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комплексів України, а також подбати
про нейтралізацію загроз економічній
безпеці і та мінімізацію їх наслідків для
економіки і бюджету держави. Зокрема,
забезпечити виконання у повному обсязі рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо організації
енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення
опалювального сезону тощо.
Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвардія,
Державна фіскальна служба за участю
Служби безпеки України повинні забезпечити виконання цього рішення
шляхом припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах
Донецької та Луганської областей шляхами залізничного і автомобільного
сполучення. Зазначені структури мають
створити умови для залучення громадськості до контролю за реалізацією заходів, передбачених цим рішенням.
Вони мають гарантувати зміцнення публічної безпеки, протидії диверсійним і
терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.
Крім того, РНБО пропонує керівництву антитерористичної операції попередити і нейтралізувати можливі збройні провокації.

БЛОКАДНИЙ
СЦЕНАРІЙ

Документ ухвалено у зв’язку із суттєвим
загостренням безпекової ситуації в районі
проведення антитерористичної операції у
Донецькій та Луганській областях.
Контроль за виконанням рішення
Ради національної безпеки і оборони
України, введеного в дію цим Указом

Президента, покладається на Секретаря
РНБО Олександра Турчинова. Документ
набирає чинності з дня опублікування.

Президент Петро Порошенко підписав Указ № 62 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи з
протидії гібридним загрозам національній безпеці України», яким, відповідно до статті
107 Конституції, увів у дію рішення РНБО.

Д

окумент ухвалено у зв’язку із
суттєвим загостренням безпекової ситуації в районі проведення
антитерористичної операції у Донецькій
та Луганській областях. На території
окремих районів Донбасу відбувається
насильницьке захопленням українських
підприємств, зростає загроза економічній
та енергетичній безпеці нашої держави.
Через руйнівні дії терористів та військову агресію з боку Росії, Україна повинна
таким чином захистити своїх громадян і
подбати про національну безпеку.
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Зважаючи на визнання Росією документів і реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам
України та особам без громадянства,
які постійно проживають на окупованих
територіях Донбасу, РНБО пропонує наступні дії.
Тимчасово, до реалізації пунктів 1
і 2 Мінського «Комплексу заходів» від
12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до
функціонування згідно із законодавством України, припинити переміщен-

ня вантажів через лінію зіткнення у
межах Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів
має невідкладно вжити заходів щодо
припинення переміщення вантажів
через лінію зіткнення у межах зазначених областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер і надаються
українськими та міжнародними гуманітарними організаціями.
Також Уряд має гарантувати безпечне і надійне функціонування паливно-енергетичного і металургійного
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НОВИЙ СТАРТ
Як зробити старт чергової кадрової кампанії феєричним і цікавим. Як посилити ефект несподіванки та
привернути увагу максимальної кількості зацікавлених осіб? Різати стрічки – банально. Влаштовувати
концерт – дорого. Витрачатись на промовисту рекламу – не ті обсяги. Дієвий спосіб знають українські
прикордонники. Адже, судячи з масштабів висвітлення у ЗМІ та реакції в соцмережах, захід вдався на
славу. Так, 28 березня розпочався черговий набір до реформованих органів і підрозділів Державної
прикордонної служби України в рамках пілотного проекту «Нове обличчя кордону». Чим охоронці
рубежу заохочували цього разу – дізнаємось побувавши на урочистостях з нагоди початку програми.
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О

фіційний старт конкурсу відбувся в аеропорту «Бориспіль». Цього дня до терміналу «D» столичного летовища завітали Прем’єр-міністр Володимир Гройсман,
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко, Надзвичайний та Повноважний Посол США Марі Йованович та старший координатор програм Міжнародної організації з міграції в Україні
Алесся Скіавон. Також в режимі відеозв’язку з пункту пропуску «Краковець» до церемонії долучилися прикордонники Західного регіонального управління та керівництво Львівської
облдержадміністрації.
На цьому етапі відбір кандидатів здійснюється в підрозділи
Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» та Мостиського
прикордонного загону. Персонал цих відділів виконує завдання в
аеропорту «Бориспіль», залізничній станції «Київ-пасажирський»
та пункті пропуску «Краковець», що на кордоні з Польщею.
Цікавим був саме процес запуску. Для цього охоронці рубежу підготували символічну програмну кнопку, яка відобра-

прикордонного відомства. Для реалізації цього завдання розроблено і перевірено відповідне програмне забезпечення.
Крім того, для конкурсного відбору вперше в історії відомства в систему кадрового менеджменту інтегровано підрозділ перевірки особового складу на поліграфі. Під час заходу
відповідні сертифікати на поліграфи Голові Держприкордонслужби вручила Посол Сполучених штатів Америки в Україні.
Майбутні працівники реформованих підрозділів проходять численні перевірки, однак вони цілком виправдані.
Адже для переможців конкурсу передбачено належну мотивацію. Зокрема, грошове забезпечення молодшого персоналу на сьогодні складатиме близько 9 тисяч гривень на
місяць. Серед перспектив: подальше кар’єрне зростання,
професійна підготовка за міжнародними стандартами та
сучасне екіпірування.
Впровадження проекту «Нове обличчя кордону» дозволить створити підрозділи нового формату. Вони забезпечать довіру громадськості, викорінення будь-яких проявів

жалася на сенсорному моніторі моноблока. Посадовці, присутні на заході, охоче долучилися до процедури, зійшовшись
на думці, що нові обличчя мають супроводжуватися новими
технологіями. Тож реалізація новаторської ідеї стала дуже доречною. З цього моменту протягом місяця охочі проходити
службу в реформованих прикордонних підрозділах можуть
подати анкету для участі у відборі.
Конкурс проводиться як серед військовослужбовців
Державної прикордонної служби, так і серед цивільних
громадян України. Планується відібрати близько 800 осіб,
більшість – саме з числа цивільної молоді.
Партнерами цього етапу проекту виступили Посольство США
в Україні та Міжнародна організація з міграції.
Подані кандидатами анкети оброблятимуться автоматизованою електронною системою без втручання посадових осіб

корупції і високі стандарти діяльності відповідно до європейських норм. Реалізація цього етапу стане платформою
для подальшого реформування ще семи підрозділів, персонал яких виконує завдання на кордоні з Польщею та в
міжнародних аеропортах.
Державна прикордонна служба України запрошує громадян активно долучатися до конкурсу. Саме Ви можете стати
новою формацією прикордонників та обличчям кордону.
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За матеріалами dpsu.gov.ua

З детальними умовами можна ознайомитись на сайті Держприкордонслужби за посиланням http://dpsu.gov.ua/ua/newface або
в Call-центрах за телефонами (044) 239-85-35 у Києві та
(032) 258-50-38 у Львові.
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ДІАЛОГ
ЄВРОКОРДОНІВ
Міжнародна конференція країн-членів ЄС та країн Східного партнерства з питань інтегрованого
управління спільними кордонами відбулася днями у Львові. Організатори зустрічі – Адміністрація
Державної прикордонної служби України, Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь
та Міжнародна організація з міграції.

Н

а форум прибули очільники прикордонних відомств Білорусі,
Латвії, Литви, Молдови, Угорщини
та України. Крім того, в обговоренні тематичних питань взяли участь експерти
прикордонних відомств Естонії, Польщі,
Словаччини, Туреччини, а також американські партнери, представники міжнародних
організацій, європейських інституцій та місій (FRONTEX, EUAM, IOM, OSCE). Іноземні
дипломатичні представництва були представлені на конференції офіцерами зв’язку.
Вітаючи гостей на початку заходів,
Голова Держприкордонслужби генералполковник Віктор Назаренко наголосив,
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що лише взаємна довіра та консолідація спільних зусиль здатні забезпечити
ефективну протидію транскордонній
злочинності, тероризму та іншим сучасним викликам.
На правах організаторів заходу до присутніх звернулися також Голова Державного прикордонного комітету Республіки
Білорусь Анатолій Лаппо та Голова Представництва МОМ у Республіці Білорусь
Зейнал Гаджієв.
Після вітальних промов розпочалося
засідання у форматі круглого столу. Пропонуємо вашій увазі основні тези виступів доповідачів, які ділилися власним

досвідом і поглядами щодо зміцнення
прикордонної безпеки на спільних з країнами ЄС рубежах та представили дієві
варіанти вирішення проблем.

UA: СТАТУС НАДІЙНОСТІ

У презентації вітчизняного прикордонного
відомства Голова Держприкордонслужби
України Віктор Назаренко зосередився на
розвитку системи інтегрованого управління кордонами.
– Першу Концепцію розроблено нами
2010 року. Її реалізація тривала впродовж
наступних п’яти років. За цей період було
створено основи для впровадження пере-
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дових підходів до управління кордоном, –
зауважив на початку свого виступу Віктор
Назаренко. – Проте три роки тому вектори
загроз у сфері безпеки України і навколо
неї кардинально змінилися. Агресивні дії
Росії призвели до тимчасової окупації нею
Криму і розгортання на сході нашої країни
реальних військових дій. У цей же період
країни ЄС зіткнулися з масштабною міграційною кризою і загостренням терористичних загроз на континенті. Тому з урахуванням
актуальних небезпек, Держприкордонслужба України 2015 року розробила нову
Концепцію інтегрованого управління кордонами, розраховану на п’ять років.
За словами Віктора Назаренка, виконана Службою робота вже дає вагомі
результати. Наприклад, на сьогодні спільний контроль здійснюється в низці пунктів
пропуску на польській і молдовській ділянках. Завершується нормативне врегулювання цього питання зі Словаччиною,
триває робота з Угорщиною та Румунією.
Крім того, розгортається мережа контактних пунктів, які є важливим елементом
комунікації на кордоні. Інформація, що
циркулює через них, дозволяє ефективно
координувати міжнародні операції і оперативно вирішувати питання, в тому числі
й простих громадян.
Варто відмітити комплекс заходів, проведений за компетенцією відомства та передбачений планом лібералізації візового
режиму для України. Так, на сьогодні 157
пунктів пропуску обладнано засобами біометрії на першій лінії контролю, а 97 – на
другій, 125 пунктів пропуску підключені
до баз даних Інтерполу.
– Ця робота, а також інтеграція в єдине
міжнародне правове поле, вже дали результат. Упродовж минулого року ми відреагували на 9 тисяч повідомлень по лінії
Інтерполу, реалізували понад дві тисячі
інформацій щодо осіб і транспорту, які перебували в розшуку, – підкреслив Віктор
Назаренко.
Особливу увагу у своєму виступі очільник Служби приділив впровадженню кращих практик, яке відбувається при активній підтримці Місій EUAM і EUBAM, МОМ,
FRONTEX, держав співдружності Чорноморського басейну, країн ЄС, дипломатичних установ США, Канади та Японії.
Спільно з Представництвом ЄС в Україні
сьогодні реалізується проект Twinning. Окрім
консультативної та експертної підтримки
розвиватися системно Держприкордонслужбі допомагає реалізація проектів міжнародної технічної допомоги. Аналіз свідчить, що
минулого року прикордонні підрозділи отримали автомобільної техніки, засобів зв’язку,
спостереження і контролю на суму понад
450 млн гривень, а 2015 року міжнародна
допомога склала 945 млн гривень.
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Наприкінці доповіді Голова прикордонного відомства України подякував
міжнародній спільноті за підтримку, і
зауважив, що Україна залишається надійним форпостом безпеки на східному кордоні Європи: «Ми готові до подальшої плідної співпраці на основі
європейських принципів інтегрованого
управління кордонами».

BY: ТЕХНІЧНИЙ КОМПОНЕНТ

– Найбільш активні потоки незаконних
мігрантів, які переміщуються територією Білорусі, виходять з В’єтнаму, Північного Кавказу, Росії, Узбекистану, Куби,
Грузії, Ірану, Марокко тощо, – зауважив
у своєму виступі Голова Державного
прикордонного комітету Республіки
Білорусь Анатолій Лаппо. Зокрема, у
пунктах пропуску виявлено понад 5 тисяч потенційних незаконних мігрантів.
Всі вони мали на меті виїхати у країни
ЄС. «Незаконна міграція – загроза гі-

бридного характеру, яка формує безліч
негативних наслідків» – додав він.
Аналізуючи ризики сьогодення, наші
білоруські колеги роблять акцент на
посиленні технічного компоненту охорони державного кордону. Так, на найбільш загрозливих напрямках сьогодні
активно застосовуються сучасні сигналізаційні комплекси, а в пунктах пропуску – найновіші засоби для виявлення
недійсних або підроблених документів.
Активно поширюється застосування
практики електронної черги, що нівелює проблему накопичення транспорту
та пасажирів на кордоні.
Крім того, у міжнародному авіаційному
пункті пропуску «Мінськ» стартував пілотний проект щодо введення в дію системи
«Електронні ворота». Що ж стосується
повсякденної служби на державному рубежі, то білоруські охоронці кордону робитимуть головну ставку на застосування
безпілотників та легкої авіації.
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вектор

LT, LV, EE: СИЛА У ЄДНОСТІ

Три прибалтійські країни вирішили
об’єднати зусилля заради безпеки власних кордонів.
– Є певні фактори, які сприяють
цьому процесу, – зауважив Начальник
Державної прикордонної охорони Латвійської Республіки Нормундс Гарбарс.
– Передусім це спільна мета й завдання,
які стоять перед прикордонними структурами наших держав. По-друге, це відсутність адміністративних і технічних
бар’єрів та існування безпечного механізму для обміну даними. І, найголовніше, – взаємна довіра.
У відомствах трьох країн діє єдине
програмне забезпечення, все обладнання
єдиного стандарту, існують єдині підходи
до шифрування. Крім того, затверджено
алгоритм і канали обміну інформацією.
Такий спосіб дає не тільки високі результати, але й можливість оперативно реагувати на будь-які інциденти, пов’язані з
прикордонною безпекою. До того ж, це
істотна економія для бюджетів відомств.

вектор

Командуючий Служби охорони
державного кордону Литовської Республіки Ренатас Пожела зауважив, що у
найближчій перспективі зусилля литовських вартових рубежу будуть зосереджені на впровадженні нових технічних
систем нагляду за лінією кордону та розвитком технічної складової прикордонного контролю. Ця програма втілюється у
життя з 2006 року. На сьогодні повністю
вирішено питання на морській ділянці,
яка має протяжність 120 кілометрів. До
кінця цього року 518 км кордону, що
становить 48% литовського сегмента зовнішнього кордону ЄС, буде оснащено за
всіма найновішими технологіями. А загалом роботу буде завершено 2020 року, –
коментує ситуацію Ренатас Пожела.
– Було витрачено чимало часу на нормативне регулювання та перегляд Концепції інтегрованого управління кордонами, перш ніж ми отримали систему, яка
функціонує і дає результати, – доповнила
Хелен Рейдер-Веермє, керівник бюро інтегрованого управлінням кордонами.

В Естонії поліція і прикордонна охорона – єдині відомства, які відповідають
за прикордонний контроль і міграційний
менеджмент. Тому у якості додаткових
сил використовуються будь-які патрулі –
як поліцейські, так і прикордонні, що знаходяться неподалік від місця подій.

MD: ВИПРАВДАНИЙ БЕЗВІЗ

– 28 квітня 2017 року виповнюється
три роки від дня, коли наші громадяни
змогли на короткий термін без віз відвідувати країни Європи, – почав свій
виступ начальник Департаменту прикордонної поліції МВС Республіки Молдова Фредолін Лекар. – Ми набули певного досвіду і маємо чим поділитися з
партнерами.
За словами Фредоліна Лекаря, європейські інституції свого часу зобов’язали
Молдову провести значну кількість внутрішніх реформ. Майже 90% змін припали на Міністерство внутрішніх справ
республіки. 60-70% стосувалися безпосередньо прикордонної поліції.

– За короткий час ми провели величезний обсяг роботи і у підсумку стали
першою країною Східного партнерства,
яка отримала безвізовий режим. Однак 28
квітня 2014 року – це не фінішна риска, –
наголошує високопосадовець. – Це етап у
процесі модернізації нашого відомства.
Скажу більше: реформи у прикордонній
поліції набули постійного характеру.
Побоювання скептиків щодо повальної та безконтрольної міграції громадян
Молдови не виправдалися. За перший
рік безвізу через пункти пропуску на румунському кордоні та головні авіаційні
ворота Молдови, аеропорт «Кишинів» до
Шенгенської зони прослідували 460 тисяч осіб. Для країни, де мешкає 3,6 мільйона людей, – приріст суттєвий – 260%!
При цьому кількість персоналу прикордонної поліції не змінилася. 2015 року
(другий рік застосування безвізу) кількість мандрівників-громадян Молдови
склала вже 939 тисяч осіб.
Водночас статистика стверджує, що
86% осіб, які виїжджали за кордон, повернулися до Молдови. А за даними FRONTEX,
лише 0,6% мандрівникам було відмовлено
у в’їзді до країн ЄС (за 2 роки).

HU: ЖОРСТКА РЕАКЦІЯ

Не можна
переносити
вирішення проблеми
незаконних
мігрантів вглиб
країн, до яких вони
прямують, це треба
робити на зовнішніх
кордонах ЄС.
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– Угорщина впродовж тривалого періоду
інвестувала чималі гроші в технічне оснащення власного кордону. Як результат –
99% порушників із загальної кількості були
затримані, – наголосив заступник начальника Поліції – Головний директор охорони
правопорядку Угорщини Жолт Халмоші. –
Однак 2015 року наші досягнення були
нівельовані біженцями, які, використовуючи географічне положення нашої країни,
намагалися потрапити у країни Західної
Європи.
На переконання головного угорського
прикордонника, необхідно чітко розділяти біженців і економічних мігрантів.
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Влітку 2015 року світові телеканали миттєво облетіли кадри хаосу і безладів, які
створили, за різними підрахунками, понад
400 тисяч непроханих гостей, які потрапили в Угорщину різними шляхами. Так, вони
розглядали цю країну лише як транзитну
територію, однак мешканці Будапешта та
інших прикордонних міст дізналися, що
таке жити при заблокованих залізничних
вокзалах і станціях.
– Уряду довелося вживати термінових
і непопулярних кроків, щоб стабілізувати
загальну ситуацію всередині країни, – підкреслив Жолт Халмоші. – По-перше, на
найбільш уразливих ділянках почали створювати тимчасові технічні споруди для захисту кордонів. По-друге, парламент країни
визнав порушення кордону кримінальним
злочином. По-третє, у прикордонній структурі було створено новий підрозділ, який
отримав назву Директорат. Він має посилити охорону держрубежу. І, нарешті, ми
змінили психологію біженців. Наприклад,
у разі затримання непроханих гостей у
восьмикілометровій прикордонній зоні,
патруль відвозив порушників у пункт пропуску та ставив іноземців у хвіст черги бажаючих отримати статус біженця. Таким
чином, нам вдалося переломити ситуацію.
Не можна переносити вирішення проблеми незаконних мігрантів вглиб країн,
до яких вони прямують, це треба робити
на зовнішніх кордонах ЄС, – резюмував
Жолт Халмоші.

TR: ВЗАЄМОДІЯ Й КОМУНІКАЦІЯ
– Якщо поглянути на шляхи, якими користуються нелегальні мігранти, то вони різні,
але один із них – Середземноморський –
найбільш популярний, і він пролягає через
Егейське море, – зауважив у своєму виступі начальник управління розвідки Берегової охорони Туреччини Орден Осман
Дюрюст. – Необхідно зазначити: з серпня
2012 року спостерігається лише посилен-

ня такого міграційного потоку. Це пов’язано
з військовими подіями в Сирії. 2015 року
загальна кількість нелегальних мігрантів,
які спробували потрапити до ЄС через територію Туреччини, збільшилася втричі.
Після угоди між Туреччиною та Європейським Союзом, укладеної 18 березня
2016 року, ситуація дещо покращилася. Завдяки додатковим заходам, вжитим Командуванням Берегової охорони Туреччини,
кількість затриманих незаконних мігрантів
зросла, а число нелегалів, що перетинають
Егейське море – зменшилася.
Орден Осман Дюрюст наголосив, що
слід посилити міжнародне співробітництво,
організацію навчальних тренінгів і постійно вдосконалювати взаємодію між береговими охоронами усіх країн.

FRONTEX: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Нове законодавство FRONTEX, яке вступило в дію у жовтні 2016 року, поставило
перед агенцією нові завдання. Зокрема,
ця європейська інституція отримала право проводити повномасштабні операції у
країнах-сусідах, що не є членами ЄС, на
основі укладеного договору з відповідною країною. Насамперед це стосується
боротьби з тероризмом і транскордонною злочинністю. По-друге, це вдосконалення процедур контролю кордону.
Перспективним є питання розширення
мережі координаційних пунктів в Україні
та Білорусі.
Підсумовуючи роботу форуму, всі
учасники конференції дійшли згоди
щодо створення комунікативних платформ. На їх основі у подальшому буде
проводитися обмін інформацією, досвідом і практичне навчання персоналу
прикордонних відомств та структур, які
виконують свої функції на кордонах.
Андрій КУЧЕРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
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НА ПОРО ЗІ НЕБА
Понад десять років ми йшли до цього.
Ми бачили, захоплювались, дивувались
і розчаровувались. Вчились, працювали,
експериментували, створювали та аналізували.
Ми списали сотні кілограмів паперу і пройшли
десятки кілометрів коридорами системи і
нарешті… Тепер ми з упевненістю можемо
говорити: Державна прикордонна служба
України має безпілотну авіацію. Сьогодні перші
її ластівки готуються випростати крила і вийти
на охорону державного кордону України.
Яким був шлях до першого польоту, з чого
доводилось вибирати, як вчилися та на який
результат очікуємо? Відповіді на ці та багато
інших запитань читайте у серії матеріалів
журналу, присвячених безпілотній авіації.
Тож ми розпочинаємо.

П

ам’ятаєте ті старі добрі часи, коли крилаті «дідусі» прикордонної авіації Ан26, Ан-72П разом із їх побратимами
гвинтокрилами Мі-8 доживали свого віку на
стоянках аеродромів? Уявіть собі, як важко їм
було – день у день втрачати блиск, сподіваючись бодай на якусь зайву тону пального, яка
дасть можливість розім’яти старечі «м’язи» і
хоча б раз на місяць відірватися від набридлої
бетонки. Звичайно, так не могло тривати вічно.
Пригадуєте той хвилюючий момент, коли
охоронці рубежу вперше сіли за штурвал
австрійського DA42? А як мала прикордонна
авіація стала чи не єдиним джерелом розвідувальної інформації на початку війни на
сході України? Серед маси позитивних спогадів з’являться і ті, які поновлюють у пам’яті
непомірний біль від втрат, які траплялися і зі
старими, і з новими зразками техніки.
Та життя триває, і нова віха прикордонної
авіації розпочинається просто зараз. Точніше,
розпочалася вона понад 10-ліття тому. Однак
лише тепер ми маємо, що взяти в руки і підняти в небо. Йдеться про безпілотний комплекс.
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Так-так, саме повноцінний комплекс, а не поодинокий зразок з нестабільними ознаками
життя чи китайську іграшку, якою хіба що горобців лякати.
Вперше наші нові сірі пташки засвітилися
перед громадськістю під час передноворічного візиту Президента України до Маріуполя. Безперечно, всі, хто цікавиться безпілотною авіацією, скажуть, що вже бачили
подібні зразки десь на виставках і такі самі
вже є у Міністерства Оборони, у Нацгвардії,
і може навіть у рятувальників, але давайте
не будемо робити поспішних висновків.
Адже наявність ще не означає ефективного
використання. То яка ж ситуація у прикордонників?
Почнемо з того, що до останнього часу
на території України не було кінцевого готового продукту, який можна було б назвати безпілотним авіаційним комплексом.
Показати картинку, виконати разовий політ – це було вже давно, але дати готовий продукт – така можливість з’явилась
лише впродовж останніх двох років.
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Та навіть сьогодні Держприкордонслужбі
довелося провести три процедури відкритих
торгів і тільки з третього разу вдалося отримати те, чого вимагали. Із 22 пропозицій від різних компаній на торги з’явилися представники
лише десяти фірм. На другому етапі закупівлі,
для практичної перевірки технічних можливостей, виробників залишилося шість. Із них
пройшли випробування лише чотири.
Тож, що ми маємо тепер у класі «короткої
тривалості польоту»? Це гарантована година польоту, режим онлайн до 20 км і радіус
дії до 30 км. За деякими параметрами закуплені зразки навіть перевищують вимоги
прикордонників. Ми купили не один літак,
а комплекс, до складу якого входять три лі-

тальні апарати, наземний пункт управління,
антенне поле, зарядна станція. Окрім того, в
комплекті є тактичний набір з двох рюкзаків,
таким чином, розрахунок з двох осіб може
виконувати завдання автономно. До складу моніторингового обладнання входить
цифрова відеокамера та тепловізор, що є
знімними модулями. Максимальна дальність
польоту, зафіксована фахівцями авіаційного
управління ДПСУ під час випробувань, становить близько 130 км. Максимальний час у
повітрі – дві години.
Завершено навчання екіпажів на базі заводу-виробника. Далі передбачено бойове
злагодження, додаткову підготовку зі здобуттям стійких навичок з експлуатації.
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З цією метою на базі Навчального центру
ДПСУ створено Відділ БПЛА. Цей підрозділ
несе відповідальність і за ведення реєстру
державних повітряних суден.
До речі, щодо правового поля – нині законодавцем правил всього життєвого циклу
літальних апаратів державної авіації, в тому
числі і безпілотних, є Управління регулювання
державної авіації (далі – УРДА) в Міністерстві
оборони. На сьогодні вже відпрацьовані правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами. Кожен літальний апарат
реєструватиметься в УРДА, а сертифікація льотної придатності відбуватиметься у тій структурі,
яка безпосередньо експлуатує БПЛА, у нашому
випадку – в Навчальному центрі.
Ці два основні документи дають право планувати використання БПЛА у правовому полі.
З березня служба розпочала перші польоти
в нашому Навчальному центрі, нашими екіпажами з використанням нашої техніки. Першим
іде екіпаж навчального центру. Курс злагодження розрахований на два тижні. Тільки
після цього до НЦ почнуть прибувати екіпажі
з кордону, які відповідно пройшли попередню
теоретичну підготовку в НАУ та практику на
базі заводу-виробника.
У навчальному центрі люди отримають додаткову практику польотів над закритою територією
без населених пунктів за будь-яких допустимих
погодних умов. Вони вчитимуться обробляти
інформацію, відпрацьовувати доповіді. Екіпажі
отримають тактичне завдання на висунення у
певну точку і відпрацювання певної задачі, за
результатами якої можна буде робити висновки про їхню готовність до виконання завдань
безпосередньо на державному кордоні України.
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БЕЗПІЛОТНИКИ
ОХОПЛЮВАТИМУТЬ
ПРАКТИЧНО ВСЮ ЛІНІЮ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ,
ЗМОЖУТЬ ЛІТАТИ НАД
ГУСТОНАСЕЛЕНОЮ
МІСЦЕВІСТЮ, У ЦЬОМУ Ж
ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ
ВИКОНУЄ ПОЛЬОТИ
ПІЛОТОВАНА АВІАЦІЯ.

Тільки після цього оператори
БПЛА отримуватимуть допуск до
виконання завдань з охорони держкордону – відповідний документ, із яким вони
прибуватимуть у свій прикордонний загін, де
начальник загону віддаватиме наказ на виконання завдань.
Чому ми приділяємо таку увагу питанням
БПЛА? Як розповідає заступник начальника відділу – старший інженер з експлуатації
радіоелектронного устаткування – інспектор
інженерно-авіаційного відділу полковник
Юрій ПАРШУКОВ, у першу чергу, ми вивчаємо досвід наших колег із інших силових
структур. Вони здебільшого здійснюють польоти або ж у зоні проведення АТО, або ж
над своїми закритими об’єктами. Наші ж безпілотники охоплюватимуть практично всю
лінію державного кордону, зможуть літати
над густонаселеною місцевістю, у цьому ж
повітряному просторі виконує польоти пілотована авіація. Отже, сама процедура використання повинна бути чітко нормована,
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ЮРІЙ ПАРШУКОВ,

ПОЛКОВНИК, СТАРШИЙ ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ –
ІНСПЕКТОР ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
узгоджена з органами обслуговування повітряного простору.
З огляду на все вищесказане, цілком природним виглядає питання оперативності,
адже порушник не питає дозволу для скоєння злочину. Тож прикордонник повинен діяти
негайно, щойно отримав запит на виконання
того чи іншого завдання. Насправді це не так
складно, як здається – потрібно лише напрацювати механізм.
Ключовою у цьому механізмі є система
рішень і дозволів. Рішення щодо використання безпілотника буде приймати керівник
органу охорони державного кордону. Дозвіл
дає Голова служби або його перший заступник, дозвіл на виконання польотів державною
авіацією дає Генеральний штаб ЗСУ, дозвіл на
використання повітряного простору – Украерорух, за безпеку польотів відповідає авіаційне управління ДПСУ. Проте остаточне рішення
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щодо вильоту приймає командир розрахунку,
і саме він несе повну матеріальну, юридичну відповідальність перед третіми особами.
БПЛА – це не іграшка, це літальний апарат вагою близько 7 кг. Він летить і над населеними
пунктами, і в складних метеоумовах. Навіть
попри увесь ланцюжок дозволів, саме командир несе відповідальність за політ так само, як
і в пілотованій авіації.
Така, на перший погляд, заплутана система
могла б змусити декого з керівників сумніватися і відкласти безпілотну авіацію, так би мовити,
у шухляду, але її використання покаже неабиякі
результати служби, тому за умови правильного
підходу до підготовки персоналу і експлуатації
БПЛА, прикордонникам все вдасться.
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Перспектива відомства – більше 200 комплексів різного класу, левова частка цього –
80%, це техніка, яку ми закуповуємо зараз. Цей
клас повинен охопити кожен ВПС та кожен мобільний підрозділ. Комплекс класом вище (ІІІ
категорії – до 3 годин польоту, до 70 км радіус
використання з висотою польоту до 2 км) буде
у кожному прикордонному загоні. Ще потужніші зразки (ІІ категорії – 6 годин, до 300 км
радіусу та 3 км висоти) будуть у розпорядженні
Регіональних управлінь. Що стосується І категорії, тобто до 12 годин польоту з охопленням
800 км радіусу на висоті до 5 км, то кілька таких екземплярів перекриють виключно морську економічну зону України.

Найважливішою сьогодні для нас є людина – конкретна людина, яка керує комплексом. Ми маємо все з точки зору техніки – і надійність, і оперативність, і функціональність.
Тепер цей сучасний продукт треба використати правильно і максимально ефективно.
Якщо говорити про систему підготовки людини, то на сьогодні її просто не існує у жодній
із суміжних силових чи цивільних структур.
Тому ми намагаємось взяти від усіх щось корисне і привести це все до спільного знаменника. Зокрема, у НАУ – хороша база для
вивчення порядку використання повітряного
простору, Житомирський військовий інститут
добре розкриває питання розвідки та експлуатації БПЛА у бойових умовах.
Як розповідає директор інституту комп’ю
терних інформаційних технологій доктор
технічних наук, професор Олександр ЮДІН,
у 2011 році Держприкордонслужба виступала ініціатором спільних наукових тем. Відтоді
було проведено великий обсяг роботи. Зараз
Національний авіаційний університет має серйозний перелік безпілотної авіації, починаючи
від маленьких безпілотників, які мають брати
на борт 500 – 800 грамів вантажу до крупних
безпілотних літальних апаратів, які можуть піднімати вантаж вагою від 50 до 70 кілограмів.
Всі ці зразки з’явилися не на порожньому місці.
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ОЛЕКСАНДР ЮДІН,

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ КОМП’ЮТЕРНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК

ПРИКОРДОННИКИ ВЖЕ
ЗДОЛАЛИ НЕЛЕГКИЙ
ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО
ПОВІТРЯНОГО КОНТРОЛЮ
НАД ДЕРЖАВНИМ
КОРДОНОМ. ТОЖ
ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ВИКОРИСТАННЯ БПЛА
МОЖУТЬ ІСТОТНО
ВПЛИНУТИ
НА СИТУАЦІЮ.

Зокрема, у НАУ було засноване КБ «Віраж», яке
ще з 1989 року розробляло літаки маломоторної авіації. Коли було сформовано існуючий
парк, ми набули досвіду щодо використання
безпілотної авіації, постало питання щодо підготовки фахівців, які працюватимуть з такими
літальними апаратами.
Минулого року було створено спеціалізацію у рамках спеціальності Аеронавігація
щодо підготовки відповідних фахівців. Розробили концепцію, ідеологію, предмети цієї
спеціальності.
Найпростіша підготовка передбачає курс
обсягом 150 годин, який розділяється на теоретичну і практичну частини у співвідношенні
50/50. Теоретична підготовка дає базові знання щодо системи аеронавігації, взаємодії
безпілотних літальних апаратів у складних погодних умовах – яким чином треба використовувати і щодо конструкції літальних апаратів,
їх моделей, класів. Особлива увага приділяється вивченню складних умов турбулентності,
критичним умовам експлуатації.
Практична підготовка починається з роботи на стендах для підготовки пілотів БПЛА,
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розроблених ще у 2012 році на базі наукових
тематик, що готувались під час формування
мобільного комплексу «Україна». Все спеціалізоване програмне забезпечення розроблялося в університеті. Тож ми маємо всі можливості, аби відпрацьовувати елементи підйому,
посадки, роботи у складних метеоумовах. Все
працює так, щоб пілот міг бачити зображення
з відеокамери, і тут же на суміжному моніторі
прив’язку через різні засоби зв’язку до реальних карт на місцевості. Все це було складено
на основі реальних польотів і зйомок з реальною прив’язкою.
Літаки, розроблені КБ «Віраж», мають широкий температурний діапазон використання від -30°С до +40°С,
але всі вони – цивільні, розроблялись
відкритими, і питання подвійного призначення цієї техніки потребує окремого доопрацювання. Однак час ставить питання щодо стиснення інформаційних потоків даних,
щоб у реальному часі до операторів
надходив більший об’єм інформації.
Здійснено крок у напрямку мобільності наших комплексів – розробили спеціальні
сумки-рюкзаки, які дозволяють персоналу у
складі трьох осіб переміститися у певний район і виконати завдання за допомогою комплексу БПЛА. Розроблено сенсорний інтерфейс,
який дозволяє кількома рухами задати маршрут польоту, і літак виконає його на автопілоті.
Нещодавно провели випробування у складних
погодних умовах. Безпілотник пішов на 5 км
при температурі -17 -22. Канали телеметрії
вкрилися льодом і літак втратив зв’язок з базовою станцією. Наш автопілот дав команду літальному апарату, і при боковому вітрі у більш
ніж 12 м/с той повернувся на базу. Похибка
була близько 100 метрів.
Наш добре відомий професор Білецький
займається криптографією. Він розробив власні алгоритми, які ми використали для шифру-
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вання каналу телеметрії, однак, як показує
практика, це зовсім не панацея від зловмисників, які можуть розшифрувати його і викрасти
ваш безпілотник. Проте ми рухаємося вперед
і зараз працюємо над розробкою методу ідентифікації голосу оператора з великою ймовірністю при великих шумах. Літальний апарат
повинен упізнати голос свого оператора. Підібрати частоту основного тону чи синтезувати
мову, схожу на оператора, в тактичних умовах
неможливо.
Поспілкувавшись із експертами Державної
прикордонної служби та Національного авіаційного університету, ми можемо зробити певні висновки та зрозуміти, чого нам слід праг-

нути сьогодні. Перш за все, відійти
від процесу пілотування. Більшість із
нас досі уявляє використання БПЛА так:
людина з пультом у руках, яка керує літаком, піднімає у повітря, заводить на посадку. Це дуже складно і не кожному
під силу, навіть з огляду на елементарну моторику, не кажучи вже про
точне визначення положення у просторі. Зрештою ми повинні повністю від
цього відмовитися. Оператор має просто вказати одним пальцем на моніторі маршрут завдання і переконатися, що точка приземлення
вписується у квадрат місцевості без перешкод
розміром 10х10м. Наразі такі технології вже
є, але їх вартість поки занадто висока, а визначальним критерієм у системі державних закупівель залишається ціна. Однак прикордонники вже здолали нелегкий шлях до ефективного
повітряного контролю над державним кордоном. Тож позитивні результати використання
БПЛА можуть істотно вплинути на ситуацію.
Дмитро СЛИВНИЙ
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Винищення лісу в Україні набуло масштабів екологічного лиха. Сьогодні масова вирубка
відбувається по всій країні. Основна причина — високий попит на українську деревину за кордоном.
Попри десятирічний мораторій на експорт необробленої деревини, що офіційно діє в державі
з осені минулого року, у зелених зонах регулярно вирубують і збувають кругляк.
Згідно з офіційними даними, у 2016 році незаконно вирубано більше 27 тисяч кубометрів лісу.

За оперативною інформацією
співробітників Держприкордонслужби, наприкінці березня у
залізничному пункті пропуску
«Могилів-Подільський» на виїзді з
України правоохоронці зупинили
вантаж, який прямував до Молдови.
В одному з вагонів прикордонники
виявили 55 тонн ділової деревини. Експерт торгово-промислової
палати надав висновок, що вантаж
лісу, представлений для огляду, є
забороненим для експорту.

За останні п’ять місяців прикордонники виявили 12 незаконних вирубок дерев у Закарпатській,
Одеській, Херсонській та Рівненській областях. З них у п’яти випадках зрубана деревина
переміщалась на територію суміжних держав — до Угорщини та Республіки Молдова.
Щоб протистояти контрабандному вивезенню деревини за кордон, правоохоронці координують
зусилля, але не завжди це має результат. Чому, спробуємо розібратися далі.

На початку січня прикордонники спільно з представниками управління захисту економіки Нацполіції, прокуратури, СБУ та Роздільнянського лісництва
на Одещині на залізничних станціях «Кучурган» і «Роздільна-Сортувальна»
регіональної філії Одеської залізниці виявили вантаж деревини, який ділки
планували незаконно експортувати до Румунії. Сформований залізничний
рухомий склад мав становити 56 вагонів. 29 з них прибули в пункт пропуску
«Кучурган-залізничний», а решта перебували на різних залізничних станціях
Одещини. Якісну деревину під виглядом відходів деревообробки та паливної
деревини експортували підприємці з Київщини, фальсифікувавши дані в
документах для митного огляду.

ПАЛИВНА
ДЕРЕВИНА –

це круглий ліс, що використовується для
опалення або виробництва
енергії, а також для створення деревного вугілля
та гранул.

У січні у тому ж міжнародному пункті пропуску
«Кучурган – залізничний»
на виїзд з України прибув
потяг з вантажем деревини. Під час вивчення
товаросупровідних документів та огляду заявленого вантажу міжвідомча
група з'ясувала, що серед
паливної деревини значна
частина є діловою.

ДІЛОВИЙ
КРУГЛИЙ ЛІС
На початку лютого на ділянці впс «Березове» Луцького загону, поблизу кордону, виявлено місця незаконної вирубки дерев, як на території України, так і на
території Республіки Білорусь. А також затримано п’ятьох чоловіків, які трактором
та двома гужовими підводами незаконно перевозили деревину. На одного із затриманих прикордонникам довелось одягнути кайданки, оскільки невдоволений
чоловік погрожував та спробував чинити опір. Повідомивши поліцію та представників місцевого лісгоспу про затриманих, троє з яких були без документів, прикордонники доправили їх до підрозділу для складання адміністративних протоколів.
Аналогічне правопорушення виявили поблизу кордону правоохоронці відділу
«Вилок» Мукачівського загону. На території України було винищено близько 50
дерев та вивезено в Угорщину.

(неотесана деревина, кругляк) –
частини стовбура дерева певних
розмірів і якості, які є кінцевим продуктом лісозаготівельного виробництва або використовуються як
напівфабрикати для подальшої
механічної або хімічної
переробки.

ДІЛОВА ЧИ ПАЛИВНА?

РОЗМІННА КОЛОДА
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У

країна посідає дев’яте місце в Європі за
площею лісів, шосте місце за запасами деревини та лише 35-те місце у Європі за рівнем лісистості. І хоча ліси ростуть майже на 16%
території нашої держави, цей показник на 3,9%
нижче за оптимальний, і він стрімко знижується
через масштаби вирубок. При тому, що половина
лісів України – штучно створені, а отже потребують посиленого догляду.
Ухвалення Україною мораторію на експорт необробленої деревини – наслідок політики сусідніх
держав, зокрема, аналогічні обмежувальні заходи
зробили Білорусь і Молдова. Країни Єврозони також посилили правила використання власних лісових ресурсів. Парламент України розраховував
на зупинку «сірого» вивозу деревини, що набирав
обертів з втратою державою традиційних напрямків експорту – металургійної сировини і продукції.
Однак ця заборона виявилася неефективною –
стартували незаконні схеми митного оформлення ділової деревини під виглядом паливної.
Збільшилась кількість порушень при вивезенні
із приховуванням лісу-кругляка в тих партіях, які
відвантажуються легально. Основним адресатом
незаконного морського вивезення стала Туреччина, сухопутного – суміжні країни ЄС.
Вкрите лісом Закарпаття, маючи спільний
кордон з Євросоюзом, стало одним з епіцентрів
незаконного вивезення лісу в Європу. У зв’язку
з чим влада регіону ініціювала не тільки жорсткий контроль регіонального експорту, але і
екстраординарну міру – блокування перевезень
лісу через держкордон України, в тому числі
мережею «Укрзалізниці». Судова влада Закарпаття конфіскує вагони лісу, підготовленого до
вивезення в ЄС і оформленого з порушеннями.
Резонансними стали випадки блокування тамтешніми громадськими активістами вивезення
вагонів з деревиною. Вони розповідають, що
за документами дрова перевозять за ціною 27
євро за метр кубічний, насправді – це деревина,
ціна якої сягає 70 – 100 євро, залежно від якості. Шестиметровий ліс рубають на 2-3 частини і
оформлюють як дрова. В законодавстві є багато
лазівок. Деревообробні компанії легко обходять
купу обмежень щодо ваги, довжини лісу.
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«СІРІ» РУБКИ

ПОПРИ МОРАТОРІЙ,
ОФІЦІЙНО ОБСЯГИ ВИРУБКИ ЛІСУ
НЕ ЗМЕНШУЮТЬСЯ – ЩОРІЧНО
ВИРУБУЮТЬ

20–22 МЛН

КУБОМЕТРІВ ЛІСУ.
ЕКСПЕРТИ ВВАЖАЮТЬ,
ЩО ЦЯ ЦИФРА МІНІМУМ
ВДВІЧІ ВИЩА, ТОБТО

40 МЛН.

Потяги з українським лісом щодня перетинають державний
кордон без сплати належних коштів до державної скарбниці. Які
схеми дозволяють знищувати ліс «законно»?
В умовах хронічного недофінансування лісгоспи вишукують
та використовують усі можливі лазівки в законодавстві, щоб заробити. За даними експертів, цілком незаконних рубок в Україні не так багато – близько відсотка. Більшість вирубок – «сірі».
Є поняття «сіра деревина», під якою розуміють суміш легально
і нелегально придбаної сировини. Багато малих підприємств та
ФОП користуються такою деревиною. Частина її купується офіційно на аукціонах, щоб отримати сертифікати походження, а
решта – у нелегальних заготівельників чи корумпованих лісників. Така практика розповсюджена, передусім, в лісистих областях країни. Там вирубка лісу стала народним бізнесом.
Рубки, що здійснюються лісівниками, можуть бути на 95 – 99% законні. Проте нормативи містять грубі помилки, що завдає шкоди лісу
та дозволяє довільно класифікувати деревину. Це, певна річ, створює
широкі можливості для тіньового заробітку, при цьому порушення
складно довести. Формальності дотримані, виконавець чистий перед
законом, а законодавці ніколи ні за що не відповідають.
Одна з лазівок для заробітку – санітарні рубки. За процедурою, аби призначити таку вирубку, ділянка має бути обстежена
працівниками лісгоспу. Якщо рубка суцільна, територію обстежує лісозахисна станція. Всі вони також нині перебувають на
самофінансуванні. За словами активістів, лісгосп платить лісозахисній станції за обстеження хворих ділянок лісу. І, з огляду на
нинішню ситуацію, інспектори погоджуються майже на все, що
лісгосп пропонує для рубки, бо треба десь брати кошти.
Низька зарплата спонукає й лісівників іти на хитрощі. У документах прописується, наприклад, що з ділянки повинно вийти
400 кубів лісу, але за рахунок того, що занижується висота дерева,
реально виходить 500 кубів, «зайві» 100 реалізують нелегально.
Найчастіше «сірі» оборудки втілюються у життя за наступною
схемою. Певне підприємство закуповує за готівку незаконно вирубаний ліс у лісгоспах України. Для отримання сертифікатів
про походження деревини використовуються корупційні зв'язки
в лісгоспах і фіктивні документи. За підробленими документами занижується собівартість продукції, її реальна кількість і код
товару. Після завершення процесу підключаються співробітники
інших владних структур. Надалі викрадений ліс оформлюють на
місцевих митницях та експортують європейським компаніям.
Голова Держлісагенства Христина Юшкевич зазначає, що від
тіньових оборудок у лісовій галузі держава в середньому втрачає
2,2 млрд гривень на рік. У свою чергу, народний депутат Віктор
Галасюк оприлюднив інформацію, що за останні роки з України
незаконно було вивезено лісу більше ніж на мільярд доларів. Деякі експерти зазначають, що зараз на тіньовому ринку працює
половина лісозаготівельної галузі. «Сірий» ринок лісу становить
близько 50 – 60% від загального обсягу деревини. Однак реальну
картину того, що насправді відбувається у галузі, оцінити складно, оскільки лісами керує декілька відомств. Держлісагенству належить 73%, решта, 27% лісових масивів, – Міноборони, Мінагрополітики, місцевому самоврядуванню, природним паркам тощо.
«Через те, що ми не знаємо реальної залісненості України, немає
реальних цифр заготівлі деревини у державі. Зараз вдалося запустити проект щодо єдиного електронного обліку деревини,
аби було чітко зрозуміло, хто і скільки заготовляє. Це має бути
зроблено, аби вся деревина маркувалась за єдиними правилами. Також слід запровадити єдині правила реалізації деревини
для всіх постійних лісокористувачів. Так потрібно передбачити
прозорість та вільний доступ до аукціонів з продажу деревини
та єдиний механізм роботи на них. Коли ми будемо мати і електронний облік, і загальні правила, зможемо відслідковувати, що
діється з деревиною у державі і, нарешті, припинити "дерибан"
лісу» – зазначає Юшкевич.
За даними Генпрокуратури, з початку 2016 року правоохоронні органи держави викрили 3130 злочинів проти довкілля. За
приблизними підрахунками вони спричинили майже 67 мільйонів гривень збитків, а на 2389 кубічних метрів деревини накладено арешти.

Сьогодні середня ринкова вартість одного
кубометра дуба – від 5 до 6 тисяч гривень. Сосна
коштує від 500 до 1000 грн. за куб, на незаконно зрізане дерево, певна річ, ціна нижча. Тому
на дуби та сосни без документів попит надзвичайно великий. І крадіям вигідно, і підприємці
заощаджують. За оцінками експертів зовнішньої
економічної діяльності, на експорт спрямована
левова частка українського лісу. Західні сусіди
у такий спосіб зберігають свої насадження. На
думку екологів, це добре продумана турбота про
власну флору.
В Україні ж екологічною складовою нехтують.
Попри мораторій, офіційно обсяги вирубки лісу
не зменшуються – щорічно вирубують 20–22 млн
кубометрів лісу. Експерти вважають, що ця цифра
мінімум вдвічі вища, тобто 40 млн. І хоча країна
намагається боротися з браконьєрськими рубками законним чином, але цього недостатньо, корупції ніхто не скасовував. Більшість українських
підприємств цієї галузі не пристосовані до переробки лісоматеріалів, не кажучи вже про повний
цикл виробництва. Саме це і сприяє веденню
незаконного бізнесу та масовим вирубкам лісу.
Можна тихо все експортувати, знаючи, що покарання не буде. Навіть попри мораторій, такий
вид діяльності скидається цілком вигідним для
покупців. Для них головне – експортні об’єми, а
чи законно це – питання другорядне. Виграють
від цього і підприємства: вони не витрачають
коштів на обробку, але все одно збувають матеріал. Та, перш за все, це вигідно для чиновників,
які думають не про захист природи, а про багатомільйонний прибуток, покриваючи незаконний
бізнес. Про незахищеність лісового господарства
України кажуть і у Держлісагентстві. Там погоджуються, що обсяги рубок надзвичайно великі,
та зауважують, що вдіяти поки нічого не можуть.
Через значне недофінансування неможливо ані
відновити зрубані дерева, ані забезпечити належний рівень лісової охорони.
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ОСОБЛИВІ ОБСТАВИНИ

Євросоюз, який є одним із наших найбільших
кредиторів та донорів, заявив про готовність
надати чергову фінансову допомогу Україні.
У 2015 році у рамках цієї програми наша держава отримала 600 млн євро. Однак надання
наступних кредитних траншів було призупинено до моменту ухвалення Верховною Радою
необхідних законопроектів, що стосуються
скасування заборони на експорт лісу-кругляка.
Зокрема, у 2016 році кредитних траншів від
ЄС наша країна не отримала. Причина – невідповідність мораторію зобов’язанням в рамках
СОТ та Угоди про асоціацію. ЄС виступає проти
нинішньої заборони на експорт лісу-кругляка, бо
вона є обмеженням вільної торгівлі, суперечить
міжнародним зобов'язанням в рамках Світової
організації торгівлі та Угоди про асоціацію між
ЄС та Україною. На думку європейської сторони,

прагнення української влади заборонити експорт і встановити контроль за вирубкою лісів
та продажем деревини, не мають успіху. Представництво ЄС стверджує, що неконтрольоване
вивезення деревини триває, але держава не
отримує від цього жодних прямих доходів. Безконтрольна вирубка також не припиняється. А це
має серйозні екологічні наслідки для України.
З цього приводу в ЄС пропонували скасувати
заборону на експорт лісу як таку, що не виконала свою основну функцію, а також запровадити
ефективний контроль за продажем деревини і
також виробити стратегію відновлення лісів. При
цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю
необхідну для цього допомогу.
У середині березня Єврокомісія оприлюднила остаточне рішення про надання допомоги
у 600 млн євро авансом, без ухвалення закону
про зняття експортної заборони. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс
заявив: «У випадку другого траншу умови для
його виділення були виконані. Щодо скасування заборони на експорт лісу вже є певний
прогрес – відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті. У ЄС є простір для
маневру, і коли ми бачимо значний прогрес у
всіх сферах, то питання, робота над яким триває, не може бути причиною, через яку ми б не
виділили цей транш». При цьому Домбровскіс
підкреслив, що проблема із забороною на експорт лісу-кругляка має бути вирішене в контексті третього траншу.
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Другий транш є важливим сигналом про підтримку нашої країни з боку ЄС, тому уряд України
проявляє обережність щодо перспективи зняття
мораторію. Уряд готовий дотримуватися міжнародних зобов'язань, однак висловлюється за відхід від сировинного пріоритету в лісогосподарстві. Бюджет України хронічно дефіцитний. Отже
будь-яка допомога, яка може бути використана
для фінансування потреб держави, критично важ-

лива. І заради неї влада готова піти багато на що.
Бо гроші потрібні вже зараз, і це може переважити стратегічні вигоди для країни від продовження
мораторію.
Натомість у суспільстві розгорілася дискусія
з приводу згаданої умови. Так, одні українці готові погодитися зі скасуванням мораторію, інші
ж стверджують, що за черговий кредит нам доведеться заплатити надто дорогу ціну. Коментуючи рішення щодо погодження Єврокомісією
кредиту в обмін на українську деревину, дехто
вважає це перетворенням нашої країни на сировинний придаток Європи. Існує вірогідність,
що цей кредит швидко розійдеться, ніхто і не
помітить, на що його витратять. Перспектива
спроможності нашої держави віддавати гроші,
та ще й з відсотками, видається нечіткою, тож
імовірно, що рано чи пізно нам доведеться знову йти на поступки.
Офіційні дані щодо дії мораторію показують,
що він дозволив українській деревообробній
галузі, меблевій та паперовій промисловості
показати зростання. Водночас він корисний для
економіки, енергонезалежності та екології країни. За цей час створено нові деревообробні
підприємства, розширено наявне
виробництво, залучені іноземні
інвестиції. Це свідчить про збільшення кількості робочих місць,
надходження податків, розвиток
промисловості.
Прибічники скасування мораторію стверджують, що заборона експорту лісу не дала
істотного економічного ефекту.
Мораторій не вберіг українських
лісів від варварської вирубки, не
перекрив контрабандний вивіз
необробленої деревини. А інвестиції в переробку можуть спричинити погіршення екологічної
ситуації через зростання попиту
на сировину та обсягів вирубки
лісу. До того ж збереження мораторію буде сприйнято як порушення
Угоди про асоціацію і норм СОТ, що негативно позначиться на іміджі України.
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У КОЖНОГО — СВІЙ ІНТЕРЕС

Лобіювання ЄС щодо зняття мораторію зумовлене, зокрема, потребами потужної європейської деревопереробної галузі, чиї підприємства зосереджені по зовнішньому периметру
України, у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині,
а також в Австрії, на транспортній осі Україна –
ЄС . У цих країнах існують серйозні законодавчі
обмеження на вирубку лісів, що робить експорт
вітчизняного лісу особливо актуальним, а проблему його контрабанди – вкрай гострою.
Європейському бізнесу вигідніше купувати українську сировину, а не готову продукцію,
додана вартість якої вдесятеро вища. Кубометр
деревини коштує 80 – 90 у.о., натомість середньосвітова ціна обробленої деревини значно
вища – близько 950 у.о. за умовний кубометр.
До речі, наші сусіди, поляки, які мають з нами
приблизно однакову кількість лісів, реалізують
виробів із деревини майже на 25 млрд доларів, а
ми — на 2,5 млрд. Бути сировинним придатком –
недалекоглядна позиція. Наша мета – не тільки
зупинити незаконну торгівлю. Потрібно наповнити ринок деревиною, бо в Україні слід створювати
конкурентний та якісний національний продукт.
І цей продукт повинен завойовувати міжнародні
ринки. Якщо це буде досягнуто, то питання мораторію на деревину зникне саме собою.

НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ

З огляду на необхідність допомоги від ЄС,
видаються можливими два шляхи вирішення
ситуації щодо мораторію на експорт деревини.
Один з них направлений на його збереження.
Торік у грудні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект № 5495, що вводить обмеження на внутрішнє споживання лісоматеріалів,
а також підвищує відповідальність за несанкці-
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ГРОМАДСЬКІ АКТИВІСТИ
РОЗПОВІДАЮТЬ,
ЩО ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДРОВА
ПЕРЕВОЗЯТЬ ЗА ЦІНОЮ

27 ЄВРО ЗА МЕТР КУБІЧНИЙ,
НАСПРАВДІ – ЦЕ ДЕРЕВИНА,
ЦІНА ЯКОЇ СЯГАЄ

70 – 100 ЄВРО,

ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ.
ШЕСТИМЕТРОВИЙ ЛІС РУБАЮТЬ
НА 2-3 ЧАСТИНИ
І ОФОРМЛЮЮТЬ ЯК ДРОВА.

оновані рубки лісу та незаконний експорт необробленої деревини. Згідно з проектом, на час
дії мораторію внутрішнє споживання деревини
пропонується обмежити до 20 млн кубів на рік.
Щоправда, зараз його рівень значно менший,
ніж запропонований ліміт. Один із співзасновників законопроекту Голова Комітету Верховної
Ради України з питань промислової політики
та підприємництва Віктор Галасюк стверджує,
що запровадженням мораторію на експорт необробленого лісу Україна не порушила ні своїх
зобов’язань, ні міжнародних законів. За його
словами, мораторій не дискримінує, оскільки
рівною мірою поширюється на всі країни. Він має
тимчасовий характер, безпосередньо пов’язаний з
екологічною загрозою. Це відповідає законодавству щодо можливості країн – членів СОТ зберігати природні ресурси одночасно обмежуючи
внутрішнє виробництво або вжиток. Закон пропонує ввести кримінальну відповідальність за нелегальний експорт деревини (від трьох до семи
років позбавлення волі). А за незаконну вирубку
лісу – вдвічі-тричі збільшити штрафи.
Інший варіант – законопроект про скасування мораторію. Це буде певний компроміс з Євросоюзом: ми скасовуємо мораторій на експорт
необроленої деревини, а ви фінансово допомагаєте нам навести лад у цій сфері – створити
систему моніторингу, лісового кадастру, інвентаризації лісів і контролю вирубок.
Тож суто економічне питання мораторію на
експорт лісу для нашої держави стало політичним.
І відповіді на нього можуть бути різні. Що важливіше: вдячність Європі за підтримку чи потреба
реформ та розвитку власної промисловості? Яким
би не було рішення влади, головне, щоб вона послідовно відстоювала національні інтереси.
Підготувала Тетяна ФІЛІПЕНКО
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В’ячеслав АНДРІЄНКО

У попередньому номері ми розглянули базовий алгоритм дій
у будь-якій екстремальній ситуації, пов'язаний з питанням
життєзабезпечення. На цей раз, від інструктора Міжнародного
Антитерористичного центру Спеціальної підготовки і Школи
виживання S.E.R.E.&C.S.A.R., співавтора Бойової системи виживання для підрозділів МО, МВС, СБУ, учасника бойових дій
В’ячеслава АНДРІЄНКА, дізнаємося більше про головні пріоритети виживання. А саме: необхідне аварійне спорядження, будівництво тимчасових укриттів, пошук та знезараження води,
засоби аварійної сигналізації та видобуток вогню.
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ПРІОРИТЕТИ ВИЖИВАННЯ
НАЗ

АБО АВАРІЙНЕ СПОРЯДЖЕННЯ

НАЗ розшифровується «носимий аварійний запас» або «недоторканний аварійний
запас». Такого спорядження, придатного для
всіх, не існує. На комерційному ринку представлено безліч наборів, що здебільшого
потребують значного доопрацювання. Тим
більше, вони всі запаковані, і ви не можете дослідити їхній зміст перед купівлею. Натомість
з подивом дізнаєтеся, що та річ, яку виробник
називає ножем, насправді являє собою лезо
для бритви чи скальпель. Дріт для капкана –
це два шнурки, а сигнальне дзеркало – лише
шматок фольги. Тож краще збирати НАЗ власноруч і бажано зі звичних речей.
Отже, засоби надання першої медичної
допомоги – найголовніше, що має бути у вашому наборі виживання. Обов’язково треба
мати сильне знеболювальне і травматичний
пакет. Медичні препарати краще тримати у
невеликому підсумку, що дозволяє переносити їх зовні на рюкзаку і на поясному ремені. Для більшої герметизації вмісту аптечки
підійдуть пакети із застібкою Zip-Lock.
Далі засоби для тимчасового укриття. Вони
можуть бути штатні – пончо, плащ палатка, тент,
рятівне ізотермічне покривало. А також підручні зразки. Наприклад, з великого пакета для
сміття ємністю 120-200 л та армованого скотчу
ви зможете зробити якісне укриття чи спальний мішок. Як? Засовуємо один пакет в інший,
робимо дірки у тому, що всередині, проміжки
заповнюємо сухим листям, ганчірками тощо.
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Таким чином, утворюється повітряний прошарок, який зберігає тепло.
Для будівництва укриттів ще необхідний
запас паракорду. Це міцний нейлоновий шнур
діаметром 4 мм. Він складається з семи окремих нейлонових ниток. Якщо у вас браслет з
паракорду, якісно зроблений, тоді це додаткові
4,5 м міцного шнура, який можна розпустити
на сім частин. Він знадобиться для виготовлення пасток (мисливство, рибалка), здобування
води, може застосовуватися для ремонту одягу,
взуття, спорядження. Універсальна річ.

Далі слід покласти до аварійного запасу таблетки для знезараження води (одна таблетка
2 г – 1 л води), а також додаткові резервуари.
Можна використати ті ж пакети для сміття чи
пакети Zip-Lock. Знезаражувати воду можна
також марганцівкою, йодом, золою. Найпростіший та найдавніший спосіб – кип'ятіння. Не
забуваємо і про фільтрацію, якою ми усуваємо
все, що у воді плаває, а знезараженням те, що
в ній живе. Це дуже важливо.
Наступні прості інструменти, які можуть
знадобитися – ніж і безпечні засоби сигналізації. Якісний ніж повинен витримувати
удари середньої сили дерев'яним брусом
і залишатися без пошкоджень. Водночас
він має бути досить тонким, щоб було зручно обробляти м'ясо, різати продукти, мотузки і шкіру. У якості засобу сигналізації
обов’язково має бути сигнальне дзеркало,
яке дає направлене світло. У сонячну погоду його помітно у радіусі 25 км. Також це
можуть бути штатні мортирки (насадки) для
запуску сигнальних ракет, ліхтарик, бажано
зі змінними світофільтрами. Синій – для
прихованого пересування, червоний – для
подачі сигналу лиха (шість сигналів протягом хвилини). Аби він краще розсіювався,
існують напівпрозорі фляги. Коли вставляєте у них ліхтарик з увімкненим режимом
SOS, сигнал розповсюджуються не тільки,
куди направити, але і навкруги. Проте якщо
ви ухиляєтесь на території противника і не
хочете потрапити у полон, тоді жодних аварійних сигналів використовувати не можна.
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Наступне, що можемо покласти у НАЗ – це
невеликий набір для рибалки (ліску, грузила,
пару гачків) і декілька висококалорійних батончиків. Я використовую брикет з морського
раціону фінського виробництва Seven Oceans.
В одному батончику міститься 500 ккал, він невеликий, зберігається близько п’яти років, тому
що герметично запакований і мало важить.
Морський раціон, на мою думку, доречніший
за інші. На 500 ккал людина може день прожити, навіть при серйозних навантаженнях.
НАЗ має обов’язково бути ешелований.
Найнеобхідніше – засоби навігації, орієнтування, сигналізації і вода можуть бути першим
ешелоном і розміщені у кишенях. Менш важливі речі можна покласти у рюкзак. Зовсім не
зайвим буде довідник або посібник з виживання, надання невідкладної медичної допомоги.

УКРИТТЯ

Далі кладемо засоби для видобутку вогню.
Огниво (пристосування для отримання іскор),
яке активно використовувалося в побуті ще
до появи сірників. Сучасний світ схиляється до
кресала (напилок з дрібною насічкою з фероцерію – металевий сплав, який містить залізо,
кремній і рідкоземельні елементи), як засобу
видобутку іскор з огнива. Його переваги перед
такими засобами здобування вогню як сірники
і запальничка очевидні. Воно працює у вологу
погоду та вітер, не замерзає, не ламке, не потребує заправки, не псується з часом, залежно
від розміру, має ресурс від сотень до декількох
тисяч застосувань. Температура іскор близько
3 тис. градусів. Головний недолік – виробляє
вогонь не одразу, а спочатку видає тільки іскри.
Тому правильно зібраний набір виживання
включає як мінімум два дублюючих один одного засоби для видобутку вогню. Наприклад,
основне – сірники або запальничка, а кресало
будь-якого виду – в якості запасного.
Крім того, підпалити трут (будь-який матеріал,
здатний до негайного займання або тління при
попаданні на нього іскор), можна і лінзою, розміщеною на компасі чи на оптичних засобах
спостереження розвідки. Проте без сонячних
променів та у вологу погоду ви такого не зробите.
Головна умова – трут з будь-якого матеріалу
має бути сухим. Тому зберігати його краще у
герметичній упаковці. Бажано подбати про це
заздалегідь.
Я використовую звичайний косметичний ватний диск. Розділяю його навпіл, всередині мажу
вазеліном, назад склеюю й кладу у герметичний
пакет. Можна робити те саме, тільки занурити
ватний диск у віск і не забути просушити. При
розламуванні ворсиста структура зберігається
і легко займається від іскри, горить 20 хвилин
великим вогнем, не розповсюджується на навколишнє середовище, захищає ватний диск від
промокання. Вазеліновий – горить 3-5 хвилин.
Вогонь – не основне, що допоможе при
ухиленні від противника. Проте це пріоритет у
зимову погоду, чи коли ви намокли.
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Порядок та особливості будівництва сховищ заслуговують на окрему багатогодинну
лекцію. У мережі Інтернет є безліч посібників
та статей на цю тему. Розповім лише загальні
принципи та вимоги, які можуть знадобитися.
Ночівлі при низьких температурах у неграмотно побудованому укритті можуть спричинити важкі наслідки для здоров'я, в тому числі
незворотні. Тому досвід їх спорудження та облаштування бажано придбати заздалегідь, на
практичних тренуваннях.
Для кожної місцевості існують свої, специфічні типи сховищ. Однак є кілька загальних
принципів, які обов'язково слід мати на увазі
в екстремальній ситуації.
Якщо негода застала вас зненацька, або ви
поранені чи виснажені, вам підійде будь-яке
природнє укриття. Наприклад, можна використати заглибину в землі, по можливості звівши
навколо неї стінку з ґрунту і каменів.
У низинах і долинах, незалежно від клімату, взагалі завжди трохи холодніше, ніж на
височинах, тому що холодне повітря важче. У
холодну погоду намагайтеся побудувати свій
притулок на сонці, якщо воно з’являється над

НАЗ МАЄ ОБОВ’ЯЗКОВО БУТИ ЕШЕЛОВАНИЙ.
НАЙНЕОБХІДНІШЕ – ЗАСОБИ НАВІГАЦІЇ, ОРІЄНТУВАННЯ,
СИГНАЛІЗАЦІЇ І ВОДА МОЖУТЬ БУТИ ПЕРШИМ
ЕШЕЛОНОМ І РОЗМІЩЕНІ У КИШЕНЯХ. МЕНШ
ВАЖЛИВІ РЕЧІ МОЖНА ПОКЛАСТИ У РЮКЗАК.

горизонтом, і використати при цьому максимально доступну кількість теплоізоляційного
матеріалу.
Не будуйте укриття поруч зі стоячими водоймами – вони привертають комарів, ос, бджіл
і шершнів. Уважно прослідкуйте, щоб навколо
не було мурашників. Бійтеся також сухих мертвих дерев – це джерело небезпеки. По-перше,
можуть обвалитися, по-друге, у трухлявих деревах мешкають маленькі неприємні сусіди.
Природні укриття, якими можна скористатися: стовбури повалених дерев, ґрунтові заглиблення, розколини і ями, товсті стовбури,
невеликі валуни і камені, печери.
Зберігайте укриття сухим, прокопайте навколо нього дренажну канавку. Забезпечте
тимчасове житло вентиляцією, якщо збираєтеся розпалити там вогнище і приготувати їжу.
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ВОДА

Якщо ваше тіло сигналізує, що йому потрібна
вода, це означає, що зневоднення досягло вже
значної міри. Щоб не допустити цього, пийте
ще до того, як почнете відчувати сильну спрагу.
Якщо ваше тіло втратить 15% води, ви загинете.
І навіть якщо набагато менше, ваша здатність
правильно реагувати на те, що відбувається,
сильно знизиться. Бійці не повинні дозволяти
собі втратити здатність тверезо мислити. Сильне
зневоднення – це урок, який двічі не повторюють. Проте щоб втамувати спрагу, треба спочатку знайти воду, а потім, і це не менш важливо,
зробити її придатною для пиття.
Щоб знайти воду на природі, завжди йдіть
на низину та звертайте увагу на густі зарості
чи темні ділянки, які виділяються на ландшафті
місцевості.

Джерела з чистою проточною водою. Однак якщо водне джерело добре відоме місцевим, можливо, вони не забажають ділитися з
чужими. Проте можна спробувати пошукати в
лісі незаймане джерельце. Якщо вам вдалося
таке знайти, переконайтеся, що поряд немає
звалищ сміття. Тоді можете не перейматися
тим, чи вода забруднена.
Озера, ставки та інші водойми – теж варіант, але не ідеальний. Вода в них не проточна
або застоюється, що підвищує ризик наявності
в ній бактерій чи мікроорганізмів.
Сніг та лід – у зимовий період це найбільш
доступне джерело безпечної чистої, питної
води. Тільки не варто його їсти, бо так ви знижуєте температуру власного тіла та ризикуєте
захворіти. Найкраще пити талу воду, але перед
вживанням її все одно рекомендується додатково очистити. Спробуйте знайти чистий білий
сніг. Щоб правильно розтопити, покладіть його
у посуд з водою на саме дно та нагрівайте, поступово додаючи новий сніг до талого.
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актуально
Дощова вода. Для того, щоб зібрати дощову
воду, розкладіть на землі посуд, казанок, навіть
поліетиленовий пакет можна натягнути між
гіллям і покласти в центр камінець, щоб туди
стікала вода.
Роса. Щоб зібрати росу, знадобиться чистий рушник чи тканина. Рано вранці вийдіть
на луг чи галявину, проведіть рушником по
траві, щоб зібрати вологу, а потім викрутіть
його у посудину.
Конденсат. Є кілька варіантів зібрати конденсовану воду і для цього вам знову знадобиться поліетиленовий пакет. Однак цей
спосіб займає мінімум три-чотири години.
У небезпечній зоні не затримуйтеся, щоб зібрати воду з конденсатора. Швидкість – запорука виживання!
Перший варіант. Конденсат з гілля дерев чи
кущів. Запхайте гілля дерева у пакет, слідкуючи за тим, щоб він був щільно закритий. Вода
з гілок випариться та збереться на дні пакета.
Однак не можна збирати конденсат з отруйних
рослин.

актуально
ПОЖИВА

Організація харчування в надзвичайних
умовах не менш важлива проблема, ніж укриття, але не така значна, як забезпечення водою.
Видобуток і збереження їжі в умовах виживання – справа не з легких. Як закінчиться аварійний запас, доведеться їсти дикорослі рослини, плоди і навіть нетрадиційну їжу (комахи,
черв’яки, змії), а також слід врахувати знання та
навички з полювання та риболовлі.
За винятком ягід і фруктів, всі інші види їжі
повинні пройти термообробку перед споживанням. У військовослужбовців провідних західних
країн існують відповідні підручники, в яких пояснюються принципи виживання у дикій природі, способи приготування їжі з диких рослин
та чіткий план пошуку й очищення води. Наприклад, книги «Армійській ілюстрований посібник
їстівних диких рослин» (The illustrated guide
to edible wild plants, department of the army),
«Армія США, виживання у полі» (US Army Field
Survival) редагуються ще й і для цивільних.

ЯКЩО ВАШЕ ТІЛО СИГНАЛІЗУЄ, ЩО ЙОМУ ПОТРІБНА
ВОДА, ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ЗНЕВОДНЕННЯ ДОСЯГЛО ВЖЕ
ЗНАЧНОЇ МІРИ. ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ ЦЬОГО, ПИЙТЕ ЩЕ
ДО ТОГО, ЯК ПОЧНЕТЕ ВІДЧУВАТИ СИЛЬНУ СПРАГУ.
ЯКЩО ВАШЕ ТІЛО ВТРАТИТЬ 15% ВОДИ, ВИ ЗАГИНЕТЕ.

ВОГОНЬ

Ділянку землі під вогнище по можливості
необхідно розчистити і прибрати з неї всі зайві
предмети. Місце має бути рівним або з невеликим поглибленням. Якщо вогнище розпалювати
на горючій платформі, це може бути торфовище, дерев'яна підлога або настил над водою чи
гілках дерев. Подібну площу варто засипати шаром землі, дерну, піску, а краще глини.
Вогонь для обігріву, сушіння одягу, взуття та
спорядження не повинен бути дуже великим,
бо обпече. Прогріватися необхідно рівномірно,
повертатися до полум’я різними частинами тіла,
а з тіньової сторони кутатися. На голій землі
лежати і сидіти не бажано, використовуйте підстилку з гілок або настил з колод і палиць.
Про те, чим розпалювати вогнище ми говорили у частині про спорядження. Тепер розповім про необхідне паливо. Йдеться про матеріали, які легко спалахують: берест, соснові
шишки, папороть-орляк, пусте пташине гніздо.
Деякі пропонують використовувати сухе листя,
проте вони тільки тліють, а не горять.
Одним з найкращих матеріалів для розпалювання вогню є соснова смола. Це щось
на зразок соку, який можна знайти під корою. Смола часто сочиться із пошкоджених ділянок стовбура.
Якщо поблизу багато
повалених соснових
гілок, розрубайте
вузлове місце, і ви
побачите просочену смолою деревину.

Другий конденсатор можна змайструвати з підручних матеріалів. Викопайте глибоку
яму (~50 см) та покладіть на дно посуду, у який
буде збиратися вода. Накидайте у яму листя чи
трави. Всю конструкцію закрийте зверху поліетиленовим пакетом, його краї зафіксуйте
камінням, ще один покладіть в центр над посудом, куди стікатиме вода.
Якщо ви все ж таки зібрали воду, не забудьте про її очищення та фільтрацію. Без наявних
знезаражувальних таблеток воду необхідно
кип’ятити мінімум хвилину.
Найпростіший фільтр – порожня консервна
банка або пластикова пляшка з двома-трьома
невеликими отворами, пробитими у днищі,
та на дві третини заповнена дрібним піском.
На дно банки або шийки пляшки попередньо
вкладається шматок тканини. Вода заливається
зверху і, пройшовши крізь шар піску, випливає
через отвори. Для більшої надійності фільтрацію необхідно повторити.
А якщо банку або пластикову пляшку заповнити розбитим на дрібні шматочки вугіллям,
узятим з прогорілого багаття, то вийде більш
технологічний фільтр.
Також у польових умовах для знезараження
та дезінфекції води можна використовувати
листя ромашки, чистотілу, брусниці, малини
або звіробою.
Мінерал кремній володіє значними бактерицидними властивостями. Кремнієва вода готується дуже просто: потрібно опустити кремній
в резервуар з сирою або кип'яченою водою і
зберігати його там, з розрахунку 1-3 г кремнію
на 1 літр води. Непоганим дезінфікуючим засобом вважається срібло. Проте воно може бути
доречно тільки з метою збереження початково
чистої води для її тривалого зберігання.
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МЕДИЧНИЙ АСПЕКТ

Мєшкова Ганна Миколаївна, дитина Другої світової війни, переселенка з Донбасу, ділиться своїми знаннями дикої природи.
– Після війни, у нашому селі не було ні ліків, ні їжі. Використовували все, чим допомагала
матінка-природа. Одного дня мама поранила ногу, поріз довго не загоювався. Їй ставало
все гірше. Мій брат почув від людей про цілющі властивості березової золи.
Столову ложку попелу потрібно змішати з такою ж кількістю сметани, вершками чи свинячим жиром. Після
чого бинт або марлю прикласти до рани, намастити зверху готовою сумішшю і перев’язати теплою тканиною.
Завдяки цьому рецептові мамі одразу ж стало легше. Після того випадку я поцікавилася властивостями берези і була вражена. Це справжнє рятівне дерево.
З листя можна робити животворні компреси. Для цього обдати їх гарячою водою і прикласти до хворого місця, закутати теплою тканиною на 30 – 40 хвилин. Вони заберуть весь негатив і настане полегшення. До речі,
березовий дьоготь з кори має антистресові властивості.
Розповім коротко ще й про інші корисні рослини, зокрема, які ростуть на Донбасі. З гілок та плодів вишні
можна заварювати чай. Він допомагає позбавитись від втоми у ногах. Чай з бузини лікує кашель, очищає легені, допомагає позбутися бронхіту. Листя всім відомого подорожника прикладають до рани, також він лікує
суттєві забої. Корінь пирію корисно заварювати під час набряклості кінцівок.
Полинь у народі називають Божим деревом. І не варто звертати увагу на його різкий запах. Якщо щіпку сухого
полину їсти кожен ранок – будь-які паразити в організмі загинуть.
Гарбузова м’якоть багата на вітаміни та мінерали, виводить з організму токсини. Застосовують її і для компресів при опіках, нагноєннях, екземах. На трофічні виразки потрібно регулярно накладати суміш тертої свіжої
моркви та гарбуза. Рани обов'язково затягнуться.
Крім того, сухі хвостики гарбуза заварюють чи перемелюють на самокрутки при зубному болю або набряках.
До речі, великий вміст фтору дозволяє запобігти карієсу.
Ніколи не використовуйте для розпалювання
вогню газ, бензин або метан – це небезпечно.
Найкращими дровами є гілки берези, кедра,
кипариса, ялинки, падуба і тиса. Тут корисно
розрізняти породи дерев. Як, наприклад, розпізнати, чи загориться гілка? Потрібно вдарити
по ній, і якщо пролунає тріск – вона суха і буде
добре горіти. Якщо ж гілка згинається або не
тріщить – вона сира зсередини або ще жива і
для розпалювання вогню не підходить.
Там, де деревини мало або немає взагалі,
необхідно знайти інші види палива. Ваш ватний диск з аварійного спорядження тут знадобиться. Також це може бути послід тварин який
можна змішувати з травою, мохом і листям, і
звісно торф. Він м'яко пружинить під ногами
поблизу болота, має чорний або темний і пористий вигляд. Легко ріжеться ножем.
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До речі, не викидайте недогарки свічки і
шматочки парафіну, що впали з неї. Розтопіть
їх в консервній банці без кришки, встромивши в розплавлений парафін шматочок мотузки. Дайте воску охолонути, і у вас з'явиться
ще один засіб для освітлення який, можливо,
врятує вам життя.
Пам’ятайте! У будь-якій критичній ситуації цінуйте прості речі, будьте позитивними,
сильними та винахідливими.
У наступному номері читайте про орієнтування та навігацію, розробку плану місцевості методом «SAFE», маскування й пересування на ворожій території, а також дії за
планом ухилення «ЕРА».
Спілкувалася

Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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Журнал «Кордон»

Фото Вадима МОСТЕПАНЮКА
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мандри

мандри

ВІДКРИТИЙ
СВІТ
З ВІЗОЮ ЧИ БЕЗ
Мандри... Це те, без чого неможливо відчути радість життя, усвідомити неосяжність та розмаїття світу.
Як часто хочеться опинитися подалі від буденності і відвідати інші краї. Помилуватися північним сяйвом
у Норвегії, поплавати з рожевими дельфінами в Амазонці, випити кави у затишній кав’ярні на Монмартрі,
побачити зміну варти біля Букінгемського палацу... Більшість вважають ці мрії недосяжними. Адже перед
поїздкою за кордон постає безліч питань, здатних зупинити рішучий порив до подорожі. Де дістати кошти,
як отримати візу, забронювати готель, який транспорт обрати і багато-багато інших. Легко розгубитися. А
між іншим, не все так складно, якщо діяти наполегливо і крок за кроком.
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Здається, що одна з найскладніших сходинок до мети – закордонна
віза. Часто епопея з отримання візи
стає найбільш «яскравим» враженням
від країни в цілому. І справа навіть не
в тому, що потрібно кіпу документів
підготувати, зробити це правильно, а
найголовніше – вчасно. Найбільш неприємно, що у кожному консульстві
охочі виїхати за кордон – туристом чи
на роботу – змушені постійно виправдовуватися. Доводити, що вони не потенційні нелегали. Звичайно, для цього
є причини, однак через це процедура
не стає менш принизливою для чесних
громадян. Водночас, у світі 193 країни,
і з них 41 вже має з Україною безвізовий режим. Крім того, у 26 країнах
віза оформлюється безпосередньо на
кордоні, а ще 28 держав дозволяють
електрону авторизацію, тобто виготовлення візи заздалегідь без відвідування консульства. Таким чином, побачити
світ можна і без формальностей з документами. Однак, якщо вашою мрією
є саме країни Європи чи інші держави,
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які вимагають візу, то є два шляхи: довіритися фахівцям туристичного бізнесу,
або ж вивчити питання самостійно.
В ОЧІКУВАННІ БЕЗВІЗУ
Наразі Україна чекає на отримання
безвізового режиму з Європою. Тож
аби потрапити до країн Шенгенської
зони українцям поки що необхідно
пройти кропіткий шлях підготовки документів на візу.
До країн Шенгенської угоди входять: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія,
Голландія, Ісландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Німеччина, Норвегія,
Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Швеція, Угорщина,
Італія. Крім того, Шенгенська зона – не
весь світ, тож навіть після введення безвізового режиму корисно зорієнтуватися у візових питаннях.
Перелік необхідних документів слід
ретельно вивчити на сторінці консульства визначеної країни. Загалом, це
передбачає підтвердження особи, мети

поїздки, наміру повернення, наявності
коштів та страховки. Консул може попросити надати додаткову інформацію.
У цьому випадку варто чітко виконувати такі вимоги.
Існує чимало нюансів, про які часто забувають. Наприклад, багато країн вимагають, щоб до закінчення дії закордонного
паспорта було не менше шести місяців і
паспорт містив одну або дві чисті сторінки. Найчастіше причиною відмови у видачі візи стає неповний перелік документів.
Серед інших: порушення візових правил
(наприклад, віза в одну країну, а поїздка
в іншу, або порушення терміну візи), непереконливі докази платоспроможності,
сумніви щодо надійності зв’язку з Україною, а звідси – підозра у спробі нелегальної міграції. Трапляються відмови і через
примхи консульства, однак після повторної подачі документів – візи все ж відкривають. На жаль, через значну кількість
осіб, які виїжджають за кордон і не повертаються, українцям нерідко відмовляють у
видачі візи. Однак, порівняно з минулими
роками, статистика відмов зменушується.
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Суттєвим результатом застосування
«посиленої» Угоди про спрощення
оформлення віз, чинної з 1 липня 2013
року, стало збільшення кількості виданих багаторазових віз строком дії від
1 до 5 років. У 2016 році частка таких
віз, оформлених українцям, досягла
59,9%, порівняно з 56,8% – у 2015 та
52,4% – 2014. Між іншим, кожна третя Шенгенська віза у 2013-2016 роках
була видана українцям безоплатно.
Чимало громадян може отримати багаторазову або безкоштовну візу, так би
мовити, на пільгових умовах. Якщо Ви,
скажімо, відвідуєте близьких родичів,
які мешкають в ЄС, студент, пенсіонер,
журналіст.
При тому, що країнами Шенгенської
угоди громадянам України більше половини оформлених віз видається терміном понад рік, у 2015 році збільшилася кількість виданих багаторазових

мандри
віз державами-членами ЄС. Багаторазові візи, видані консульськими установами Литви становили 78%, Нідерландів – 82%, Польщі – близько 76%,
Угорщини – 61%.
Згідно з оприлюдненою Держдепартаментом США інформацією, громадянам України у 2015 році було
оформлено 77 203 не імміграційних
віз, тобто на 22,6% більше порівняно з
2014 роком.
У свою чергу консульсько-правовий
відділ Посольства ФРН повідомив, що
оформлення віз громадянам України
зростає з кожним роком. За даними
німецької сторони, ФРН посідає третє
місце за кількістю виданих українцям
віз (близько 100 тисяч у 2015 році)
після Польщі та Угорщини. Зокрема, у
2016 році кількість оформлених українцям туристичних віз до Німеччини
збільшилася на 80%. Натомість Польща лишається лідером серед візових

Оформлення віз громадянам
України зростає з кожним роком.
За даними німецької сторони,
ФРН посідає третє місце
за кількістю виданих українцям
віз після Польщі та Угорщини.
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ОЛЕНА АНОХІНА
Ми подавали документи безпосередньо до консульства США.
Коштує це не дешево, візовий
збір становить 160 доларів. До
цього я була за кордоном лише
один раз у Лівані. До цієї країни
не потрібно оформлення візи,
штамп ставлять безпосередньо в аеропорту. Практично, я
зверталася по американську візу
з чистим паспортом. Думала, що
мені відмовлять. У мене кримська прописка, я у цивільному
шлюбі, офіційно не працюю і не
навчаюсь. Тобто варіант критичний. Однак я подавала документи разом з цивільним чоловіком. Документи ми готували,
орієнтуючись на інформацію на
сторінці консульства США, анкета на сайті дуже велика, тридцять запитань. Краще заповнити
одразу протягом дня. Ми подали
обидві анкети разом, і за два
тижні нас запросили на співбесіду. На всі відповіді працівників
консульства я відповідала чітко,
що мета подорожі – туризм – як,
власне, і було. І в документах
було вказано – туризм. Під час
розмови в консульстві нам повідомили, що все нормально.
А за пару тижнів повернули
паспорти – ми отримали візу на
10 років.
Проте я знаю, що не всім так
щастить, бо слід буди дуже уважним. Наприклад, мій знайомий в
анкеті написав, що їде по роботі, а на співбесіді сказав, що він
турист. І йому одразу відмовили.
Адже обов’язок працівників
консульства – все відслідкувати
і перевіряти. Тож потрібно бути
послідовним і уважним на кожному етапі подачі документів.
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країн, куди прямують українці. Польські
консульства в Україні упродовж 2015
року видали українцям майже 930 тис.
віз, що на 97 тис. більше ніж в 2014 році.
За даними Держприкордонслужби України, кількість в’їздів українців до Польщі у
2015 році становить 9,52 млн осіб.
ДЖЕРЕЛО СУМНІВІВ
Відмова у видачі візи – лише одна з
проблем, про які говорять українські
туристи. Натомість є складніші випадки.
Зокрема, видача візи на інший термін,
або вимога надати додаткові документи, необхідність забезпечення коштів
на банківському рахунку. Такі нюанси
справляють прикре враження, коли ви
обмежені у часі, розраховуєте на отримання візи у певний день і затримка загрожує зривом поїздки. Складно пода-
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ТИПИ ВІЗ:

аеропортна (тип А) – дає право перебувати в межах транзитної
території аеропорту (тобто без права виходу за її межі);
транзитна (тип В) – дає право транзитного проїзду по території
країни (до 5 днів);
короткострокова (тип C) – дозволяє перебувати в країні, яка видала
візу, протягом визначеного терміну (строк перебування не перевищує
90 днів протягом 180 днів з дати першого
в’їзду), зокрема це Шенгенська віза;
національна (тип D) – довгострокова віза, що дає право
перебувати тільки на території
країни, що видала таку візу.
Надає право транзитного
проїзду по території інших
країн Євросоюзу та право
перебувати у країнах зони
Шенген до 3 місяців на півроку (максимум 90/365).
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ІГОР ПЕЧЕНИЙ

ти додаткові довідки в той самий день,
якщо людина приїхала з іншого міста,
втрачається час і додаткові кошти. Боячись заплутатися в умовах і вимогах ми
часто довіряємося посередникові, чи завжди це спрацьовує? Слід розуміти, що
у будь-якій установі працюють такі самі
люди, тож і тут людський фактор часто

«виправдовує» помилки і затримки. Досвідчені мандрівники радять звертатися або безпосередньо до консульства
країни-призначення, або мандрувати в
країну, куди не потрібна віза.
Так, численні агенції з організації подання віз добре знаються на всіх особливостях. Проте посередницькі послуги

Нині індивідуальний туризм
набуває популярності, відкритий
інформаційний простір і такі
можливості як коучсерфінг, лоукостери,
BlaBlaCar, дозволяють подорожувати
легко і не обтяжливо для гаманця.

Вже не вперше я маю їхати у
ділових справах до Іраку, однак
цього разу ситуація з візою
ускладнює мою роботу. Я чекаю
на візу вже понад три місяці,
хоча їду вже вкотре, маю офіційне запрошення і звернувся
за бізнес-візою на рік. На жаль,
я не знаюся на тонкощах візових центрів і консульств, тому
доручив це обізнаним людям
і доводиться просто чекати.
Документи подано до візового
центру у Багдаді і наразі ніякої
інформації звідти на надходить.
Зрозуміло, що Ірак – мусульманська країна, досить закрита для
відвідування, зі своїми особливостями. Наприклад, минулого
разу виявилося, що для в’їзду
в країну потрібно здати аналіз
крові, аби довести, що я не привіз СНІД. Однак, побачивши, що
про дотримання правил гігієни
тут не йдеться, я відмовився від
процедури. З транспортом теж
не все благополучно, під час
попередньої поїздки авіаперевізник просто загубив мій багаж.
Добре, що згодом його знайшли
і повернули, виявилося, що
валізи чомусь полетіли у Париж,
а я у Багдад.

У СВІТІ ЗАВЖ ДИ НЕСПОКІЙНО, тому у деяких державах краще мати при собі автомат, ніж фотоапарат. Завжди будуть країни, які в тій чи іншій мірі відвідувати
небезпечно. Нині це Сомалі, Сирія, Конго, Ємен, Ірак, Пакистан, Афганістан, Сектор
Газа, Зімбабве, Ефіопія, Нігерія.
Ціла низка країн практично недоступна для мандрівника, настільки складно
туди отримати візу. Зокрема, це Ангола, Бутан, Лівія, Саудівська Аравія, Північна
Корея, складно потрапити в Алжир, Туркменістан та Ірак.
Не так давно в Іраку закінчилася війна, однак країна не стала безпечнішою. Офіційно для поїздок в Ірак громадянам України необхідна віза. Для її отримання слід
подати такий самий пакет документів, як і в консульства інших країн. Однак на практиці візові правила змінюються досить часто, тому завжди слід консультуватися в посольстві перед початком поїздки. У цілому, отримання
іракської візи самостійними туристами практично неможливе, та й категорично не рекомендовано МЗС України
через вкрай небезпечну обстановку в країні.
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ОЛЕКСАНДРА РІКАН

коштують не дешево. Загалом заплатити доведеться дві
суми: візовий (консульський) збір і сервісний збір візового центру. До речі, у разі відмови – кошти не повертаються. Якщо на проживанні, транспортних видатках можна економити, то сплатити за візу доведеться і не мало.
Віза в країни Шенгенської зони коштує 35 євро. Для порівняння: за одноразову візу в Таїланд сплачується $70,
США – 160$, Австралію – 137 австралійських доларів.
Насправді, все робити самостійно вигідніше ще з
однієї причини. Ви володітимете усією інформацією
щодо поїздки. І у разі потреби, наприклад, спілкуючись
з іноземним прикордонником, зможете відповісти на
всі запитання. В іншому разі існує небезпека неочікуваного повернення додому. Скажімо, ваші документи
при виїзді на роботу за кордон готує агенція з працевлаштування, тобто ви не знаєте, наскільки ретельно все
виконано. А не маючи точної інформації щодо власної
подорожі, у вас є ризик повернутися просто з кордону.
Наприклад, по приїзді прикордонник може поцікавитися метою подорожі, адресою проживання, прізвищем
керівника, у якого працюватимете. Якщо ви впевнено
не надасте відповіді – візу скасують.
Політичні перипетії також почасти впливають на
долю туриста. Так, за наявності у закордонному паспорті будь-яких відміток Ізраїлю, а також у випадках, коли з
штампів у паспорті зрозуміло, що його власник відвідував цю країну, йому буде заборонено в’їзд до Сирії, Ірану, Лівану, Кувейту, Саудівської Аравії, Лівії, Малайзії та
Пакистану. Країни Перської затоки (Об’єднані Арабські
Емірати, Катар, Бахрейн, Ємен) формально підтримують
«паспортну війну» з Ізраїлем, але на практиці випадки
відмови у в’їзді трапляються не часто.
Однак, якщо з візою не складається, не поспішайте відмовлятися від подорожей. Адже чимало цікавих
країн з неповторним колоритом і безвізовим режимом
чекають на туристів. Нині індивідуальний туризм набуває популярності, відкритий інформаційний простір
і такі можливості як коучсерфінг, лоукостери, BlaBlaCar,
дозволяють подорожувати легко і не обтяжливо для гаманця. Тож, українці прагнуть частіше збирати валізу і
знайомитися з далекими країнами.
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У мене неоднозначне
ставлення до візового центру.
У минулому році вони нам
добре пошарпали нерви. А
все тому, що список, згідно
з яким потрібно зібрати
пакет документів, дуже
підступний. Найголовніше
правило – подавати все!
Навіть якщо написано або\
або, подавайте всі «або»,
щоб уникнути проблем.
Деякі документи оператори
просто не розуміють, бо
звикли працювати шаблонно.
А якщо є з чого вибрати,
то шанс отримати відмову
зменшується.
Можна звернутися
безпосередньо в консульство,
економлячи кошти візового
збору, але, як правило, ви не
знайдете зручних дат. Щоб
подаватися через консульство,
потрібно планувати поїздку
місяці за три. Так, на початку
січня, крайня дата запису в
консульство була доступною
на 20 лютого.
Цього разу ми
переконалися, що платити
збір за послуги центру, слід
тільки після того як зберете
всі документи. Тут була
наша помилка. Ми оплатили
візовий збір і почали збирати
документи. Думали, що
зможемо призначити зручний
час і поки готували пакет
документів.
Виявилося, що за новою
системою немає можливості
самостійно записатися. Після
того як ви сплатили збір, на
наступний день подзвонить
оператор центру і запропонує

дату і час, як правило, це буде
через три дні після оплати.
Якщо ви відмовитеся, то
перезаписатися зможете
тільки через сім днів і тільки
на запропонований час. Якщо
відмовитеся вдруге – код
анулюється. Після цього ви
можете написати заяву про
поверненням грошей, що
відбувається протягом трьох
місяців.
Отримавши такий
дзвіночок, я була ошелешена,
адже ми все спланували,
але не оплачували готель.
А виписки з банку і
запрошення з готелів –
це дуже важливо. Добре,
що у нас на весь термін
перебування один готель,
і господар швидко відповів.
Минулого разу ми так і не
дочекалися запрошень
і ліпили їх самі. Виписка
з банківського рахунку,
що за готель сплачено, – один
з обов’язкових документів.
А ще скріни переписки
з готелями.
До цього у мене було дві
одноразові візи, словацька
та польська. Ми розраховували
на мультивізу. У підсумку мені
дали на два роки, чоловікові –
на рік, хоча у нього послужний
список з віз набагато більше.
Звичайно, мабуть, у таких
правилах є свої плюси,
наприклад, відсутність черги.
Однак такі короткі терміни
між реєстрацією і датою
подачі документів, тим більше
з такими жорсткими умовами
надто ускладнюють процес
і змушують понервувати.
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Проте якщо зібрати максимально повний перелік документів, все
буде в порядку. Важливо робити це, спираючись на дані офіційного
сайту консульства або головного візового центру цього консульства.
Адже є багато сумнівних посередників.
– У разі відмови можна звернутися повторно і як швидко?
Звичайно, відмова не є остаточною. Формулювання звучить
приблизно так: на цей момент, за наявних обставин і при поданому переліку документів вам відмовлено у видачі візи. І обов’язково
вказана причина, зараз консульства зобов’язані пояснити відмову.
Найчастіше це недостатнє укорінення в державі – такий привід використовують при відмові усі консульства. Тобто вони не вірять, що
ви повернетеся на батьківщину. Якщо немає обов’язкового попереднього запису, то можна хоч і наступного дня подати документи
повторно. Деякі консульства попереджають, що подати документи
знову можна тільки через три дні. Однак попередньо слід проаналізувати, де в пакеті документів можлива помилка, що недостатньо
висвітлено, доповнити пакет і пробувати знову.
– Дійсно існує проблема з польським Шенгеном?
Так, судячи з того, скільки людей не можуть туди потрапити,
проблема існує. І «самостійні» туристи часто з цим стикаються.
Польське консульство зараз висуває більш жорсткі вимоги. Раніше
воно вважалося лояльним, а зараз стало суворішим, тому що багато туристів їдуть транзитом через Польщу. Серед головних причин
збільшення відмов – неправильне використання візи. По-перше,
за туристичною візою не можна займатися трудовою діяльністю.
По-друге, максимальний період перебування має бути в країні, яка
видала візу. А ці правила часто порушують. Фактично, саме через
це зараз скорочено видачу віз польським консульством.
– Які консульства вимагають з’явитися на співбесіду?
Зараз жодна з країн Шенгенської зони не вимагає співбесіди з
консулом, тому що у більшості вони передали свої повноваження візовим центрам. У деяких взагалі не можна напряму подати документи
до консульства. Щодо інших країн, США обов’язково проводить співбесіду і рішення приймається тільки після цього. Іноді Великобританія
запрошує на розмову, також Марокко, Іран, таких країн не багато.

САМА СОБІ

– Зараз у моді азійські країни, з чим це пов’язано?
Останні півтора року я живу і подорожую в Азії, відвідала декілька країн, зокрема М’янму, Малайзію, Лаос, Таїланд. Цей регіон особливо популярний, коли в Україні зима, і всі прагнуть втекти від неї.
Тут і з візами простіше, і проживання дешевше.

КОЛУМБ
ІРИНА ЖУРАВЕЛЬ

Одного разу поринувши у світ подорожей вже важко всидіти вдома. Мандри
стають способом життя і навіть бізнесом. Нині численні travel-блогери охоче діляться досвідом, консультують початківців і навіть здійснюють онлайн
супровід. Travel-блогер Ірина ЖУРАВЕЛЬ відвідала 24 країни, 132 міста і цієї
зими мешкала у теплому Таїланді. Тож маємо нагоду дізнатися про секрети
вдалої подорожі від консультанта з мандрів, зокрема, азійськими країнами.

– Ірино, які проблеми постають перед мандрівником, який намагається отримати звичайну туристичну візу?
Більшість труднощів у нас в голові. Якщо говорити саме про Шенгенську візу, то усі отримують її у чистий паспорт, тому що при цьому
усі інші штампи не враховуються. І лише від нас залежить, чи отримаємо ми візу і на який період. Помилка, зазвичай, у не повному переліку документів або у тому, що документи не підкріплені бонусами.
Для європейських країн кожен турист є потенційним емігрантом. Документами ми маємо довести протилежне: що ми саме туристи.
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– Чи є 100% вірогідність отримання візи, якщо пакет документів
максимально повний?
Незначна можливість відмови завжди залишається. Це залежить
навіть від людського фактору. Якщо у вас є попередня візова історія,
то вона впливає певною мірою. Якщо вже були відмови, зокрема від
європейських країн, то вірогідність отримання візи зменшується. Консул, розглядаючи ваші документи, може зателефонувати колезі, який
відмовив вам у видачі візи, і отримати інформацію, чому у паспорті є,
скажімо, відмова німецького консульства. Гарантії ніхто не може дати.
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– Низка країн надають візу просто в аеропорту. Чи перевіряється
пакет документів у такому разі при перетині кордону?
Рекомендується крім закордонного паспорта брати зворотній білет, роздрукований і в електронній версії, скажімо на планшеті. На
прикордонному контролі можуть запитати, і це належить до їхніх
повноважень, коли ви повертаєтеся. Тож білетом ви можете довести,
що маєте намір повернутися на батьківщину, а не лишитися тут назавжди, порушивши термін безвізового перебування. У деяких країнах
можуть поцікавитися фінансовим станом і потрібно показати готівку.
Це важливо для країн Азії. Так відбувається у Таїланді, вимагають показати саме готівку, не кошти на рахунку чи Інтернет-банкінг. Іноді
просять показати підтвердження заброньованого житла, щоб переконатися, що турист має де жити. Це не обов’язкові вимоги, але краще мати це при собі, щоб уникнути зайвих проблем.
– Самостійні поїздки стають дедалі більш популярними. Які існують, «підводні камені» у таких подорожах?
Пересадки – найбільша проблема. Ви можете купити квиток у
безвізову країну, наприклад, у Туреччину чи Ізраїль, але з пересад-
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кою в країні Шенгенської зони. Або летите в Малайзію, а пересадка
в Таїланді. Потрібно перевірити, чи є безвізовий транзит у країні пересадки. З цієї причини пасажира можуть не пустити на літак. Адже
персонал авіакомпанії знає: якщо немає візи в країну пересадки,
то їм доведеться повернути пасажира назад коштом авіакомпанії.
На сайтах авіаперевізників є дані, чи потрібна віза при пересадці.
Інша проблема – вакцинації, особливо у разі подорожі в Південну
Америку. Без сертифіката про вакцинацію від жовтої лихоманки вас
просто не впустять в країну. Це також вказано на сайті консульства.
Ще одна помилка – спиратися на інформацію на форумах, у соцмережах чи поради друзів. Це неправильно, лише офіційні джерела
дадуть вам точну інформацію.

Не відмовляйте собі
у насолоді познайомитися
із різноманіттям і красою світу.
– Туристи часто нервують при проходженні паспортного
контролю і скаржаться, що іноземні прикордонники ставлять
занадто багато питань, довго перевіряють тощо.
Це їхні законні повноваження, прикордонники мають дізнатися, з якими намірами людина приїхала у їхню країну. У мене
не було жодних проблем, лише затримки через черги. Найбільш
емоційно неприємна була ситуація при перельоті з Іркутська в
Бангкок. Зазвичай, питання виникають при в’їзді, а у прикордонників Росії навпаки – при виїзді. Вочевидь, це пов’язано з нинішніми дипломатичними стосунками. Побачивши український
паспорт, нас відвели вбік і намагалися поговорити хвилин 15,
дізнатися, як у нас ситуація, куди ми летимо, що ми тут робили.
Хотіли з’ясувати, що ми могли порушити. Перетин кордону – завжди невеличкий стрес, і людина в формі дещо викликає дискомфорт. На кордоні Таїланду прикордонники попросили нас
показати готівку. Побачивши, що є банківський рахунок, просили зняти кошти у національній валюті з банкомата в аеропорту.
А ми не зобов’язані цього робити. Оскільки вони не змогли пояснити, чому я маю це робити, то так і обійшлося. Адже кошти
можна знімати, де забажаєш.
– Мандрівники-початківці часто не наважуються самостійно
займатися візою і звертаються до посередників, тоді їм доводиться платити не лише візовий збір, але і сервісний збір?
Візовий (консульський) збір – це кошти безпосередньо за
візу. Сервісний збір – кошти, які візовий центр бере за свою роботу. Їх послуги полягають у тому, що вони ніби-то скорочують
термін розгляду візи, готують і передають до розгляду консулу
ваші документи. Грубо кажучи, вони переносять документи з одного місця в інше. За це беруть від 18 до 24 євро.
– До яких країн вам завжди хочеться повернутися?
Я закохуюсь у кожну країну, куди приїжджаю, однак найбільше моє серце полонили Грузія, Італія і Малайзія. Тож не відмовляйте собі у насолоді познайомитися із різноманіттям і красою
світу. Я ділюсь своїм досвідом, щоб люди подорожували більше
і знаходили власні улюблені куточки землі.
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«НЕДОСТУПНОЮ»

ЄВРОПОЮ

На перший погляд, з огляду на рівень життя і візові обмеження, до європейських країн потрапити найскладніше. Саме такою «недоступною»
Європою подорожує копірайтер, письменниця та організатор індивідуальних подорожей за мрією Галина Ширшик. Іспанія, Франція, Монако,
Італія, Словенія, Польща, Балканські країни – європейський простір їй
добре знайомий.
– Я жодного разу не їздила з турагенцією, тільки самостійно, – розповідає Галина. – Першою країною була Польща. Це була робоча поїздка і перша відмова у видачі візи. На щастя, мене просто попередили, але не поставили відмову в паспорт. Тоді я була журналістом і
мала отримати журналістську візу для відрядження, тобто безкоштовну. Однак у консульстві вирішили, що це бізнесова поїздка, тому що я
оформлена як підприємець, тобто має видаватися бізнес-віза, за яку
слід заплатити. Часу на суперечки не було. Організатори прес-туру
все переоформили і заплатили за бізнес-візу. У подальшому відмов

40

ГАЛИНА ШИРШИК

не було, але певні труднощі при оформленні іноді трапляються і досі
попри досвід і позитивну візову історію.
Найбільшу кількість візових штампів Галина має від посольства Іспанії: «Першу іспанську візу я отримала без проблем, адже готуючи
документи, консультувалася із досвідченими туристами. Тоді іспанське
посольство вважалося одним з найбільш суворих. Досі пам’ятаю той
хвилюючий момент, коли з трепетом відкривала конверт, не знаючи,
якою буде відповідь. Адже все вже було готово до подорожі, білети придбані, квартира орендована... Побачивши, що мені дали візу, стрибала
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від радості. Між іншим, віза була навіть на довший термін, аніж я просила. Згодом ще кілька разів отримувала іспанську візу і кожного разу мені
збільшували візовий термін. Важливо, що після першої поїздки потрібно
було протягом тижня прийти до посольства і поставити штамп, підтверджуючи повернення. А одного разу навіть була курйозна ситуація. Я чекала на чергову візу і мене викликали в іспанське посольство на розмову. Я дуже хвилювалася, бо нічого не порушила. Виявилося, що консула
зацікавило, чому я прошу візу на два місяці, а договір оренди житла маю
на рік. Він пояснив, що своєю прискіпливістю вони не обмежують нас, а
турбуються про мандрівників, щоб ті не натрапили на шахраїв.
Занурившись у світ подорожей, моя співрозмовниця почала займатися організацією індивідуальних поїздок і помітила, що відмови пов’язані з тим, що люди нехтують правилами. – Слід старанно
вивчити перелік документів на сайті посольства чи офіційного візового центру і дотримуватися його, а не подавати фіктивні довідки,
неповний перелік документів або фотографії невідповідного формату, – наголошує мандрівниця. – Особливо важливо дотримуватися
правила першого в’їзду. Тобто слід або заїхати в країну, яка видала
візу, або пробути в ній найбільше днів з поїздки. Виконання цього
правила так само допомагає при отриманні візи, якщо правильно
показати це у візовій анкеті.
Наша найближча сусідка – Польща – також «міцний горішок» для
туристів, більшість яких наголошують, що останнім часом усе складніше
отримати польський Шенген. І Галина це також підтверджує: «З останньою польською візою було складно. Перед кожною поїздкою я звіряюся
із переліком документів на сайті візового центру, бо зміни відбуваються
часто. Так, для отримання річної мультивізи обов’язково мають бути оплачені три ночі в готелі, потім додали обов’язковий лист-підтвердження з
мокрою печаткою від готелю, останнє нововведення – скріни листування
з готелем. До речі, у випадку з Польщею найскладніше саме записатися
на подачу документів у візовий центр. Мені тижні зо два не вдавалося.
Щодня робила сотні дзвінків, але весь час лінія була зайнята. Потім нарешті знайшлося віконце, я прийшла, а виявилося, що потрібні скріни.
Я була в розпачі: не було часу заново записатися, а без підтвердження
листування з готелем без сенсу подавати неповний пакет. Нещодавно
поляки спростили процедуру – тепер система автоматично бронює дату
та час запису і оператори кол-центру самі телефонують. Однак складності є – якщо запропонована дата не підходить, потрібно буде чекати
тиждень, щоб записатися повторно».
Попри проблеми із записом на прийом документів, Галина – прихильниця офіційних візових центрів і вважає, що вони дійсно спрощують процедуру: «Персонал добре знається на вимогах і може дати
слушну пораду, виправити помилки, попередити щодо нововведень, які
не вказані на сайті консульства. Важливо розділити візові центри, які є
офіційними представниками посольств, і посередницькі фірми. Перші
насправді добре знають усі консульські вимоги, ретельно перевіряють
документи і не приймуть не повний пакет, у них можна зробити фото,
копії документів і оформити страховку. Натомість посередницькі фірми
не завжди добросовісно ставляться до справи, навіть допускають підроблені довідки. До речі, в інших містах простіше записатися до візового центру, аніж у Києві чи Львові. Тож якщо маєте реєстрацію в іншому
місті – варто скористатися цією перевагою».
Серед порад нашого консультанта – не економити на оформленні
страховки у надійної компанії, акредитованої посольством. «По-перше,
здоров’я – найважливіше, і в разі страхового випадку ви зможете отримати реальну медичну допомогу, а в бізнес-пакеті – ще й компенсацію
у випадку затримки рейсу, втрати валізи тощо. У мене були серйозні
страхові випадки, тож з власного досвіду знаю, що страховка – це не
формальність. А по-друге, не буде проблем з візою. Акредитовані страхові компанії чітко знають, яким чином мають бути оформленні страхові документи для посольства кожної країни, і деякі з них компенсують
вартість консульського збору в разі відмови.
Найбільш мандрівників цікавить і дивує можливість дешевого транспорту, і в цьому випадку важливі практичні поради.
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Приємно, коли люди
дослухаються до порад,
самотужки отримують візу
і потім їх вже не зупинити.
Внутрішні обмеження зникають,
і мандрівники відкривають для
себе весь світ.
– Насправді, Європою можна подорожувати зручним автобусом
або летіти лоукостером, і це не дорого. Майже кожного тижня я бачу
акції, коли квитки розпродаються по 2-10 євро, – ділиться досвідом
Галина. – Так, у них немає деяких додаткових послуг, але відстані такі
короткі, що у цьому немає потреби. У мене був випадок, коли я летіла
у Стамбул з Херсона турецькими авіалініями, в яких навіть квиток
економ-класу включає харчування. То ми вже майже долетіли, а я
ще не встигла ту їжу розпакувати. Інше питання – багаж. З часом розумієш, що маленької валізи цілком достатньо. Тут самі плюси: не
треба доплачувати, і час економиш, не чекаєш поки розвантажать,
не нервуєш, чи не загубили, бо і таке трапляється.
За візовими строками потрібно особливо уважно стежити, щоб
уникнути депортації. Складніше, коли у вас короткотермінова одноразова віза. І кошти за неї невиправдані, і хвилюєшся, що потрібно
виїхати до конкретної дати. Як правило, я консультую саме щодо організації транспорту, оренди житла, цікавого маршруту і підготовки
документів. Приємно, коли люди дослухаються до порад, самотужки
отримують візу і потім їх вже не зупинити. Внутрішні обмеження
зникають, і мандрівники відкривають для себе весь світ. Адже насправді кордони існують лише у нашій свідомості, все інше – лише
умовності і правила. Якщо їх дотримуватися, можна подорожувати
із задоволенням, здійснюючи свої мрії.
Тож сподіваємося, що ці історії надихнуть вас подорожувати
і пізнавати світ. Переконайтеся, що ваш закордонний паспорт
чинний, оберіть напрям і прямуйте назустріч новим враженням.
З візою чи без візи – світ відкритий для енергійних і наполегливих
мандрівників, а обмеження, перш за все, – в голові.
Підготувала Леся МЕДВЕДЕНКО
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Після офіційної публікації рішення набуває чинності через 20 днів,
цей час потрібен для повідомлення
прикордонних служб держав-члені ЄС про запровадження безвізових поїздок для громадян України. І
лише після цього безвізовий режим
для наших громадян почне діяти на
кордоні. На думку експертів, ці кроки радше є формальними, і Україна
рухається до мети за робочим графіком, узгодженим між європей-

ЦЬОГО
ЛІТА

ськими інституціями і країнамичленами ЄС.
Українці вже почали планувати закордонні мандрівки і збирати валізи.
Тож варто нагадати, що ж залишиться
необхідним для безвізових поїздок?
Так, візу отримувати не потрібно, а це
вже відчутна економія, і щодо фінансів, і щодо часу, але попрацювати над
документами таки доведеться.
Лариса СОВА

ЩОБ СКОРИСТАТИСЯ ПРАВОМ
БЕЗВІЗОВОЇ ПОДОРОЖІ
потрібно оформити біометричний паспорт, звернувшись до Державної міграційної служби України.
Також слід бути готовими надати прикордонникам
європейських країн документально підтверджену
інформацію щодо мети подорожі, наявності місця
проживання, достатніх фінансових засобів на за
плановий період перебування, а також підтвердження наміру повернутися на Батьківщину (наприклад, зворотній квиток). Крім того, слід оформити поліс медичного страхування, а в разі подорожі

автомобілем обов’язковим є страхування цивільної
відповідальності власника транспортного засобу. У
разі відсутності необхідних документів прикордонні
служби країн ЄС можуть відмовити у в’їзді на територію відповідної країни.
Немає сумнівів, що безвізовий режим відкриває великі
можливості. Це мобільність і розширення контактів у всіх
сферах: у торгівлі, науці, культурі, туризмі. Водночас – це
збільшення довіри між прикордонними службами України та країн-членів Євросоюзу.

Цьогорічний сезон відпусток для багатьох українців стане особливим. На думку експертів, можна починати рахувати кроки, що лишилися до безвізу. Нарешті українці зможуть поїхати до країн Шенгенської
зони не турбуючись про отримання візи. За всіма ознаками, безвіз запрацює на кордоні вже цього літа. Всупереч прогнозам скептиків, Україна виконала всі вимоги Європейського Союзу щодо реформ, пройшла
складний дипломатичний шлях, тож безвізовий режим вже зовсім близько. Як відомо, ще 20 квітня 2016
року було внесено законодавчу пропозицію про включення України до переліку держав, громадяни яких
не потребують віз для короткострокових (до 90 днів) поїздок до держав-учасниць Шенгенської угоди.
І от, 9 березня цього року Комітет
з громадянських свобод Європарламенту проголосував на підтримку візової лібералізації для України 39 –
за, 1 – утримався. 4 – проти.
Тож лише кілька кроків лишилося до
спрощеного режиму, а саме:
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–на початку квітня відбудеться останній
етап у Європейському парламенті, рішення буде розглянуто на пленарній сесії і має
бути ухвалене простою більшістю голосів;
– 26 квітня посли ЄС повторно підтримують ухвалене рішення і вносять його в
порядок денний зустрічі міністрів;

– 11 травня рішення схвалюється кваліфікованою більшістю Ради міністрів ЄС;
– підписання рішення президентом Європарламенту та представником головуючої країни;
– публікація ухвали в офіційному
віснику ЄС.
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LOW-COST IN UKRAINE

ЛОУКОСТЕРИ

Флот –

Пункти призначення –
понад

200
аеропортів світу

ПРИВАБЛИВА АЛЬТЕРНАТИВА

360 літаків

Boeing 737-800
Середня ціна квитка –

47 євро

Кількість рейсів –

1800 щодня

НА КРИЛАХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Бізнес першим реагує на зміни у світі, а часто передчуває
і випереджає політичні події. Інакше складно вижити у
вирі фінансових катаклізмів. Тож подією цієї весни стала
новина в галузі авіаперевезень. Найбільший лоукостер
Європи Ryanair прийшов в Україну випереджаючи
запровадження безвізового режиму, чи маючи власні
причини для завоювання східноєвропейського ринку
авіаційних перевезень. Вже з 30 жовтня 2017 року ірландська
авіакомпанія Ryanair відкриє 11 рейсів з Києва та Львова.
Про це оголосив комерційний директор Ryanair Девід
О’Брайан на прес-конференції у Києві. За його словами, з
Києва авіакомпанія запустить рейси в Стокгольм, Манчестер,
Лондон і Ейндховен, а зі Львова — в Лондон, Ейндховен,
Берлін, Вроцлав, Краків, Будапешт, Меммінген.

К

омпанія вже розпочала попередній продаж квитків.
«Акційна ціна від 19,99
євро діє на рейси в жовтнілистопаді, які були заброньовані до півночі 16 березня» – сказав
О’Брайан. За словами керівника компанії,
Україна стане 34 країною в мережі перевізника. Він також повідомив, що рейси
зі Львова до Ейндховена, Лондона, Берліна, Будапешта і Меммінгена здійснюватимуться двічі на тиждень, до Кракова
і Вроцлава – тричі на тиждень. Натомість
рейси зі столиці України до Ейндховена
відбуватимуться тричі на тиждень, в Лон-
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дон – 5 разів на тиждень, в Манчестер – 3,
в Стокгольм – 4 рази на тиждень.
На думку експертів галузі, рішення
Ryanair про вихід на український ринок
пов’язане зі зменшенням рейсів з британських аеропортів після Brexit у червні
минулого року. Як би там не було, ірландська авіакомпанія складе конкуренцію
угорському лоукостеру Wizz Air, який активізувався і розвиває польоти з України до
Польщі та Німеччини. 13 березня ця компанія оголосила про рейси з львівського
аеропорту до Берліна, що розпочнуться 18
червня, а також з Києва до Познані, Любліна та Франкфурта уже в серпні цього року.
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КУПУЮЧИ КВИТОК, СЛІД ПАМ’ЯТАТИ:
чим раніше купувати тим дешевше;
здати квиток неможливо, тому слід бути впевненим у подорожі;
заміна квитка на іншу дату пов’язана
з доплатою;
за багаж треба платити окремо, безкоштовно – тільки ручна поклажа (обов’язково слід
уточнити у перевізника умови ручної поклажі).
Загальноприйняті норми ручної поклажі:
• за вагою – до 10 кг
• за розміром – не більше 55х40х23 см.

Українські пасажири можуть очікувати на
зниження цін авіаперевізників. Звичайно,
швидко це не відбудеться. Пропозиції на
зразок «все по десять», що часто пропонують лоукостери, можливі лише у перспективі.
Однак при збільшенні об’єму ринку вартість
квитків знижуватиметься. Прихід Ryanair на
вітчизняний ринок може знизити ціни на
обслуговування в наших аеропортах, адже
лоукостери завжди вимагають знижок від
аеропорту. Інакше авіаперевізник не зможе
зробити бюджетні пропозиції пасажирам.
А отже і ціни на білети доведеться знизити
всім, і конкурентам також.

У будь якому разі, ці зміни принесуть нові
можливості і здійснення мрій для багатьох
українців. Як заявив Міністр інфраструктури
Володимир Омелян, 2017 повинен стати роком
лоукостерів в Україні.
«Ми ведемо зараз перемовини ще з двома
лоукостерами з Європи. Сподіваємося, що в цьому році будуть успішно завершені переговори
щодо створення ще однієї національної авіакомпанії, які забезпечать вільну конкуренцію.
А вільна конкуренція – це безумовне отримання
якісних сервісів за невисокою ціною» – підсумував він. Тож сподіваємося, невдовзі авіаподорожі
стануть доступними для багатьох і в Україні.

ПРИХІД НА РИНОК ТАКОГО ДОСВІДЧЕНОГО
АВІАПЕРЕВІЗНИКА ВІДКРИЄ НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ МАНДРІВНИКІВ. АДЖЕ
ПІСЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ
ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ БАГАТЬОМ ПОДОРОЖУВАТИ
НЕ ВИТРАЧАЮЧИ ЗАЙВИХ КОШТІВ.

Прихід на ринок такого досвідченого авіаперевізника відкриє нові можливості для
українських мандрівників. Адже після запровадження безвізового режиму це дозволить
багатьом подорожувати не витрачаючи зайвих
коштів. Тож давайте розберемося, за рахунок
чого лоукостери пропонують дешевші квитки,
аби бути готовими до особливостей такої пропозиції не розчаруватися у новому сервісі.
Перш за все, ціна квитка – це плата лише
за переліт, інші послуги – за бажанням. Якщо
ви хочете, скажімо, пообідати в літаку, випити
келих вина або переглянути фільм – це можливо за окремі кошти. Або таких послуг взагалі
немає на борту. Навіть якщо ви не впевнені, чи
знадобиться якась послуга на борту – дешевше замовити її онлайн, аніж купувати на борту
чи в аеропорту. Так можна замовити обід або
додатковий багаж.
Середня наповненість рейсу, скажімо у
Ryanair, становить 93%. Через більшу кількість
пасажирських місць, аніж звичайно, переліт
може бути не надто комфортний. Крім того,
якщо летіти родиною, місця можуть бути окремо, аби сидіти поруч доведеться доплатити.
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Аби зекономити на аеропортному зборі, лоукостери користуються послугами летовищ, що
віддалені від великих міст і туристичних маршрутів. Лоукостери часто курсують як маршрутки, аби не платити за стоянку в аеропорту. Тож
важливо слідкувати за часом посадки і вильоту,
дешевше летіти вночі і не в туристичний сезон.
Іноді пасажири змушені йти зі злітної смуги
до будівлі аеропорту пішки, не користуючись так
званими посадочними рукавами чи автобусами.
Продаж квитків і реєстрація на рейс проводиться онлайн на сайті перевізника – це дозволяє зекономити кошти на утримання авіаційних кас. Ще один недолік – польоти point
to point (з точки в точку) – неможливо забронювати квиток з пересадкою, у такому разі доведеться взяти два квитки.
Однак, попри деякі незручності, у лоукостерів є важлива перевага, дешеві авіаперевізники літають лише на нових літаках, не старших
п’яти років, аби не витрачати кошти на ремонт.
Варто замислитися, на яких авіалініях літати
безпечніше – бюджетних чи звичайних.
Руслан ЧЕРНЮК, Олександр ТКАЧЕНКО
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Робочий тренінг з професійного розвитку для
представників силових відомств відбувся в рамках ініціативи НАТО з розбудови доброчесності,
цілісності, прозорості та зниження корупційних
ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (ВД). Під час семінару на тему «Доброчесність, прозорість та підзвітність в управлінні
фінансовими ресурсами» менеджер програми
пан Емануель Хунтцінгер прочитав лекції про
те, як належне здійснення закупівель і укладання контрактів запобігають корупції та сприяють
розбудові доброчесності, а також як відбуваються закупки та укладання контрактів в Агентстві
НАТО з підтримки та забезпечення.

Будівельні
роботи
9,38 тис.
тендерів
12,5%

Медичне
облднання,
фармацевтична
продукція
та засоби
гігієни
6,84 тис. тендерів
9,1%

Конструкції
та конструкційні
матеріали
6,44 тис.
тендерів 8,6%

Офісна та
комп’ютерна
техніка
5,57 тис.
тендерів
6,1%

Продукти
харчування
6,39 тис.
тендерів
8,5%

Послуги з ремонту
й технічного
обслуговування
3,68 тис.
тендерів
4,9%

Меблі
5,09 тис.
тендерів
6,8%

Нафтопродукти,
паливо,
електроенергія
3,41 тис.
тендерів 4,5%

Сільськогосподарська
продукція
2,82 тис.
тендерів
3,8%

Електротехнічне
устаткування
2,57 тис.
тендерів
3,4%

ЗАГАЛОМ В КРАЇНІ РОЗМІР ЕКОНОМІЇ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
ЗАВДЯКИ ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ЕФЕКТ «PROZORRO»
ВИХОВАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО
Попри всі нарікання, зміни в країні відбуваються.
За експертними оцінками протягом 2016 року у різних
сферах життя країни, позитивні зрушення відзначені не
лише у посиленні обороноздатності. Найвищим успіхом у
здійсненні реформ більшість експертів вважає впровадження
електронної системи публічних закупівель «ProZorro».
Нова система, що запрацювала лише 2015 року, вже отримала
міжнародні відзнаки і ефективно застосовується силовими
відомствами, в тому числі Державною прикордонною
службою України. За даними відділу тендерних закупівель та
моніторингу цін, минулого року прикордонники зекономили
26 611,64 тис. грн. За допомогою системи «ProZorro» було
проведено 1019 закупівель.

16,36

МЛРД ГРИВЕНЬ.
PROZORRO СТАНОВИТЬ
ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ БУЛО ПРОВЕДЕНО

613,50 ТИС. ПРОЦЕДУР ТОРГІВ.

«Виховання доброчесності» (ВД) – програма
під егідою НАТО, спрямована на розвиток інституційного потенціалу і забезпечення ефективного управління в секторі безпеки. Започаткований у 2007 році, проект розвивається відповідно
до конкретних потреб. Станом на листопад 2016
року 19 країн беруть участь у процесі самооцінки та партнерського експертного оцінювання за
практикумом «Виховання доброчесності», це зокрема Болгарія, Хорватія, Туніс, Латвія, Польща,
Україна та інші. Індивідуальна допомога країнам-учасницям «ВД» включає візити експертів з
питань оборонного управління, обмін практичним досвідом, навчання. Застосування практик
«ВД» ілюструє передовий підхід до зменшення
корупційних ризиків з урахуванням культурних
особливостей оборонних організацій.
У семінарі, що пройшов у Києві, взяли
участь представники департаментів з питань
фінансів, внутрішнього аудиту та державних
закупівель Держприкордонслужби, Національної Гвардії та Міністерства Оборони України.
Під час цього заходу було представлено детальну схему корупційних ризиків на кожному
з етапів закупівель (планування, тендеру, відбору та реалізації). Принципами публічних закупівель названі прозорість, підзвітність, ефективність і справедливість. У якості прикладів
лектор використовував закупівлю для потреб
миротворчих операцій як найбільш складні
варіанти процедури з точки зору корупційних
ризиків. Серед основних вимог: чіткі правила
щодо прийняття рішень, запобігання конфлікту
інтересів, кодекс поведінки, механізм оскарження рішень в ході тендеру. Важливо, що ключові рішення приймаються колегіально. Вони
повинні бути офіційно зафіксовані у документах і обґрунтовані. Лектор також назвав потенційні ризики. Зокрема, це завелике замовлення, перевага одного постачальника, обмеження
інформації, внесення змін до контракту тощо.
Під час тренінгу неодноразово наголошувалося на тому, що закупівля в оборонній сфері є
стратегічною функцією, тому до неї слід підходити з позиції всебічної оцінки корупційних
ризиків. Наприкінці семінару учасники мали
можливість виконати практичні завдання і виявити ризики для окремих ситуацій.

Я

к відомо, з 1 серпня 2016 використання системи ProZorro стало обов’язковим
для всіх державних замовників в Україні – центральних і місцевих органів
влади, державних і комунальних підприємств.
Наразі до ProZorro приєдналося вже 8,18 тисяч
держзамовників, а кількість учасників тендерів
перевищила 26 тисяч. На сьогоднішній день
загалом в країні розмір економії бюджетних
коштів завдяки електронній системі публічних закупівель ProZorro становить 16,36 млрд
гривень. Протягом 2016 року було проведено
613,50 тис. процедур торгів.
Міжнародні експерти пильно спостерігають
за змінами в Україні і всебічно сприяють впровадженню реформ в усіх сферах економіки.
Традиційно підтримка Північноатлантичного
альянсу зосереджена на навчанні і підвищенні
ефективності кадрів. Так, нещодавно в Офісі
зв’язку НАТО відбувся семінар з питань корупційних ризиків у сфері держзакупівель.
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Війна, різного штибу
конфлікти, завжди
змушують бути більш
уважними до своїх
комунікацій. Виникає
потреба в цензурі не тільки
як типі оборони, але й
різновиді атаки. Однією
з перших контролювати
соціальні медіа почала
ізраїльська армія,
створивши свою сторінку в
мережі Фейсбук.

С

віт Інтернет-мереж зберіг усі наявні
соціальні структури. Навіть авторитаризм навчився використовувати
новий інструмент для самозбереження. І це нормально, адже в процесі боротьби за виживання креативність
виникає навіть у бюрократії.
На думку Маккіннон, при «мережевому
авторитаризмі», до якого вона відносить
Китай, людина відчуває себе більш вільною,
аніж при класичному авторитаризмі, однак
тут все одно немає гарантій індивідуальних
прав і свобод. Сама Маккіннон в рамках експерименту розміщувала на 15 китайських
ресурсах пости про батьків студентів, загиблих на площі Тяньаньмень, або про сутички
в далекому місті західного Китаю. Сайти у
відповідь застосовували різні варіанти цензури. Іноді публікація блокувалася одразу,
іноді вона зберігалася нібито для подальшої
модерації, інші пости зникали з сайтів за
кілька годин після розміщення.
Ще одним методом контролю стає локальне відключення Інтернету. Зокрема, так вчиняла Туреччина після арешту опозиціонерів.
Хоча на початку того путчу, соціальні медіа
навпаки виступили проти путчистів і стали одним з чинників, що призвели до їх розгрому.
Наприклад, трафік Твіттера виріс у 35 разів,
коли користувачі розмістили півмільйона твітів проти путчистів у період від опівночі до
четвертої ранку. Мечеті через гучномовці почали транслювати молитви із закликами до
протесту і мобілізації. Це відео з’явилось на
YouTube дивним чином поєднавши минуле і
майбутнє.
Відповідаючи на індивідуальну активність
громадян, держава продукує свій тип активності, але вже індивідуально-масової, коли
громадяни, яким платить держава, починають

РIЗНОВИДИ АТАКИ
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СВІТ НАПОВНЕНИЙ
ФАЛЬШИВИМИ
НОВИНАМИ, ЯКІ УСІ
СПРИЙМАЮТЬ ЯК
СПРАВЖНІ. ВОДНОЧАС
ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПРИСКОРЕННЯ
ПОТРЕБУЄ ШВИДКИХ І
ТОЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЩО
МОЖУТЬ ПРИНЕСТИ
ІНФОРМАЦІЙНУ
ПЕРЕМОГУ.

популяризувати потрібну точку зору в мережі.
Такі державні фабрики тролів широко використовуються в Росії, натомість у Китаї це ціла
армія «п’ятидесятицентовиків», котрі отримують за пост місцевий еквівалент у 50 центів.

При цьому самі автори дослідження підкреслюють, що вони не знайшли інформації, ні
про те, що справді оплата становить п’ятдесят
центів, ані що оплата взагалі існує. Одним з висновків цих досліджень, проведених у Кембриджі, стало те, що критика уряду і компартії дозволена, а цензура направлена на зменшення
вірогідності колективних дій. В цілому цензура
працює в трьох напрямках: блокування сайтів,
блокування через використання заборонених
слів, ручне блокування, яке неможливо легко
обманути за допомогою іносказань.
В цілому, слід визнати, що сильний гравець, яким є компартія, вирішив не боятися
критики, розуміючи, що при розумній реакції на неї, це дозволить покращити ситуацію
в країні. А колективні несанкціоновані дії завжди становлять загрозу для будь-якої держави, навіть найбільш демократичної.
Війна, конфлікти завжди змушують бути
більш уважним до своїх комунікацій. Виникає потреба в цензурі не тільки як типі
оборони, але й різновиді атаки. Саме атака
руйнує потенційні майбутні дії противника.
До речі, однією з перших контролювати
соціальні медіа почала ізраїльська армія, створивши сторінку у мережі Фейсбук 14 серпня
2011 року. Ця сторінка одразу ж отримала 90
тисяч прихильників. Палестинська сторона
також не менш активна в мережі. Наприклад,
вона визначає номери мобільних телефонів
ізраїльських солдатів, розмістивши у якості
контактів фото дівчат. В результаті солдати завантажують програму, яка може контролювати
їхні телефонні камери і мікрофони.
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Соціальні медіа прискорюють всі процеси, внаслідок цього одержувач інформації
втрачає здатність нормально реагувати. Соціальні мережі переводять його на швидкісне, тобто автоматичне реагування, яке відбувається за допомогою підказок.
Швидкість Інтернету ніби повністю знищила захисні сили користувачів. Як зауважує Засурський: «Інтернет так змінив структуру комунікацій, що “особистість” виявилась вибитою з її
ядра. Нині швидкість обміну повідомленнями
та інформацією настільки висока, що люди не
встигають індивідуалізуватися, сформулювати
свою особисту точку зору. Комунікація набула
природу хвилі, у якій люди діють як знеособлена сила. Як правило, вони вчиняють на підставі
помилкових або стихійних вихідних даних, що
не пов’язані з науковими знаннями». До речі,
радник президента Росії Клименко запропонував запровадити обмеження щодо Інтернету,
на зразок китайських.

Ізраїльська армія продукує великий об’єм
інформації назовні − 200-300 постів на місяць. Ізраїльтяни відзначили свій десятитисячний твіт. За чотири роки було розміщено 500
відео на YouTube. Вони вважають, що можуть
охопити 95 мільйонів осіб у світі, в Твіттері
у них 230 тисяч послідовників, а сторінка у
Фейсбуці отримала понад 380 тисяч лайків.
Це англійський варіант. Найближчий Твіттер
супротивника мав 40 тисяч. Між іншим, вони
вважають, що фейкові новини слід виявляти у

періодом використання соціальних медіа
і отримання власної аудиторії. Краще спиратися на існуючі медіавідносини. Якщо ви
регулярно оновлювали канал комунікації до
появи кризи, то ваша аудиторія знає, де їй
знайти інформацію онлайн. Аби здобути довіру, слід перебувати на соціальних платформах ще до появи кризи. Велика кількість осіб,
які вас читають, не з’явиться за одну ніч. Слід
проявляти наполегливість і виконувати свою
місію у соціальних медіа».

Якщо людина живе в хаотичному інформаційному світі, то політичні ток-шоу
виконують роль підказки, допомагаючи
споживачеві інформації отримати інтерпретацію події задовго до того, як вона
безпосередньо його торкнеться. Завдяки
такому варіанту пропаганди подія завжди
постає у певному «коконі» інтерпретації.
Внаслідок цього реакція споживача стає
автоматичною.
У свою чергу, Качкаєва підкреслює такі
характеристики сучасних телеекспертів:
«Сьогодні експерти, які виступають у суспільно-політичних ток-шоу, насправді медійні
люди, а не вчені чи дослідники. Вони виголошують або навіть “вкидають” те, що офіційні
особи на державних посадах іноді не можуть
озвучити відкрито. Професійні експерти або
дистанціюються від участі у видовищних шоу,
або внесені до “стоп-листів”, або відчувають
дискомфорт від риторичних боїв за правилами “в одні ворота”. Головне завдання подібних ток-шоу — підтримка інформаційного
галасу, де головне — емоційна напруга, словесна агресія, а не сумніви, логіка і здоровий
глузд. Ніхто не заглиблюється у причини, підстави певних явищ».
Сучасний світ за своїми реакціями запозичив чимало елементів зі світу минулого.
Ворожки прогнозують майбутнє, астрологи
вчать, як жити наступного тижня. Світ наповнений фальшивими новинами, які усі
сприймають як справжні. Водночас інформаційне прискорення вимагає швидких і
точних реакцій, що можуть принести інформаційну перемогу. Так і створюється те, що
можна визначити як інформаційну напругу
сучасного світу, коли весь інформаційний потік сприймається як недостовірний.

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ПРИСКОРЮЮТЬ ВСІ
ПРОЦЕСИ, ВНАСЛІДОК ЦЬОГО ОДЕРЖУВАЧ
ІНФОРМАЦІЇ ВТРАЧАЄ ЗДАТНІСТЬ
НОРМАЛЬНО РЕАГУВАТИ. СОЦІАЛЬНІ
МЕДІА ПЕРЕВОДЯТЬ ЙОГО НА ШВИДКІСНЕ,
ТОБТО АВТОМАТИЧНЕ РЕАГУВАННЯ, ЯКЕ
ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІДКАЗОК.

найкоротший термін, інакше вони можуть розповсюдитися по Інтернету як вірус.
Подібні проблеми з мобільними телефонами солдатів є і в армії США. Військовослужбовців навчають вимикати геолокацію у
своїх смартфонах, щоб подібна інформація
не потрапляла до противника. Тобто індивідуальні засоби зв’язку стали додатковим джерелом інформації для атаки.
Водночас на рівні військових інститутів
існують курси і посібники з роботи у соціальних мережах. Зокрема, в одному з них
йдеться про те, що підкреслюється і в мирному житті: «Середина кризи не може бути
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Після В’єтнаму в головах американців існує чітке переконання, що війну виграють не
на полі бою, а у медіапросторі. І тепер поява
нових типів медіа ускладнює взаємодію армії та інформаційного простору. Для просування власного меседжа онлайн існує відповідне обладнання, що дозволяє створювати
фіктивні особистості. При цьому, згідно із
законом, це дозволено робити тільки за межами США, тобто йдеться про розмови арабською, фарсі, урду і пушту. Військовослужбовці також можуть здійснювати аналіз емоцій
своєї аудиторії, аби забезпечити успіх пропагандистської кампанії.

Георгій ПОЧЕПЦОВ

2/2017

2/2017
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DZIDZIO

«ДЯКУЮ МОЇМ ДРУЗЯМ»
Такими словами підписав одну зі своїх світлин в Instagram Михайло Хома, лідер
популярного гурту «DZIDZIO». Він подякував за теплий прийом та вірну службу своїм
друзям прикордонникам. На початку весни відомий гурт завітав до Маріупольського,
Краматорського та Луганського загонів, аби підтримати українських захисників.

о

дразу ж після концерту Михайло Хома приїхав до прикордонників, які несуть бойове чергування в акваторії
Азовського моря. Аби відчути себе справжнім моряком, співак провів усю ніч на
кораблі Морської охорони «Донбас», а вже
зранку стояв у строю корабельно-катерного складу і взяв участь у церемонії підняття
прапора Морської охорони.
З екіпажем катера «Гриф» Михайло
вийшов у море та заступив на кількагодинне бойове чергування, під час якого
прикордонники провели «DZIDZIO» ритуал посвячення в моряки. Фронтмен гурту
випив плафон морської води та отримав
від командира Маріупольського ЗМО відповідний сертифікат. У своєму Instagram
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«DZIDZIO» виклав відео і написав, – Я
пройшов ритуал посвячення в моряки! На
патрулюванні морського кордону України!!! Тепер я моряк-прикордонник. Дякую
моїм друзям.
В рамках поїздки у зону АТО український артист завітав до управління
Краматорського прикордонного загону.
Запросив військовослужбовців та їхні
сім`ї на свій концерт. Свято, як завжди,
видалося дуже яскравим та веселим.
Після концерту Михайло Хома поїхав до
«зелених беретів» оперативно-бойової
прикордонної комендатури «Курахівка»,
відвідав КПВВ «Мар`їнка», побував на
самісінькому «нулі» і всюди висловлював прикордонникам слова підтримки і
вдячності за їхню нелегку службу.

Прикордонники Луганського загону
зустріли відомий гурт екскурсією по території частини. Познайомили «DZIDZIO» з особливостями проходження служби. Згодом
весь колектив гурту відвідав дитячий будинок у місті Щастя неподалік від лінії розмежування, заспівав декілька своїх популярних пісень. Танцювали усі присутні. Особливо раділи діти, вони із задоволенням фотографувалися із зіркою та брали автографи.
– Діти Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
1-2 ступенів Луганської області співали
мені мої ж пісні і розказували вірші про
Україну, – написав «DZIDZIO» у Instagram.
…Михайло Хома пообіцяв приїхати ще
до своїх друзів.
Мирон СИДОР, Людмила ДЬОМІНА
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– Літо 2015-го, Великі Мости, ФК «Маестро» грає
з прикордонниками-учасниками АТО. Пригадайте
цей матч, будь ласка, чим він запам’ятався?
– О, було. Я пожартував, що сьомий рік ходжу в капітанах команди, і мене керівництво жартома підвищило до майора. Ось вони, погони, лежать біля вікна.
– За останні роки у ДПСУ відбулося багато реформ: відкриття КПВВ на лінії розмежування, налагодження їхньої роботи, впровадження нових
біометричних систем у аеропортах, пілотний проект
«Нове обличчя кордону», активна антикорупційна
боротьба всередині відомства. Чи помічаєте Ви ці
зміни у Держприкордонслужбі?
– Зазвичай, ми стикаємось із прикордонниками в
київських аеропортах, там вони чемні . Сподіваємось, в решті пунктів теж.
– У Вас є близькі друзі серед «зелених беретів»?
– Є знайомі. Колись брали участь у концерті в
львівському оперному театрі. Відзнаки від ДПСУ за
це дали. З тих пір залишились контакти.

– У чому полягає місія артистів під час війни в
країні? Як, на Вашу думку, мають сьогодні поводитися українські працівники шоу-бізнесу та культури?
– Кожен для себе вирішує сам. Немає однакових
людей, не існує однакових форм поведінки в будьякій ситуації. Хтось робить вигляд, що він просто за
мир, тобто за гроші. Хтось залишає російський ринок,
позбувшись великого шматка роботи. Хтось намагається балансувати.
– Ви народилися у Харкові, тож добре знаєте, чим
жили й чого прагнули і прагнуть зараз харків’яни. Як
слід працювати з жителями Харківщини, Одещини,
Миколаївщини, аби зменшувалися сепаратистські
настрої?
– Працювати треба було раніше, тепер лишається тільки реагувати на зовнішні виклики. Треба було
працювати через російськомовні ЗМІ, налаштовуючи
їх відповідно до ідеї. Так, як роблять з нами опоненти.
– Волонтерська допомога бійцям від ТНМК змінилася від початку війни?
– Тут треба розуміти, що ми не займалися волонтерською діяльністю, а долучалися до тих проектів, в
яких брали участь знайомі нам люди, бо шахраїв теж
вистачає.
– Що Ви відчуваєте, коли перебуваєте поряд з
військовиками у зоні АТО. Можливо, це надихає на
нові пісні, приводить у відчай чи навпаки заряджає?
– В першу чергу, йдеться про повагу до тих, хто
нас боронить. Уявити подібне ставлення до армії раніше було неможливо. А тепер це краще з того, що у
нас є. Дійсно, пісні зараз пишуться напружені і без
АТО. Такі вже часи.

Цей вислів — один з життєвих принципів нового українського казкового супергероя Василя Гупала, а також рядки з приспіву популярної
пісні гурту ТНМК. Її автор — український співак, вокаліст гурту Танок
на Майдані Конго, капітан футбольної команди «Маестро», журналіст
і письменник Олександр Фоззі Сидоренко. Якби він займався ще й
державним програмуванням, то боровся б за молоде покоління саме
за допомогою подібних супергероїв. Чому? Олександр розповів сам.
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– Як вважаєте, чи варто українським музикантам
давати концерти для цивільних, що живуть у прифронтових зонах на сході?
– Місцеве населення різне і по-різному ставиться до всього цього. Я завжди наводжу одну і ту саму
ідею, що у фразі: «Банда занималась темными делами». Ключове слово – «занималась». Якщо ти не
хочеш, щоб «темные дела» перемагали, треба займатись світлими справами. Тому з місцевим населенням
теж треба працювати. Якщо ми кинемо їх напризволяще, фронт буде наближатися.

2/2017

– Як вважаєте, введені квоти на російський контент на радіо доречні сьогодні?
– В ідеалі хотілося, щоб український контент переміг в чистій боротьбі, але вона існує тільки в коміксах. І те, в поганих. Хотілося б, щоб слухач просто
тиснув на такі радіостанції тим, що не звертав на них
уваги – на тих, хто не крутить українську музику. Проте це була б вже повна фантастика. Тому нехай вводять. Чи працюватиме воно? Я маю сумнів.
– У якому стані сьогодні україномовна музика, на
Вашу думку?
– Вона розвивається, як може. Музика і спорт наразі є головними маркерами, що свідчать про нашу наявність на глобусі. Сподіваємось, незабаром запрацює
і кіно. Слід розуміти, що в першу чергу це ж економічне
питання. Українська музика, я не маю зараз на увазі
російською мовою чи кримськотатарською, у принципі, існує. Однак завжди був під боком сусід, який
вважав цей ринок своїм апріорі, не вкладаючи в нього
коштів. І тому економічно завжди українці були такими
бідними родичами вдома. Тепер є, з одного боку, ситуація, коли слухачі і, зокрема, молодь є патріотично налаштовані. З іншого боку, якщо ти щось забороняєш –
є на це попит. Тим більше, що є Інтернет. Діти слухають
не радіо, а російський аналог Фейсбука – ВКонтакте, і
музику слухають там. Тому грабель навколо багато.
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КЛЮЧОВА БОРОТЬБА
ЗА МАЙБУТНЬОГО
ЖИТЕЛЯ УКРАЇНИ, Я
ВВАЖАЮ, НАМИ У РОСІЇ
ВИГРАНА. ТУТ МОЖНА
СТАВИТИ КРАПКУ. ЗАРАЗ
УКРАЇНА ВЖЕ БАЧИТЬ,
ЯКОЮ ВОНА ХОЧЕ
БУТИ. ЗАЛИШИЛОСЯ
НЕ ЗБИТИСЯ З
ЦЬОГО ШЛЯХУ І НЕ
ДАТИ РОЗВЕРНУТИ
НАС НАЗАД. ТРЕБА
ВКЛАДАТИ ПРАВИЛЬНІ
«МЕСЕДЖІ» В НОВЕ
ПОКОЛІННЯ.

– Вам подобається бути казкарем? Можливо, історія про Василя Гупала зовсім не дитяча?
– Казки дійсно про нього, а от чи дитячі вони –
не знаю. Історичний момент м’яко натякає, що нам
потрібні супергерої. Якби я займався державним
програмуванням, то боровся б за молоде покоління
за допомогою супергероїв, просував би їх на українському фестивалі популярної культури «Kiyv Comic
Con» і через мультсеріали.
Ключова боротьба за майбутнього жителя України, я вважаю, нами у Росії виграна. Тут можна ставити
крапку. До речі, Росія на супергероях ніколи не економила. І київські князі у них традиційно були погані.
Та зараз Україна вже бачить, якою вона хоче бути.
Залишилося не збитися з цього шляху і не дати розвернути нас назад. Треба вкладати правильні «меседжі» в нове покоління. Боротьба йде тільки за них.
Який сенс боротися за пенсіонерів? Хто не з нами,
той проти нас, і все одно вони проголосують за тих,
хто пообіцяє гречку. Боротися треба за майбутнє. І за
допомогою супергероїв у тому числі.

– Розкажіть, будь ласка, про нового казкового
українського героя Василя Гупала. Як він з’явився,
чому має саме таке ім’я? Можливо, він на когось схожий із сучасних героїв?
– В першу чергу, Гупало Василь — герой нашої пісні та кліпу, а потім вже вийшла книжка. Коли я писав
текст цієї пісні, перед очима був Василь Вірастюк.
А Гупало – тому що він «гупає» ворогів.
Коли робили кліп, режисер Сашко Даниленко сказав: «Давайте зробимо аккаунти цього супергероя
у мережі та будемо так готувати глядачів до нього».
Я написав статтю до Вікіпедії – цілий день на неї витратив, а вони її, гади, грохнули за півгодини. Написали: «Забавно, але не енциклопедично». І пересунули
її кудись в «гумор». Однак то таке, знайти її за бажанням можна (див. ПРИМІТКА).
Загалом, ми гнали-гнали, і тут мене покликали на
дитячий телеканал «Плюс Плюс». У них є програма, де
артисти читають казки. Я почитав і зрозумів, що пора
спробувати написати казку самому. Сашко Даниленко взявся за ілюстративний матеріал, намалював за
дев’ять місяців, до речі, він все робить у такий термін.
Коли писав книгу, мені був цікавий внутрішній світ
Гупала. Що може бути в голові у людини, яка, побачивши насильство і несправедливість, може збільшитися в чотири рази, дати всім по пиці і повернутися до
звичайного життя? Якщо подивитися текст пісні, там
є дві історії. Багато хто не зрозумів, чому супергерой
займається, серед іншого, зовсім негеройськими справами — привозить з-за моря яскраві речі, аби друг міг
одружитися з примхливою дівчиною. Тут насамперед
я хотів показати, що звичайні люди звикли навантажувати своїми проблемами інших, від чого Василь
втомлюється і трохи розчаровується в людстві. Таким
чином, хотілося наділити героя живими рисами, поєднавши його з класичними казковими сюжетами.

П Р И М ІТ К А

– 2016-го вийшла книга «ДНК». Автори – сім
українських письменників, серед яких і Ви. Сім історій життя простих українців, пов’язані між собою,
це родинна сага, починаючи з 1886 року й до майбутнього 2037-го. Чому у книзі тільки Ваша історія й
Володимира Рафєєнка написана російською.
– Я був готовий писати українською, але Жадан
був за різнобарвність . Російською було природно,
адже герой з Харківщини.
– Кожна історія досить повноцінна і вдало вказує на життєві помилки, яких припускалися наші
пращури. Речення з Вашого розділу: «если задуматься, в этом и есть смысл жизни – продолжать
фамилии и надеяться, что детям придется мучиться поменьше нашего». Чи справдилися ці сподівання сьогодні?
– Поки, схоже, ми в процесі.

– Чи буде продовження цієї історії?
– Є кліп, є книжка, є лінія одягу. Подивимось, може,
буде ще щось. Теоретично я знаю, що з ним відбуватиметься. Щоб закрити історію, потрібно ще дві книжки
такого формату. Ми якось поріднилися з цим героєм.
Ось такий приклад: маленький син друзів вирішив,
що пензлик/булава Гупала називається гупалкою. Хіба
можна таку деталь залишити без продовження?
Сашко Даниленко, як мультиплікатор, хоче робити мультсеріал про Гупала Василя. Оскільки він зараз
живе в Америці, звідти й хотів запустити відео, але це
коштує великих грошей.
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– У чому ж полягає українське «ДНК»?
– В тому, що ми хочемо садку вишневого біля хати
і спокою. Як писали у казках, «жив собі…».
– Як можна допомогти Україні сьогодні?
– Треба просто робити те, під що ви заточені,
створювати щось своє. Step by step. У кожного свій
фронт.

З ВІКІПЕДІЇ: ВАСИЛЬ ГУПАЛО
 Персонаж українського епосу, супергерой, який захищає
інтереси простих людей.
 Згідно з епосом, Гупало Василь закінчує свою місію, повертаючись до звичайного творчого життя, та передає естафету наступному Василю. Отже, можна стверджувати,
що Гупало Василь є супергероєм, який існує поза часом.
 Першу згадку про Гупала Василя знайдено в селі Майданецьке (Тальнівський район Черкаської області), на розкопках в урочищі Гребенюків Яр. 3600–3100 до н.е., ранній етап Трипільської культури.
 Окрім України, згадки про Василя можна знайти в Аргентині, Бразилії, Канаді, Австралії і скрізь на планеті, в місцях, де є чорнозем. Наприклад,
в Аргентині він відомий як El
Asesinas De Chupacabras.
За тамтешніми свідоцтвами, Гупало Василь
вбив чупакабру, що нападала на мешканців
містечка Сан Сальвадор де Хухуй, підманивши її на сало.
З казок відомо про три
правила життя Василя:
1. Злу має стати зле.
2. Добру має бути добре.
3. Все одно добро закохає зло.

Підготувала Наталія Устьянцева
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