДОННИКІВ ЇЇ ВДАЛОСЯ ЗАЛАГОДИТИ
БЕЗ ВТРАТИ ДОРОГОЦІННОГО ЧАСУ.
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аме за таким сценарієм кілька тижнів
тому розвивалися події в багатьох
українських сім’ях, адже значна частина
чоловічої половини населення була просто прикута до екранів телевізорів.

Поки тут, у не зимово теплій Україні люди святкували Новий рік, там, у далекій спекотній Аргентині, на срібному узбережжі Мар-дель-Плата,
стартували наймасштабніші перегони світу. «Дакар-2012» охопив три країни, новою серед яких
була Перу. Новий маршрут, нові кордони, нові
випробування тримали всіх уболівальників у напруженні аж до самого фінішного подіуму в Лімі.
Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі ексклюзивне
інтерв’ю журналу «Кордон» з пілотом єдиної на
цьогорічному «Дакарі» української команди SIXT
Ukraine Вадимом Нестерчуком. Адже краще один
раз почути учасника перегонів, ніж бути одним із
мільйонів, що переглянули відеоролики.

«Ми були
найяскравішими
на старті, ми були
найяскравішими
на фініші!..»
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– Вадиме, «Дакар-2012» став ще однією межею людських можливостей, та перш ніж її подолати, вам довелося брати нові технічні бар’єри,
а ще – долати звичайні державні кордони, що
також виявилося справою не з легких. Як проходив для команди підготовчий етап великих
перегонів цього року?
– Якщо ви пам’ятаєте Єгипет – Ралі Фараонів 2011-го, то ці змагання чітко вказали нам на
недостатню потужність нашого двигуна. Тож для
«Дакару» ми вирішили підготувати новий, ретельніше підійти до збірки, підняти компресію в циліндрах і таким чином виграти відсотків двадцять
потужності. Часу було вдосталь, авто мало бути готовим щонайменше за два тижні до виїзду. Ми ще планували з’їздити в Олешківські піски – обкатати новий агрегат.
Та слюсар, який розточував блок циліндрів, дещо переточив, тим самим зіпсувавши основну деталь. А оскільки блок
ми купляли в США, треба було терміново замовляти новий. Поки дочекалися,
поки наново розточили, дозбирувати автомобіль довелося фактично в
останню ніч перед виїздом. Отож про
повноцінний тест вже й мови не було.
А тут ще й непередбачувана ситуація на
кордоні... Справа в тому, що вантаж із
запчастинами для власних потреб став
причиною того, що польська митниця
не дозволила нам в’їзд. Коли ти їдеш на
«Дакар», у тебе має бути два комплекти гальмівних колодок, десять ричагів,
певна кількість коліс, інших запчастин
– майже всі вони використовуються у
ході перегонів. Відтак вимога оформлення Carnet TIR (книжки міжнародних дорожніх
перевезень) і, відповідно, замитнення мікроавтобуса із запчастинами виглядали щонайменше смішно,
при тому, що всі знають терміни та місце проведення
«Дакару». Команда мала відповідні документи, які
підтверджували те, що автомобілі прямували саме на
«Дакар», однак польські митники підійшли до питання формально – машини вони пропускали, а мікроавтобус із запчастинами – ні. Нічого іншого нам не
залишалося, як вертатися і їхати на угорську ділянку
рубежу. Однак за цей час склад наряду української
митниці вже змінився, нові люди також не стали
розбиратися у проблемі, натомість запропонували
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взагалі поставити мікроавтобус на штрафмайданчик і їхати до Львова – вирішувати
питання на рівні керівника обласної митниці.
За законом бутерброда, який у 99 відсотках
випадків зі ста падає на підлогу маслом донизу, потрібний нам високопосадовець на
той час перебував у відрядженні, а його
заступник не поспішав допомогти. І лише
завдяки наполегливості та авторитетності
прикордонників, які втрутилися у ситуацію,
вдалося переконати принципових митників.
Сказати, що така ситуація була для нас чимось надзвичайним, не можна, однак певна
обмеженість у часі змусила понервувати. Хоча

це, мабуть, був просто збіг обставин. Якби все
одразу йшло за планом і не сталося несподіванки з двигуном, навряд чи доля підкинула б
ще й випробування кордонами… На жаль, він
розчарував нас вже на першій спецділянці.
Старт був на морському узбережжі, далі – невеличкі дюни, і щойно ми заїхали в пісок на тиску в шинах 1,6 атмосфери (здавалося б, нічого
надзвичайного!), відчули, що двигун не тягне.
І коли починаєш вмикати увесь всій професіоналізм і фантазію, щоб подолати незначну піщану перешкоду, і бачиш, як китайці, японці з
легкістю обходять тебе, починаєш розуміти, що
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конкурувати в їзді ти не зможеш, хіба що скористаєшся чиїмись помилками чи поломками.
– Незважаючи на проблеми з двигуном,
якою є Ваша оцінка цьогорічних перегонів за рівнем конкуренції?
– Цей «Дакар» був жорсткішим з точки зору
конкуренції в топі, якщо не враховувати заводські команди. Мабуть, на радощах від того, що
Фольксваген відмовився їхати «Дакар», всі вирішили додати у фінансуванні, краще підготуватися і все ж здобути омріяну перемогу.
Цього року ми приїхали 37-ми. Безумовно, з певними проблемами, але без жодної

«Ми робили жорсткі
висновки і щодо мене
особисто, і щодо
екіпажу та команди,
щоб, зробивши певні
зміни наступного року,
не просто застрибувати і чіплятись за десятку, а реально впевнено
їхати в ній і боротися
за місця під подіумом
чи навіть на ньому...»

хвилини пеналізації, тобто взяли всі контрольні точки, жодного разу не вийшовши
за максимально допустимий час. Минулого
року ми отримали пеналізацію за три пропущені точки (10 годин), ще шість додаткових
годин за те, що не вклалися у максимально
допустимий час на одній із спецділянок і
зрештою показали 35-й результат. І це також
показник зростання конкуренції! Минулого
разу ми їхали значно повільніше і на другій
половині перегонів, коли не було істотних
технічних проблем, тричі були у двадцятці на
спецділянках. Цього року я жодного разу у
двадцятку не потрапив. В абсолюті після завершення десятого етапу команда вийшла в
двадцятку, але не на спецділянках. Це свідчить про те, що близько трьох десятків екіпажів були дуже добре підготовлені.
– Попри добру організацію процесу перетинання кордонів країн – учасниць «Дакару», неабиякими перепонами на шляху
до фінішного подіуму стали природні кордони у вигляді бродів та засніжених
вершин. Які з них залишили найяскравіші враження?
– Незвичною у порівнянні з попередніми була перша – аргентинська
частина перегонів, де нам доводилося
долати водні перешкоди. Незважаючи
на те, що температура повітря перевищувала 45 градусів у тіні, рівень води у
річках був досить високий. Їхати доводилося не просто, перетинаючи броди,
а взагалі руслом, при цьому ноги були
у воді вище кісточок. До того ж ти постійно натикаєшся на великі підводні
камені, а ще намагаєшся обійти тих, хто
рухається обережніше. Друга – перевал в Андах. Попередні три гонки снігу ми тут не бачили, він виднівся хіба
що на самих вершинах гір. Цього року
сніг був і на перевалі. Звичайно, він
не створював особливих ускладнень,
та саме через це була відмінена шоста
спецділянка, що також певною мірою
вплинуло на результат, адже за певного
збігу обставин саме вона могла максимально наблизити нас до топ-10.
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– За таких складних умов на окрему ува- плюся. Якщо я насправді сильніший, то теж права командам забезпечувати асістанс – він
гу, напевно, заслуговує питання етики піло- знайду можливість і обжену цього пілота, якщо повинен бути виключно їхнім заводським. Відтів? Якого формулювання набула головна ж перед кимось слабший, то навіщо мені зму- так, їхати на BMW – значить, відмовитися від
мораль перегонів «Дакар-2012»?
шувати суперника ризикувати своїм життям. свого проекту, від своєї команди. Для нас це
– Наш четвертий «Дакар» дав можливість
неприйнятно. Якщо ж говорити про Mitsubishi
викристалізувати певний поділ пілотів на чо– Хотілося б повернутися до питання тех- чи Toyota, то перший – трохи кращий за наш
тири групи. Перша – топові пілоти заводських нічних меж: потужності та збалансованості. автомобіль, але вартість запасних частин до
команд, які чітко їдуть на перше місце, друга – Яким шляхом йтиме команда у подальшому, нього більша разів у чотири, друга – гарний ва20 екіпажів, які їдуть на топ-10, в тому числі аби уникнути наявних проблем і максималь- ріант у плані цінової політики, та тут вже важко
й наша команда, третя – так звані чемпіони, но наблизитися до Дакарівського подіуму?
спрогнозувати, чи вдасться нам домовитися про
спортсмени, гонщики в лапках, які думають, що
– Складно підібрати автомобіль, здатний на її придбання. Адже Де Вільєрс на цьому авто
вони їдуть на результат, а насправді рухають- щось. Наш ми вже добре перевірили. За пас- прийшов третім, відповідно, попит на нього ісся повільно, не дають дорогу, не поступають- портом він, звичайно, вже старенький, але на тотно зросте. Чи захоче Toyota продавати цей
ся своїми позиціями. Їхати в цій групі вкрай кожний «Дакар» їде ніби щойно з конвеєра. автомобіль незалежній команді, чи не захочуть
складно. І четверта група – це вже фактично Ми замінюємо все – проводку, деталі, гвинти- вони перейти в ту ж категорію, що й BMW, мовтуристи. Якщо ти навіть провалюєшся в цю ки, гаєчки, всі контакти, тобто за віком наше ляв, ми не продаємо, а тільки здаємо в оренду і
групу, як сталося і у нас після 11-ї спецділян- авто не старе – йому лише кілька місяців. продаємо свій асістанс, щоб більше на цьому заки, то тут все набагато простіше – ніхто нікуди Автомобіль добре збалансований, і це чи не робити. Поки що нічого невідомо.
не поспішає і обходити суперКубок світу ми стартуємо
ників легко. Безумовно, час
на продакшн (категорія Т2) –
втрачаєш, але все відбувається
Toyota LC-200. Нині завершузначно швидше, ніж у третій
ється будівництво другого авгрупі. У другій мені їхати комтомобіля, і команда матиме дві
фортно, тому що всі приблизно
ідентичні машини, щоб спрорівні за силами, відтак обгони
бувати виграти в цій категорії.
відбуваються рідко. Ти можеш
І якщо все вдасться, то цілком
проїхати 400 кілометрів і нікологічно після Кубку світу пого не зустріти. І це незважаюїхати на «Дакар» також у качи на те, що стартують екіпажі
тегорії продакшн і, зрештою,
з розривом у 30 секунд.
здобути перемогу. Завдання –
Складно їхати і в топі вантане менш амбіційне, ніж те, яке
жівок. Вони рухаються майже
ми ставили цього року щодо
з тією ж швидкістю, що й друга
топ-10 на суперпродакшн.
група, але оскільки також їдуть
на перемогу, то не поступають– Яким би гарним не був
ся своїми позиціями. Для поавтомобіль, якою б злагоЦЕЙ «ДАКАР» БУВ ЖОРСТКІШИМ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНКУРЕНЦІЇ
рівняння я беру двох японців:
дженою не була команда, її
В ТОПІ, ЯКЩО НЕ ВРАХОВУВАТИ ЗАВОДСЬКІ КОМАНДИ. НА
Шугавара – цього року на «Данавряд чи можна вважати
РАДОЩАХ ВІД ТОГО, ЩО ФОЛЬКСВАГЕН ВІДМОВИВСЯ ЇХАТИ
карі» виступав вже син (яблусправжньою без уболіваль«ДАКАР», ВСІ ВИРІШИЛИ ДОДАТИ У ФІНАНСУВАННІ, КРАЩЕ
ко від яблуні…), і Мітсухаші,
ників… Як цього року зустріПІДГОТУВАТИСЯ І ВСЕ Ж ЗДОБУТИ ОМРІЯНУ ПЕРЕМОГУ.
з яким нам часто доводиться
чали українців за кордоном?
зустрічатися на різних пере– Дуже тепло. На старгонах. Перший не пропустить
товому подіумі в Мар-дельза жодних обставин, другий,
якщо хоче обігнати, навіть не користується сен- найважливіше для нас. Ти можеш поставити
тінелем і так само легко поступається дорогою, будь-який двигун – той самий корветівський
якщо бачить, що ми його наздогнали.
7-літровий, як у «Хаммера», на якому їде Робі
Цікавий випадок був на цих перегонах з Гордон, але на нашому автомобілі він просто
росіянином Олександром Мироненком, з яким порве ходову. Отже, маємо два шляхи. Перми змагалися на Шовковому шляху минулого ший – еволюційний, тобто ми все ж таки
року. Тоді я випередив його на одну позицію. поставимо на авто новий двигун, яких буде
Від самого початку він говорив, що для нього відсотків на двадцять потужніший і, зрештою,
головне – доїхати «Дакар», адже три попередні це не зашкодить загальному балансу, а з іншороки йому не вдавалося фінішувати. І ще – обі- го – дозволить їхати на перемогу і вигравати.
гнати Нестерчука. На одній із спецділянок, коли
Другий – революційний. Ми розглядаємо не
він нас наздогнав, ми почули сентінель, обрали такий вже й широкий вибір нових автомобілів.
місце, дали дорогу. А потім він прийшов на бі- Сьогодні для нас це три машини, які можуть бути
вуак до наших механіків і дуже дякував, адже конкурентними і боротися за перемогу – BMW,
один із його головних конкурентів вчинив Toyota Hilux, на якій в категорії суперпродакшн
ввічливо, коректно зреагував на сигнал, дав їхав Жиніель Де Вільєрс, і останній заводський
дорогу… Більше такого не зробив ніхто, решту Mitsubishi Racing Lancer. Але кожне з цих авто
машин доводилося обганяти вкрай ризиковано. має свої особливості. BMW – дуже гарний, але,
Для себе я виробив одне правило – якщо по-перше, надто дорогий – новий автомобіль
мене хтось наздогнав і хоче обігнати, я посту- коштує близько мільйона євро, по-друге, не дає
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Плата наші вболівальники зшили величезне
полотнище у вигляді українського прапора,
ще одна група фанів запалила жовто-блакитні
димові шашки, і коли ми спустилися до них з
подіуму, обіймалися, цілувалися, співали, давали інтерв’ю, то помітили, як одна із російських журналісток дала заздрісний коментар
з приводу гостинності української діаспори.
Адже російські екіпажі там так не зустрічали,
при тому, що російська діаспора в Аргентині
також чимала. Ми були найяскравішими на
старті, ми були найяскравішими на фініші!..
Причому організатори, бачачи це, навіть не
підганяли нас, як вони часто роблять з іншими, адже стільки емоцій, камер, прапорів на
фінішному подіумі… Це справді вражало.
– А як зустріла своїх героїв Батьківщина, чи не було дорікань за нібито не виконані обіцянки?
– Я дуже відверта людина і не соромлюсь
своїх помилок, але й нашу заявку на топ-10
не можу вважати якимось завчасним вихвалянням, адже ті, хто розуміється на цих перегонах, бачили, що ми їхали непогано. І якби не
певні проблеми з двигуном, то реально були б
у десятці. У ході гонки наше місце, за калькуляцією штурмана Лорана Ліхтлехтера, навіть з
цим двигуном, за умови безпроблемного проходження 11-ї та 12-ї спецділянок, – це 15-та
позиція. Тож в Україні я не чув, щоб хтось намагався коментувати те, що ми щось зробили не
так. Я думаю, ми більш критичні самі до себе,
ніж будь-який наш вболівальник чи журналіст.
Ми робили жорсткі висновки і щодо мене особисто, і щодо екіпажу та команди, щоб, зробивши певні зміни наступного року, не просто
застрибувати і чіплятись за десятку, а реально
впевнено їхати в ній і боротися за місця під подіумом чи навіть на ньому.
– Перетинання кордону на шляху додому вже не завдавало клопотів? Чи, може,
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чили нам швидке й комфортне
проходження «зеленого» коридору. Дрібничка – але приємно.

Ви порадили б власний рецепт, як врегулювати проблему на законодавчому рівні,
щоб не стикатися з ускладненнями контрольних процедур на майбутнє?
– Мабуть, на сьогодні нічого змінювати не
треба. Звичайно, з одного боку, хотілося б, щоб
була якась спрощена процедура для спортсменів, спортивних автомобілів, але у нашій
країні це може потрапити в поле зору недобропорядних людей, які скористаються цим,
протягуючи під виглядом автоспорту щось
інше. Краще ми піднімемо загальний рівень
контролю і комфортності проходження наших
кордонів, ніж будемо робити якісь полегшення
для спортсменів, інвалідів чи ще для когось…
У нас є приклади зразкової роботи наших прикордонників, схвальні відгуки і коментарі,
яких не почуєш навіть на адресу європейських
контрольних служб. До речі, ще один коментар з приводу того, як приймали в Україні,
стосується нашої митниці. Коли ми вже були
у Борисполі і чекали на багаж, виявилося, що
сумка журналістів Інтера загубилася в Амстердамі. Ми всі спокійно чекали, доки залагодяться всі формальності – дружно вишикувалися
в шеренгу перед зоною митного контролю і не
починали проходження процедури. Спочатку
це викликало підозри у співробітників митниці, але потім ми почули, як заговорили про нас,
мовляв, це повернулися наші дакарівці, а вони
своїх ніколи не залишають. Коли ж усі були в
зборі, митники без зайвих запитань забезпе-

– Календар перегонів 2012
року – дуже насичений, переважна більшість змагань – міжнародні… Чи вплине це на
проведення української «Бахи1000», організатором якої є
й Sixt Ukraine? Які пріоритети
команда виокремлює для себе
на міжнародній ралійній арені?
– Ми маємо позитивні відгуки про «Баху1000» від наших закордонних колег, які навіть
на «Дакарі» підходили і цікавилися, чи буде
проводитись гонка нинішнього року, висловлювали бажання знову приїхати в Україну і
взяти участь у цих перегонах. А від українських
спортсменів відгуків і будь-яких побажань
поки що не чути, тож наразі залишаємося відкритими для дискусії. Щодо решти перегонів,
то пріоритет 2012 року – Кубок світу. Першу
його частину ми запланували дуже інтенсивною, адже від цього залежатиме і подальша
участь в наступних гонках другої половини Кубку. Перша – баха в Італії, друга – ралі-рейд в
ОАЕ, потім одразу ж баха Катару і ралі-рейд у
Марокко. Звичайно, особисто для мене у пріоритеті залишаються ралі-рейди, адже бахи
– короткі перегони, а на ралі-рейдах ми маємо
певні переваги. Наша команда вже звикла працювати на довгих важких гонках, і це дає певні
результати. А якщо обирати між цими чотирма
першими перегонами, то найбільш очікувана
для мене – Абу-Дабі Дезерт Челендж – тому
що це найскладніша гонка в піску і тому що на
цьому ралі-рейді у мене є конкретний суперник – Лоран Россо. Друга – Ралі Фараонів, яку
минулого року в суперпродакшн ми завершили
другими, а якщо поїдемо її в категорії Т2, то,
безумовно, важливо об’їхати Юна Мітсухаші.
Це буде гарна заявка на натупний «Дакар».
Спілкувався Дмитро МИРГОРОДЕЦЬ
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ПАРАБЕЛУМ

НА СУШІ І НА МОРІ

П

ісля конкурсу 1902 року першими, хто прийняв на озброєння Парабелум, були німецькі
моряки. Marine 04, або Luger
Navy, мав ствол завдовжки 150 мм та
автоматичний запобіжник.
Незважаючи на гучний успіх за
кордоном, пістолет Борхардта–Люгера важко торував собі шлях на службу
до Райхсверу. До збройових перегонів були залучені такі потужні короткоствольні бренди, як Манліхер,
Маузер, Браунінг і Шварцлозе. Лише
після того як Люгер ввів понад 50
удосконалень у свою модель, до нього прийшов успіх. У грудні 1904 року
«9x19mm Pistole, Marine-Model 1904,
systeme Borchard Luger» ощасливив
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Військово-морські сили Німеччини. А
компанія Людвіга Льове – «DWM» зіткнулася з проблемою: як виготовити
велике, як на той час, замовлення на
24 тис. пістолетів.
Що відрізняє морську модель з-поміж інших, так це ствол довжиною
150 мм, мушка на високій основі,
вишуканий, гарний приціл, який за
допомогою клямки на правому боці
можна відрегулювати на стрільбу
100 і 200 м. І в принципі при такій
довжині ствола – це реальна відстань стрільби. Відрізняла модель і
наявність виступу для фіксації приставного прикладу. Був також автоматичний запобіжник, а ще додатково прапорцевий, який блокував

власне автоматичний. Наявність нікельованого магазина пояснювалася тим, що призначалася ця модель
для використання в умовах підвищеної вологості.
Пістолет мав калібр 9 мм та чотири нарізи у стволі. До комплекту
входив сам пістолет, дерев’яний приклад, шкіряна кобура, протирка, ключ
і два запасних магазини. Поки фірма
«DWM» налагодила виробництво та
запустила пістолет у серію, на черзі
вже була модель 1906 року і, відповідно, зміни, які були у неї внесені, перекочували на морську. Зокрема, якщо у
попередній моделі була пластинчаста
зворотна пружина, то в новій модифікації її замінили на циліндричну.
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Досвід експлуатації парабелумів
показав, що позицію неавтоматичного
запобіжника слід поміняти, оскільки у
попередньому варіанті існувала небезпека переведення зброї у готовність до
стрільби, приміром, під час вкладання
його у кобуру. Вже на другій моделі
Marine 04/08 запобіжник був модернізований. Аби привести всі пістолети до однакового стану (на флоті все
має бути одноманітно), німці вчинили
дуже просто – вилучили «старі» з «неправильною» позицією запобіжника і
в майстернях судноремонтних заводів
привели їх до «єдиного бою». Там переробляли сам механізм запобіжника, а
зовні фрезою знімали напис «Gesichert»
та переносили його в інше місце.

Cаме конкурсу 1902–1904 років
світ завдячує створенням легендарного набою 9х19мм Para. Коли німецькі військові замовили калібр
зброї у 9 мм, Люгер просто видалив
зайве зі свого першого набою 7,65 мм
Парабелум: обрізав звужене дульце
гільзи і посадив туди 9-мм кулю. Так
народився найпопулярніший у світі
набій для армійських пістолетів та
пістолетів-кулеметів, який ось уже
понад сто років не має рівних у світі.
Набій 9х19 мм Парабелум через
найкращі балістичні характеристики обраний основним для всіх країн
НАТО. Випускається у Бельгії, Франції,
Німеччині, Великій Британії, Швеції,
ПАР, Італії, Ізраїлі та США.

Cаме конкурсу 1902–1904 років світ завдячує створенням легендарного
набою 9х19мм Para.
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Усього за всі роки
було випущено
3 млн 100 тис.
парабелумів
різних модифікацій, з них
2 млн 818 тис.
використано у
збройних силах
Німеччини
Калібр – 9 мм
Вага заряду – 0,35 г
Вага кулі – 7,45–8 г
Початкова швидкість – 400 м/с
Спочатку куля «дев’ятки» мала зрізану верхівку. Потім, як і у 7,65 Парабелум,
вона набула заокругленої форми. Перші набої мали мельхіорове покриття. У чорний колір були пофарбовані кулі зі сталевим осереддям.
Ну а під кінець Другої світової,
коли у третьому рейху закінчилися гроші, почався випуск набоїв з
ерзац-кулями, які виготовлялися з
металевого порошку.
Наступною була модифікація морської моделі 1908 року. Від попередньої
її відрізняла відсутність автоматичного
запобіжника, що було пов’язано з
прийняттям на озброєння армії пістолета Р-08 (Pistole-08). Фірма «DWM»
намагалася зменшити свої витрати і в
процесі уніфікації просто відмовилася
від автоматичного запобіжника. Ще
однією родзинкою морської лінійки
парабелумів є своєрідне маркування.
До 1914 року на пістолетах наноси-
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лося або клеймо порту приписки, або
код підрозділу, у якому вони перебували на озброєнні. Це були, наприклад, клейма WK (військово-морська
база у Кілі) або WW (порт Вільсхофен)
та серійний номер.
Випуск моделі 1904 року паралельно з моделлю 1908-го спонукав фірму «DWM» провести ще одну,
останню модифікацію морської моделі
і максимально уніфікувати її з піхотною
Р-08. В результаті цих нововведень вийшов фактично піхотний Р-08 з довгим
стволом (150 мм), але іншими прицільними пристроями: мушка на високій
основі та характерний тільки для морської моделі приціл. Ствольна коробка
стала коротшою на 2 мм і на ній, на відміну від попередніх моделей, наносився
рік випуску. На передньому важелі замка стояв логотип фірми.
У цій моделі вперше застосували нововведення, які згодом стали
характерними для всіх парабелумів.
Напівкругла форма затвора, шпора
або виступ під приклад. І головна родзинка – наявність нової конструкції

викидача, який набув функції індикатора наявності набоїв у набійнику. Для
візуалізації дрібним шрифтом на ньому
було зазначено «Geladen» (заряджено), а частина викидача, яка виступала,
коли набій знаходився у набійнику, дозволяла навіть навпомацки визначити,
що він там є.
Озброєння флоту обходилося казні
Німеччини недешево. У 1904 році вартість комплекту – пістолет, приклад, кобура, два запасних магазини, підсумок
і портупея – коштував 47, а в 1916-му
через інфляцію – вже 88 марок. Якщо
перевести цю вартість через купівельну
спроможність грошової одиниці, то сьогодні такий зразок у комплекті коштував би 4,5 тис. євро.
Через два роки після призову
Marine-04 на службу пістолет модернізували, а ще через два, з незначними
переробками – прийняли на озброєння всієї німецької армії під індексом
Р-08. Стандартний пістолет мав 100-мм
ствол і лише неавтоматичний запобіжник, швидкострільність його складала
приблизно 48 неприцільних пострілів
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за 28 сек., з відстані 10 м куля з Р-08
пробивала сталеву каску.
Армійська модель пістолета Р-08
(Pistole-08) зразка 1908 року – найбільш масова у світі. Вона втілила в
собі кращі досягнення. Усі новинки
були апробовані вже на попередніх
версіях: калібр 9 мм, перевірений
відомий патрон, 100-мм ствол, запобіжний пристрій нового типу без
автоматичного запобіжника. У 1913
році до конструкції ввели ще одну
корисну річ – затворну затримку та
модифіковане шептало, яке дозволяло заряджати зброю навіть при
увімкненому запобіжнику. У такому
остаточному варіанті пістолет випускався до 1942 року, коли на зміну
йому прийшов Вальтер П-38. Усього
за всі роки було випущено 3 млн 100
тис. парабелумів різних модифікацій, з них 2 млн 818 тис. використано
у збройних силах Німеччини.
Після Першої світової війни концерн «DWM» відновив виробництво
свого пістолета лише у 1923 році. Версальська угода забороняла Німеччині
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випускати короткоствольну зброю з
довжиною ствола більше 100 мм і калібру понад 8 мм. Тож Парабелуму, як і
Маузеру С-96, зробили «обрізання» до
98 мм , та ще й змусили «схуднути» в
калібрі до звичних 7,65 мм. Крім того,
«DWM» був змушений перепрофілювати виробництво на менш мілітарні
речі для народного господарства. А
виробнича лінія з часом опинилася у
фірми «Маuser». До Оберндорфа було
передано весь верстатний парк, документацію та права на виробництво, і
1 травня 1930 року тут було випущено
перші «маузерівські» парабелуми. На
замовлення спецслужб Р-08 був устаткований глушником.
Крім армії та спецслужб, Люгер
надійшов на озброєння поліції. Тут
були свої специфічні вимоги, які
конструкторам довелося враховувати при виконанні замовлення.
Зокрема, був введений магазинний
запобіжник, який не дозволяв спустити ударник з бойового взводу у
разі відсутності магазина в рукоятці.
Конструкція його виявилася не дуже

життєздатною для роботи в поліції, і
проіснував він недовго.
Ще одним нововведенням був так
званий запобіжник Шиві (SchiwySicherung), головним призначенням
якого було блокування шептала. Під час
розбирання пістолета у разі, якщо у набійнику залишався набій, цей запобіжник не давав ударнику зійти з бойового
положення.
Далі буде.
Автор воєнно-історичної
програми «Арсенал»

Юрій ПОВХ
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Служба в Середній Азії та на Кавказі була прикордонно-кавалерійською. А оскільки з дитинства з конем я був «на ти», то особливих
проблем у кінній справі у мене не виникало. Адже що то за козак, який
боїться підступитися до коня! Окрім того, ми, сільські хлопці, впевнено трималися у сідлі.

Десять годин розмови з почесним прикордонником Чернівецького загону полковником Іваном Прокоповичем Мельником, а саме стільки зафіксував хронометр мого
диктофону, промайнули як одна мить. Ще б пак, адже Іван Прокопович — непересічна людина. Ровесник Радянського Союзу, службі на кордонах якого він присвятив тридцять п’ять років свого життя. Феноменальна пам’ять, ерудиція та відданість
службі полковника Мельника, який відсвяткував цього року свій 90-річний ювілей,
мене особисто вкотре переконали в тому, що колишніх прикордонників не буває.

ПРИКОРДОННІ СТЕЖКИ

– А чому саме до прикордонних, а не, скажімо, в танкісти
чи льотчики?
– А цьому є пояснення, адже я – прикордонник у третьому поколінні. Мій дід Прохір – чи то Демидович, чи то Дем’янович, зараз вже й не згадаю – служив прикордонником на Кавказі в місті
Ахалціхе. Прикордонником був і двоюрідний брат мого батька
Мельник Іван Дмитрович. Він служив під Володимир-Волинським.
Одним словом, і дід і дядько служили в Окремому корпусі прикордонної служби ще за царя. Тому, ви розумієте, ні про що інше я і
не міг мріяти, як тільки про прикордонну службу. На жаль, дід мій
помер задовго до мого народження, ще в 1885 році, тому мені не
довелося почути від нього оповідок про службу. А ось дядько Іван
прожив довге життя… Отож, наслухавшись від нього бувальщин
про прикордонну службу, я твердо вирішив стати прикордонником.

ІВАНА МЕЛЬНИКА
– Іване Прокоповичу, Ви не просто ветеран прикордонної служби, Ви – свідок важливих, доленосних, а
часом і просто трагічних сторінок історії колись могутньої держави, кордони якої Вам випала доля охороняти. Отож переконаний, Ваша пам’ять зберегла чимало
фактів, які зацікавлять наших читачів. Але спочатку
розкажіть про своє дитинство.
– Ну що ж, з дитинства – так з дитинства… Народився я
22 серпня 1921 року в селі Ситківці Тетіївського району, що на
Київщині. Батьки мої Прокіп Прохорович і Марія Іванівна були
звичайними селянами. Батько під
час Першої світової брав участь у
Брусиловському прориві і отримав
там тяжке поранення. Окрім мене
в сім’ї була сестричка Аня, але вона
померла ще маленькою від запалення легенів. Молодший брат загинув на полях Великої Вітчизняної. Сталося це в червні 1944-го в
Білорусії під час операції «Багратіон». Десантно-переправочний батальйон 1-го Білоруського фронту
під командуванням Рокосовського, де служив молодший лейтенант
Мефодій Мельник, якраз готувався
до форсування річки. Пряме влучення артилерійського снаряду – і
мого брата просто розірвало на
шматки. Залишилося тільки фото,
що привіз моїм батькам наш односелець, який був свідком тієї трагедії. Ані тобі сліду, ані могилки
братової не залишилося. Одним
словом, війна…
Свою, якщо можна так сказати, трудову діяльність я розпочав
п’ятирічним хлопчаком – пас сусідських корів. Першим моїм
заробітком були штани, піджак та черевики, які купив мені
сусіда. У тому «гардеробі» я й пішов до першого класу нашої ситківської школи. Отож навчався і допомагав батькам
по господарству. А роботи в селі, самі знаєте... Оскільки я
був хлопчиною рослим, то вже дванадцятирічним підлітком
мене оприділили у прицепщики. У колгоспі, який називався «Нове життя», за відпрацьований день мені малювали в
журналі «палочку», на трудодень давали кіло зерна. Ближче
до війни за одну «палочку» наділяли вже два, а то й три кіла.
Батько працював теслею, мама – на ланці.
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У 33-му стався страшний голод. По хатах ходив партійний
актив, до якого зазвичай входили голова сільради, секретар комсомольської організації та інші активісти, і вигрібав
у селян все зерно. У нашому селі від голоду померло понад
триста душ. На той час я влаштувався в колгосп полоти буряки. Бувало, виконаєш норму і чимдуж біжиш на ферму, щоб
накопати черв’яків, а там за вудку і гайда на ставок. Наловиш
карасиків і додому. Риба рятувала від голоду. Отак і жили…
Після семирічки поїхав вступати до Уманського педагогічного технікуму, – хотів стати учителем початкових класів.
Однак цього не відбулося. З якогось дива зарахували мене до
групи дошкільного виховання,
де нас мали вчити на завідувача
дитячими яслами. Що робити?
Написав додому, мовляв, так і
так, буду завідувачем дитячими
яслами. Скоро отримав листа від
батька: «Забирай свій чемодан і
давай мотай додому! Будемо тут
щось з тобою в селі тесати…»
Добирався я додому пішки, а це
60 кілометрів. В дорогу вирушив
ще до світанку, а до батьківської
хати прийшов вранці наступного
дня. Вдома відбулася нарада.
Батько каже: «Давай, мабуть,
Іване, в колгосп!» Але тут мама
вступилася: «Ніякої роботи.
Зараз візьму півня і підемо в
Старий Жиготів, попрошу директора школи, щоб він забрав нашого Івана до восьмого класу!»
Наступного дня пішли ми з мамою до того Старого Жиготова.
Директор приязно зустрів нас,
переговорили і зарахували мене до восьмого класу. Там я і
закінчив десятирічку. Три роки день в день вісім кілометрів
до школи і вісім – назад.
Після закінчення десятирічки райком комсомолу запропонував мені посаду старшого піонервожатого в Снігурівській середній школі. А оскільки я вже мав досвід роботи,
то дав згоду. Одним словом, працював я піонервожатим і одночасно учителем фізкультури до самого призову в армію.
Отримував 150 карбованців. На той час це були добрі гроші.
Пропрацював з рік, а тут настав час йти до армії. А мені дуже
хотілося потрапити до прикордонних військ.

– Про що ж розповідав ваш дядько?
– Дядька Івана, як то кажуть, слухати – не переслухати.
Звичайно ж, про те, як йому доводилося затримувати
контрабандистів. А одного разу повідав, як вони з товаришем обеззброїли польських прикордонників.
– Себто як?
– А ось так. Це був 1910 рік. Кордон Росії з Польщею. Теплий літній вечір. Мій дядько зі своїм товаришем – у прикордонному наряді. Йдуть уздовж кордону, а там неподалік, по той бік, було українське
село. Чують – музики грають і дівчата так гарно
наших українських пісень виводять, що аж заслухаєшся. По всьому видно – весілля. Мій
дядько каже товаришу, мовляв, давай зайдемо до села та по чарчині вип’ємо. Напарник
оторопів: «Та ти що, Іване! Це ж порушення служби!» А Іван Дмитрович
у відповідь: «Та дідько з ним! На
гауптвахті відсидимо, зате ж на весіллі погуляємо!» На тому й порішили.
Перейшли через кордон і до хати, а там
якраз весілля у повному розпалі. Зайшли,
привіталися, як годиться: «Добрий вечір,
дорогі наші сусіди!» А господарі у відповідь:
«Сідайте до столу, тільки ружжа свої у кучібник
поставте!» А кучібник – це куток біля печі, де господиня рогачі зазвичай ставить. Ну, мій дядько з
товаришем присіли до весільного столу і добре урєзали тої весільної самогонки. Минуло з півгодини,
аж тут на порозі з’явилися двоє польських стражників. Напевно, хтось із місцевих швиденько доповів на польську заставу, що до села «завітали» російські прикордонники.
Стражники діяли швидко, тут же заблокували кучівник,
де стояли гвинтівки мого дядька і його напарника. Іван
Дмитрович не розгубився і каже поляку: «Віддай гвинтівку, а то бити буду!» А той ні в яку. Словом, вчепилися вони в ту гвинтівку і стоять посеред хати, мов
ті півні перед бійкою. А через якусь мить поляк
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Відверто скажу, сказане Вами виглядає просто фантастично! Я пам’ятаю, коли мене весною 1985 року везли до
місця майбутньої служби, то на шість чоловік нам видали
буханку хліба і пару банок кільки. І якби не домашні тормозки, то в дорозі ми просто охляли б…
– Домашній пайок у нас, звичайно ж, був. І хліб, і сало, і
все що до нього! Але триразове харчування на залізничних
станціях – це, повірте, не мої вигадки. Та слухайте далі. При-

раптом витягує з кобури наган і направляє на мого дядька.
Тут вже напарник дядьків вийшов з-за столу. Схватив того
жовніра за шию і каже: «Сховай-но, ляше, свою пукалку, а
то в’язи тобі скручу!» Одним словом, дядько зі своїм напарником набили морди тим полякам, забрали у них зброю, випили «на коня» по добрій чарчині та й ходу до своєї казарми.
– І чим же закінчилася та історія для Вашого дядька?
Невже не мала продовження?
– Аякже, мала. Наступного дня від поляків надійшов протест. Начальник відділу викликає до себе мого дядька і запитує: «Що там, Іване, учора трапилося?» Ну, мій дядько й розповів все, як було. Начальник відділу на те: «Так, заварили ж
ви кашу. Але що робити, буду якось вас відстоювати. Та все ж
посидіти на гауптвахті доведеться!» А за кілька днів відбулася
зустріч прикордонних представників. Наша сторона, як повідав дядько Іван, добре підготувалася до неї: кухарі наварили
доброго українського борщу, вареників там, пиріжків, одним
словом, напарили і нажарили всього, чого душа бажає… А потім була зустріч. Спочатку полякам віддали зброю, яку захопив
мій дядько зі своїм напарником, а потім вже сіли до столу. Випили по чарчині, а може й не по одній, закусили, поспівали, як
годиться, та на тім і розійшлися, потиснувши один одному руки.
А про що вже там начальство говорило за столом, дядько Іван,
звичайно ж, не знав, бо як раз в той час сидів на гауптвахті...
– Тож Ви вирішили продовжити прикордонну династію…
– За тих часів, скажу я Вам, це було не так-то просто. Не
з кожного села й брали хлопців у прикордонники. Але я
вирішив схитрувати. У дев’ятому класі нашої Снігурівської
школи, де я працював старшим піонервожатим, навчалася донька військкома капітана Рудика. Хороший дядько
був… І ось восени 1939-го під час комісії, яка нас хлопців
мали оприділити, так би мовити, за військовою професією, я, набравшись хоробрості, звернувся до військкома:
«Товаришу капітане, я вас дуже прошу, направте мене
в прикордонні війська! А коли повернуся зі служби, то
обов’язково женюсь на вашій доньці!» Капітан Рудик на
таку мою промову розсміявся, однак дав розпорядження
працівнику військкомату лейтенанту-техніку, щоб той вніс
мене до списків новобранців, що розглядалися комісією із
Середньоазіатського прикордонного округу.
Перевіряли нас, я вам скажу, крєпко. До прикордонників мали потрапити тільки фізично здорові та політично
грамотні хлопці. Чому були такі критерії відбору, вам, напевно, не треба пояснювати. Словом, з моїх Ситківців до
прикордонників записали двох – мене і тракториста Олексія Вовка. Немає вже на цьому світі Олексія Дем’яновича,
царство йому небесне! Добрий був чоловік! Ще двох –
Василя Пшика та Петра Носовського взяли із сусіднього
села Россішки. А всього із нашого Тетіївського району до
Середньоазіатського прикордонного округу було відібрано дев’ятнадцять юнаків. Після комісії нас відправили до
обласного військкомату, а далі на ешелон – і вперед, на
Схід. До речі, у моїх Ситківцях до 50-х років через службу
в прикордонних військах пройшло двадцять шість чоловік.
– Знаю, військова служба, і не тільки в прикордонних
військах, була в ті роки справою почесною. Як проходили
проводи до війська?
– Так воно й було. Для тих хлопців, які з тої чи іншої причини були вибракувані для служби у війську, то була ціла трагедія. Хто ж за хлопця в селі заміж вийде, коли він в армії не
відслужив! Отже, у вересні 1939 року після домашніх прово-
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дів, на які прийшла вся рідня, друзі й однокласники, ми дружною ватагою рушили до району. Мама в дорогу дала мені вишиванку і рушник, як то кажуть, «на щастя, на долю». На межі
двох сіл моїх Ситківців та Россішок, звідки на прикордонну
службу, як я вже згадував, відібрали двох – Василя Пшика та
Петра Носовського, було влаштовано імпровізований мітинг.
Вирішив і я виступити перед односельцями. Вже минуло понад сімдесят років після тих проводів, а я й досі пам’ятаю
слова тієї промови, яку виголосив, стоячи на кузові полуторки, що виділив колгосп, аби довезти новобранців до району.
Отож я сказав: «Дорогі мої земляки, ми їдемо виконувати свій
військовий обов’язок – державну військову службу. Клянусь,
що я буду служити сумлінно, підтримуючи честь прикордонників-односельців, які служили в прикордонних військах!»

були ми до Пензи, а в тій Пензі 18 градусів морозу і справжня
заметіль. Але недовго ми там були. Зробили пересадку – і на
Ташкент. Після завірюхи й морозу ми потрапили до справжнісінької Африки! У тому Ташкенті – 28 градусів тепла! А ще на
кожному кутку продавався виноград, дині, кавуни, яблука та
інша смачна всячина... Поласували ми від пуза тою екзотикою. Згодом із Ташкента нас відправили на Термез, куди ми
прибули 13 жовтня. А там ще краще! Спекотища – плюс 38
градусів! У Термезі знаходилося управління 81-го Термезького загону. Довго нас там не маринували, відправивши до
селища Чкаловський, де знаходилася 2-га прикордонна комендатура. На тій комендатурі дислокувався навчальний
пункт, де ми мали пройти курс молодого прикордонника.
– Гадаю, нинішнім прикордонникам буде цікаво, як
організовували навчальний процес на кордоні сімдесят
років тому.
– Відразу після прибуття на комендатуру нас постригли
і відправили до лазні, а вже потім переодягли у військову
форму. Видали добротні хромові чоботи, сині брюки, гімнастерки, куртки, шинелі і, звичайно ж, зелені кашкети. А оскільки попереду була зима, то ще й шапки-вушанки. Щоправда,
на всіх тих шапок не вистачило, отож частина молодих прикордонників ходила в будьонівках. Після цього нас зібрали
в клубі і замполіт навчального пункту киянин Фінк розповів
нам про прикордонну службу. Після замполіта до нас звернувся начальник навчального пункту старший лейтенант
Чемоданов. Та особливо агітувати нас не треба було, адже

– Дорога до місця служби була не близькою. Мабуть, в
дорозі голодувати довелося?
– Який там! У дорозі харчування і всі гігієнічно-побутові
питання вирішувалися якнайкраще. Ешелон тільки-но зупинявся на станції, а там вже були столи для нас накриті. Тарілка смачного українського борщу зі шматочком м’яса, печеня, компот. Оскільки було нас багато в тому ешелоні, їсти
доводилося у дві зміни. І так всю дорогу – сніданок, обід
і вечеря, сніданок, обід і вечеря… Ніяких тобі сухпайків.
– Іване Прокоповичу, для багатьох читачів «Кордону»
Ваші слова з приводу харчування і взагалі ставлення до
призовників, без перебільшення, будуть одкровенням.
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всі ми пишалися тим, що потрапили саме до прикордонних
військ. Було нас там на навчальному пункті чоловік двісті.
Поділили всіх на ескадрони, які в свою чергу складалися із
застав і взводів. Одночасно підготовку проходили 300-400
чоловік. Предмети у нас, як то кажуть, були стандартні: стройова, вогнева, тактична підготовка. Звичайно ж, були заняття
з політичної підготовки. До речі тодішній Нарком Оборони
СРСР маршал Семен Костянтинович Тимошенко видав наказ,
що у військах мають навчати всьому, що може згодитися в
бойовій обстановці, керуючись гаслом: «Тяжко у навчанні –
легко в бою!» Розуміючи, що від нас вимагає начальство, ми
старанно навчалися і несли нелегку прикордонну службу.
– Який розпорядок дня був на навчальному пункті?
– Підйом о шостій ранку. Далі – фізична зарядка, заправляння ліжок, умивання. Потім ми прямували на конюшню – чистити коней, адже за кожним прикордонником
був закріплений кінь. Взагалі служба в Середній Азії та на
Кавказі була прикордонно-кавалерійською. А оскільки
з дитинства з конем я був «на ти», то особливих проблем
у кінній справі у мене не виникало. Адже що то за козак,
який боїться підступитися до коня! Окрім того, ми, сільські хлопці, впевнено трималися у сідлі – давалися взнаки
уроки отримані від односельчан, які поверталися додому
після служби в кавалерії. А було так. Тільки-но такий чоловік приходив з армії, як ми пацанята брали його в облогу.
Щоб показав якийсь новий прийомчик із джигітовки. Так
ось. За мною закріпили високу кару кобилицю на кличку
«Долоня». Хочу сказати, що в начальному пункті кавалерійській підготовці приділялося дуже багато часу. Вся тактична підготовка проходила із залученням, так скажемо,
рухомого складу, тобто коней. Заняття проходили у спеціальному манежі, де ми виконували вправи з поркуру. Під
час того поркуру курсант мав виконати такі дії: зрубати на
скаку три лозини, уколоти опудало та подолати перешкоду.
Після конюшні ми строєм йшли на сніданок. Завжди
з піснею: «Эй вы, горы синие – белый снег, эй вы, кони
сильные – быстрый бег!»… А далі: «Нет, нет преград перед тобой, пограничник боевой!» Після сніданку розпочиналися заняття з перервою на обід. Після вечері – година особистого часу.
– Іване Прокоповичу, а коли безпосередньо розпочалася Ваша служба на кордоні?
– Під час навчання нас курсантів періодично невеликими
групами по п’ять-шість чоловік відправляли на стажування на
застави 2-ї прикордонної комендатури. Після навчального
пункту я потрапив на заставу «Аеротан», яка мала восьмий порядковий номер. Розташована вона була біля річки Амудар’ї.
Правий фланг застави – десять кілометрів, лівий – вісім.
Ділянка кордону важка і без доброго коня контролювати її
було складно. Не забувайте також, що нам, прикордонникам,
часто доводилося мати справу з басмачами. Отож прикордонні застави завжди були в бойовій готовності. А іноді ми
здійснювали і досить тривалі рейди, наприклад до колодязя
«Учкудук», де, як тепер я розумію, могли зустрітися агенти
зарубіжних розвідок з басмачами. Цей «Учкудук» знаходився за 130 кілометрів від застави. В засаді ми перебували, як
правило, три доби. Однак на посаді червоноармійця я був недовго, згодом довелося перекваліфікуватися на кухаря…
Продовження в наступному номері
Розмовляв Олександр ФИЛЬ, начальник
Центрального музею Держприкордонслужби України,
фото Дмитра СЛИВНОГО, а також з архіву музею
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Продовження, початок у №7-8, 2011 р.
– Почему ты спишь в читальном зале?
Разве не знаешь, что в библиотеку приходят
самые знатные люди города? Тут нельзя
спать,– сказала маленькая тёмнокожая девочка, одетая в дорогую нарядную тунику,
что могли позволить себе лишь дети из
очень богатых семей Карфагена. – Просыпайся, Летописец!
Девочка потянула за руку неудобно
развалившегося на резной мраморной скамейке бородатого мужчину, закутавшегося
в промокший от дождя хитон. Солнце уже
давно залило светом все уголки просторного помещения с громадными колоннами
и возлежащими на них массивными перекладинами потолков, сотнями мраморных
полок, на которых хранились, свёрнутые в
трубочки, записи научных трудов и художественные произведения многих очень умных взрослых людей. Свитки изготавливались из кожи, называвшейся пергаментом,
или из специально обработанных листьев,
а это уже были папирусы.
– Летописец, не спи, – настаивала девочка. – С тобой разговаривает дочь знатного горожанина!
– Ах, Суммайя, здравствуй! – улыбнулся проснувшийся мужчина. – Прости, но я
сегодня почти не спал. Ночью была буря, а я
стоял на вершине сторожевой башни и при
свете молний любовался морем.
– И мои родители не спали. Они молились богу грозы Решефу, – кивнула маленькая гостья. – А я сегодня пришла не одна.
Хочу тебя познакомить со своим новым
другом – Морреном. Его отец – офицер охраны боевых слонов, которые живут в армейских загонах для животных со стороны
северной стены города. Смотри, вот и он.
Суммайя призывно помахала рукой
светлокожему загорелому мальчишке лет
двенадцати, который ждал в стороне с самого начала разговора, а теперь несмело подошёл, откликнувшись на её приглашение.
– Что ж, здравствуй, Моррен, – улыбнулся взрослый мужчина. – Называй меня
Рене Брю. Или дядя Рене.
– Этого человека так странно зовут
потому, что он случайно попал сюда из
другой страны и даже другого времени, –
объяснила девочка. – Раньше он жил в
двадцатом веке во Франции. Это так долго – мы все умрём, а потом пройдёт ещё
больше двух тысяч лет. Правильно, Рене?
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А Франция находится далеко отсюда, на
другом конце моря.
– Я обещал Суммайе рассказать всё,
что знаю о слонах на войне, – кивнул
Моррен так серьёзно, как мог кивнуть
лишь сын офицера.
– А ты, Летописец, наверное, тоже
много знаешь о слонах? – спросила девочка, присаживаясь рядом. – Ты вообще так много знаешь!
– Что ж, пусть начнёт твой друг, – улыбнулся Брю. – А я продолжу.
Рассказ мальчика был интересным и познавательным для слушателей. Оказалось,
что его отец готовит животных для охраны
границ города-государства Карфаген. От
дяди Рене дети узнали, что через две тысячи
лет таких людей будут называть пограничниками. Ещё Моррен знал, что слоны, как и
люди, могут жить семьдесят – восемьдесят
и более лет. Кстати, мамам слонихам очень
трудно выращивать своих деток, которых
сначала нужно вынашивать около двух
лет в животе, а потом, после рождения, до
шестилетнего возраста кормить молоком.
Мальчик знал, как кормят и купают животных и мог похвастаться кое-какими навыками, приобретёнными рядом с отцом. Он
даже начал прикидывать для себя, с кем из
африканских лесных великанов, живших в
стойлах Карфагена, можно было бы в будущем по-настоящему подружиться. А дело-то
заключалось в том, что погонщик и слон, не
подружившись по-настоящему, не смогли бы
вместе пойти на войну. Ведь слона ничего
нельзя заставить делать насильно, он сначала должен привязаться к человеку, а потом
понять, зачем люди так стремятся воевать.
– А теперь – ты, Рене, расскажи нам самую удивительную историю про слонов! –
обратилась к улыбчивому бородатому мужчине десятилетняя девочка.
– Хочешь узнать много интересного
про самых больших и сильных зверей на
земле? – загадочно переспросил Летописец.
– Да, я хочу всё о них знать! – воскликнула Суммайя. – Но только пусть это будет
сказка! И чтоб я слушала, слушала!..
– А я чтоб рассказывал, рассказывал, –
засмеялся мужчина, глядя в широко раскрытые от любопытства глаза своей юной
почитательницы.
– Да! Да! Начинай, мы с Морреном
ждём! – нетерпеливо требовала Суммайя,

дёргая за руки, сидящих рядом – мальчишку, сына ветерана североафриканских
сражений и взрослого, таинственного человека, пленника Времени, волею Судьбы
оказавшегося в её родном городе и рассказавшего ей множество удивительных историй о прошлом и будущем государств, людей и народов. Родители девочки не верили
таинственному чужестранцу и посмеивались над его повествованиями, но Суммайя
знала, что каждое слово, услышанное ею от
Летописца, было самой настоящей правдой!

ТÓНГО

ВЗРОСЛАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Эти события произошли лет за сорок
до Второй войны между двумя великими
народами – Римской республикой и городом-государством Карфагеном. Хотя,
возможно, история началась ещё лет на
двадцать раньше, когда после лютой зимы
от подножия Атласских гор могучий вожак лесных слонов Мóнго привёл стадо
за собой на побережье моря, а следующей
весной крепкая молодая самка Ульмáра
родила ему чудесного сына… Или… всё
было предопределено семьюдесятью годами ранее, когда войска отважных македонцев под предводительством великого
Александра оценили сокрушающую мощь
боевых слонов в Индии и сформировали
свои грозные отряды могучих серых великанов… А что, если судьбы людей и животных оказались навсегда прописанными в
неведанной Книге в те времена, когда между бескрайней пустыней Сахарой и Средиземным морем шестьдесят миллионов лет
назад вознеслись ввысь потоками жидкой
магмы, а потом навсегда застыли на краю
Северной Африки Атласские горы?..
Десятки слонов охраняли дворец Александра Македонского в Вавилоне, а когда он
неожиданно умер, то ещё сорок лет длились
пять затяжных воен за наследство великого
полководца. В битвах лицом к лицу, обнажив мечи, сходились не только люди – брат
против брата, отец против сына. Наступая
на врага, сталкиваясь бивнями и лбами, боевые слоны часто видели перед собой своих
сородичей, с которыми когда-то довелось
родиться и вырости в джунглях Индии.
Так уж совпало, что в день смерти Александра Македонского вдали от мест его зна-
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менитых побед, на северо-западе Африки,
в густых кедровых лесах родился слонёнок,
которому Судьбой было предопределено
стать отцом вожака лесного стада, могучего великана Мóнго и дедом будущего героя
нашего повествования, достойного последователя традиций своих предков, клыками и хоботом вписавшего свою страницу в
историю воен времён расцвета Карфагена и
становления Римской республики, славного
малыша Тóнго.
Мудрый Мóнго знал повадки людей и
потому повёл своих собратьев через земли кочевых племён. Название их страны,
Нумидия, так и переводилось с языка людей, как Земля кочевников. Жившие тут
темнокожие воины участвовали во всех
походах карфагенян, но никогда не отлавливали, не использовали в своих армиях
слонов. Все звери знали, что рядом с ко-
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чевниками живут лошади – низкорослой,
и очень сильной породы.
Но прошло время и мир изменился. Изза высоких каменных стен Карфагена пришли охотники – индусы и греки, которым Народное Собрание великого города поручило
отловить и воспитать для будущих сражений
сотни самых сильных слонов Африки.
И вот животные, привыкшие жить возле людей и чувствовать себя свободными,
оказались в опасности.
– Сегодня слышал от орлов, что люди
начали строить ловушки, окружённые широкими, глубокими, длинными рвами. –
как-то утром поведал стаду Мóнго. Не мало
слонов уже попало туда.
– Рассказывают, что вожди большого города ищут для своей армии лишь взрослых,
сильных самцов, – подхватил разговор один
из сородичей.

– Но мы всегда жили в мире с племенами чёрных людей. Мы даже помогали нумидийцам и ливийцам в строительстве деревень, – напомнила с волнением в голосе
пожилая старуха Ло.
– Это другие, белые люди пришли на
большую охоту, – мрачно возразил вожак. –
Они не чтут традиции, сложившиеся годами
между нами и здешними племенами.
– Но сколько же слонов им нужно? –
запричитала одна из самок. – И что потом? Они оставят на свободе лишь матерей с детёнышами?
– Белые люди из Карфагена хотят иметь
великую армию и завоевать себе весь берег
вокруг моря, – задумчиво ответил Мóнго.
– Вожак, обратись к человеку, знающему
язык Леса, – взмолилась старуха Ло. – Пусть
он поговорит с предводителями большого
города! Звери должны знать, что их ждёт!
– Возьми меня с собой на переговоры,
отец, – протиснулся между остальными слонёнок-подросток.
– Возьми сына, пусть увидит мир, – обратилась к вожаку жена, добрая и умная
Ульмáра. – Нашему Тóнго уже почти двадцать лет, он не будет обузой в пути.
– Так-то оно так, но для разговоров о
войне возраст нашего сына ещё слишком
юн, – возразил Мóнго. – Ты знаешь, мать,
что люди отлавливают и обучают для армии
слонов не моложе тридцати лет, а уж участвовать и побеждать в бою по-настоящему
могут лишь зрелые, сорокалетние великаны.
– Человек, знающий язык Леса, живёт
вдали от войны, зато к нему приходят звери со всей Африки, – настаивала мать.
– Пусть идёт, – согласился вожак. – Война – занятие для взрослых, а познание
окружающего мира начинается с первым лучом солнца, с первым глотком материнского
молока и не прекращается никогда.
– Я пойду с вами, – с твёрдой решимостью в голосе объявила старуха Ло. –
Трезвый ум зрелой слонихи, давшей жизнь
трём сыновьям и поставившей их на ноги,
не помешает там, где сорвиголовы мужчины начинают перетирать бивнями о войне.
Влезая в драку, самцы забывают о жёнах
и матерях, это проверенно. Сталкиваясь
лбами, они помнят о нас лишь тогда, когда
причиной мордобоя является выбор партнерши для случки.
– Путь не близок, – осмотрительно предостерегла Ульмáра.
– Это моё решение, им понадобится одна
из нас, способная в любую минуту помочь
мудрым советом, охладить горячие головы
и, если до того дойдёт, пожертвовать собой, ..
как женщина … ради всех остальных! – поставила точку в разговоре пожилая слониха.
Дмитро АКІМОВ, далі буде
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ЄВГЕН КАЛКАТОВ :
Майстер міжнародного класу, власник салону, розробник унікальних перукарських технологій, за якими працюють стилісти України та Європи. Серед його клієнтів
відомі політики, бізнесмени, зірки естради, що цінують
індивідуальність. Працездатності Євгена можна позаздрити – він встигає створювати колекції та проводити
шоу-програми на міжнародних виставках перукарського
мистецтва, брати участь у телевізійних проектах «Королева балу», «Велике перевтілення», «ПроFashion», «На
10 років молодше» та співпрацювати з відомими українськими дизайнерами. Його роботи були визнані кращими на Ukrainian Fashion week.

СЛУЖБА
Кажуть, бути жінкою нелегко,
а ще важче бути красивою. А як
воно, бути красивою жінкоювійськовослужбовцем? Чи можна дбати про красу, дотримуючись відомчих стандартів, та
чи у всіх арміях світу існують
обмеження? Всім відомо, що
лівійського державного і військового діяча Муамара Каддафі
охороняв жіночий підрозділ. І
незважаючи на те, що джамахірійський лідер сповідував
іслам, він не забороняв жінкам
у формі носити макіяж, дизайнерські окуляри, високі підбори
та фарбувати нігті, адже був
певен, що добре треновані та
красиві, вони здатні виконувати будь-які завдання, не втрачаючи жіночності. Крім того,
жіноча охорона Каддафі була
медіаприманкою під час всіх
його візитів.
Сьогодні представниці Держприкордонслужби є візитівкою
України, отже, виглядати вони
повинні бездоганно. Аби їм у
цьому допомогти, ми вирішили
звернутися за порадами до відомих майстрів жіночої краси,
ведучих програми «Велике перевтілення» – стиліста-перукаря
міжнародного класу Євгена та
топ-візажиста Андрія.
Що ж, давайте знайомитись…
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– Євгене, з чого почалося Ваше захоплення перукарським мистецтвом?
– Я не планував бути перукарем, дивився на своїх братів, які закінчили військові вузи і мріяв стати військовим. Проте доля склалася
по-іншому – працював з митниками та компаніями, що декларували
вантажі. Якось мені захотілося щось змінити в собі, і почав з перукарні, де майстер здійснила зі мною диво – я сам собі сподобався.
Це був небувалий випадок, адже в пострадянському просторі важко
було знайти хорошого перукаря, який зробив би щось новаторське.
Мені настільки сподобався мій новий вигляд, що я почав придумовувати свої ідеї зачісок і, написавши заяву про звільнення з компанії,
де працював, вирішив йти вчитися перукарському мистецтву. Рідні
не відразу зрозуміли мій вибір, адже батько в той час, закінчивши
два виші з відзнакою, працював на стратегічному заводі. Моє бажання бути «цирульником» викликало у нього, м’яко кажучи, здивування.
Проте коли я досяг певних успіхів – перемога на чемпіонаті України,
Східної Європи, проведення майстер-класів за кордоном, мої роботи
друкувалися в журналах, – батьки зрозуміли, що приносити задоволення і радість людям – це також мистецтво.
– А де, власне, Ви навчалися?
– Спочатку у Школі перукарського мистецтва Людмили Абрамової, потім в Росії, Великобританії, Італії, Шотландії, працював з американськими стилістами. Адже неможливо залишатися на одному
місці, удосконалення майстерності – це розкриття нових можливостей. З кожної школи я брав щось нове й сублімував набуті знання
для наших жінок, тому що у них є одна відмінна риса – вони завжди
яскраві, привабливі, усміхнені, їх легко відрізнити в аеропорту від
інших… Чого іноді не скажеш про європейських жінок. Ось, скажімо, всі говорять про англійську моду… Та коли ви потрапляєте до
Лондона, то розумієте, що це лише зовнішня сторона, яку намагаються вам показати. Насправді там мало хто вдається до послуг перукаря, візажиста, косметолога. Тому для мене важливо, щоб жінка
була персоналізованою і неповторною, цікаво побачити і розкрити
ту родзинку, яка є в кожній жінці.
– Євгене, чи існує напрям у перукарському мистецтві, присвячений жінкам-військовослужбовцям?
– Про моду жінок у формі можемо судити лише з кінофільмів. У старих вітчизняних стрічках жінка-військовослужбовець була романтичною,
вона намагалася не загубити своєї жіночності. Сьогодні мода повернулася
до тенденції 40–50-х років. Зачіску можна розглядати в різних ракурсах.
Найпоширеніший – зібране волосся. Це може бути форма мушлі, що надає жінці романтичності, також існують спеціальні резинки, що збирають
волосся в пучок, і зробити це можна легко й швидко. Варто згадати і про
чуб, якого ніхто не відміняв. Він може бути злегка хвилястим або прямим.
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– Як відомо,
чоловіча стрижка «флетоп»
стала популярною завдяки
американським
військовим. Чи
не намагалися Ви
створити щось особливе, наприклад,
для ваших братів?
– У мене є власні
технологічні розробки жіночих і чоловічих стрижок. Якщо
говорити про зачіски
для військових, то слід

Мені б хотілося, щоб сл
напрямів – прикордоннужбовці всіх
ики, митники,
міліціонери могли собі до
відвідувати салони, тод зволити частіше
говорити про моду для і ми зможемо
військових
враховувати такий важливий момент, як матеріальний достаток. Мені б
хотілося, щоб службовці всіх напрямів – прикордонники, митники, міліціонери могли собі дозволити частіше відвідувати салони, тоді ми зможемо
говорити про моду для військових. Загалом же мода виходить із мас. Коли
молоді хлопці йдуть на службу, вони вигадують для себе якісь незвичайні
речі – наприклад, дуже коротка стрижка і довгий чуб, що не заборонено
статутом. Можна зробити легкий ірокез, який при зніманні головного убору
підкреслить вашу індивідуальність, креативність та спортивний стиль.
– Кажуть, що стрижка свідчить про статус чоловіка. А що б Ви порадили генералам, полковникам та молодшому офіцерському складу?
– Розпочнемо з призовників-строковиків, які по своїй суті є креативними. Ще вчора вони були тінейджерами, тобто їх не цікавить
стрижка під «нуль», а скоріше те, як залишити якийсь візерунок чи
зробити цікаве кантування. Якщо ми говоримо про вищий офіцерський склад, то тут необхідно показати авторитетність. Цього можна
досягнути за допомогою висків, бакенбардів, їх довжини і форми та
кантування, того, що свідчить про охайність та строгість чоловіка.
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Щодо генеральського складу, то давайте поглянемо на генералів
радянської армії. У кожного з них був свій стиль. Хтось був абсолютно
лисим, хтось з класичною стрижкою, у когось було коротке волосся знизу і більш довге зверху, хтось мав свою манеру зачісувати його вліво чи вправо. Ці люди були зірками. Генерали, як
правило, є частиною державного механізму і часто на неформальних зустрічах з’являються у цивільній формі одягу. Тому тут
важко давати поради, потрібен індивідуальний підхід.
– Колись борода та вуса були майже невід’ємним атрибутом полководців. Чи пасуватимуть вони сучасним військовим?
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Якщо ми хо чували свою необхіднісасом,
до армії і відлити їм йти у ногу з ч
треба дозво ивними
бути креат
– Чому б і ні? Вуса можуть
бути широкими і вузькими, але вони мають нести соціальний виклик. Це важлива річ, адже чоловік з вусами виглядає
дещо старшим, суворішим, навіть неприступним. Вони надають статусності. Колись вуса дійсно були частиною моди та
образу, проте сьогодні ми відійшли від
цього стереотипу і зумисне його привити
буде важко. Доречніше варіювати з видами кантування – воно може сходитися під
кутом, бути рівним, напівкруглим...
– Існують певні вимоги до зачісок прикордонників. Як Ви гадаєте, є необхідність
сьогодні носити коротку стрижку та волосся, зібране вище плечей?
– Під час навчання на військовій кафедрі і на
початковій військовій підготовці в школі мене дивувало
те, що дівчат змушували збирати волосся в пучок, а хлопців
стригтися коротко, на 2–3 пальці вище від комірця. Можливо, це
було відлуння війни... Вважаю, що дівчина має залишатися дівчиною, а
хлопцю не завадить трохи оригінальності. Тоді не порушуватиметься баланс між зовнішнім і внутрішнім світом. Патріотичність і привабливість
армії можна зробити яскравішими, тому що ніхто не бажає наступати на
своє «я», навпаки, ми намагаємося його виразити. Наприклад, ви не в
змозі змінити кітель, краватку, взуття, але ви можете змінити білизну.
Це дуже важливо для жінки, адже можна одягти щось провокуюче, проте під формою цього ніхто не побачить. Те саме стосується й зачіски.
Гадаю, треба поступатися принципами, які були сформовані в 40–60-х
роках. Це минуле. Ми маємо бути творчими в усьому. Не лише в політиці, шоу-бізнесі, але й у стандартах. Якщо ми хочемо, щоб молоді люди
йшли до армії і відчували свою необхідність, треба дозволити їм йти
у ногу з часом, бути креативними. Волосся – прикраса для жінки. Постригти всіх під «каре» або примушувати збирати волосся в пучок – значить порушити зону комфорту. Зрозуміло, іноді це необхідно, але жінка
має відчувати себе жінкою – вона ж є окрасою в чоловічому колективі.
– А як Ви ставитеся до того, що прикордонницям не дозволяється фарбувати волосся у певні кольори?..
– Я можу навіть перерахувати, в які – яскраві, неонові, пов’язані з металіком, так звані модні. Дійсно, в цьому випадку не зовсім доречним буде,
скажімо, червоний чи зелений, тому що слід відповідати суспільству, соціуму. Адже форма дисциплінує, отож і кольори мають бути стриманими.
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– А що можна сказати про зачіску, якщо зобов’язаний носити головний убір?
– У моді існує окремий напрям
щодо зачісок, у який включено
такий елемент дизайну, як головні убори. Згадаємо козаків. У
них також були обов’язковими
головні убори, але при цьому існувала мода носити накручений
чуб – за ним впізнавали козака.
Кожна армія світу має свої відмінні риси. Проте не завжди дизайнеру, який розробляє форму,
вистачає фантазії. Експериментувати можна і зі статутом,
як це роблять наші сусіди,
наприклад росіяни. Вони залучають модних дизайнерів,
які розробляють нову військову форму з побажанням
професіоналів, які знають, як
вона має виглядати. Так само
й в інших країнах. Адже важливо, щоб форма військового викликала захоплення,
щоб про вас говорили приблизно так: «О, він виглядає
круто!..» Наприклад, вигляд
італійських карабінерів вражає, бо в їхній формі навіть
постовий офіцер маленького зросту виглядає дужим. Тут продумано все до найменшої деталі: зшиті по спеціальному лекалу
чоботи, кітель, штани, атрибути, знаки належності продумані настільки детально,
що кожен хоче виглядати ще краще. І це
стимулює!.. На жаль, у нас цієї практики не
вистачає. Іноді на військовослужбовців неприємно дивитися,
особливо коли вони ходять у поношеній формі та ще й не по
розміру. У нас молода армія, а молоді люди хочуть виглядати
стильно. І якщо форма разом із зачіскою буде відповідати стилю і захоплювати оточуючих, бажаючих служити буде більше.
– Які поради Ви можете дати тим, хто має дотримуватися дрес-коду?
– Якщо волосся часто знаходиться під головним убором, воно
страждає від зміни температур, відтак догляд за ним полягає в масажі шкіри голови, який поліпшує кровообіг. Якщо статутом передбачені головні убори, то варто говорити і про гігієну. Наприклад, у
всіх казках красуні з довгим волоссям постійно розчісують його то
в один, то в інший бік. Насправді ж це просто елементарний масаж
голови, який покращує циркуляцію крові. Для чоловіків очищення
шкіри голови необхідно робити частіше, тому що у них сальні залози працюють набагато активніше. Дівчата-військовослужбовці,
як і балерини, які постійно стягують волосся в пучок, страждають
від дифузійного його випадіння – напруження волосяної цибулини
призводить до порушення циркуляції. І це незворотне явище, тому
я завжди рекомендую ретельно доглядати за волоссям.
– Є види зачісок, з якими Ви не асоціюєте жінку, можливо, це
гоління наголо?
– Ніколи нічого не заперечую!.. Можна навести багато прикладів, коли жінка, пострижена наголо, виглядає надзвичайно романтично. Демі Мур, наприклад, у ролі солдата Джейн, співачка Шинед
О’Коннор. Але якщо вам не підходить цей типаж, ви виглядатимете
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просто комічно! У кожного із нас має бути свій стиль, адже мода – це
не тривалий вплив одного стилю на інший. І якщо ви зумієте розкрити себе настільки яскраво, що це подобатиметься іншим, будьте
певні, вас наслідуватимуть.
– У чому Ви бачите красу жінки?
– У її внутрішньому світі. Я вивчаю психологію, філософію, езотерику, історію і знаю, що з кожним періодом розвитку людства розуміння
краси змінюється. Жінка дуже багатогранна. Це дитина, дівчина-підліток, романтичний ангел, агресивний тінейджер, домогосподарка, службовець... Вона проходить процес становлення, набуття досвіду і зміни
світобачення. А жіноча краса – море, у якому можна купатися. Кожна
жінка – еталон краси: сьогодні вона може бути не модною, а завтра –
мегапопулярною, і навпаки. Взірцями для нас можуть бути актори
радянських часів. Тоді жінки слідкували за собою і дорослішали, як
хороший коньяк, тобто в кожному віці знаходили щось цінне. Вони
ставали благородними, дорогими і вишуканими. А нинішня мода бути
завжди молодою виглядає іноді трагічно. Якщо вам за шістдесят, а ви
намагаєтесь одягтися як 25-річна – це неправильно, адже ваш чоловік і діти також дорослішають і хочуть бачити поруч себе приклад для
наслідування, скарбницю внутрішнього багатства та досвіду. Кожен
етап розвитку жінки вартий того, щоб його сприймати як належне.
Скажімо, Катрін Деньов не вдається до пластичної хірургії, але на неї
звертають увагу як на досвідчену актрису і прекрасну жінку. У зрілому віці виглядайте дорого й вишукано. Простий приклад! Дівчині
в дев’ятнадцять перли та діаманти ні до чого, вони не прикрашають
її, а для жінки за п’ятдесят – є невід’ємною складовою образу. Адже

це підкреслює її статус,
досвідченість. Так само
й парфуми. Аромат
для молодої жінки має
бути легким, прозорим,
як мимовільний шлейф
настрою, для дорослої –
більш важким і статусним.
– Євгене, чи можна, змінивши зачіску, змінити долю?
– Стверджувати це я вже
можу, спираючись на досвід роботи у таких проектах, як «Велике
перевтілення», «Королева балу»,
«На 10 років молодше». Побут іноді
нас з’їдає, змушує замикатися в собі
та пристосовуватися до ситуації, що
склалася. Проте прекрасна половина
людства має завжди бути романтичною й
привабливою, незважаючи на форму одягу. Жінка не може бути
сім днів на тиждень військовослужбовцем. Вона ще й кохана
дівчина, люба дружина, мама, і на це необхідно звертати увагу.
Іноді, змінивши зачіску, мої клієнтки знову бачать себе красивими, потрібними, цікавими для чоловіків та оточуючих.
Тож нехай цих маленьких, але таких необхідних перевтілень у
кожної з Вас буде якнайбільше!

АНДРIЙ ЮДIН:
ТОР-візажист, який допомагає зіркам сяяти ще яскравіше,
адже саме він створював образи для наших виконавців
під час пісенного конкурсу «Євробачення» в Хельсінки
та Києві, це без нього не обходяться проекти «Україна
має таланти», «Х-фактор», «Зірка+Зірка», «Народна зірка», «Шанс», «Велике перевтілення», «Хто хоче заміж
за мого сина», він точно знає, який макіяж пасуватиме
Оксані Марченко, Ірині Білик, Руслані, Ані Лорак, Світлані
Лободі, Анні Мартиненко, Наталці Могилевській, Арашу,
Б’янці, Йолці, Яні Клочковій… Це він співпрацює з кліпмейкерами, режисерами, перукарями, дизайнерами та робить моделей ще привабливішими.

– Андрію, який шлях Ви пройшли, щоб стати ТОР-стилістом? Мабуть, це не так просто…
– Якось, завдяки подрузі, я потрапив на концерт Філіпа Кіркорова і за
кулісами познайомився зі стилістом співака – Олександром Шевчуком та попросився вчитися у нього. Олександр відповів, що це сміливе рішення для двадцятирічного, однак після наполегливих прохань,
в учні мене взяв. Спочатку рідні думали, що я з’їхав з глузду, мама не
погоджувалася, щоб я їхав до Москви, адже якраз в той час там відбувалися теракти. Проте я вирішив не відступати. Так все і почалося… Спершу було важко. Економив кожну копійку, щоб купити їжу та
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косметику, мало спав, дуже багато працював. У мене був тримісячний
курс. Але Олександр подарував мені, як одному з кращих своїх учнів,
ще додатковий безкоштовний курс навчання. Я був на десятому небі
від щастя! Адже на той час витратив чималу суму грошей.
– А хто був першим із знаменитостей, кому Ви зробили макіяж?
– У мене в житті не було того довгого шляху, який зазвичай проходять візажисти, щоб потрапити у перший ешелон. Я відразу
почав працювати із зірками на «Різдвяних зустрічах» з Аллою
Пугачовою, різних показах...
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– Хвилювались?..
– Звичайно!.. Це як вперше
за кермом – увага, сконцентрованість, точність рухів…
– Чому вирішили повернутися в Україну?
– У Москві в мене були
хороші перспективи, але,
знаєте, хотілося додому. До
Києва приїхав страшенно
худим, тому що Москва випила з мене всі соки. Однак під
час навчання нас налаштували на те, що якщо ви закінчили хороший заклад, то
й працювати повинні в хорошому місці. Спочатку брався
за будь-яку роботу: безкоштовно фарбував моделей
в клубах, на показах. Перші
півроку, я, мабуть, більше
знайомився з людьми, ніж
заробляв. А працювати почав у відомому фітнес-клубі «Акваріум», пізніше – в
салоні краси «Кодокан».
Щось виходило, щось ні,
проте я завжди намагався знайти компроміс. Згодом працював на
зйомках з відомим візажистом Анжелою Посоховою. Вона, власне, і познайомила мене з Наталкою Могилевською,
яка запропонувала роботу в проекті «Шанс».
Так моїми знайомими стали телеведучі, дизайнери, спі- ваки,
учасники балетів. Також довелося побувати на «Євробаченні» з
Андрієм Данилком. Ми й досі підтримуємо з ним дружні стосунки.
До того ж я працюю у проектах «Україна має таланти», «Х-фактор»,
«Велике перевтілення», «Дві зірки», «Хто хоче заміж за мого сина»,
з групами «Нікіта», «Армія», «Не Ангели», «Алібі», Іриною Білик,
Оксаною Марченко, Сніжаною Єгоровою…
– Тобто, я так розумію: щоб досягти успіху, Вам довелося бути
дуже наполегливим…
– Звісно. Та й зараз у мене бувають періоди, коли я сплю по три–
чотири години. Через це іноді виникають проблеми зі здоров’ям.
Проте якщо ви хочете, щоб про вас не забували, треба постійно
працювати, адже на ваше місце прийде двадцять охочих. До того ж
професія візажиста не є сьогодні необхідністю, це швидше примха,
і дозволити її собі може не кожний.
– Як гадаєте, чи популярний сьогодні стиль мілітарі серед
зірок естради?
– Всім завжди подобалися жінки у військовій формі. Це викликає відповідну сексуальну фантазію. Тому всі артисти, як наші, так
і зарубіжні, наприклад Бейонсе, намагаються використовувати
стиль мілітарі у своїй творчості. Ось, скажімо, Руслана, виступаючи з ліричною піснею, може одягнутися у чоботи, жилет та кольчугу. Часто використовують кайданки, налокітники та імітацію
лицарського вбрання. Вдаються до цього і чоловіки. Пригадайте
хоча б славнозвісні погони Майкла Джексона.
– Чи можна сьогодні виділяти макіяж у стилі мілітарі? І з яким
макіяжем асоціюється у Вас жінка-військовослужбовець?
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– З макіяжем у стилі Smoky
Eyes. Підкреслені очі й світлі
губи для дівчини є універсальним видом макіяжу на
вечір, день, навіть під вінець.
У вашої форми звичайний
військовий, але не дуже
хороший колір, вона віддає синявою. Доводиться
освіжати себе персиковим
тоном тіней. Проте зізнаюся, недавно побувавши в
Європі, ще раз переконався, що наші прикордонниці
найпривабливіші. Незважаючи на бушлати, штани
та зимові шапки…
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Правильно і ... спокусливі недоліки і
ь
підкреслит ажані достоїнства
приховає неб
– Багато хто асоціює військовий
макіяж з бойовою розкраскою…
– Не плутайте макіяж з бодіартом. Іноді, наприклад під час
навчань, виконання особливих
завдань, він необхідний, щоб злитися з оточуючим середовищем.
Звичайно, дівчина не повинна
постійно ходити розмальованою,
як зебра. На повсякдень підійде
стриманий макіяж.

на робочому місці, час від часу дезінфікуйте руки. Для жінок-військовослужбовців доречним буде французький манікюр або пастельний
колір лаку, хоча під вашу форму стильно виглядав би і червоний.
– Чи варто сьогодні, при такому різноманітті косметичних засобів, вдаватися до бабусиних рецептів?
– Це нікому не завадить, адже в побуті ми використовуємо дуже
багато хімії. Всім раджу протирати обличчя льодом.

ПІСЛ
Я

– Якщо не помиляюся, це рецепт краси Катерини ІІ?
– Саме так. Можна заморожувати траву ромашки, календули, а
також газовану воду, Коли вона розмерзається, ви відчуєте поколювання, наче мікротоки – це дуже корисно для шкіри. Ще один із
рецептів краси Катерини ІІ полягав у зволоженні. У неї в спальній
кімнаті завжди було багато води. Також влітку, коли жарко, слід
користуватися термальною водою або вологими серветками. Дуже
дієві маски зі сметани та огірків.
– Які предмети косметики, мають обов’язково бути в жіночій
сумочці? Ну, щоб зробити, скажімо, мінімальний макіяж?
– Пудра, туш, олівець для очей, блиск для губ або помада. Замість тіней можна розтушувати олівець, а замість рум’ян декому достатньо потерти щоки.
– Робота з комп’ютером, нічні зміни призводять до появи так
званих «гусячих лапок». Як з ними боротися?
– Добре тонізувати і зволожувати шкіру кремом, хоча дійсно дієвих
засобів, окрім пластики, мабуть, ще немає. Раджу більше бувати на
свіжому повітрі, особливо під час дощової погоди, щоб шкіра увібрала
достатньо вологи. Корисно відпочивати біля моря, але в тіні. Застерігаю від засмаги в активну фазу сонця, це порушує пігментацію шкіри.
– Якою косметикою Ви б порадили
користуватися чоловікам?
– Це мають бути засоби, що запобігають обвітрюванню, висиханню
та трісканню шкіри, хоча я, як правило, вмиваюся звичайним дитячим
милом. У нас, на відміну від артистів,

– В американській армії жінкам дозволено носити перманентний макіяж, тобто татуаж. Чи актуально це сьогодні?
– Якщо жінка відчуває перманентну втому від щоденного нанесення макіяжу, то, звичайно, що так. За допомогою цього виду макіяжу, що зазвичай є безболісним, можна природно навести рідкі брови,
підвести очі, створюючи ілюзію більш густих вій, зробити яскравішими губи, та навіть підмалювати собі родимку. Проте не спокушайтесь
нафарбуватися на декілька років. Пам’ятайте, що мода змінюється, а
з нею змінюються і наші уподобання. Та й звертатися слід лише до
професійного майстра, адже вивести невдалі спроби перманентного
макіяжу буває важко навіть за допомогою лазеру.

ще немає культури догляду за собою, адже
будь-який огріх відомої людини відразу обговорюють.
– Чи орієнтуєтеся Ви у своїй роботі на західних спеціалістів?
– Звичайно! Професіоналами своєї справи для мене є головний
візажист MAC Пет Макграт та арт-директор марки «Шишейдо» Том
Пешо. Проте слід пам’ятати, що слава не додає таланту, адже за бездоганним виглядом зірки, політика, бізнесмена стоїть іноді нікому не
відомий візажист. Тому я не прагну бути знаменитим, краще визнаним.
– Хто для Вас є еталоном краси?
– Всі, з ким я працюю, виглядають бездоганно, навіть без макіяжу. Проте іноді свою роль відіграє втома, адже бути публічною
людиною – важка праця. Не кожний здатен витримати таке навантаження навіть психологічно. Трапляється, що й від косметики хочеться відпочити.
– Цікаво, який елемент зовнішності найбільше привертає Вашу увагу?
– Мабуть, очі. Адже вони – дзеркало душі. Можна, наприклад,
йти вулицею і в натовпі зустрітись очима з людиною, яка вам навіть
не знайома, але її погляд розповість більше, ніж її зовнішній вигляд.
– Скільки, на Вашу думку, часу необхідно жінці, щоб гарно виглядати?
– Все залежить від зовнішніх даних, місця роботи та заходу, до
якого вона готується. Комусь вистачає десяти хвилин, а комусь – і
півдоби мало. Чоловіки люблять, щоб поряд з ними були красиві
жінки. Тому дехто з дівчат лягає нафарбованою у ліжко, прокидається раніше за коханого, щоб знову підфарбуватися. До речі, саме
так і робила відома кінодива Бріджит Бардо, бажаючи завжди виглядати жінкою з обкладинки.

– У Непалі жінкам-військовослужбовцям заборонено користуватися косметикою на службі. Що Ви думаєте з цього приводу?
– Я б не був таким категоричним. Адже жінка має залишатися жінкою. Хтось виглядає привабливо і без макіяжу, а комусь він необхідний, щоб не бути надто блідим чи лякати людей своїм хворобливим
виглядом. Правильно і вміло накладена косметика підкреслить, як на
мою думку, спокусливі недоліки і приховає небажані достоїнства. Та
й взагалі, будь-який хороший макіяж додає жінці впевненості.

– Андрію, як до Вас приходять нові ідеї?
– Це перш за все контакт з клієнтом, а не заробляння грошей.
Я отримую задоволення від своєї роботи, а якщо ви любите те, що
робите, то успіх супроводжуватиме вас постійно.

– Андрію, що б Ви порадили жінкам, аби вони завжди відчували себе привабливими?
– Кожного дня обов’язково треба вмиватися. Незалежно від того,
носите ви макіяж, чи ні. Секрет збереження молодості полягає у догляді
за шкірою – вона має бути завжди свіжою. Також не забувайте звертатися до косметолога, слідкуйте за формою брів та нігтями. Знаходячись
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– Що б Ви побажали жінкам-прикордонницям напередодні свята?
– За будь-яких обставин залишатися жінкою, жити в мирі з Богом та
оточуючими, творити добро. Любіть себе, і тоді весь світ любитиме вас!
У майстрів жіночої краси побувала

Мар’яна МАРКОВИЧ
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може, й не випадково. Можливо, я просто була приречена долею, вона вела мене
і визначала мій шлях. Хто-зна… А передумови були такі. Під час занять легкою
атлетикою я занадто розкачала свій верхній плечовий пояс і мені стало важкувато підбирати одяг. Якщо сукня «сиділа» у плечах, то була завеликою у поясі, або
ж навпаки, тому треба було переробляти речі. А як відомо, за радянських часів
існувала велика проблема – дефіцит товару, тому всі ходили однаковими. Та «інкубаторський варіант» – це не мій випадок, хотілося індивідуальності у всьому,
у тому числі й в одязі. Так я почала моделювати. І коли мої роботи стали подобатися оточуючим, зрозуміла – треба займатися цим професійно. Так я закінчила
профілюючий вуз – Київський Національний Університет Технологій та Дизайну.
– Як вплинули на Ваше майбутнє численні переїзди батьків?
– У зв’язку з тим, що ми постійно переїжджали, я не звикла сидіти на місці,
мені подобається подорожувати, відвідувати нові країни, брати участь у нових

«З УКРАЇНСЬКИМИ ПРИКОРДОННИКАМИ

ПРИЄМНО ПОСПIЛКУВАТИСЯ»
Як слушно зауважила неповторна Коко Шанель, люди захоплюються не стільки модою, скільки тими небагатьма, хто її створює. А як не захопитися талановитим українським модельєром –
дизайнером одягу, чарівною телеведучою Діаною ДОРОЖКІНОЮ!
Незважаючи на щільний графік, вона знайшла час, щоб розповісти
про свою роботу, у яку вкладає частинку душі, намагаючись втілити мрії кожного клієнта в реальність і створюючи образ з такою
любов’ю, яка змусить пишатися і наслідувати.
– Діано, Ваш Модний дім відсвяткував нещодавно своє десятиліття.
Скільки людей працює разом із Вами?
– Близько десяти, а є майстри, які зі мною вже понад чотирнадцять років.
– Чи багато у Вас постійних клієнтів?
– Чимало, навіть незважаючи на те, що дехто змінює місце постійного проживання. Приїжджають із року в рік.
– З ким із модельєрів Ви співпрацюєте?
– З українським дизайнером чоловічого одягу Михайлом Вороніним, французьким дизайнером Клодом Бонуччі… Зараз у мене має буди спільний показ в
Америці з Міланією Трамп – її ювелірні прикраси, мій одяг.
– На яких подіумах можна побачити Ваші колекції?
– В основному за кордоном, але навесні планую зробити масштабний
показ в Україні.
– Діано, що для Вас є успіхом?
– Успіх – це мить удачі… До будь-якого показу, конкурсу, гран-прі треба багато працювати. Ти створюєш колекції, підбираєш музику, сценічні образи… Це
може тривати і місяць, і три. А кінцевим результатом є шоу – яскраве, динамічне,
захоплююче дійство!.. Всі аплодують, всі отримали задоволення, а ти знову починаєш все спочатку. Скажу більше, кожного разу, переглядаючи старі колекції,
переконуюся, що сьогодні я б зробила все по-іншому.
– Як я розумію, музичний супровід відіграє не останню роль у показі…
Якій музиці Ви віддаєте перевагу?
– Якщо говорити про музику для показів, то це нові динамічні композиції,
щоб моделям зручно було працювати. Щодо релаксу, то мені подобається
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класика. Перевагу віддаю органній музиці. Люблю бувати в костьолі, музеї
органної музики. Нереальна, фантастична музика!.. З’являється відчуття польоту, зв’язку з небом, космосом…
– Ви народилися в сім’ї військовослужбовця, отож про життя військового знаєте не з розповідей. Що запам’яталося найбільше?
– Батько служив командиром зенітно-ракетного дивізіону у Севастополі,
а ракетники, як відомо, охороняють повітряні рубежі. Тобто все, що стосується життя підрозділу, я відчула на собі: до школи нас возили на вантажівках, звичайно ж, я дружила зі сторожовими собаками – згодовувала їм свої
бутерброди. Частенько батько брав мене на стрільби. Пам’ятаю, у школі за
розбирання карабіна «СКС» отримувала лише п’ятірки. Крім того, ми весь час
переїжджали з місця на місце. Білорусь, Україна, Росія... Я добре знайома з
традиціями та культурою кожної з цих країн, тому в черговий раз перетинаючи кордон зі своїм показом, дуже хочеться, щоб не було нічних перевірок та
пробуджень, хоча спілкування із «зеленими кашкетами» зазвичай приємне –
мене впізнають, особливо якщо прикордонник – жінка. Можна й пожартувати
щодо моди. Приємно, коли допомагають з валізами – їх у мене, як правило,
багато… Розумію, без кордонів не можна, проте завжди хочеться, щоб процедур було менше і їх проходження було швидшим.
– А як сталося, що моделювання одягу стало для Вас справою життя?
– Ви знаєте, я могла б стати балериною… У Харкові, де ми певний час мешкали, я навчалася в хореографічній спеціалізованій школі по класу класичного
балету. Був ще один варіант. Я захоплювалася легкою атлетикою, і якби не травма, можливо, стала б спортсменкою. Але, як бачите… І вийшло все випадково, а
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Я з великою повагою ставлюся
до жінок у формі, адже їм постійно доводиться переконувати
у своєму професіоналізмі,
розумі та силі.

проектах. Я весь час у фазі руху, тому, до речі, маю можливість порівнювати
роботу прикордонних служб. Але коли повертаюся додому і наближаюся до
кордону, хочеться сказати: «О, це наші, рідні!..». Щось спрацьовує на рівні
підсвідомості. З нашими прикордонниками можна пожартувати, приємно поспілкуватися. І при цьому не втрачаються робочі моменти.
– Діано, а чи не виникало часом у Вас бажання стати військовою?
– Ви знаєте, я товаришувала більше з хлопцями, в ляльки не гралася. В
принципі, у мене були всі шанси продовжити справу батька, якщо б я народилася хлопцем. Всі мої дідусі були військовими – один військовий льотчик,
інший – політпрацівник. Коли мама була вагітною, всі думали, що народиться
хлопчик, навіть ім’я підбирали: чи то Денис, чи то Артем. А народилася дівчинка, і з двох імен зробили одне – Діана. Я з великою повагою ставлюся до жінок
у формі, адже їм постійно доводиться переконувати у своєму професіоналізмі,
розумі, силі. Якщо чоловік зростає по кар’єрному щаблю, то жінці треба перестрибувати два, а це говорить про те, що жінка, навіть займаючись такою, як
прийнято вважати, чоловічою справою, більш ніж компетентна. Їй необхідно
показувати такий професійний рівень, щоб замість вислову «ну от, жінка, що з
неї візьмеш…» вона чула «о, жінка, ну звичайно – жінка!..».
– А якою, на Вашу думку, має бути справжня жінка?
– Жінка має бути жінкою – такою, якою її створив Бог. Однак сучасне
життя змушує її набувати все більше чоловічих якостей, щоб бути незалежною. Хоча від початку вона мала б оберігати сімейне вогнище, в житті
їй все більше доводиться вирішувати суто чоловічі проблеми. Їй мало вміти
куховарити, виховувати дітей, вона повинна бути достатньо загартованою в
сучасних умовах. Це і хороший психолог, і економіст, і трохи медик, і домогосподарка, і кохана дружина, а в першу чергу – турботлива мама. Проте жінка обов’язково має відбутися як особистість – тобто на професійному рівні.
Чому? Тому що, не применшуючи чоловічі достоїнства, у нас жінки все більше
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Якщо жінкаприкордонник
пройшла хорошу
школу навчання,
розумна, красива,
має почуття гумору
і чітко розуміє, на
що треба звернути
увагу, – вона
знаходиться
на своєму місці
заявляють про себе, як про талановитих керівників, здатних організовувати
бізнес, бурхливу державну діяльність. Це викликає повагу, адже на цьому
фоні деякі чоловіки здаються слабкими. Так, чоловік має бути чоловіком, а
жінка – жінкою, але ця грань в наш час якось стирається. Проте безперечно
одне: жінка повинна бути мудрою.
– Кажуть, що модель – обличчя колекції, тоді жінка-прикординник –
обличчя кордону, обличчя держави. Як Ви вважаєте, чи мають існувати певні вимоги до підбору прикордонниць?
– Я вважаю, що взагалі немає некрасивих жінок, є жінки, яким правильно
не підібрали макіяж, зачіску, не дали можливостей, часу і коштів для того,
щоб вона приділила собі більше уваги. Гадаю, якщо наші правоохоронні
органи будуть надавати можливість відпочинку в санаторіях, а в якості заохочення – поїздки на курорти, то наші жінки будуть найкращими. Недарма
кажуть, що українки найкрасивіші. Головне, щоб були умови для релаксу, відпочинку після важких службових буднів. Що стосується кастингу моделей
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для глянцевих журналів, то зазвичай підбирають образи, які відносять до
якихось встановлених стандартів. Якби усі моделі в модельних агенціях мали
достатньо високий рівень IQ і професійні, не пов’язані з модельним бізнесом
навики, їх би називали не моделями, а професурою. Отож якщо жінка-прикордонник пройшла хорошу школу навчання, розумна, красива, має почуття
гумору і чітко розуміє, на що треба звернути увагу, – вона знаходиться на
своєму місці. Окрім того, жінки-прикордонниці, напевно, виграють за рахунок інтуїції, адже добре розвинута інтуїція у погонах – це смерть ворогам!..
– Для персоналу Державної прикордонної служби існують відомчі
стандарти культури прикордонного контролю щодо зовнішнього вигляду,
в тому числі для військовослужбовців-жінок макіяжу, парфумів тощо. Чи
правильно це? Я знаю, що Ви створили свої парфуми. Яким, на Ваш погляд,
має бути аромат жінки?
– Аромат парфумів людини, яка працює на державній службі, має бути максимально стриманим. Це стосується й мейкапу – ніякого кітчу, все повинно
бути стильно й витримано. Ми з одним із найкращих французьких парфумерів
довго шукали ноти ароматів, щоб створити неперевершену гаму, яка б звучала в унісон з настроєм кожної жінки. Ми хотіли створити парфуми, з якими
збуваються мрії. Спочатку звернулися в наукову лабораторію, щоб визначити
вплив тих чи інших запахів на окремі ділянки мозку – в результаті знайшли
ті, які стимулюють почуття радості, впевненості та власної привабливості.
Всі інгредієнти були зібрані в «правильні дні за місячним календарем». Використовувалися ароматичні компоненти класу «А» – максимум натуральні та
високоякісні. Після цього були проведені фокус-групи серед французьких та
українських чоловіків. І коли вони визнали, що саме так мають пахнути їхні
жінки, ми зрозуміли, що народилися нові парфуми. Це багатогранний, дуже
гармонійний, жіночий, легкий і теплий аромат. Початкова нота – ніжний аромат білої троянди, листя бамбука, грейпфрута, чорної смородини переходить в
гармонійний акорд – володіння жовтої фрезії, лічі та лісового горіха, а шлейф
зітканий з тонких відтінків кедру, ванілі та мускусу…
– Звучить дуже романтично!.. А як щодо Вашого бачення нової форми
одягу, у яку буде переодягнений персонал прикордонного відомства до
чемпіонату з футболу Євро-2012?
– У вашій формі (для військовослужбовців-жінок) є чудова родзинка – це
шляпка та краватка. Що стосується кітелю, то я зробила б округлими його поли, крім
того, замінила б саму тканину, адже держслужбовцям, які багато рухаються, доречніше носити стрейчовий одяг, підняла б пройми для рукавів – для зручності…
– Чи створювали Ви щось у стилі мілітарі, можливо, Вам надходили індивідуальні замовлення?
– Мені дуже пасує військова форма, я з дитинства приміряла татові кітелі.
Якщо говорити про стиль мілітарі, то він проявляється в колекціях по всьому
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світу хвилеподібно: чотири–п’ять років – і всі починають згадувати про а-ля
сафарі, мілітарі та військове взуття, відповідні аксесуари, стилістику, але це,
скоріше, показник емоційного стану людства в певний період часу. До мене з
таким замовленням зверталися лише спортсмени, проте я б із задоволенням
розробила військову форму і для жіночого підрозділу. Це були б сто відсотків
не корсети, про які у свій час багато писали.
– А без якого аксесуару, на Вашу думку, неможливо уявити жінку?
– Яка ж жінка без сумочки? В армійському вона форматі чи в цивільному –
завжди знайдеться, що туди покласти. Маленький флакон парфумів, нейтральна
помада, рум’яна, мобільний телефон та ще щось – нам жінкам треба набагато
більше приємних дрібниць. Якщо чоловік може обмежитися кишенею, то жінці
просто необхідна маленька сумочка. Також доречні красиві пояси та парасольки. До речі, у вас мають бути фірмові парасольки!
– Діано, а що модно буде в цьому році?
– Найголовніше – хороший настрій та віра в краще майбутнє. Адже щоб
нам не пропонували журнали, кожна людина має підібрати свій індивідуальний стиль, який їй пасує, а вже якісь нюанси моди просто адаптувати під нього.
Чому? Тому що все залежить від настрою та стану. У своїй шафі жінка повинна
мати і діловий, і спортивний одяг, і вечірні сукні. На щастя, відійшла в минуле
мішура, крикливий кітч, модними стали стримані речі. Брючні костюми, багато
елементів чоловічого одягу перекочовує до жіночого гардеробу – жабо і краватки, чоловічі сорочки. Якщо говорити про кольорову гаму, то залежно від
того, наскільки люди втомлюються від зими, наскільки вона тривала, весною
хочеться яскравих кольорів. Завжди актуальний білий та чорний – як найконсервативніший, до якого неможливо прискіпатися. Дуже доречним є денім у
поєднанні зі шкірою, котон, хутро, хутряні жилети. Виходячи з того, що півзими
була дивна погода – достатньо було замість куртки одягнути теплий жилет. Залежно від погодних умов і ментальності країни мода робить акценти на якісь
певні нюанси, тому, створюючи колекції, я це враховую. У Росії, наприклад,
мені треба показувати одне, у Маямі – інше, в Каннах – третє…
– Яка річ у Вашому гардеробі – найулюбленіша?
– Дуже люблю джинсовий одяг – це зручно. Якщо поспішаю, щоб не робити
зачіску, одягаю кепку, а ще люблю сорочки. Що стосується взуття, то перевагу
віддаю зручному. Якщо доводиться багато рухатися і при цьому треба бути високою, то обираю танкетку. А шпильки викинула з гардеробу вже давно… Люблю
високий стійкий каблук, причому якщо треба йти на event-захід, він може бути і
12–14 см. А на щодень можна одягнути уги – дуже зручно.
– У Вас є домашні тварини?
– Аякже!.. Іспанський бульдог, кішка, щур, рибки… І це все завдяки моїй
доньці Дарині, яка дуже любить всяку живність. Дай їй волю – вона, напевно,
привела б і слона, і коня облаштувала на балконі…
– До речі, нині набув популярності одяг для тварин. Чи не було у Вас
бажання створити щось для домашніх улюбленців чи службових собак?
– Ні-ні, точно не буду робити речей для тварин. Донька перепсувала не
одну пару своїх панчіх, одягаючи черепашок, намучилися бідні… Я уявляю,
як їм було незручно! Можливо, згодом вона піде моїм шляхом і моделюватиме одяг. Я прихильник того, щоб певна діяльність з відповідними навичками,
знаннями, базисом передавалася із покоління в покоління. Поки що Дарина навчається в Академії мистецтв на театральному відділенні і каже, що не
хоче мене наслідувати. Та час покаже . Що стосується одягу для службових
собак, то можу підкинути цю ідею дочці, яка є вже спеціалістом в розробці
одягу для тварин (сміється).
– Яким видом спорту Ви займаєтесь зараз?
– Мені подобається великий теніс, верхова їзда, маю абонемент у фітнесцентр «Софіївський». Не завжди знаходжу час, але намагаюся організувати свій
розпорядок дня, тому що відмовку можна знайти завжди.
– Чи є у Вас власні секрети краси?
– Слід вживати менше смаженого, жирного, більше фруктів, фрешів, каш,
морепродуктів та відвареного м’яса, і щоб все було максимально свіжим. Пофілософськи та максимально позитивно ставитися до життя. Людям, які впевнені, що завтра все буде добре і сьогодні вже добре, набагато легше жити, у них
менше зморшок на обличчі. І знаходити радість у кожному дні, адже негатив
вбиває не лише красу, а й оточуючих вас людей.
есіду вела Мар’яна МАРКОВИЧ
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