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Шлях реформ, шлях боротьби, шлях перетворень — той довгий шлях, який здолала Україна у прагненні скасування візового режиму з країнами Шенгенської
зони, є унікальним. Він безпрецедентний
за кількістю увімкнених запобіжників і
стовідсотково виправданий навіть для
найбільших євроскептиків. Здавалося б,
усі старання, увесь ентузіазм людей, які
напружено працювали упродовж останніх
кількох місяців, мав стати результатом чогось насправді грандіозного. Безперечно
так, але найбільше диво полягає у тому,
що дива не сталося і навіть урочистості
найвищого рівня з нагоди старту безвізу
вирізнялися напрочуд спокійною атмосферою повної гармонії та порозуміння.

ВИСОКИЙ СТАРТ
З

самого ранку 11 червня до пункту пропуску
«Ужгород», що на українсько-словацькому
кордоні потягнулася величезна кількість люду,
адже саме тут мали відкрити символічні двері у Європу для подорожей без віз. Добре продумана
інсталяція, яка прикрасила місце зустрічі двох
президентів, одразу стала новою обкладинкою чи принаймні фоном для селфі на сотнях облікових записів у соцмережах.

Декілька хвилин очікування і ось
до пункту пропуску прибувають
Президент України Петро Порошенко та Президент Словацької Республіки Андрей
Кіска. Глава Української
держави отримує з
рук юної україночки символічний ключ
та відмикає великі двері,
стилізовані під український
біометричний паспорт. За цими
дверима на нього чекає зустріч зі
Словацьким Президентом.
Далі – мить чистих емоцій, обіймів,
привітань, навряд чи це можна було спланувати і так чітко зіграти. Ні – все було насправді.
Та й власне промови глав держав були відірвані
від будь-яких шаблонів, додаючи заходу настрою
експромту. Пропонуємо вашій увазі повний виступ
Президента України Петра Порошенка.
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До моменту офіційних заходів від початку доби 11 червня
правом безвізового в’їзду до країн Європи скористались
понад півтисячі українців.
Вельмишановний пане президенте!
Шановна громадськість!
Дорогий Український народе!
Хочеться сказати: Yes! Ми це зробили! І я вас із цим вітаю!
Насправді ми цього дуже довго чекали. І це історична мить,
коли ми руйнуємо паперову завісу, яка відділяла Україну від Європи. Це означає, що Україна зробила величезні реформи. Ми
разом, спільними зусиллями змінили країну. А наші партнери
з Європи дотрималися свого слова і двері Європейського Союзу, двері наших друзів і партнерів відкриті для нашої великої
45-мільйонної нації, для українського народу. Я вас із цим вітаю!
Сьогодні 11 червня, і я впевнений, що цей день назавжди закарбується в історії України як остаточний вихід нашої держави з

4/2017

Російської імперії і повернення України до родини європейських
народів. Саме заради цих цінностей, європейських цінностей три
з половиною роки тому українці вийшли на Революцію Гідності,
вимагаючи реформ і європейської інтеграції.
І сьогодні воля народу імплементована і перше, надзвичайно важливе досягнення ми з вами зробили. Саме зараз
волю, свободу, демократію найкращі українці – воїни Збройних Сил та інших збройних формувань захищають на Сході
нашої держави.
Сьогодні дуже важливий день для мене особисто, бо 11
червня – це день народження мого батька Олексія Івановича
Порошенка. Батьку, це є найкращий подарунок і для тебе, з
днем народження тебе.
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Сьогодні цим правом може скористатись кожен українець, бо
ми не просто відкриваємо двері і надаємо право безвізових подорожей для тих, уже більше 4 млн українців, які мають біометричні
паспорти. На сьогоднішній день ці паспорти не потребують жодних
віз, жодної паперової тяганини, жодних зборів, жодних черг.
Це значно збільшує цінність українського паспорта, і сьогодні
кожен українець може і має можливість випити фантастичну каву у
Братиславі, чи полетіти лоукостом у Варшаву, чи відвідати віденську
оперу. А ми, зі свого боку, запустили нові потяги до сусідніх європейських країн, разом з нашою митною та прикордонною службами
спільно облаштовуємо пункти пропуску і будемо здійснювати єдиний контроль зі словацькими, польськими, румунськими і угорськими
партнерами, як символ дружби і довіри між нашими країнами.
Хочу сказати, що чим більший прогрес ми демонструємо
на шляху реформ, тим більше аргументів у мене і в україн-

безвіз

ського народу з’являється для того, щоб надати Україні перспективу членства в Європейському Союзі. Адже Україна –
європейська держава, відповідно до статті 49 Римського
статуту.
Я хочу подякувати своєму доброму другу Президенту Словаччини за тверду підтримку Словаччиною української територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та українських реформ.
Це позиція справжнього друга і партнера.
Ми впевнені, що спільно з нашими надійними друзями і адвокатами України в Європейському Союзі, ми зможемо продовжити
наш шлях реформ, кардинальні європейські зміни нашої держави
та наше повернення до Європи.
У мене є всі підстави для того, щоб бути переконаним у цьому.
Слава Європі!
Слава Україні!

Хочеться сказати: Yes! Ми це зробили! Це історична мить, коли ми
руйнуємо паперову завісу, яка відділяла Україну від Європи. Двері
Європейського Союзу відкриті для українського народу.
У свою чергу, Президент Словацької Республіки Андрей Кіска
привітав Україну із запровадженням безвізового режиму і наголосив, що цей день важливий не тільки для українців, а й для словацького народу: «Дорогі сусіди, вітаємо в Європі. За цим днем приховано багато зусиль, багато важкої роботи. Україна виконала свої
обіцянки, так само зробив і Європейський Союз» – зазначив він.
Андрей Кіска закликав Україну і надалі проводити реформи.
«Словаччина і її політики будуть підтримувати вашу державу,
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щоб вона прямувала до Європейського Союзу, до якого ви належите» – підкреслив Президент Словаччини.
Урочистості продовжили фотографуванням з президентами
та спілкуванням глав держав з гостями церемонії. Дуже символічно, що у невимушеній атмосфері рукостискань, обіймів і
безлічі спонтанних фото хтось із присутніх заспівав перші слова Гімну України – всі як один від найменшого школяра до
Глави Держави підхопили цей спів і виконали Гімн до кінця.
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У цей момент він звучав не як обов’язкова частина державного церемоніалу, а як відображення стану душі кожного
присутнього – відчуття радості й гордості за свою країну.
До речі, до моменту офіційних заходів від початку доби
11 червня правом безвізового в’їзду до країн Європи скористались понад півтисячі українців. Наша знімальна група у
перші хвилини безвізу перебувала у пункті пропуску «Тиса»
Чопського прикордонного загону. Тут все працювало у штатному режимі без довгої черги.
Начальник Чопського прикордонного загону полковник
Сергій Білявець прокоментував ситуацію: «Прикордонники
Чопського загону вжили низку організаційних та практичних
заходів щодо безвізового порядку виїзду громадян України
до країн Шенгенської зони. Зокрема, пункти пропуску додатково обладнано технічними засобами прикордонного
контролю, проводимо практичні заняття з інспекторським
складом. Це дозволить швидко вносити дані біометричних
паспортів до відповідної бази. Власне процедура внесення
триває близько 10 секунд.
Збільшено кількість напрямків руху особливо на виїзд.
Звичайно, ми очікуємо певного зростання пасажиро-транспортного потоку, однак у нас є рішення, яке допоможе нам
впоратись із цією ситуацією. Зокрема, залучатимемо волонтерів – здебільшого студентів вищих навчальних закладів,
які здійснюватимуть інформаційну підтримку перед пунктами пропуску, що сприятиме обізнаності громадян України у
питаннях безвізових поїздок до ЄС. Для цієї роботи підготовлено інформаційні бюлетені.
Спільно з нашими угорськими та словацькими колегами
ми провели низку прикордонно-представницьких зустрічей,

результатом яких стали домовленості щодо обміну інформацією, статистичними даними. Окрім того, якщо побачимо відмову
певному громадянину нашими колегами по той бік кордону, ми
обов’язково збиратимемо та аналізуватимемо отриману інформацію та використаємо її у подальшій роботі, аби звести відмови до мінімуму.
Залучаємо до процесів впровадження безвізу в життя і наших європейських партнерів з міжнародної агенції ФРОНТЕКС.
Впродовж місяця вони працюватимуть у всіх пунктах пропуску
Чопського прикордонного загону».
Звичайно ж наша розповідь була б неповною, якби ми не
перейшли до угорського пункту пропуску «Захонь» і не побачили там першого українця, який скористався правом безвізового
перетину кордону. На наш подив, першою громадянкою нашої
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держави, яка надала для прикордонного контролю чистий біометричний паспорт у цьому пункті перетину стала власкор Радіо Свобода у Закарпатській області Ірина Бреза.
– Мені як журналісту було цікаво і підготувати матеріал, і
протестувати, як працює «безвіз». Щоправда, я не розраховувала встигнути першою, – говорить Ірина, – адже у нас зазвичай
багато автомобілів перетинають кордон, тому складно спрогнозувати, як рухатиметься черга, але бачте, просто пощастило.
Наразі їдемо з колегами у Токай готувати матеріал. А те, як усе
склалося на кордоні – така зустріч, стільки уваги з боку ЗМІ –
це просто чудовий заряд позитивних емоцій.
Підготував Дмитро СЛИВНИЙ,

фото автора
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ЮВIЛЕЙНИЙ
У Національній академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького відбувся 25-й випуск офіцерів-прикордонників. Цього року випускниками стали 237 офіцерів,
п’ятеро з яких занесені на Дошку пошани, а 54 – отримали диплом з відзнакою.

С

еред гостей свята були Міністр внутрішніх справ
України Арсен Аваков, Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Віктор
Назаренко, заступник Голови Адміністрації Президента Валерій Кондратюк, а також представники органів місцевої влади,
рідні випускників та ветерани-прикордонники.
Цього року держава отримала поповнення офіцерськими кадрами прикордонної служби за різними спеціальностями. Зокрема, 45 офіцерів, які навчалися на факультеті підготовки керівних
кадрів, 85 молодих офіцерів – з факультету охорони та захисту
державного кордону, 76 осіб – правоохоронної діяльності, 18 випускників – іноземних мов і гуманітарних дисциплін, а також 13
офіцерів інженерно-технічного факультету.
– Національна академія за 25 років випустила більше 10 тисяч офіцерів, професійних військових. Хочу привітати вас із цим ювілеєм. Ви –
наше майбутнє, нове покоління, нове обличчя українського кордону.
І я пишаюся тим, що працюю з вами, – привітав випускників Віктор
Назаренко.
Під час урочистостей почесні гості вручили випускникам академії
дипломи, а також відзначили окремих військовослужбовців відомства
державними нагородами.
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– Сьогодні рівень довіри до прикордонної служби сягає 40-50%.
Я звертаюсь до тих, хто поповнить лави прикордонних військ і не
підведе. Ми сподіваємось, що ви будете гідні тих хлопців, які загинули і досягли такої довіри, та тільки зміцнюватимете її, – підкреслив Арсен Аваков.
Завершилася офіційна частина чергового випуску офіцерів прощанням випускників з Бойовим Прапором академії та проходженням урочистим маршем.
Зазначимо, що молоді офіцери будуть нести службу на всіх ділянках
державного кордону України, окрім районів проведення антитерористичної операції.
Історія академії розпочинається 1 січня 1993 року, коли відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1992 року
№700 було створено Інститут Прикордонних військ України на базі
Хмельницького вищого артилерійського командного училища імені
маршала артилерії М.Д. Яковлєва. У 1995 році – на базі Інституту
створили Академію та присвоїли їй ім’я Богдана Хмельницького, а в
1999 році прикордонний виш здобув статусу Національного. У 2002
Навчальному закладу вручили Бойовий Прапор частини. Перший випуск офіцерів-прикордонників відбувся вже у червні 1993 року.
Підготувала Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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Також у Житомирі до Дня прикордонника 58 родин військовослужбовців отримали квартири в багатоповерхівці.
На зведення будинку були виділені 44 мільйони гривень. Квадратні
метри отримали військовослужбовці прикордонного загону та Північного
регіонального управління, що дислокуються в місті. При цьому 35 прикордонників, які отримали житло, є учасниками антитерористичної операції.
Михайло Косарєв 24 роки служить у лавах Держприкордонслужби,
у 2014-му одним з перших заходив до звільненої Станиці Луганської.
Тепер разом з родиною оглядає нову квартиру на 11-му поверсі.
– Ми такого навіть не очікували. Емоції просто переповнюють, –
зізнається Михайло.
Дружина військовослужбовця Олена Косарєва розповідає:
«Зайшовши в квартиру, ми зрозуміли, що вона саме для родини. Три
великі, світлі кімнати, зручне розташування та планування. Ми дуже раді
та щасливі».
Родина розповіла, що у будинку є все необхідне: вже підведені електрика, вода та навіть встановлена сантехніка. Тож переїхати планують
найближчим часом. Новосели не приховують радості, адже більшість з
них чекали на власну оселю десятки років.
Зазначимо, що у 2017 році прикордонне відомство активно продовжує роботу, направлену на соціальний захист військовослужбовців.
До кінця року заплановано отримати ще понад 340 квартир. Завершується зведення житлових будинків у Сумах, Ужгороді, Чернігові, Хмельницькому. Проводиться реконструкція будівель під службове житло в
Овручі та Херсонській області. Крім того, продовжується будівництво
багатоповерхового житлового будинку в Києві, розпочато будівельні
роботи в Одесі та Львові.

Напередодні професійного свята прикордонники
Житомирщини й Хмельниччини отримали ключі від квартир.

– Ми дуже щасливі, адже у нас – багатодітна родина. До цього ми
мешкали з батьками, а тепер будемо мати власне житло, за що дуже
вдячні нашому керівництву, – поділилася своїми відчуттями сім’я Озимовських з Хмельницького.
Загалом ордери на квартири отримали 36 родин Національної академії ДПСУ, з них 12 – сім’ї учасників антитерористичної операції.
Щасливих новоселів привітали Міністр внутрішніх справ України
Арсен Аваков, Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Віктор Назаренко та заступник Голови Адміністрації Президента України Валерій Кондратюк. Також на урочистому заході були
присутні керівництво Національної академії, персонал закладу та члени
сімей прикордонників, керівники області та міста, представники силових відомств Хмельниччини, духовенство та інші гості.
– Мені надзвичайно приємно передавати якісне житло прикордонникам, серед яких є учасники АТО та ветерани служби. Робота прикордонника важка і непроста, особливо зараз, адже в найважчій ситуації

12

в зоні АТО знаходились і залишаються саме прикордонники. Тому важливо, щоб держава не лише говорила добрі слова на їхню адресу, а й
робила правильні кроки, – зазначив Міністр.
Після вручення ордерів на житло та ключів від квартир високі гості
оглянули будинок та поспілкувалися зі щасливими мешканцями новобудови.
Голова ДПСУ Віктор Назаренко висловив подяку Президентові, Уряду
і особисто главі МВС за послідовність у підтримці відомства. – Минулого року на житлове будівництво було виділено 60 мільйонів гривень,
цього року – 200, і міністр внутрішніх справ говорить, що ця сума вдвічі
підвищиться на наступний рік. Завдяки цьому ми зможемо будувати й
надалі, аби виконати свій обов’язок перед тими, хто захищає Україну,
перед тими, хто стоїть на кордоні, – сказав Віктор Назаренко. Він також
повідомив, що триває будівництво наступних трьох будинків для військовослужбовців Національної академії, де наразі проходять будівельно-монтажні роботи.
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С

екретар РНБО Олександр Турчинов, Міністр МВС Арсен Аваков,
Голова Харківської державної обладміністрації Юлія Світлична
ознайомились зі службовими приміщеннями, технічними засобами та побутом військовослужбовців відділу прикордонної служби.
Олександр Турчинов зазначив, що всі ділянки кордону, які
контролює відділ «Тополі», обладнані сучасними технічними засобами
для цілодобового спостереження. Він наголосив, що саме тут починається кордон цивілізованої Європи, який слід якісно обладнати та надійно захищати від країни-агресора.
– Для східних регіонів України важливо зміцнювати кордон – технічно, кадрово, інфраструктурно, – підкреслила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. – Ми маємо повну підтримку з боку
РНБО та профільних міністерств щодо подальшого посилення Харківського загону. Обласна адміністрація, зі свого боку, сприятиме цьому.
На облаштування нового підрозділу прикордонної служби та ділянки відповідальності з державного бюджету виділено понад 13,5 мільйона гривень. Ці кошти використали на будівництво адміністративних
приміщень та службового житла для персоналу відділу. 62 мільйони
гривень – для встановлення лінійних споруд та відеотехнічного спостереження, а на облаштування опорного пункту на шістдесят осіб –
близько 14 мільйонів гривень.

– Держприкордонслужба готова повністю перекрити харківську
частину кордону за програмою «Європейський вал». На це будуть використані кошти, виділені в цьому році – близько 200 мільйонів гривень. Додатково передбачається ще 300 мільйонів, отриманих від проекту коригування бюджету, який затвердив парламент. Це дозволить
забезпечити всю харківську ділянку кордону інтелектуальними вишками, сейсмокабелем, інженерним облаштуванням, щоб жоден метр не
залишився неконтрольованим, – зазначив Аваков.
Окрім того, Секретар Ради Національної безпеки і оборони та Міністр внутрішніх справ України вручили двом прикордонникам грамоту Верховної Ради та подяку від Прем’єр-міністра. А всі військовослужбовці підрозділу отримали сертифікати та ключі від нового службового
житла. Варто зазначити, що адміністративна та житлова будівлі обладнані всім належним санітарним устаткуванням. Забезпечені холодною
та гарячою водою, електроживленням, теплопостачанням, вентиляцією, каналізацією, а також системою пожежної сигналізації.
Щодо проблеми прикордонного землекористування, Арсен Аваков
запевнив, що МВС розробляє низку законодавчих актів для врегулювання цього питання. Наприкінці міністр зауважив, що після Харківської області увагу зосередять на облаштуванні кордону в Луганській
та Сумській областях.
Підготувала Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Олександр Турчинов зазначив, що всі ділянки кордону, які
контролює відділ «Тополі», обладнані сучасними технічними
засобами для цілодобового спостереження. На це з державного
бюджету виділено понад 13,5 мільйона гривень.

ЄВРОПЕЙСЬКІ
«ТОПОЛІ»

В рамках програми інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону у Дворічанському районі відкрили відділ прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону.
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НЕВІДКЛАДНА
ПІДТРИМКА

НОВОСЕЛИ
В ІЗМАЇЛІ

Одеський клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України
отримав від Канади новітню цифрову рентгенологічну систему «CALYPSO».

На Одещині Міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков вручив охоронцям рубежів ключі від квартир.

Н

В

адзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук передав від Уряду своєї країни Голові
Держприкордонслужби та персоналу госпіталю цифрову
рентгенологічну систему «CALYPSO» вартістю понад 240 тисяч
доларів. Передача обладнання відбулася в рамках спільного
проекту міжнародної технічної допомоги «Посилення безпеки
кордонів України».
Рентгенівська система дозволяє проводити дослідження у горизонтальній та вертикальній площинах, а пропускна здатність
нової системи вдвічі, а то й втричі більша, ніж у попереднього
апарата, який функціонував у госпіталі.
Водночас «CALYPSO» має чимало інших позитивних характеристик та корисних функцій, а саме значне скорочення часу
від моменту проведення самого дослідження, збереження інформації про пацієнта з його результатами обстеження в цифровому форматі».
– Ми щиро вдячні Уряду Канади за підтримку, – сказав Голова
прикордонного відомства і додав, що завдяки допомозі наших
стратегічних партнерів прикордонна служба забезпечує ефективну реалізацію державної політики у сфері безпеки кордону.
Отже, новітня апаратура сприятиме роботі прикордонних лікарів та значно покращить лікувально-діагностичну допомогу
прикордонникам та членам їхніх сімей, а також ветеранам.
Канада вже надала Державній прикордонній службі допомогу на суму майже 14,5 млн грн., а спільний проект міжнародної технічної підтримки розрахований на суму близько 2 млн
доларів Канади.

Ізмаїлі міністр МВС урочисто вручив прикордонникам ключі
від дев’яти службових квартир у новому будинку, який переобладнали з колишнього казарменого приміщення. Одна багатодітна сім'я стала щасливою власницею трикімнатної квартири,
дві – двокімнатної і шість родин отримали однокімнатні помешкання. У приміщеннях провели капітальний ремонт, обладнали комунікації, упорядкували територію, збудували дитячий майданчик.
Глава МВС підкреслив, що належне забезпечення прикордонників житлом – це вклад у надійність охорони кордону й безпеку
держави.
– Ми додаємо цьому місту та району безпеки, яка не буде надлишковою. Безпека сприяє зростанню економіки та якості життя. А
тим офіцерам, які забезпечують якість життя, держава приділяє особливу увагу, – сказав Арсен Аваков.
– Отримання квартири – це заслужене свято для родини військовослужбовців, які з честю виконували свій обов’язок, – зазначив начальник Південного регіонального управління ДПСУ Сергій Косік.
Він висловив вдячність керівництву Міністерства внутрішніх справ і
Державній прикордонної служби, за ініціативи і підтримки яких реалізовується відомча програма забезпечення прикордонників житлом.
По завершенню урочистих заходів Арсен Аваков відвідав управління Ізмаїльського прикордонного загону, де вшанував пам'ять про
воїнів-прикордонників, які загинули під час виконання службового
обов’язку.
Також Голова МВС побував і в Ізмаїльському навчально-тренувальному загоні морської охорони, а наприкінці робочого візиту
делегація завітала на Дунай, де «зелені кашкети» показали одне з
місць тривалого несення служби на плавучій основі.

Підготувала Людмила ДЬОМІНА
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ПОЧИНАЄТЬСЯ

ОРШАНЕЦЬ-25

Кожен з читачів, напевне, запропонує свою
відповідь на це запитання, одразу ж згадавши
про прикордонний знак №1 на Сеньківці,
або ж символічний «нульовий кілометр» на
Дунаї. Хоча більшість сьогоднішніх охоронців
рубежу зійдуться на одній думці – для них
кордон розпочався в Оршанці, що неподалік
Черкас. Саме тут розташувався Навчальний
центр Державної прикордонної служби
України, який ось уже чверть століття готує
персонал для прикордонних підрозділів.

С

ьогодні це один з найкращих навчальних закладів такого типу
в Україні, а за деякими параметрами його можна вважати унікальним і єдиним у своєму роді. Однак для початку коротенький
історичний екскурс.
Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Державної
прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота
починає відлік своєї історії 1 липня 1992 року, коли наказом Командувача Прикордонних Військ України було створено Перший Оршанський навчальний прикордонний загін.
Першим начальником загону став полковник Віктор Бондарець. Під
його командуванням частина була виведена з Польщі до нового місця
дислокації на Черкащину. В стислі терміни тут почали створювати військове містечко та розвивати інфраструктуру.
Вже восени 1992 року відбувся перший випуск навчального загону
за спеціальностями «стрільці», «водії», «майстри електроприладів».

18

4/2017

4/2017

19

ювілей
1997 року загін очолив полковник Григорій Гуленко. Під його керівництвом тривала розбудова
та вдосконалення навчального закладу. Цей процес супроводжувала велика кількість відзнак за
успішне виконання поставлених завдань з підготовки молодих прикордонників, адже колектив навчального закладу працював не покладаючи рук.
За часів керівництва генерал-майора Володимира Нечаєва істотно удосконалюється підготовка молодших спеціалістів для успішного
виконання завдань з охорони кордону, розширюється навчально-матеріальна база.
1 липня 2006 року Черкаський навчальний
прикордонний загін реформовано у Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів
Державної прикордонної служби України. Того
ж року Центр розпочав навчання та перепідготовку молодшого персоналу за контрактом.

ювілей
У грудні 2007 року Навчальний центр очолив полковник Ігор Момот. За роки його керівництва Навчальний центр став одним з найкращих навчальних закладів України. Окрім
посилення навчально-матеріальної бази значну увагу приділяли соціальним потребам та
дозвіллю курсантів.
З початком антитерористичної операції в Україні Навчальний центр сформував першу у Держприкордонслужбі мотоманеврену групу, яка вирушила на ділянку східного рубежу для виконання
завдань з охорони та оборони державного кордону. За час АТО 1000 військовослужбовців Навчального центру взяли участь в охороні державного
кордону на сході України. 52 військовослужбовці нагороджені державними та 140 – відомчими нагородами за мужність і героїзм, проявлені
під час виконання завдань у зоні бойових дій.

ІМЕНА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВІДДАЛИ НАЙДОРОЖЧЕ У БОРОТЬБІ
ЗА НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ,
ЗАКАРБОВАНІ НА МЕМОРІАЛЬНІЙ ДОШЦІ ПРИ ВХОДІ
ДО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ.

ОЛЕКСАНДР КОЛОМІЄЦЬ

ПІДПОЛКОВНИК, НАЧАЛЬНИК ТРЕТЬОГО ВІДДІЛУ
ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Люди, з якими нам доводиться працювати щодня дуже різні, адже на перепідготовку прибувають і молоді охоронці
кордону, яким, щойно виповнилося 20, і
старші прикордонники, яким вже за 40.
Однак більшість цих людей їдуть до Навчального центру за конкретними знаннями. Вони цілеспрямовані і розраховують на
конкретний результат, тому вчити їх цілком
комфортно. Тим більше, старші завжди допомагають молодшим, діляться досвідом,
тому їхнє спілкування у навчальних групах
дуже корисне для них.
Зараз ми практикуємо ще один варіант обміну досвідом. Люди, які приїжджають на перепідготовку, проходять зрізи
знань і в рамках цих іспитів ми пропонуємо їм вказати свої побажання щодо
процесу підготовки. Ми розглядаємо ці
пропозиції і, по можливості, привносимо
їх до навчальних програм.
Є також взаємодія безпосередньо з
підрозділами охорони кордону – тобто
через певний час після завершення навчання персоналу керівник конкретного
підрозділу аналізує знання та навички,
які здобув його підлеглий, і надсилає нам
свої пропозиції стосовно позитивних моментів або ж деяких прорахунків, на які
слід звернути більшу увагу у майбутньому.
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15 військовослужбовців Оршанця не повернулися з поля бою:
• генерал-майор Ігор МОМОТ;
• майори: Микола ЗАЙЦЕВ, Ігор ПЕТРІВ; Віталій ВІННІЧЕНКО;
• капітан Сергій ЛИФАР;
• прапорщик Володимир ГРЕЧАНИЙ;
• старшина Сергій ЄПІФАНОВ;
• молодші сержанти: Дмитро СИРБУ;
Вільгельм ШТОЛЬЦЕЛЬ; Микола АНТИПОВ;
Сергій БОЙКО; Олександр ЗАЄЦЬ;
• солдати: Віталій ПТІЦИН, Віктор КУМАНОВСЬКИЙ та Павло ЛАЗАРЕНКО.
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ОЛЕКСІЙ ЛУПАН

МАЙОР, НАЧАЛЬНИК ЦИКЛУ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

7 жовтня 2014 року указом Президента
України Навчальному центру присвоєно ім’я
генерал-майора Ігоря Момота.
Імена людей, які віддали найдорожче у
боротьбі за недоторканність українського кордону, закарбовані на меморіальній дошці при
вході до Навчального центру.
Власне ідучи територією сьогодні, згадуючи
свої враження кілька років тому, можна сказати одне – тут багато що змінилось. Між корпусами та гуртожитками виріс фруктовий сад.
Навчальний пункт пропуску для автомобільного та пішого сполучення досяг рівня укомплектованості найсучасніших міжнародних переходів. Спортивне містечко облаштовано новою
смугою перешкод, а на полігоні з’явилося єдине у своєму роді в Україні тактичне містечко
для підготовки бійців спецпідрозділів.
Аби детальніше дізнатися про те, чим живе
НЦ сьогодні, ми завітали у гості до начальника
Центру полковника Дмитра Коцеруби.
– Головним завданням нашого центру є
підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації молодшого персоналу Держприкордонслужби України, – розповідає керівник
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Навчальний центр надає достатню
кількість знань та навичок молодшому
інспектору прикордонної служби. Звичайно, практика є практика. І коли військовослужбовець бачить безпосередньо
кордон, спілкується з людьми, тримає
в руках документи, ідентифікує особу,
здійснює прикордонний контроль чи завдання з охорони державного кордону,
він набуває професіоналізму, але без базових знань це було б неможливо.
Що стосується наших дисциплін, то ми
виокремлюємо 40% часу на теоретичні
знання і 60 – на практику, рольові ігри і
практичні іспити. Три основні дисципліни
циклу – це прикордонний контроль, тактика прикордонної служби та адміністративне провадження. Відділення прикордонного контролю отримують практичні
навички як на автоматизованих робочих
місцях інспекторів прикордонної служби,
так і в навчальних пунктах пропуску для
авіаційного, залізничного та автомобільного сполучення, де імітується несення
служби, огляд транспортних засобів,
перевірка документів, здійснення всіх
заходів прикордонного контролю. Тактику прикордонної служби вивчають на
відділі забезпечення навчального процесу, де курсанти повністю виконують
завдання з охорони визначеної ділянки
кордону з різними способами несення
служби – перевірка документів, опитування місцевого населення, служба на
посту спостереження, на контрольному
посту, патрулювання визначеної ділянки,
пошук, переслідування, затримання порушників і виявлення ознак порушення
державного кордону. У питаннях адміністративного провадження курсанти здебільшого відпрацьовують адміністративно-процесуальні документи – складають
протоколи про адміністративне правопорушення, затримання та складають схему
затримання порушників.
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навчально закладу, – ми маємо надавати стійкі
знання, вміння та навички для виконання завдань з охорони державного кордону на всіх
його ділянках і зі всіма особливостями. Ми
можемо навчати одночасно до тисячі осіб персоналу. Підготовку забезпечують близько 700
військовослужбовців та працівників НЦ. Вся
інфраструктура – сучасна, повністю укомплектована технічними навчальними засобами і
відповідними зразками озброєння.
Спеціальність молодший інспектор прикордонної служби передбачає знання з тактики прикордонної служби, прикордонного контролю,
адміністративного провадження. Наш випускник має володіти усіма зразками озброєння
Державної прикордонної служби. Він повинен
чітко керувати підлеглим персоналом при веденні бойових дій у складі прикордонного наряду, бути достатньо фізично розвиненим.
Окрім того, цикл забезпечення охорони
державного кордону навчає водінню автотранспортних засобів і техніки, користуванню
усіма технічними приладами для ведення розвідки. Навчаємо також тактичній медицині.
Навчально-матеріальна база НЦ постійно
оновлюється. Якщо до Держприкордонслужби
надходять нові зразки техніки – ми отримуємо
їх першими. Серйозно розвинена наша польова
база. Зокрема, можемо похвалитися автоматизованими напрямками стрільби для ведення
вогню із крупнокаліберної стрілецької зброї.
Якщо говорити про спортивну складову, то
крім стандартного набору, ми маємо нову смугу перешкод, стадіон зі штучним покриттям, що
дозволяє нам готувати персонал за будь-яких
погодних умов.
Завдяки програмам міжнародної допомоги ми відбудували тактичний комплекс для
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проведення навчань мобільних підрозділів.
Такого точно немає ні в кого в Україні, та навіть порівняно з нашими польськими, чи навіть
німецькими колегами, наше тактичне містечко
є більш сучасним, досконалішим та ефективнішим для навчання.
Та всі наші здобутки у розбудові навчально-матеріальної бази нічого не вартували б
без наших людей. З початком війни на сході
України наші офіцери стали на захист українського народу. Впродовж 2014-2015 років
майже увесь викладацький склад НЦ пройшов
горнило бойових дій, і сьогодні люди використовують свій бойовий досвід у підготовці майбутніх охоронців рубежу.
Проаналізувавши досвід наших викладачів
і Держприкордонслужби в цілому, ми ввели
нові навчальні дисципліни. Зокрема, це тактико-спеціальна підготовка, загальна тактика. Ми
розширили вивчення зразків бойової техніки
та озброєння, прийнятого ДПСУ після початку
бойових дій.
Крім того, постійно триває моніторинг ситуацій, які трапляються на кордоні – від певних
локальних конфліктів до спроб проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Отримані дані систематизуються і також вносяться до навчальних програм. На сьогодні ми
довели обсяг практичних занять до 90% (до
війни – 70%). Більшість практичних ситуацій,
власне, і змодельовані за досвідом ведення бойових дій.
Нині і бойові дії, і охорона мирної ділянки
рубежу ставлять перед нами нові завдання.
Одне з найсучасніших та найбільш технологічних – використання прикордонниками безпілотної авіації. НЦ повинен навчити «зелених
кашкетів» використанню БПЛА у своїй службі.
Для цього у нас створено новий підрозділ – Відділ підготовки сертифікації технічного обслуго-

ВАДИМ БЛИЗНЮК

КУРСАНТ, КУЛЕМЕТНИК ОБПК «СУМИ-1»

вування безпілотних авіаційних комплексів.
Наші фахівці пройшли відповідну підготовку на
базі заводу-виробника, у спеціальних закладах
Міністерства оборони отримали відповідні сертифікати і вже зараз своїми силами ми здійснили підготовку екіпажів БПЛА для п’яти прикордонних загонів. Персонал двох підрозділів вже
сьогодні здійснює повітряну розвідку на ділянках відповідальності, тож зовсім скоро, я сподіваюсь, матимемо певні позитивні результати і
зможемо робити практичні висновки стосовно
використання БПЛА.
Тим часом НЦ працює над створенням належної бази для технічного обслуговування і
сертифікації літальних апаратів. Однак вже сьогодні ми можемо говорити, що у Держприкордонслужби є безпілотна авіація, є фахівці, які

Півроку тому я підписав контракт на службу у ДПСУ, відповідно постало питання про
підготовку мене як фахівця з охорони держкордону, адже до цього я нічого спільного
з охороною рубежів не мав. Моя строкова
служба пройшла у лавах морської піхоти – у
36-й бригаді в Криму, АТО пройшов у складі
92-ї піхотної бригади. Саме тому мені по-

трібно було вивчити специфіку прикордонної
служби, і ось тепер я тут, у Навчальному центрі
ДПСУ. Курс підготовки триватиме три місяці.
У першу чергу, теорія, що стосується безпосередньо кордону, пунктів пропуску та інший
блок, який я виокремлюю для себе – це бойова підготовка – інженерна, вогнева, тактика.
Дуже тішить мене, що тут дають знання з
тактичної медицини, якої у 2014 році, на жаль,
не знав ніхто. Інженерна підготовка теж дуже
добра, знаючи проблеми війни і пам’ятаючи, як
ми все придумували самі, тільки тепер я бачу
наші помилки і розумію наскільки ефективнішими ми могли б бути тоді.
Прикордонна служба, на мою думку, універсальна і комплексна, адже сьогодні ти
виконуєш одне завдання, а завтра держава
покличе тебе в зовсім інше місце з іншими
функціями. Так і в нашому навчальному колективі – хтось є добрим експертом у питаннях контролю, я, приміром, доволі впевнено
почуваюся у напрямі бойової підготовки. Кожен з нас може поділитися чимось своїм, але
разом ми здобуваємо знання, потрібні всім
нам, і це дуже добре.

ЛЮДИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬ, І ТІ, ХТО НАВЧАЮТЬСЯ У ЦЬОМУ
ЗАКЛАДІ, ВИПРОМІНЮЮТЬ ВПЕВНЕНІСТЬ, ОПТИМІЗМ
ТА ДАРУЮТЬ НАДІЮ, ЩО З НИМИ НАШІ КОРДОНИ
БУДУТЬ НАЙМІЦНІШИМИ.

ОКСАНА ВЛАСЮК

КУРСАНТ, НАЧАЛЬНИК АПАРАТНОЇ
ВІДДІЛУ ЗВ’ЯЗКУ
Зважаючи на ситуацію, в якій сьогодні
перебуває наша країна, я вважаю, що кожен
її громадянин повинен зробити свій внесок у
підтримку держави. Одягнувши зелений берет, я сподіваюсь, що зможу підтримати свого
чоловіка, який зараз несе службу у зоні АТО,
зможу бути прикладом для двох своїх дітей.
Про своє навчання в Оршанці я б сказала так – кожен прикордонник на своєму місці повинен прагнути до розширення своїх
знань та й зрештою світогляду, аби бути достойним свого однострою. Я тут лише кілька
тижнів, але мене справді вражає той обсяг
цікавої і корисної інформації, яку ми отримуємо. НЦ дає відчуття відповідальності,
загострює пильність та робить нас уважнішими один до одного, що допоможе у майбутньому ладнати і ефективно працювати з
персоналом у своїх підрозділах.

можуть на належному рівні виконати відповідні
завдання відомства.
Якщо говорити про найближчу перспективу, то нині увесь викладацький та керівний
склад зосереджений на якомога якіснішій
підготовці та випуску учасників другого етапу
програми «Нове обличчя кордону». Звертаючи увагу на деталі проекту, ми обов’язково
повинні говорити про зовсім нові засади
комплектування, відбору персоналу, оновлену
програму підготовки, підвищену мотивацію.
До цієї роботи ми залучаємо своїх найкращих
фахівців і очікуємо, що наші курсанти будуть
свідомо прагнути кращих результатів. Їх не
треба примушувати чи створювати додаткові
умови. Вони – патріоти, вони вже досвідчені
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у плані професійного ставлення до справи,
вони відібрані за принципом нетерпимості до
корупції. Ми впевнені у цих людях.
Наша розповідь про Навчальний центр не
була б повною, якби ми не поспілкуватись і
з викладачами та курсантами НЦ. Звичайно,
охопити увесь персонал курсу «Нове обличчя
кордону» було б складно та навіть наш майже
випадковий вибір співрозмовників дозволив
скласти враження про Оршанець напередодні
його 25-річного ювілею. Люди, які навчають, і ті,
хто навчаються у цьому закладі, випромінюють
впевненість, оптимізм та дарують надію, що з
ними наші кордони будуть найміцнішими.
Дмитро СЛИВНИЙ,
фото автора
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У вересні 2014 року діючий на той час прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк
заявив про початок інженерно-технічного облаштування кордону з Росією,
що помилково охрестили «Стіною». Так розпочалося будівництво реального
державного кордону між Україною та Росією протяжністю 2295 км.
Першочергово облаштування рубежу планували на ділянках областей,
які знаходилися поза зоною конфлікту. Це Чернігівська, Харківська,
Сумська області, а також північ Луганської. Початок робіт щодо
облаштування 409 км кордону з Донецькою та Луганською областями
відтермінували на період завершення там бойових дій.
На старті вартість проекту оцінювалася у 8,4 мільярда гривень, з фіналом
робіт у 2018 році. Проте в бюджеті таких коштів не було. Після передачі
проекту від міністерства інфраструктури прикордонній службі уряд мав
затвердити новий план і внести зміни до бюджету. Навесні 2015 року.
Кабмін переглянув план будівництва «Європейського валу» та затвердив
загальну вартість робіт у сумі 4,1 мільярда гривень (План заходів та
підрахунки на сайті kmu.gov.ua).
Упродовж 2015-2016 років у Харківській області прикордонники
облаштували 163,2 км сучасного кордону. Тож пропонуємо розглянути
головні складові найбільш масштабного нині проекту в Європі.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ

К О РД О Н
ОГЛЯД

СЕРГІЙ БІДИЛО,

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР,
НАЧАЛЬНИК СХІДНОГО
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
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Днями народні депутати з Комітету Національної безпеки та оборони разом з керівництвом МВС
та журналістами побували в Харківській області на
ділянці відділу прикордонної служби «Дергачі», у
міжнародному пункті пропуску «Гоптівка», а також
місцевому пункті пропуску «Журавлівка».
Прикордонники продемонстрували гостям
нову комплексну систему охорони державного
кордону. Вона забезпечує візуально-технічний
контроль українсько-російського державного кордону, своєчасне виявлення правопорушень та загроз і створює відповідну систему реагування та
не має на меті унеможливити воєнне вторгнення
на територію України.
У ході інспекції правоохоронці наглядно показали три складові комплексу. Це система відеоспостереження, яка знаходиться на відділі управління
службою, система інженерно-технічного облаштування на місцевості й система реагування.
Система відеоспостереження призначена для
узагальнення й збору даних та прийняття рішення,
відповідно до обстановки на державному кордоні.
Вся відеоінформація, сигнали спрацювання сенсорного кабелю з лінії кордону передаються до центру
управління службою (ЦУС). Така система є основою
інтегрованої й інтелектуальної охорони та захисту
державного кордону.
На ділянці відділу «Дергачі» на трьох спостережних вежах встановлені тепловізійні камери. Вздовж

огорожі, яка тягнеться по всій ділянці відповідальності, також є поворотні відеокамери.
– Така система дозволяє контролювати всю ділянку державного кордону. Ми бачимо онлайн, що відбувається у пунктах пропуску й на відділі прикордонної
служби, а також можемо спостерігати за віддаленими
ділянками і загрозливими напрямками, – пояснив начальник Східного регіонального управління генералмайор Сергій Бідило.
Окремо варто сказати про електронну складову
інженерних споруд. Так, між протитранспортним бруствером та контрольно-слідовою смугою на майже півметровій глибині закопано сейсмокабель. Він вловлює
коливання землі та здатний за масою тіла відрізнити
порушника кордону від дикої тварини чи собаки.
Також по периметру цієї ділянки кордону облаштовано 12 інтелектуальних спостережних веж, вісім з яких працюють на сонячних модулях. Природна
енергія забезпечує живленням охоронну сигналізацію, камери спостереження тощо.
– Сонячна система облаштування веж доволі
мобільна і дозволяє нам не прив’язуватися до лінії
електромереж, – зазначив помічник начальника регіонального управління – начальник сектору підполковник Едуард Марков.
На правому фланзі відповідальності ВПС, у місці прикордонного спостереження у разі загострення обстановки збільшується чисельність особового
складу. Це місце обладнано вогневою позицією,
бліндажем та капоніром.
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ЕДУАРД МАРКОВ,
ПІДПОЛКОВНИК,
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРУ

– На спостережній вежі знаходиться мультисенсорна оптична система, за допомогою якої здійснюється спостереження за підступами до держкордону, як
вдень, так і вночі. Роботу цієї системи забезпечує трирівневе автономне електроживлення. Це вітрогенератор, сонячні панелі та бензогенератор. Вся інформація
з мультисенсорної системи передається за допомогою
бездротового зв’язку до відділу управління службою.
Також в кабіні є сучасний ІР-телефон, приєднаний до
інформаційної системи ДПСУ, – доповів начальник відділу зв’язку, автоматизації та захисту інформації підполковник Володимир Коржик.
– У разі спроби порушення державного кордону зі
сторони РФ, перш за все, інформація до ЦУС буде передана за допомогою сейсмокабелю, – пояснює підполковник Едуард Марков. Паркан, який знаходиться
на ділянці, не дасть порушникові безперешкодно його
подолати, а на контрольно-слідовій смузі залишаться
сліди. У разі спрацювання сейсмокабелю оператор наводить відеокамеру на порушника для його виявлення
й розпізнання, після чого старший зміни прикордонних
нарядів подає команду на затримання. Час реагування – від трьох до п’яти хвилин.

СЬОГОДНІ ІНЖЕНЕРНИМ ОБЛАШТУВАННЯМ КОРДОНУ З РФ
ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРАКТИЧНО УСІ КРАЇНИ – ЇЇ БЕЗПОСЕРЕДНІ СУСІДИ,
ЯКІ СПОВІДУЮТЬ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ. ОСОБЛИВО АКТИВНО
ЦЮ РОБОТУ ПРОВОДЯТЬ КРАЇНИ ПРИБАЛТИКИ.

ВОЛОДИМИР КОРЖИК,
ПІДПОЛКОВНИК,
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗВ’ЯЗКУ,
АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ

ДМИТРО ТИМЧУК,
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

Постійно у стані повної готовності на ділянці відповідальності є чотири бойові модулі «Тритон», оснащені
системами відео- і сенсорного спостереження, супутниковим зв'язком та бойовими розрахунками.
– Рокадна дорога, облаштована вздовж державного
кордону, дозволяє наряду здійснювати маневри, вести
переслідування порушників і перекидати сили та засоби на інші ділянки. У минулому тут не було ніяких доріг.
Чорнозем у дощову погоду не дозволяв пересуватися
автомобільною технікою, – пояснив помічник начальника регіонального управління Едуард Марков.
Тут же ми бачимо паркан, висотою два метри, який
до того ж заглиблюється у ґрунт на 40 см, та колючий
дріт. Без спеціальних засобів підкопати чи подолати
його неможливо. Одним з елементів оборонних споруд
є рів. Глибина його – до двох метрів, ширина – до чотирьох. Поряд обладнується вал висотою два метри, шириною в основі понад шість метрів. Контрольно-слідова
смуга сягає шести метрів ширини, рокадна дорога – від
4,5 м до 6 м.

26

4/2017

І остання частина будови комплексної охорони державного кордону – це система реагування. Вона включає
в себе озброєння, транспортні засоби та прикордонні
наряди, які виконують завдання, у тому числі, у взаємодії
з підрозділами Нацгвардії та Нацполіції. В рамках проведення навчань підрозділи особливого призначення
«КОРД» Національної поліції та мобільного прикордонного підрозділу «ДОЗОР» Державної прикордонної
служби України продемонстрували дії з виявлення та
затримання диверсійних груп і блокування порушників,
а також ведення оборонного бою на опорному пункті.
Роботи з інженерного-технічного облаштування на
ділянці ВПС «Дергачі» закінчені, тож ділянка вже використовується як полігон для випробування новітніх технологій. На інших ділянках кордону роботи тривають.

ЦИФРИ

ВАДИМ ТРОЯН,

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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За програмою облаштування українсько-російського кордону кошти виділяються щорічно. У 2015-му на
рахунки ДПСУ мало надійти 900 мільйонів гривень,
надійшло – 400. У 2016-му – один мільярд 200 мільйонів, надійшло лише 200 мільйонів. Через недостатнє
фінансування в кінці 2016-го були внесені корективи
до Плану заходів облаштування з відтермінуванням
його на два роки. Таким чином, закінчення робіт передбачається у 2020 році.

2017-го Держприкордонслужба вже за скорегованою програмою має отримати 500 млн гривень. Поки
що передбачено 200, з них 70 млн отримано на рахунок
ДПСУ. Від початку облаштування державного кордону
на Харківщині збудували понад 180 км протитранспортних ровів, 49 км контрольно-слідових смуг, 136 км рокадних доріг, встановлено 70 км паркану, облаштовано
два опорні пункти та дев’ять вогневих позицій.
Також розгорнуто сім нових підрозділів на ділянці
Харківського прикордонного загону, придбано чотири рухомі модулі «Тритон», завершено реконструкцію
трьох підрозділів: ВПС «Тополі», відділ типу С (спецпризначенці) та управління Харківської авіаційної ескадрильї. Роботи по Харківській області виконані на 80%
і на 4% – по Луганській.
– На сьогодні Проект інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону реалізований на
18%. Наше завдання – домогтися нормального фінансування, щоб відповідні роботи, які активно ведуться в
Харківській області, ми бачили також у Чернігівській і
Сумській. І не будемо забувати про Придністров’я, – додав Народний депутат Дмитро Тимчук.
Сьогодні інженерним облаштуванням кордону з
РФ займаються практично усі країни – її безпосередні
сусіди, які сповідують демократичні цінності. Особливо активно цю роботу проводять країни Прибалтики.
Цікаво, що проекти інженерного облаштування кордону, які вони реалізовують, дуже схожі на український
варіант. Так, наприклад, Естонія та Латвія зараз облаштовують 92 та 90 км сухопутного кордону з Росією.
Проекти дуже схожі на український – це кілька смуг
інженерних та технічних засобів. Розраховані вони на
період з 2016 по 2019 роки з кошторисом 70 мільйонів євро (понад 2 млрд грн.) та з 2016 по 2020 роки із
кошторисом 34 мільйони євро (понад 1 млрд грн.) відповідно. Український проект розрахований на період
до 2020 року, а затверджений кошторис становить
понад чотири мільярди гривень. Відповідно до наведених сум орієнтовна вартість облаштування одного
кілометра кордону коштує: в Естонії – майже 22 млн
грн., Латвії – понад 10 млн грн., в Україні – близько
двох мільйонів гривень.
Інженерно-технічна система, яку реалізовують ці
країни, на 70% подібна до нашої. Цей факт підтвердили, зокрема, експерти з Литви, які приїжджали до нас і
вивчали наш досвід.
Заступник Міністра внутрішніх справ Вадим Троян наголосив на необхідності продовжити реалізацію
проекту інтелектуального кордону.
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ІВАН ВІННИК,

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

– Керівництво МВС клопоче перед депутатами,
щоб вони на Комітеті Ради національної безпеки та
оборони підняли питання про належне фінансування цього проекту. Для нас важливо облаштувати за
європейськими стандартами зручний та надійний
державний кордон на заході, тоді як східний кордон
має стати фортецею, неприступною для тих, хто має
протизаконні наміри. Переконаний, що наші прикордонники гідно виконають завдання, які поставила
країна, і достойно пильнуватимуть східні рубежі нашої
держави, які стали східним кордоном усієї Європи.
Адже інженерне облаштування конструкцій у Харківській області – лише частина масштабної роботи. Ще є
Чернігівська область, придністровська та молдавська
території.
Про необхідність виділення коштів для продовження інженерних робіт у ході інспекції заявив і народний депутат Андрій Тетерук.
– Ми будемо клопотати, аби щонайменше 500
мільйонів гривень, отриманих від спецконфіскації коштів колишнього президента Віктора Януковича були
виділені для продовження фінансування цього проекту. Ми повинні якомога швидше завершити облаштування українсько-російського кордону.

ЮРІЙ БЕРЕЗА,

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

ПОПРИ РІЗНІ ДИПЛОМАТИЧНІ СПЕКУЛЯЦІЇ ТА
РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ, ПРИКОРДОННИКИ
ПРОДОВЖУЮТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИ ПРОЕКТ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАШТУВАННЯ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО КОРДОНУ ЗАРАДИ
БЕЗПЕКИ І МИРУ В НАШІЙ КРАЇНІ.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

– Ми проаналізували 2011-2013 роки до початку
війни та 2014-2016 вже з облаштованим кордоном і
порівняли статистику випадків порушень державного
рубежу. На ділянці Харківського прикордонного загону за перші три роки було затримано 508 порушників,
за 2014-2016 роки – 308, якщо брати безпосередньо
по ділянці ВПС «Дергачі», то за той самий попередній
період було затримано 167 порушників, а за останній – 36. По відділах, в 2014-му – 70 порушників, у
2017-му році лише дев’ять випадків. Ці цифри вказують, що ефективність є, і роботу з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону
необхідно продовжувати, – пояснив генерал-майор
Сергій Бідило.
Також він додав, що по контрабанді у 2014-му році
було один-два випадки затримань, а сьогодні більше
шести на суму близько мільйона гривень. Тобто інже-

28

нерна, візуально-технічна складова, система відеоспостереження і весь конструктив, який є нині, дозволяє ефективно протидіяти протиправній діяльності на
державному кордоні.
– Забезпечення територіальної цілісності і захисту державного кордону, виконання завдань у районі
проведення антитерористичної операції, протидія
злочинності, тероризму та контрабанді – це далеко
не повний перелік завдань, які на професійному рівні
виконують наші прикордонники, ризикуючи власним
життям і здоров'ям, – заявив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян.
У свою чергу, народний депутат Юрій Береза також
відзначив високий професіоналізм прикордонників.
– Ту колосальну роботу, яку зробила Державна прикордонна служба України, складно навіть оцінити, не
знаючи усієї специфіки. Хочу подякувати керівництву
та всім, хто стоїть у строю і несе службу. Ми побачили
на власні очі, що на прикордонній ділянці Харківської

області все зроблено так, щоб не ризикувати людьми, а
ефективно організувати роботу техніки. Це дуже високий рівень науково-технічного забезпечення кордону.

ПОЗБУТИСЬ ЯРЛИКА

Народні обранці підтвердили, що робота проводиться у правильному напрямку і є ефективною. Всі
спекуляції навколо Плану інженерного облаштування українсько-російського кордону (а саме так цей
проект коректно називається, або «інтелектуальний
кордон») грунтуються на його фігуральному найменуванні «Стіна», оскільки багато хто одразу уявляє собі
«велику китайську стіну» (можливо, проти ворожої кінноти, оскільки проти сучасних озброєнь регулярних
армій будь-які «стіни» безглузді).
– Сенс проекту не у створенні інженерної, оборонної перешкоди, яку не могли б подолати російські

АНДРІЙ ТЕТЕРУК,
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ
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ракети і авіація в разі відкритої широкомасштабної
агресії, як це дехто уявляє, – ділиться народний депутат Дмитро Тимчук. Такі думки основані або на прагненні дискредитувати сам проект, або на недостатній
компетенції при надлишку фантазії. Справжня суть
проекту, – продовжує він, – у виконанні трьох основних завдань. Перше – позначення держкордону з
РФ на місцевості. Кожен метр паркану і контрольнослідової смуги з нашого боку – це черговий цвях у
кришку труни «нової Російської імперії». Друге – запобігання незаконних перетинів кордону і контрабанди.
Це будівництво інженерних загороджень (металевого
паркану з КСС), сейсмокабелю, вишок з комплексами
відеоспостереження в будь-який час доби, оптикоелектронної системи спостереження і демонстрація
всієї картинки на моніторах в центрі управління службою. Третє – запобігання проникненню ДРГ противника з можливістю їхнього оперативного знищення, а
також фіксація в режимі онлайн вторгнення на територію України підрозділів ЗС РФ для подальших дій
у відповідь. Це будівництво рокадних доріг (для оперативного перекидання наших сил і засобів), опорних
пунктів, протитанкових ровів тощо. У разі вторгнення
прикордонні підрозділи у взаємодії зі ЗСУ та Нацгвардією приступають до виконання завдань з протидії агресії в прикордонних районах.
Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник також наголосив, що такої назви інженерно-технічного
облаштування інтелектуального кордону як «Стіна»
необхідно позбутися.
– У публічному середовищі люди уявляють собі на
кордоні з РФ один паркан за мільйони гривень. Проте
це лише незначна складова всього комплексу заходів,
які сьогодні реалізуються на цій ділянці. Про це треба
говорити. Взагалі, потрібно ставлення змінити, якщо
Проект називається «Європейським валом», тоді термін «Стіна» ми не вживаємо.
Отже, не потрібно вішати ярлики та придумувати
нісенітні політичні лозунги. Навпаки, треба об’єднати
зусилля всіх органів влади і швидше закінчити цей
проект. Попри різні дипломатичні спекуляції та розслідування НАБУ, прикордонники продовжують реалізовувати проект інженерно-технічного облаштування
українсько-російського кордону заради безпеки і
миру в нашій країні.
Підготувала

Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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Журнал «Кордон»
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З початку року і до середини червня бойовики
35 разів обстріляли підрозділи нашого відомства. Прикордонники у відповідь вогонь не
відкривали.
24.04. Близько 19:00 терористи обстріляли контрольний
пост «Мар’їнку» зі стрілецької зброї та гранатометів.

29.04. О 20:00 знову зі стрілецької зброї та гранатоме-

тів російські найманці накрили вогнем контрольний пост
«Мар’їнку».

17.05. Близько 21:00 терористи гатили по контрольному
посту «Мар`їнка» зі стрілецької зброї.

24.05. Об 11:30 незаконні збройні формування відкрили

вогонь у напрямку контрольного поста «Мар’їнка» з гранатометів та 82-мм мінометів, у зв’язку з чим було тимчасово
призупинено пропуск осіб.

25.05. З 23:05 терористи майже півгодини вели обстріл з
мінометів по позиції контрольного поста «Мар’їнка».

05.06. Російсько-терористичні війська із 18:20 близько
години обстрілювали позиції ЗСУ та прикордонників в районі Павлополя з артилерії калібру 152-мм. Було пошкоджено будівлю ВПС.

06.06. Контрольний пост «Мар`їнка» знову зазнав ударів
зі стрілецької зброї та АГС-17 близько 21:00.
08.06. Проросійські бандформування відкрили вогонь з

артилерії по позиціях прикордонників Донецького загону,
які дислокуються в Сартані. З 18:30 до 19:00 по прикордонному підрозділу було випущено більше 40 артилерійських
снарядів. Внаслідок обстрілу ушкоджено будівлі та частково
техніку. Вісім прикордонників дістали контузію. Підрозділи
та резерви загону були приведені в бойову готовність.

ОПЕРАЦІЇ
З ПРОВОКАЦІЇ

09.06. О 2:15 бойовики стріляли по позиціях контроль-

ного поста «Мар’їнка» зі стрілецької зброї та підствольних
гранатометів.

12.06. З дев’ятої вечора майже годину не вщухали обстрі-

ли позицій контрольного поста «Мар’їнка» з гранатометів та
стрілецької зброї.

19.05. Близько 9-ї години без будь-яких причин росій-

ські найманці припинили пропуск громадян і транспортних
засобів через лінію розмежування навпроти контрольного
пункту в’їзду – виїзду «Гнутове». У зв’язку з цим за рішенням
штабу АТО контрольно-пропускні операції на КПВВ «Гнутове» було тимчасово призупинено, а також посилено заходи
безпеки та поінформовано представників ОБСЄ.

Російські найманці ведуть вогонь по контрольних постах прикордонників.
На лінії розмежування в районі проведення АТО не вщухають обстріли.
Останнім часом прикордонникам «найгарячіше» у Мар’їнці. Там російськотерористичні війська, порушуючи домовленості про незастосування зброї, знов і знов
відкривають вогонь з боку смт. Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній
території. На щастя, останнім часом у КПВВ «Мар’їнка» ніхто з військовослужбовців
не постраждав. Менше поталанило прикордонникам Донецького загону в Сартані,
які теж нещодавно опинилися під обстрілом, – восьмеро дістали контузію.
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У повній амуніції
20 червня в контрольному пункті в`їзду – виїзду «Мар`їнка» службовий собака спрацював під час оформлення «Мерседеса», на якому
наш співвітчизник прямував до непідконтрольної території. Додаткова перевірка викрила в салоні автомобіля нарізну зброю «Сайга-МК»
та 168 набоїв до неї, дев’ять магазинів, пістолет для відстрілу гумових
куль зі спорядженим магазином, камуфльовану форму, берці, бронежилет, наколінники, тактичні ремені, оптику, глушник, ножі, бінокль,
рейку Пікатіні, приклади різної модифікації, тактичні окуляри тощо.
Порушника разом з комплектуючими до зброї та військовою амуніцією передано співробітникам Національної поліції.

На всі руки майстер
У середині червня на Харківщині поблизу українського населеного пункту
Гранів та російського Красний Хутір правоохоронці затримали уродженця Донеччини, що намагався потрапити на територію Росії поза пунктом
пропуску. Українські правоохоронці мали стосовно затриманого відомості про його можливу причетність до незаконних збройних формувань.
Згодом з’ясувалося, що він проводив пропаганду на медіа-ресурсах російських найманців на Донеччині – знімав бойові дії в районі Донецького
аеропорту та в місті Краматорськ протягом 2014 – 2015 років, записував
інтерв’ю з бойовиками, а також готував інформаційні матеріали для радіо- та Інтернет-ресурсів. Затриманого передано представникам СБУ.

ІЗ СУМНІВНИМ ВМІСТОМ
Росія грубо порушує міжнародні норми під час надання
гуманітарної допомоги. Конвої, що направляються незаконно,
можуть містити не тільки мирні вантажі. Українська сторона
не має змоги ретельно оглянути вантажівки з «продуктами» та
контролювати ці конвої. Через те, що вантаж переміщується в
закритих упаковках, прикордонникам не вдається отримати
достеменну інформацію про його вміст. Однак у МНС Росії
запевняють, що в присутності російських і українських
представників митних та прикордонних служб відповідно до
міжнародного законодавства гуманітарні вантажі проходять
необхідні митні процедури.

Колона з гумконвоєм, що зайшла 15 червня,
стала 66-ю з серпня 2014 року. За цей час на
Донбас було доставлено понад 68 тисяч тонн
гуманітарних вантажів. До речі, у черговому
звіті СММ ОБСЄ йдеться, що спостерігачам
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Луганську відмовили у доступі до двох складських комплексів, куди в'їхали вантажівки з
російським «гумконвоєм».

На кордоні та лінії розмежування, окрім
звичного переліку контрабандних предметів,
товарів, речовин, грошей, прикордонники
натрапляють і на серйозніші, часом
небезпечні знахідки, стають на заваді
терористам та їхнім спільникам.

«Простачок» з шедевром

65-й та 66-й так звані «гуманітарні конвої»
російська сторона знову оформила в односторонньому порядку. Оскільки вони переміщувалися з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і
погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне
спостереження без виконання контрольних
функцій.
Загалом через російські пункти пропуску
«Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в
Україну прослідувало двічі по дві колони:
25 травня у складі 42 автомобілів, а 15 червня – 55 авто.
У вантажівках нібито перевозили продукти харчування, літературу, дитячі харчові
набори та медикаменти. Традиційно прикордонникам не вдалось отримати точну
інформацію про вміст ретельно запакованого товару. Крім того, кількість вантажівок
не відповідала заявленим у попередній
ноті РФ. 25 травня, крім визначених товарів, було ввезено літературу, а 15 червня
кількість заявленого вантажу не збігалася з
реальною – транспортні засоби були заповнені лише на 60%.
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У КПВВ «Мар’їнка» охоронці рубежу натрапили на унікальну
знахідку. Під час огляду автомобіля ВАЗ, на якому громадянин України прямував до Донецька, у багажнику було виявивлено старовинну скрипку роботи Страдіварі (Concert Violin
Straduari), датовану 1730 роком.
Громадянина та витвір мистецтва передано співробітникам
Національної поліції. Також з’ясовується інформація щодо
походження раритету, в тому числі на предмет викрадення
та місця доставки.

Видали документи
На початку літа прикордонники Донецького загону затримали нашого співвітчизника, який пішки прямував з непідконтрольної території через
контрольний пост «Березове». Розмова з правоохоронцями йому не вдалася – рознервувався,
а потім спробував втекти, але даремно. Серед
речей утікача був виявлений паспорт та військовий квиток, видані на території окремих районів
Донецької області, які нині окуповані терористами. З’ясувалося, що чоловік мав безпосередній
зв’язок з російсько-терористичними військами
на непідконтрольній території – протягом 20142016 років проходив службу в зенітно-ракетних
підрозділах незаконних збройних формувань та
охороняв військовополонених. Терориста передано представникам СБУ.
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«Луна»
засвітилася
Нещодавно в пункті пропуску «Сеньківка» у рейсовому автобусі, який прибув на в’їзд в Україну та прямував із
Росії, прикордонний наряд спільно
зі співробітником митного поста виявили в багажному відділені автобуса
два танкові прожектори типу «Луна». З
пояснень водія автобуса стало відомо,
що передачу, яку він отримав у СанктПетербурзі від невідомої особи, мали
забрати в одному з українських міст.
Підготували

Тетяна ФІЛІПЕНКО
та Людмила ТКАЧЕНКО
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ФРОНТ

ПРОФЕСОРА СЕРГІЄНКА
У невеличкому холі офтальмологічної клініки професора Андрія
Сергієнка завжди людно. Тут чекають на прийом лікаря пацієнти
різного віку та статусу. Поруч сидять пенсіонер і юнак, поправляє
окуляри немолодий священик, а в куточку, на спеціальному столику, молода мама годує немовля. Тим часом неподалік від входу
тихо ведуть розмову однолітки: один – одягнутий у військовий однострій, інший — у діловий костюм. Це два бойові побратими, які
торік у зоні АТО отримали нетипові опіки очей, що характерні при
застосуванні тактичного лазера.
Ми зустрілися з керівником цієї клініки Андрієм Сергієнком та
мали довгу й відверту розмову. Розпочали, звичайно, з випадку
поранення наших колег.
36

В УСПІХ МАЛО ХТО ВІРИВ
У липні 2016 року троє прикордонників, які
на різних позиціях використовували для спостереження оптичні прилади (бінокль і артилерійську стереотрубу), отримали схожі опіки
сітківки очей. Після надання першої медичної
допомоги їх евакуювали до столичного госпіталю. Однак незважаючи на зусилля медиків,
у двох вояків перспективи були невтішними:
надто великими були розриви в центрі сітківки
ока. Виникла загроза подальшої втрати зору.
Враховуючи нестандартне травмування
(ймовірне застосування тактичного лазера),
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на термінову складну операцію ніхто у столиці не наважився. Хірурги-офтальмологи
не давали жодних гарантій, що ризик оперативного втручання виправдається, і зір
відновиться. Остання надія була на доктора
Сергієнка – одного з найкращих спеціалістів
з хірургії сітківки в Україні.
Андрій Миколайович погодився оглянути прикордонників і, перервавши відпустку,
повернувся у Вінницю. Після обстеження він
підтвердив необхідність термінової операції
для підполковника Леоніда Шелеста, найбільш травмованого. Сержанта Ігоря Павловича необхідно було лікувати медикаментозно, під постійним контролем стану очей.
Офіцера-прикордонника професор Сергієнко оперував особисто. Результат не забарився: вже за місяць стан прооперованого
значно покращився, а невдовзі він вже й не
згадував про травму. Більш того, повернувся
у рідний підрозділ і продовжує службу на передовій. Саме з теми специфічних поранень
(мова йтиме про застосування ворогом променевої зброї) ми й почали розмову.
– Я добре пам’ятаю цих двох пацієнтів.
Одному зроблено успішну операцію, іншого
вдалося «витягнути» за допомогою ліків, –
говорить лікар. – Це були не перші військові,
які мали такі характерні ураження очей. Загалом же, тільки через нашу клініку пройшло не
менше восьми військових, яких, найвірогідніше, засліпили тактичним лазером.
За словами Андрія Миколайовича, більшість таких травмованих повернулися до
нормального життя. Проте, на жаль, дехто
з них все ж втратили зір. Коли ця підступна
зброя діє з близької відстані та має сильну
потужність – шансів врятувати очі небагато.
Безжалісний промінь випалює сітківку вщент!
Хірургу-офтальмологу залишається лише зафіксувати вердикт: «зачепитись», щоб відновити зір, немає, на жаль, за що!
Утім, як стверджує професор Сергієнко,
травми, отримані військовими від дії лазерних променів, завдані досить грамотно. Відчувалося, що потужність цієї зброї спрямована
переважно на те, аби вивести бійця з психологічної рівноваги та спричинити короткочасну втрату зору. Адже сліпота буває двох видів:
зворотна та незворотна. Застосування лазера
викликає, як правило, першу. При правильному лікуванні її вдається подолати.
– Однак такі специфічні поранення –
швидше виняток. Найбільш поширеними та
небезпечними в зоні АТО є мінно-вибухові
травми очей, – зазначає Андрій Миколайович. – У перші місяці після початку бойових
дій на Сході – це був справжній жах. Коли
відбувається розрив очних яблук – шансів
на одужання майже немає. Людина стає сліпою до кінця життя. Навіть якщо в око влучає
куля, то травмується лише один орган. Іншим
можна бачити та продовжувати повноцінно
жити.
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Такого роду травми у більшості поранених
виникали через відсутність тактичних окулярів. Той же дрібний алюмінієвий пил (цей компонент використовується у вибухових пристроях) легко відбивається від скла тактичних
окулярів і не завдає жодних травм.
З часом, коли покращилося забезпечення
військових захисним спорядженням, кількість
травм очей на передовій почала зменшуватися, але ця тема й надалі залишається актуальною. Наприкінці минулого року було проведено спеціальну конференцію з військової
офтальмології, де обговорювали багато нагальних проблем, а медики ділилися досвідом
лікування військових із зони проведення АТО.
– Як би цинічно це не звучало, але війна – своєрідна травматична епідемія, і вона
дає надзвичайно сильний поштовх медицині,
зокрема й офтальмології, – зауважує Сергієнко. – Проблеми, які у цій сфері накопичувалися роками, долаються сьогодні швидко та без
зволікань. Ми набуваємо безцінного досвіду,
затверджуються нові підходи до лікування,
стаємо більш обізнаними.
Підсумовуючи тему, керівник клініки
зауважив, що з початку бойових дій, коли
до медичних закладів країни (як державних, так і приватних) почали привозити поранених бійців, колектив, який він очолює,
вирішив обслуговувати захисників Вітчизни безкоштовно. «Це наш внесок у спільну
боротьбу за незалежність. Ми й надалі прийматимемо на лікування травмованих військових і робитимемо все, аби повернути їх
до повноцінного життя» – наголошує професор Сергієнко.

У НАС АРХАЇЧНІ
ПРИНЦИПИ
За твердженням Андрія Миколайовича, майбутнє нашої медицини залежить від багатьох
факторів. Проте основним є створення страхової медицини.

Сергієнко
Андрій Миколайович,
доктор медичних наук,
професор, президент Асоціації
офтальмохірургів України

Народився у місті Слов’янськ на
Донеччині. Медик у другому поколінні. 1988 року закінчив Київський
медичний інститут ім. академіка
О.Богомольця та почав працювати
у Київській міській лікарні «Центр
мікрохірургії ока». 2009 року здобув
ступінь доктора медичних наук. З
2010 року – завідувач відділення вітреоретинальної хірургії цього закладу.
За два роки – професор кафедри
офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П. Шупика. Закінчив Міжнародний інститут менеджменту.
Постійно вдосконалює свої навички
з вітреоретинальної хірургії. Проходив навчання у клініках Бостона
(Філадельфія, США), Любліна (Польща), Гамбурга та Бремена (Німеччина).

ОПІКИ СІТКІВКИ ОКА,
ЗАФІКСОВАНІ У ВІЙСЬКОВИХ
З ПОЧАТКУ БОЙОВИХ ДІЙ НА
СХОДІ, – ПЕРШІ НЕГАТИВНІ
«ЛАСТІВКИ» ЗАСТОСУВАННЯ
НОВИХ ЗРАЗКІВ ЛАЗЕРНОЇ
ЗБРОЇ.

Вперше в Україні запровадив та
почав застосовувати сучасні методи хірургії сітківки ока. Брав
участь у створенні вітчизняної
школи вітреоретинальних хірургів. Є автором понад 120 наукових
робіт і чотирьох патентів. Має
трьох дітей. Спортсмен-легкоатлет.
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– Україна, мабуть, єдина з країн Європи,
живе за старими, ще радянськими підходами
до медичного обслуговування населення, –
говорить він. – Водночас у більшості цивілізованих країн пацієнти напряму не платять за
лікування. Діють державні програми, працює
страхова медицина. Пацієнт не думає про
вартість ліків або операції. Натомість у нашій
країні пенсіонери страждають, адже зі своєї
мізерної пенсії вимушені відклади кошти на
лікування, – каже Сергієнко.
Ще одна проблема – законодавче поле. В
Україні дуже мало практичних прикладів, де
у нас світові пріоритети. Одним з таких фактів є пересадка роговиці ока. Такі операції
робили в Одесі та Києві ще у 30-х роках минулого століття. Однак цей напрям медицини
протягом останніх п’ятнадцяти років повністю паралізований. «Завдяки» недосконалому законодавству...
Наприклад, взяти трансплантологію.
Зокрема, той її сектор, що стосується офтальмології. У багатьох країнах перші закони, які
дозволяли вилучати у померлих рогову оболонку ока, ухвалили ще понад вісімдесят років тому. Сьогодні у розвинених державах цей
матеріал навіть надлишковий. І для цивілізованого суспільства – це звичайна процедура.
Достатньо згадати колишнього президента
Ізраїлю Шимона Переса. 94-річний високопосадовець, який помер минулого року, заповів рогівку своїх очей трансплантаційному
центру Ізраїлю. А його близькі заявили про те,
що він неодноразово висловлював бажання
стати донором органів після смерті.
– А от приклад з нашого життя, – продовжує лікар. – Привозять зі сходу бійця, якому
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внаслідок мінно-вибухової травми сильно
пошкодило очі, і він потребує оперативного втручання. Вітчизняні медики розводять
руками: пересаджувати рогівку ока в нас не
можна. Задля порятунку здоров’я військового довелося вирішувати безліч питань: першу трансплантацію йому зробили у Німеччині, другу – в США. Добре, що є підтримка
зарубіжних партнерів, є енергійні волонтери
та просто небайдужі громадяни. Однак за
наявності законодавчої бази ми могли б без
проблем робити такі операції у нашій країні. У нас є добре підготовлені лікарі, хірурги
вміють і знають, як оперувати, а у більшості
закладів є сучасна медична апаратура.
– Опіки сітківки ока, які фіксувалися у військових з початку бойових дій на Сході, – перші
негативні «ластівки» застосування нових зразків лазерної зброї, – зазначає Андрій Миколайович. – Я з жахом думаю, що може бути, якщо
енергія цих випромінювань буде посилена! Вже
сьогодні нашим військовим необхідно шукати
шляхи для захисту від цього нового виду зброї!

БЛИЖЧЕ
ДО ПРОСТОГО ЛЮДУ
Своєрідним стартом власної ідеї створення в
Україні сучасного та доступного лікувального
закладу лікар Сергієнко вважає практику в
одному з провідних американських шпиталів
у штаті Філадельфія госпіталі «Уиллс Ай».
– Ще на початку 90-х минулого століття
тамтешня офтальмологія була вже повністю
амбулаторна, технологічні можливості вражали, а система підготовки лікарів та складання
іспитів була дуже жорсткою, – згадує він. –

ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНА ХІРУРГІЯ,
НА ЯКІЙ Я СПЕЦІАЛІЗУЮСЯ, –
ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ
НАПРЯМІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ.
ВІН ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ
ХІРУРГІЧНИМ ВТРУЧАННЯМ
ТА ЛІКУВАННЯМ РІЗНИХ
ПАТОЛОГІЙ, ЗОКРЕМА Й
СІТКІВКИ, ЯКА Є ОСНОВОЮ
ЗОРОВОЇ СИСТЕМИ.

Весь персонал лікарні працює як одне ціле,
панує атмосфера поваги та уваги.
Знайомий лікар українського походження
Ігор Федорів повіз молодого офтальмолога
Андрія Сергієнка в невеличке місто Аллентаун і показав місцеву профільну клініку.
– Все зручно для персоналу і пацієнтів.
Продумані до дрібниць навіть зони відпочинку. У невеликій лікарні повна, як то кажуть, «лінійка» діагностичного обладнання. У нас в ті
роки такого не було навіть у столичному Центрі мікрохірургії ока, – ділиться враженнями
Андрій Миколайович. – Американці похилого
віку, які виїжджають із мегаполісів, але звикли
до комфортного життя, користуються послугами клінік, розташованих поруч.
Однак найбільше вразив українського медика відділ для лікування захворювань сітківки і його лікар. Доктор у подробицях розповідав і показував пацієнтці її очне дно, знімок
якого було виведено на екран комп’ютера. Під
час діалогу він коментував зміни стану ока,
пропонував план лікування.
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– Для моєї батьківщини це здавалося неможливим, – зауважує Сергієнко. Крім того,
виявилося, що доктор-офтальмолог живе в
Канаді, а в США прилітає лише на частину робочого тижня. Побачене спонукало бажання
зробити хірургію сітківки і склоподібного тіла
доступною і в Україні. Ця ідея не полишала
мене довгі роки, – говорить Сергієнко.
Повернемося у сьогодення. Здобувши
гарну освіту та маючи у столиці постійну
практику, Андрій Сергієнко лишає Київ та
переїжджає у Вінницю, де відкриває власну
приватну офтальмологічну клініку. Зазвичай
роблять навпаки. Кожен, хто хоче себе реалізувати, прагне потрапити до столиці, де більше можливостей.
– Це рішення не було спонтанним або
емоційним. Я зробив цей крок свідомо, – запевняє Андрій Миколайович. – По-перше,
я не вірю в потенціал і розвиток державної
медицини. Вона дуже забюрократизована
та «заорганізована». Тому вирішив відкрити
приватний лікувальний заклад, але хотів зробити це не в столиці, а у регіоні, тим самим
наблизивши якісну офтальмологічну допомогу безпосередньо до людей. Це по-друге.
Чому саме Вінниця? Тому що тут дійсно легко
почати власну справу. У твоїх задумах та можливостях зацікавлені. Чиновники не ставлять
«палки в колеса». Тут справді діє «прозорий
офіс». Це по-третє.
Однак амбітний задум лікаря вдалося реалізувати не до кінця. За словами професора,
більшість його учнів та однодумців не погодилася змінити комфортну столичну обстановку,
де налагоджені всі лікувальні та побутові процеси, на обласний центр.
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Проте клініка таки відкрилася. Сьогодні вона
успішно функціонує та має постійних клієнтів.
А цінова політика побудована таким чином,
що скористатися послугами приватного лікувального закладу мають можливість люди із доволі скромними фінансовими можливостями.

ПОЗБУТИСЯ
«СОВКОВИХ» УЯВЛЕНЬ
– Вітреоретинальна хірургія, на якій я спеціалізуюся, – один з найважливіших напрямів
офтальмології. Він пов’язаний із хірургічним
втручанням та лікуванням різних патологій,
зокрема й сітківки, яка є основою зорової
системи, – продовжує бесіду керівник клініки. – Скажу більше, цей напрям медицини –
переважно для людей похилого віку. Саме у
літніх людей офтальмологічні хвороби набувають хронічного характеру і потребують
постійної уваги. Трапляється чимало випадків,
коли пацієнта привозять із запущеною формою хвороби. І їх можна зрозуміти: фінансовий стан багатьох, а особливо пенсіонерів, не
дозволяє регулярно звертатися до лікарів та
проводити різні діагностичні обстеження.
Що стосується офтальмологічних центрів
на кшталт приватної клініки у Вінниці, то за
твердженням Андрія Миколайовича, такі медичні заклади повинні бути у всіх обласних
центрах України. Аби будь-який мешканець
міста чи села міг протягом не більше двох годин доїхати до спеціалізованого закладу.
– Згадайте 80-90-ті роки минулого століття. Всі намагалися потрапити у знамениту
московську клініку Федорова. А в Україні таких центрів на той час було лише два: в Одесі

та в столиці. Сьогодні ситуація значно краща:
сучасних офтальмологічних клінік з кваліфікованими фахівцями – вже зо три добрих десятки. Вважаю, що за останні двадцять років
вдалося змінити тенденцію, і менше українців
почали їздити за кордон лікувати очі. «Совкові» уявлення про медицину повинні зникнути
зі свідомості наших громадян, – говорить
Андрій Сергієнко.

ПРО ПРИКОРДОННИКІВ:
З ТЕПЛОМ І ПОВАГОЮ
– Я буваю за кордоном, проходжу, як і всі,
контроль і на власні очі бачу роботу вартових
рубежу. На них приємно глянути: підтягнуті,
поставу тримають, змінилася форма, яка стала
більш сучасною і функціональною. Професійно роблять свою справу. Щоразу повертаючись з-за кордону, після перевірки документів
зітхаю з полегшенням: все, я вдома, на рідній
землі! Це особливі відчуття! І прикордонник – саме та людина, яка в цей момент знаходиться поруч. Хочу їм побажати мирного
неба над головою, і щоб швидше настав той
час, коли вони будуть пишатися країною, кордони якої охороняють.
Я не раз замислювався над історичним
ходом подій у державі. Так, війна на сході затягується, противник досвідчений та жорстокий. Перечитуючи історичну літературу та зіставляючи події, відчуваю, що ми з росіянами
дуже різні за ментальністю та поглядами на
життя. І щоб вистояти, нам необхідно витримати цей важкий період, бути згуртованими. І
тоді ми обов’язково переможемо!
Андрій КУЧЕРОВ
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ПІД КУПОЛОМ

– Ларисо, розкажіть, що тут сьогодні відбувається?
– На цих зборах парашутисти військових підрозділів, льотчики та
представники збірної спортивної команди Повітряних Сил удосконалюють навички здійснення стрибків з парашутом, зокрема з гранично малих і великих висот на граничну дальність. Від прикордонної служби нас тут двоє. Ми належимо до Харківської окремої
авіаційної ескадрильї ДПСУ, колега Сергій Бафталовський з Харкова, а я з авіаційного загону з окремим базуванням у місті Києві в
аеропорту «Жуляни». Ще один фахівець Олександр Греков з Одеси
зараз на інших зборах – пошуково-рятувальних наземних операцій.
Крім того, зараз триває підготовка до чемпіонату світу серед військових, я у складі збірної з парашутних видів спорту. Це один з етапів підготовки. Чемпіонат відбудеться у Німеччині – Всесвітні ігри серед військовослужбовців, організовані Міжнародною радою військового спорту
(СІSM) – це як Олімпійські ігри серед військових, наприклад від Італії
виступають карабінери. До нашої збірної входили представники збройних сил, поліції і прикордонники. На жаль, у мене велика перерва, я перебувала три роки в декретній відпустці, але надія на успіх і шанси є завжди. Хоча увесь цей час ми з сином їздили
на змагання, я стрибала з парашутом,
зокрема на чемпіонаті України. ОдВ ІДЕАЛІ ПЕРЕД ЗМАГАННЯМИ
нак з початку війни змагань не було.
МАЄ ПРОВОДИТИСЯ ТРЕНУВАННЯ,
На цьому чемпіонаті у липні ми моТОМУ ЩО, СКАЖІМО, В ГОРАХ
жемо виступати, тому що все забезшвидкість літака, з
ЗОВСІМ ІНШИЙ ЛАНДШАФТ
печує країна-організатор. Оскільки
якого ми стрибали,
І АТМОСФЕРА, АНІЖ У НАС НА
парашутний спорт не належить до
цей потік, у який входиш після стрибка, з’являються нові
олімпійських видів, то бюджетне
РІВНИННІЙ МІСЦЕВОСТІ, ПОТРІБНО
нюанси виконання тощо. В ідеалі пефінансування не передбачене. Був
ЗВИКНУТИ.
ред змаганнями має проводитися третакий рік коли Держприкордонслужба
нування, тому що, скажімо, в горах зовсім
виділила кошти на участь у змаганнях, і
інший ландшафт і атмосфера, аніж у нас на рівнинній місцевості, потрібно
ми зайняли друге місце на чемпіонаті Європи, а потім третє на чемпіонаті світу. Тоді у ДПСУ була власна парашутна команда, більшість якої
звикнути.
входила до національної збірної. На жаль, з тодішньої збірної лише я залишилася у спорті. До речі, збірна зазвичай набирається пропорційно: 5
– Ваш підрозділ у ДПСУ не чисельний, особовий склад лише з трьох
чоловіків і 5 жінок. Останні змагання, у яких українські спортсмени браосіб, чому так?
ли участь, відбулися 2013-го, ще до війни на сході країни. Крайній раз я
– За штатом нас може бути більше. Однак зараз підтримувати спорт
виступала на Чемпіонаті України з класичного парашутизму у 2016 році.
у державі вочевидь немає можливості. Колись фахівців-парашутистів на
службу набирали зі спортивних клубів. Зараз і клуби не готують як раніше, і
– Ларисо, ви багаторазова чемпіонка і призерка національних та
на службі не здійснюється фахова підготовка. Слід відмітити, що коли створювалася команда, нам закупили дуже хорошу техніку, наше екіпірування
міжнародних змагань. Які є труднощі на міжнародних чемпіонатах?
– Команди приїздять заздалегідь, щоб спробувати стрибати з іншої техдосить достойне, враховувалися всі останні технічні досягнення. Зрозуміло,
ніки ще до початку змагань. Вдома ми як правило стрибаємо з військового
що все розвивається, і парашутний спорт в тому числі, з’являється чимало
вертольота Мі-8. Коли я вперше приїхала на закордонні змагання, відчула
новацій, зокрема нових видів куполів.

СИНЬО-ЖОВТО-ЗЕЛЕНИМ

Хтось ставиться до парашутизму як до екстремального виду відпочинку, а для когось це справжнє життя. Лише відчувши поклик неба можна довіритися куполу, що вміщається у рюкзак.
Свого часу у ДПСУ була ціла парашутна команда, учасники якої захищали честь країни на міжнародних змаганнях. Серед них майстер спорту міжнародного класу Лариса Зубрицька.
Потрапивши нещодавно на навчально-тренувальні збори з підготовки парашутно-десантних
служб силових відомств просто розчиняєшся в атмосфері парашутного спорту. Тут ми і познайомилися із Ларисою Анатоліївною Зубрицькою – начальником групи авіаційного пошуково-рятувального забезпечення і парашутно-десантної підготовки Держприкордонслужби.
Ця тендітна жінка має в своєму активі понад 3500 стрибків з парашутом. Побачивши її на вулиці, нізащо не скажеш, що вона майор десанту – лагідна посмішка, жіночна постава, щирий
погляд. Однак вже на початку розмови розумієш, що вона ще й досвідчений парашутист і
справжній майстер своєї справи.
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– Спостерігаючи за вами, я помітила, що у вас стабільно високий результат при стрибках на точність приземлення.
– Я намагаюся тримати планку попри значні перерви в тренуваннях,
ми всі у збірній приблизно на одному рівні і конкуруємо всередині команди. Цей вид спорту складний тим, що результат зараховується і в командний, і в особистий залік. Крім того, результат залежить від погоди, а
це дуже суб’єктивний фактор. Навіть коли парашутисти стрибають один за
одним на відстані 50 метрів, погодні умови можуть змінюватися. Звичайно, майстерність – це головне, однак і погода впливає, і звичайна удача.
Це не басейн, де умови незмінні. Жодних поблажок через погоду немає,
хіба що вітер на 180 градусів розвернеться в певний проміжок часу. Навіть чемпіонам часом не щастить з погодою і трапляються прикрі провали.

Крім того, не всі розуміють, чим займається наш підрозділ, іноді
ставлять запитання, на кшталт: ви стрибаєте в тил ворога? Особливо
прикро відчувати нерозуміння з боку лікарів, коли проходиш медкомісію. Для чого це вам? Якщо я 30 років цим займаюсь, то, мабуть,
потрібно, це справа життя. Звичайно, як у кожній професії є свої професійні хвороби, шкідливість професійного спорту завжди була. До
речі, свого часу стаж у парашутному спорті зараховувався рік за півтора. Такі норми залишились у Нацгвардії і Збройних Силах. Однак у
Держприкордонслужбі ці нормативи не враховуються.

– Парашутизм – небезпечний вид спорту?
– Безпека дуже важлива і парашутистів навчають усім випадкам, які
можуть статися, наприклад, коли спускаєшся на дерево або на дроти, що
тоді слід робити. Зокрема, для таких випадків застосовують стропоріз.
Загалом, якщо виконувати всі правила, то цей вид спорту не надто небезпечний як може здаватися.
– А ви пам’ятаєте свій перший стрибок, як це відбувається?
– Перший раз стрибати потрібно два-три рази, тому що в самий перший раз ще не усвідомлюєш, що відбувається, емоції переповнюють. Перший стрибок – це суцільне бажання стрибати, хочу і все! А вже під час
другого-третього приблизно уявляєш, чого слід уникати чи боятися. А далі
вже розумієш, потрібно взагалі тобі стрибати чи ні. Тим більше, милуватися краєвидом немає часу. Буває, що висота маленька, стрибає в команді
п’ятеро і потрібно слідкувати один за одним, маневрувати, працювати в
команді. До речі, мій перший стрибок відбувся в Одесі, звідки я родом,
де власне й починала займатися парашутним спортом, тоді ще в ДТСААФі
(Добровільне товариство сприяння армії авіації і флоту – Прим. ред.).

– Які ж завдання виконує ваша група?
– Раніше мета парашутиста була одна: врятувати життя людини. А спорт
був вторинним. Базовою вимогою була точність приземлення, це так би
мовити класика. Нині куполи вдосконалено,
досягнута висока швидкість по горизон– Виходить, ви у парашутному
ту, для використання швидкісних куспорті все життя, а як на службу поНАШІ ПАРАШУТИ – СИНЬО-ЖОВТОполів слід володіти хорошою технітрапили?
кою приземлення, аби не розбитися.
– Коли спортивне товариство
ЗЕЛЕНІ – ЩОБ ОДРАЗУ БУЛО
Льотний склад переважно здійснює
розформували,
все майно розпроЗРОЗУМІЛО – ЦЕ ПРИКОРДОННИКИ.
давали, і батьки викупили для мене
стрибки з тренувальними та спорЯ БУЛА МАКСИМАЛІСТКОЮ, УВЕСЬ
тивними парашутами: і спортсмени,
парашут. Це й було моє придане
ЧАС ВІДДАВАЛА РОБОТІ, СПОРТУ,
і рятувальники.
(сміється). А я будь що хотіла займатися парашутним спортом. На
Головна мета нашого підроздіПОЛЬОТАМ З ПАРАШУТОМ. З ТОГО
лу – рятувальна: парашутист притой час це було можливо лише у
ЧАСУ Я НА СЛУЖБІ, ВИХОДИТЬ ВЖЕ
кордонної служби повинен вміти
військах. У збройних силах місця не
БІЛЬШЕ ДВАДЦЯТИ РОКІВ…
здійснити стрибок і приземлитися
знайшлося, а прикордонники мене
у важкодоступній місцевості, аби
самі запросили. Тодішній начальник
надати допомогу. Наш обов’язок – спапарашутно-десантної служби Микола
сіння льотного складу на землі, на воді, вдень і вночі. Крім того, наше Губко запросив мене до Держприкордонслужби. Я вже мала досить везавдання – підготувати льотний склад до дій у позаштатній ситуації, лику кількість стрибків, певний досвід і досягнення у змаганнях. Тоді всі
ми як інструктори вивчаємо з ними рятувальні засоби: човни, жилети, парашутисти хотіли потрапити у парашутно-десантну службу, це було
сигнальні пристрої. Водночас є поточні обов’язки, перевірка і обслу- престижно. Так, з 1996 року я почала служити в Одеській ескадрильї.
говування цих рятувальних засобів та спорядження. Сьогодні актив- Власне, тоді Микола Губко і Микола Тепан організували спортивну параність практики недостатня, адже нам належить постійно тренуватися, шутну команду, що представляла ДПСУ на міжнародних змаганнях. Зоздійснювати приземлення в різних умовах: на воду, на твердий ґрунт, крема, було закуплено найкраще парашутне обладнання. Пам’ятаю, як
обирали навіть кольори парашутів, щоб вони відповідали прикордонній
уночі. Це дуже важливо, повинні тренуватися і інструктори, і льотчики.
символіці. Наші парашути – синьо-жовто-зелені – щоб одразу було зрозуміло – це прикордонники. Я була максималісткою, увесь час віддавала
– Мабуть, жінці важче поєднувати і службу, і спорт, і родину?
– Так, не буду приховувати, що досить складно, адже сину лише три роботі, спорту, польотам з парашутом. З того часу я на службі, виходить
роки. Дочці 23 роки, вона стюардеса. Свого часу вона здійснила три вже більше двадцяти років… У нас є напрацьована матеріальна база, є
стрибки, дуже хоче продовжувати займатися парашутним спортом, але це досягнення і досвід, на які можна спиратися у майбутньому.
недешеве задоволення, особливо якщо тренуватися у клубі. Із сином все
Лариса бере вкотре складений парашут і знову крокує до вертольоінакше. Хочеться більше часу проводити з ним. До речі, я вже брала його
із собою на збори, він навіть поїхав зі своїм рюкзаком і дуже засмутився, та, на новий стрибок...
що йому не можна стрибати. Йому було лише півтора року, коли я вперше
Спілкувалася Леся МЕДВЕДЕНКО
привезла його на збори. Я вдячна своїм батькам, вони часто допомагають.
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З ПОЯВОЮ ДОСТУПНИХ СМАРТФОНІВ З КАМЕРАМИ, ЛЮДСТВО ЗАНУРИЛОСЯ
В ЕПОХУ СЕЛФІ. ЗА ЇХ ДОПОМОГОЮ МИ ЗАКАРБОВУЄМО ПОДІЇ, ПРИРОДУ,
ТВАРИН І ЗВИЧАЙНО Ж СЕБЕ! СЕЛФІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СВІТ, У ЯКОМУ МИ
ЖИВЕМО, ДОПОМАГАЮТЬ КРАЩЕ РОЗУМІТИ ОДИН ОДНОГО. ЗА БРАКОМ
ЧАСУ БІЛЬШІСТЬ З НАС ЧЕРЕЗ СВІТЛИНИ НАМАГАЮТЬСЯ ПОДІЛИТИСЯ
З ДРУЗЯМИ ТА ЗНАЙОМИМИ ВАЖЛИВИМИ МОМЕНТАМИ СВОГО
ЖИТТЯ ТА НЕЗАБУТНІМИ ВРАЖЕННЯМИ. ПРОТЕ ІНОДІ ТАКЕ
ВДАЛЕ, НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД, ФОТО МОЖЕ КОШТУВАТИ
НАДТО ДОРОГО.

ЕПОХА «РОЗSHAREННЯ»

12 липня відзначають День фотографа і професіонали, і аматори. Ця дата вважається днем святої Вероніки,
покровительки фотографії. Якщо вірити легенді, то вона була саме тією жінкою, яка наважилася подати
Ісусу, що йшов на Голгофу, хустинку, щоб він міг стерти з лиця сліди страждань. Піт і кров, що залишилися
на тканині, і стали першою «фотографією» лику Христового. І пізніше, коли через дві тисячі років винайшли
фотографію, папа Римський запропонував саме цей день як свято фотографів. Ще одна версія відносить вибір
святкування на цю дату, тому що вона є днем народження засновника компанії Kodak – Джорджа Істмена.
Важливість його персони для суспільства в тому, що саме він вивів мистецтво фотографії на новий рівень,
доступний кожному. Багато хто жартує, що цього дня можна вітати всіх, у кого є фотоапарат чи мобільний
телефон з камерою. При нинішньому рівні фототехніки будь-який любитель може зробити кілька пристойних
фотографій після певної практики. А в мистецтві фотографування себе деяким просто немає рівних.

ІМІДЖ ЧИ ПІДСТАВА?

У ПОЛОНІ СЕЛФІ
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одоначальником селфі вважається
американський фотограф Роберт
Корнеліус, який 1839 року зробив
свій перший автопортрет. У ХХ столітті стрімкий розвиток компактних
камер викликав захоплення створенням автопортретів перед дзеркалом. Найбільш популярними вони стали із появою якісних камер
на смартфонах. До речі, слово «селфі» навіть
включили до оксфордського онлайн-словника
англійської мови.
Селфі – не лише можливості ХХІ століття.
Бажання дивитися на себе та презентувати
себе суспільству в кращому світлі – це характерна потреба. Через селфі людина прагне до
самовдосконалення, відслідковує свої позитивні зміни, показує досягнення. Коли можна
зробити фото за лічені секунди і розмістити
їх будь-коли, вплив інших на нашу самооцінку
значно посилився. Завдяки цьому викладені
в мережу світлини для багатьох є важливою
частиною іміджу.
Для задоволення потреб любителів ексклюзивних знімків виробники гаджетів удосконалюють оптику, втілюють різноманітні
інновації на кшталт селфі-палиць, створюють
програми для обробки фото. Нещодавно навіть придумали «селфі-дрона» – чохол для
телефону, який шляхом простих маніпуляцій перетворюється на повноцінну «летючу»
селфі-камеру. Він уміє розпізнавати обличчя
й навіть усмішки, здатний слідувати за своїм
власником і транслювати Full HD-відео.
Психологи запевняють, що самофотографування – процес, який дозволяє поліпшити настрій і стати щасливішим. Причина цього проста: знімок, на якому людина посміхається, стає
сигналом для мозку, сприяє виділенню гормонів щастя. Дослідники вважають, що такі світлини наповнюють змістом життя, дозволяють
висловлювати свій настрій і допомагають зберегти важливі спогади. Інша річ, якщо за кількістю вони переходять межу розумного. Спеціалісти кажуть, що занадто часті селфі – імітація
насиченості життя, ознака психологічних проблем від низької самооцінки, симптом кризи
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унікальний код. Селфі можна зробити в меню
оплати, після чого інформація шифрується
і передається в систему MasterCard, яка порівнює її з унікальним кодом клієнта при
підтвердженні платежу. Для мінімізації несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів
необхідно моргнути або посміхнутися безпосередньо в самому додатку.
Платіжна система PayPal запровадила схожу концепцію за допомогою свого мобільного
додатка. Його робота ґрунтується на поєднанні селфі і звірки геолокаційних даних користувача. Послуга була запущена у 50 закладах
канадського Торонто. Користувачі можуть зареєструватися в закладах харчування і зробити замовлення. Касиру досить подивитися
на фото клієнта, зробити «свайп вправо» і замовлення буде оплачене.
У транснаціональному транспортному сервісі Uber Technologies ідентифікацією за допомогою селфі користуються водії транспортних засобів. Йдеться про мобільний додаток,
за допомогою якого адміністрація сервісу
контролює власних водіїв.

«НАЙКРУТІША ПАЛКА-ЗНІМАЛКА У
СВІТІ! 125-МІЛІМЕТРОВА!»
НЕ ТАК ДАВНО НА КАНАЛІ YOUTUBE
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВИКИ
ВИКЛАЛИ НЕЗВИЧНЕ СЕЛФІ ІЗ
ЗОНИ АТО, ПРОДЕМОНСТРУВАВШИ
НАЙКРАЩЕ ВИКОРИСТАННЯ
ТАНКА У МИРНИЙ ЧАС. ДЛЯ ВІДЕО
ВОНИ ПРИКРІПИЛИ ДО ГАРМАТИ
ТАНКА КАМЕРУ, ЯКА ФІКСУЄ РУХ
БРОНЕМАШИНИ В ЗОНІ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

самовизначення. Головну причину селфіманії
вони вбачають у бажанні людини здаватися
кращою та отримати визнання. Іноді це самозамилування межує з безумством. У гонитві за
вдалим знімком деякі безрозсудні сміливці
фотографують себе в неординарних ситуаціях:
на небезпечній висоті, з дикими тваринами, під
час катаклізмів, їзди на великій швидкості, наражаючись на смертельну небезпеку.

БІОМЕТРИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Із розвитком біометричних технологій, що
набувають все більшої популярності у всьому
світі, селфі стає складовою функції розпізнавання обличчя на новому поколінні смартфонів, захищаючи особисті дані та дозволяючи
легко розблокувати апарат. Впровадження
селфі в процес надання повсякденних послуг здається цілком логічною можливістю і
для бізнесу. Не виключено, що селфі як біометричний метод скоро може поширитися у
фінансовому секторі. Їх все частіше називають найзручнішим способом підтвердження
особи, оскільки користувачам не потрібно
запам'ятовувати коди або паролі.
Так британська банківська установа HSBC
Holdings пропонує всім потенційним клієнтам за допомогою цієї технології відкрити
рахунок у банку. У свою чергу, розробники
платіжної системи MasterCard представили
мобільний додаток Identity Check Mobile, що
дозволяє платникам сплачувати онлайн-рахунки банківськими картами за допомогою
власних фотознімків. Новий спосіб платежів
з 2015 року проходив тестування в США,
Канаді та Нідерландах, а з кінця минулого
року доступний в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії,
Фінляндії, Німеччині, Угорщини, Нідерландах,
Норвегії, Іспанії, Швеції та Великобританії.
Цього року технологія пошириться у всьому
світі. Клієнту необхідно просто встановити
додаток на смартфон, планшет або ПК і завантажити свою фотографію. Далі система
опрацьовує отриману інформацію і генерує
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НЕСПОДІВАНКА

На ділянці відділу «Нижанковичі»,
що на українсько-польському рубежі,
прикордонний наряд затримав двох
чоловіків, які пішки намагалися дістатися
з Польщі до України. Мандрівники
1980 та 1981 років народження при
собі мали посвідчення особи Бельгії.
Вони пояснили, що кордон перетнули
навмисне заради фото на українській
території, а зустріти прикордонний наряд
та бути затриманими вони, власне, не
сподівалися. За порушення на кожного
з бельгійців накладено штраф на суму
3400 гривень. Їх було передано польській
стороні в рамках виконання Угоди про
реадмісію.
Керівництво податкових управлінь американських штатів Джорджії і Алабами теж має
намір використовувати нову технологію для
ідентифікації платників податків при поданні
онлайн-декларацій.
Фахівці бразильської авіакомпанії Gol
Linhas Aéreas Inteligentes розробили мобільний додаток, що дозволяє пасажирам реєструватися на рейси з допомогою селфі. Передбачається, що нова технологія заощадить
час. Пасажирам більше не доведеться вводити паспортні дані на сайті або чекати, поки це
зробить співробітник аеропорту. Пред'явити
селфі пасажири зможуть і на внутрішніх, і на
міжнародних рейсах.
Однак нові методи ідентифікації, зокрема
використання відбитків пальців, селфі або
розпізнавання голосу власника смартфона
спочатку впроваджуються як додатковий спосіб ідентифікації. Тобто вони не скасовують,
а тільки доповнюють стандартний процес. Чи
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буде подібна селфі-процедура популярнішою,
ніж, скажімо, підтвердження операції за допомогою відбитка пальця, покаже час. Найголовніше,
щоб ці технології не позначилися на питаннях
безпеки. Адже не можна недооцінювати шахраїв, які з радістю можуть експериментувати з
фотографіями людей.
Особисті фото, розміщені в соціальних
мережах, можуть становити загрозу конфіденційності. Хоча більшість із них рекомендують користувачам при публікації встановити
параметри конфіденційності, проте більшість
нехтують цією можливістю і їхні знімки доступні широкому загалу. Крім того, користувачі не можуть самостійно контролювати доступність своїх фото, розміщених іншими.
Професор Національного інституту інформатики Японії навіть визначив подвійну загрозу інформаційній безпеці у цій сфері. Разом з
колегами він зумів розпізнати на фотографії
відбитки пальців людини в кадрі, при тому, що
знімок зробили з триметрової відстані. Таким
чином, на думку фахівців, опубліковані в Мережі знімки перетворилися на об'єкт інтересу для
зловмисників. У зоні уваги опинилися селфі з
жестом у формі латинської букви «V», що позначає перемогу або світ і поширений в азійських країнах. Популярність жесту призвела
до того, що користувачі автоматично відтворюють його, коли позують перед камерою.
Крім того, селфі роблять з близької відстані,
що полегшує завдання потенційним викрадачам дактилоскопічних даних.

47

ракурс

ракурс
були причетні до активації «Бука» в степах
південно-східної України.
Свої гіпотези дослідники Bellingcat обґрунтовують на основі аналізу соціальних
мереж. Нудьгуючи, військовики детально документували свої будні. «ВКонтакте» і «Одноклассники» були буквально нашпиговані
зйомками парадів, селфі на фоні бронетехніки, обіймами з дівчатами, пиятиками та армійськими проводами. Фахівці Bellingcat вивчали профайли людей, відзначених на знімках,
підписки росіян, дати публікацій фото службових буднів. У розслідуванні організація
також використовувала супутникові знімки і
дані геолокації. Важливо, що виявлені в Інтернеті індивідуальні номери та прикмети типу
контурів броньових листів збігаються з тими,
що зняли випадкові очевидці.
Фотодокази російської агресії проти
України також збирає американський розслідувальний сайт Vice News. Отримавши
технічну підтримку Атлантичної Ради – американського аналітичного центру міжнародних
відносин, американський журналіст Симон
Островський провів розслідування, яке доводить перебування регулярної російської армії
під Дебальцевим. За допомогою селфі бурята
Бато Домбаєва, котрий воював в Україні і виклав фото на своїй сторінці «ВКонтакте», журналіст простежив його шлях від Улан-Уде до
Дебальцового. У сюжеті, опублікованому на
сайті Vice News, розповідається, як журналіст
фотографувався у тих самих місцях, де робив
знімки Домбаєв. «Конфлікт в Україні триває,
але президент Росії Володимир Путін продовжує заперечувати будь-яку участь армії РФ в
ньому. Однак результати недавнього звіту Атлантичної Ради, в якому використана інформація з відкритих джерел і соціальних мереж,
щоб знайти докази присутності російської регулярної армії на території України, свідчать
про протилежне» – йдеться в сюжеті.

OSINT-РОЗВІДКА

Після початку російської гібридної агресії
проти України та захоплення Криму кілька
вітчизняних волонтерських груп зайнялись
OSINT-розвідкою, що є важливим аспектом
збору доказової бази. Зокрема, активістами
був створений ресурс InformNapalm , за час
існування якого проведено два ґрунтовні розслідування щодо катастрофи MH17, збитого
у небі над Донеччиною, впорядковано бази
даних російських підрозділів, які воюють в
Україні, і навіть оформлено таблиці з шевронами військовослужбовців РФ. InformNapalm
ідентифікував багатьох військових злочинців, що причетні до російської агресії проти
України, виявивши низку комплексів, в тому
числі новітніх, які перебувають на озброєнні
винятково російської армії. А ще знайдено
близько 20 унікальних типів озброєння, яке
могло бути «відряджене» на Донбас разом з
військовими фахівцями винятково з території
Російської Федерації, що є прямим доказом
інтервенції. Також волонтери спільноти задокументували понад 145 інцидентів, у яких зафіксовано участь військовослужбовців та/або
техніки з 72 військових формувань Російської
Федерації. Під час проведення розслідувань
часто зявляються нові факти і додаткові докази до вже наявних інцидентів. Свої звіти
InformNapalm ілюструє сотнями селфі російських військових з Донбасу, що кочують з профілів соцмереж одних терористів до інших.
Терористи хизуються «подвигами», засвічуючи не тільки свої нелегальні «українські відрядження», але і техніку, фотографуватися на
фоні якої стало своєрідною модою серед них.
Методи OSINT є головним джерелом інформації для центру «Миротворець», який
публікує особисті дані бойовиків незаконних збройних формувань та російських
військовослужбовців, що воюють на території України. Центр також проводить OSINTдослідження та вивчає гібридну війну в Україні. Так само суспільний проект «Стоптерор»
надає громадянам можливість повідомляти
про військові злочини.
Значну увагу аналізу відкритих джерел
приділила спільнота Bellingcat, створена
британським активістом Еліотом Хіггінсом.
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OSINT-РОЗВІДКА (англ. Open
source intelligence) – ОДНА З
РОЗВІДУВАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО
ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ПОШУК, ВИБІР
І ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ
З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЇЇ
АНАЛІЗ. У РОЗВІДУВАЛЬНОМУ
СПІВТОВАРИСТВІ ТЕРМІН
«ВІДКРИТИЙ» ВКАЗУЄ НА
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІСТЬ ДЖЕРЕЛА
(НА ВІДМІНУ ВІД СЕКРЕТНИХ
ТА ДЖЕРЕЛ З ОБМЕЖЕНИМ
ВИКОРИСТАННЯМ).
Завдяки супутниковим знімкам Google Earth
та викладеним у вільному доступі відео подій
активісти встановили, що в період з 14 липня
2014 до 8 серпня 2014 року з території Росії
було здійснено декілька артилерійських обстрілів українських військових на території
України. Зокрема, було обстріляне угрупування Збройних Сил поблизу Зеленопілля та
Державної прикордонної служби біля Амвросіївки і Червонопартизанська.
Волонтери проекту також провели розслідування катастрофи MH17. Отримана доповідь використана в офіційному розслідуванні
події. Саме вони встановили, що «Бук», з якого
була випущена ракета, прибув з Курської області. Торік 23 лютого дослідницька мережа
Bellingcat зробила неприємний «подарунок»
російським військовим, назвавши імена тих,
хто відібрав солдатів до екіпажу «Бука», чий
залп став фатальним для пасажирів Boeing
MH17 Малайзійських авіаліній. На 115 сторінках доповіді дослідники розповідають про
всі обставини трагедії: переміщення зброї,
технічні характеристики, дані щодо кожного
батальйону 53-ї бригади, впізнання солдатів
та офіцерів, які служили в цей час, а, отже,

4/2017

4/2017

49

ракурс

ракурс
CHECK-IN У СИРІЇ

СІМ РАЗІВ ВІДМІР
Поради щодо селфі від InformNapalm

Під час перебування у зоні військового конфлікту складно відмовитися від мобільного телефону, бо часто це
єдиний засіб зв'язку з взаємодіючими підрозділами і
рідними бійців. Проте з друга він може перетворитись
на пристій-зрадник, що позбавляє приватності, якщо не
дотримуватися важливих правил.

У сирійському конфлікті також є фотодокази, залишені російськими військовими. Селфі,
опубліковані ними, перехоплюють експерти,
викриваючи лицемірство Москви.
Журналіст німецької газети Bild Джуліан
Ропке поширив в Twitter селфі, опубліковані
російськими військовими, дані геолокації на
яких свідчать, що вони знаходяться недалеко від Хами в центральній частині країни. Це
місто розташоване за сотню кілометрів від
російської бази в Латакії. Якщо ці геолокаційні дані точні, то вони підтверджують, що
російська операція в Сирії ведеться не тільки
з повітря, але і просувається вглиб території
країни. Існують фото російських солдатів, які
перебувають в сирійських містах Тартус, Латакія, Хомс.

• Брати чи не брати із собою у зону бойових дій саме смартфон – особистий вибір кожного. Проте немає нічого таємного,
що не стане явним. Саме тому не фотографуйте і не знімайте
на камеру свого телефону нічого, що не хотіли б побачити
у вільному доступі в Інтернеті або в руках ворога. Мобільні
месенджери та соціальні мережі можуть бути джерелом підтримки для вас та побратимів. Водночас онлайн-знайомі, які
видають себе за симпатичних дівчаток або друзів, насправді
можуть збирати інформацію для завдання удару. Те, що здається сміливим або кумедним вчинком «на згадку», через
певний час може стати тягарем на все життя або призвести
до смерті чи поранення.
• Не слід робити фотознімків «з вікна» під час пересувань на
місцевості. Фото природи можуть прикрасити вашу сторінку в соціальній мережі – але міститимуть характерні форми
рельєфу, сліди від техніки, які дуже цінні для ворожого
фахівця.
• При фотозйомці завжди треба отримувати дозвіл від усіх осіб,
що будуть у кадрі, як військових, так і цивільних. Війна закінчиться – ви повернетеся додому, а вони житимуть тут далі.
Якщо плануєте опублікувати фото в Інтернеті, повідомте про це
всіх зображених на ньому. Якщо в кадр випадково потрапила
незнайома людина, котра не давала дозволу на фотозйомку –
публікувати таке фото не варто. Навіть якщо фотозйомку дозволили – пам’ятайте про свій обов’язок не підставити людей.
Також важливо отримати дозвіл у «господаря» місця зйомки
(кабіна БТР чи вертольота, бліндаж тощо).
• Фотографуватись біля техніки – погана прикмета. Якщо дуже
кортить, то переконайтеся, що до кадру не потрапляє інформація, яка дозволяє ідентифікувати цю техніку (порядкові номери, службові індекси, характерні дефекти, апгрейди тощо).
• Відключіть геотеги. Більшість програмного забезпечення камер сучасних мобільних телефонів зберігає географічні координати місця, де було зроблено знімок. Така інформація міститься у файлі з фотографією і дозволяє з точністю до кількох
метрів встановити на карті місце фотографування. Важливо
розуміти: коли вимикаєте геотегування на своєму телефоні –
воно застосовується до нових фотографій та відео, але ніяк не
впливає на вже створені раніше фотографії. Якщо користуєтеся
Instagram чи Flickr – не забувайте про це.

ЦІНОЮ ЖИТТЯ

СМІЛИВІ ТА ВЕСЕЛІ

• «Надійність» та «захищеність» месенджерів, таких як Viber,
Skype, Facebook Messenger – ілюзія. Повідомлення у таких
програмах дійсно важче перехопити ніж SMS, але ці месенджери мають «відмички» у програмному коді, наявності яких
вимагає законодавство США. Месенджери рівня Viber глибоко інтегруються із програмним забезпеченням смартфона і
дозволяють зчитувати адресну книжку, місцезнаходження та
службові статуси мобільної мережі (зокрема, кому і коли телефонували за допомогою мобільного зв’язку). Сприймайте
повідомлення у мобільних месенджерах так само як і SMS. Не
слід писати і надсилати там нічого зайвого.

Репортер Ізабель Мандра на сторінках Le
Monde писала, що російські військовослужбовці, яких Кремль відрядив воювати до Сирії, публікують в соцмережах фотографії, що
явно підтверджують їх місцезнаходження, із
відкритими підписами «Це Сирія». Проте Росія відправку своїх військ заперечує. Через
деякий час багато знімків з мережі зникають,
зазначає автор. Солдати на вигляд занадто
молоді, щоб бути «інструкторами» і «радниками», існування яких в Сирії російська сторона не приховує. «Всі ці фото і відео дивним
чином нагадують селфі молодих російських
військових, які воюють на боці сепаратистів
у кровопролитному конфлікті на Донбасі. Їх
присутність російська сторона спочатку заперечувала, а потім визнала існування «добровольців» – зазначає Мандра.

• Перебування у зоні бойових дій підвищує популярність. І
це заслужено, адже військовий там ризикує життям заради своєї країни. Однак не варто втрачати голову у гонитві
за такою популярністю. Не додавайте «у друзі» незнайомих людей. Крім того, що ці «друзі» можуть бачити набагато більше приватної інформації про вас, ви ще й підводите
своїх справжніх товаришів – побачивши таку людину серед
ваших «друзів» вони подумають, що це спільний знайомий,
і також можуть прийняти запит. Так само щодо комунікацій
у месенджерах типу Viber, де незнайома людина може надіслати фотографію або особисте повідомлення, знаючи номер
телефону, і спровокувати на подальше особисте спілкування.
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КУМЕДНЕ СЕЛФІ БІЙЦІВ АТО
ПОВЕСЕЛИЛО КОРИСТУВАЧІВ
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. УКРАЇНСЬКІ
ЗАХИСНИКИ ДЛЯ ФОТО
РОЗФАРБУВАЛИ ОБЛИЧЧЯ В
ЧОРНИЙ КОЛІР, ЩОБ «НАГЛЯДНО
ЗАСВІДЧИТИ» ВИСЛОВЛЮВАННЯ
СЕПАРАТИСТІВ ПРО ТЕ, ЩО НА
НАС ПРАЦЮЮТЬ АМЕРИКАНСЬКІ
НАЙМАНЦІ.

Прикро, але й українські військові, навіть
попри застереження та відомі наслідки, часто грішать халатністю, виставляючи у соцмережах селфі з локаціями. Про це нещодавно
повідомили журналісти vesti-ukr.com. Солдати
викладають фото зі зброєю, технікою, з побратимами і навіть номерами своїх частин. В результаті ці позиції стають відомі противнику.
Серед відміток населених пунктів – практично всі, за якими зараз, згідно з даними штабу
АТО, бойовики ведуть обстріли. Іноді дивують і
волонтери, демонструючи в соцмережах знімки із зони конфлікту.
Тож, перш ніж виставляти перед загалом
селфі з території військового конфлікту, слід
пам’ятати про власну безпеку. Краще добре
зважити, чи це не нашкодить. І хоча більшість
не допускає таких ляпів, слідкуйте, щоб цим
не захоплювалися бойові товариші, адже так
вони наражають на смертельну небезпеку
не тільки себе, але й весь підрозділ. Противник елементарно може відстежити позицію
по тегу і накрити артилерією. І ще, до війни
ми навряд чи про це замислювалися: навіть
красиве родинне фото з дитиною, зроблене у
батьків вдома, може легко видати точне місце
проживання близьких.
Фотографуйтеся, посміхайтеся і зберігайте
найяскравіші і найщасливіші моменти свого
життя, але помірковано, без ризику для себе,
рідних та оточення!
Підготувала Тетяна ФІЛІПЕНКО
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ЦВІТУ ПО СВІТУ
Вони

мають дві батьківщини: одну

–

за народженням, другу

військовий обов’язок і українське коріння.

Українців

–

за присягою.

Їх

На чолі морських піхотинців

об’єднує

цінують у багатьох арміях світу,

пам’ятають ті, кого вони захищали у світових війнах і збройних конфліктах на всіх
континентах.

Воїни українського походження служать чесно і достойно представляють
У кожного з них – своя доля і свій шлях – до вершин військової кар’єри чи
до вічної слави в пам’яті людей. Життя кожного з них – сторінка великої історії їхнього
народу, тож варто пригадати цих людей, які, виконуючи військовий обов’язок, здобули не
одну перемогу.
свою країну.

За свободу Франції
Канадець українського походження ПЕТРО ДМИТРУК відомій у Франції як П’єр-канадець.
Син українських емігрантів під
час Другої світової війни пішов добровольцем до Королівських військово-повітряних сил Канади. Як
кулеметник літака типу «Ланкастер» брав участь у нічних рейдах
над окупованою Європою. Навесні
1943 року був збитий німецьким
винищувачем і приземлився на
парашуті поблизу Парижа, а згодом приєднався до антифашистського підпілля. Петро відмовився
залишити окуповану Францію і
залишився у французькому Опорі,
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щоб воювати за свободу Європи. Дмитрук став повноправним членом Першого корпусу
макі в Оверні. Мав репутацію
сміливої і відданої спільній
справі людини.
9 грудня 1943 року партизани провели успішну операцію зі знищення ешелону з
німецькими солдатами і боєприпасами поблизу французького містечка Ле-Мартр. Німці
відкрили по них кулеметний
вогонь. Петро Дмитрук згинув
на місці. Наступного дня нацисти, переконані, що напад
вчинили місцеві мешканці,
оточили Ле-Мартр і забрали
заручників, щоб розправитися
з ними за підрив ешелону. А
тим часом біля ратуші лежало
закривавлене тіло Петра Дмитрука. Гітлерівці влаштували
допити, щоб люди впізнали
вбитого, але ніхто не зізнався,
що його знає. Таким чином
вдалося переконати німців, що
мешканці Ле-Мартр не причетні до нападу на поїзд. Місто
було врятоване від ворога.

Самю ел
Яскілка
З часів Громадянської війни у
Сполучених Штатах Америки відомі імена українців, які воювали на
американській землі за свободу і незалежність. І згодом серед американських військових було чимало українців, які брали участь у світових війнах,
сучасних військових конфліктах, миротворчих операціях армії США.

Петро
Дмитрук
Мешканці Ле-Мартра були
впевнені, що його смерть
врятувала їх від німецьких
репресій. Вони поховали тіло
23-річного Дмитрука з великими почестями. Уряд Французької Республіки відзначив подвиг Петра Дмитрука
Військовим хрестом. А в 1946
році на місці загибелі українця встановлено пам’ятник
– герою, який загинув у боротьбі проти німецько-фашистської окупації в лавах
французького руху Опору.
Також 1999 року Петру Дмитруку присуджена «Нагорода
будівельників нації», котрої
удостоюються видатні громадяни Канади — емігранти.
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Один з найвідоміших вихідців з України в американській армії – САМЮЕЛ
(САМІЙЛО) ЯСКІЛКА – чотирьох
зірковий генерал корпусу морськоїпіхоти США, учасник Другої світової,
в’єтнамської та герой корейської війни,
який очолив першу хвилю висадки американської армії в Кореї. Ще до початку
другої світової він отримав блискучу військову освіту і 1943 року його призначили до регулярних військ морської піхоти.
До речі, коли польські ветерани армії США намагалися приписати йому
польське походження, він прилюдно
заявив себе українцем, нагадавши слова своєї матері, яка завжди говорила:
«Ти — українець».
Під час Другої світової війни Яскілка служив на борту корабля «Прінстон»
і брав участь у військових рейдах. Після
повернення до Штатів став інструктором у штаб-квартирі батальйону елітного підрозділу військ.
У вересні 1949 року Яскілку направили до Кореї старшим
офіцером та коман-

диром підрозділу E 2-го батальйону
морської піхоти Першого марського
відділу. 15 вересня 1950 року він очолив першу хвилю вторгнення морських піхотинців на берег Червоного
пляжу в Інчхоні на Корейському півострові. За героїзм у бойових діях у
Кореї він отримав дві нагороди — медалі Срібна та Бронзова зірка.
Самюел Яскілка пройшов чесний
шлях від лейтенанта до бригадного
генерала, обіймаючи керівні посади у
підрозділах військово-морських сил
США. Направлений до Республіки
В’єтнам у лютому 1969-го, бригадний
генерал Яскілка служив помічником
командуючого дивізіоном 1-го морського дивізіону Цільової групи янкі.
Нагороджений медаллю «За видатні
заслуги», «За службу у В’єтнамі» та
орденом легіону «За заслуги».

З думкою про Україну
Родина львів’янина МИКОЛИ КРАВЦІВА залишила Галичину під час Другої світової війни. Як випускник
Вест-Пойнту він зробив військову кар’єру, не лише взявши участь у бойових діях, а й працюючи в сфері розвитку
міжнародного співробітництва в рамках Північноатлантичного альянсу. Двозірковий генерал Микола Кравців
прослужив два терміни у В'єтнамі, був генералом-командувачем 3-ї піхотної дивізії США, отримав тяжке поранення. Відзначений орденами «Срібна зірка», «За заслуги», «Пурпурове серце» та іншими. Згодом проходив
службу у штабах Пентагону, НАТО, брав участь у миротворчих операціях від ООН на Близькому Сході, зокрема
на кордоні між Ізраїлем і Сирією. У 1983 році став бригадним генералом, а 1986 отримав звання генерал-майора.
Після здобуття Україною незалежності активно працює
для підтримання становлення держави. Був радником з
питань оборони ВРУ, радником з питань України Міністерства Оборони США. Нині Ніколас (Микола) Кравців –
генерал-майор армії США у відставці.
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Микола
Кравців
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Справа честі

Джер емі
Бурда

Степан
Мельник

Майбутній генерал СТЕ ПАН МЕЛЬНИК народився
1907 року в Україні. Батьки
вивезли його до Америки ще
дитиною, а 18-річним юнаком
він потрапляє до війська, потім
вступає на навчання до Військової академії США, відомої
як Вест-Пойнт. Подальша доля
українця нагадує пригодницький роман. Вже у 1939 році
він прибув для проходження
служби в Коррегідор — острівний бастіон у затоці Маніли, де
командував загоном філіппінських розвідників. За два роки
підполковник Мельник очолив
батальйон, а у травні 1942-го
був поранений і потрапив у
полон до японців. Однак через рік він втік у гори разом із
кількома полоненими. Майже
півроку підполковник Мельник воював у горах, одночасно допомагаючи філіппінцям
удосконалювати військову підготовку. Коли було встановлено радіозв’язок з Австралією,
втікачі повернулися на батьківщину на надісланому підводному човні США.
Невдовзі Степан Мельник
став лейтенант-полковником
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Перипетії долі

Майже півроку
підполковник Мельник воював у горах,
одночасно допомагаючи філіппінцям
удосконалювати
військову підготовку.
Коли було встановлено радіозв’язок
з Австралією,
втікачі пов ернулися на батьківщину
на надісланому
підводному човні США.

у регіональному командуванні генерала Дугласа Макартура
на Філіппінах. Нагороджений
Хрестом за відмінну службу,
медаллю «Срібна Зірка» та іншими відзнаками. Ще у ранзі
полковника одержав призначення до Генерального штабу,
а після навчання переведений
до командування американських військ у Європі. У 1954
році саме його першим серед
українців призначено на генеральську посаду. У липні
1956 році йому було присвоєно
звання бригадного генерала,
і він прийняв командування
34-ю бригадою протиповітряної оборони в Німеччині. Згодом служив у США, остання
посада — начальник училища
протиповітряної оборони. У
травні 1963 року вийшов у відставку, помер на 87-му році
життя у військовому медичному центрі Бюмонд.
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ДЖЕРЕМІ БУРДА народився в сім’ї
українських емігрантів і став першим в
історії американським матросом, який
піднявся з низового особового складу
до поста керівника військово-морськими операціями. Американський адмірал Бурда, відомий своїм ставленням
до військової служби, офіцерської честі, – приклад для всіх, хто пов’язує своє
життя з офіцерськими погонами.
Двозірковий адмірал українського
походження став кадетом офіцерської
школи у 17 років, згодом закінчив військово-морську академію та університет у Род-Айленді. Служив на кораблях,
у Пентагоні, був начальником персоналу флоту, в 1991 – командувачем американських морських сил в Європі та
командиром південного відділу НАТО,
1994 року обійняв посаду начальника
морських операцій – найвищий командний пост американського ВМФ.
За час служби брав участь у військових конфліктах, зокрема у В’єтнамі,
Югославії, Перській затоці. Відзначений медаллю Міністерства оборони за
відмінну службу, медаллю ВМФ за відмінну службу – тричі, медаллю Легіон
Пошани – тричі, медаллю за похвальну

службу – двічі. Разом з тим, це не
були нагороди, які свідчили б про
безпосередню участь у бойових
діях.
Маючи легку вдачу, він мав суперечності по службі з частиною
адміральського та офіцерського
корпусу, не всі його дії щодо вирішення питань Флоту з керівництвом держави приймалися
схвально. Краплею, що призвела
до трагічного завершення його
життя, стали журналістські розслідування з приводу носіння військовими на орденських планках
медалей «За досягнення ВМФ» та
«Подяки ВМФ» бронзової накладки у формі букви «V». Насправді
складно було визначити право її
носіння для таких категорій як моряки та льотчики, оскільки вона
могла прикріплюватися, коли була
загроза життю у зв’язку з ворожими діями противника. Бурда брав
участь у в’єтнамській війні і досягши звань вищого складу почав носити таку накладку. Про це дізналися представники ЗМІ і прибули
на зустріч з ним. Зустріч не відбулася, адмірал Бурда застрелився
з кольта 38 калібру, залишивши
передсмертну записку: «Не бажаю
кидати тінь на честь Флоту, те що я
носив цю накладку було непорозумінням…».
Після закінчення службового
розслідування, проаналізувавши
участь Бурди у війні, адмірал Елмі
Жумвелт, який був командиром
Бурди у В’єтнамі, зробив заяву, що
той мав право носити бронзову
накладку – «V».
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Андрій Курков – український письменник, журналіст,
кіносценарист. Автор понад 20 книг для дорослих і казок для дітей та більш ніж 20 сценаріїв для художніх та
документальних фільмів. Він один з двох (з Людмилою
Улицькою) російськомовних письменників, чиї книжки потрапили в топ-десятку європейських бестселерів.
Видання його найпопулярнішого роману «Пікнік на
кризі» було продано в Україні накладом більше 150
тисяч примірників. Романи, видані останнім часом:
«Львівська гастроль Джимі Хендрікса», «Дневник Майдана», «Шенгенська історія». Книги Андрія Куркова
перекладені 37 мовами. Віце-президент Українського
ПЕН-клубу, член Національної спілки письменників,
член Європейської кіноакадемії.

АНДРІЙ КУРКОВ

«ШЕНГЕНСЬКА
ІСТОРІЯ»

“

«Шенгенська історія» — роман, де немає ні слова про Україну чи
українців, однак поки читаєш, постійно думаєш про нас, адже паралелі лежать на поверхні. Дія роману починається на прикордонному пункті пропуску в Литві у ніч скасування візового режиму.

ЩОБ УКРАЇНА СТАЛА
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ,
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ
ВИХОВАТИ В СОБІ
ІНШЕ СТАВЛЕННЯ
ДО СВОЄЇ ДЕРЖАВИ.

Роман Андрія Куркова розповідає про долі молодих литовців,
які зрадівши безвізу, помандрували до Західної Європи у пошуках щастя. Це історія внутрішньої міграції у Європі. Водночас,
як фрагмент мозаїки, в неї вплітається історія маленької європейської держави. Нині Україна як і Литва десять років тому теж
відчула очікування шенгенської ночі. І хоча Литва на той час вже
була членом Євросоюзу, а у нас попереду ще довгий шлях, нашим мандрівникам є про що подумати, читаючи цей роман. Адже
чимало українців помилково сприймають безвіз як перший крок
до міграції. Книга покликана розвіяти ці ілюзії, її автор радить
реалістично сприймати світ і себе у ньому.

– Дія Вашого роману починається у шенгенську ніч у Литві. Наша ж шенгенська ніч
настане зовсім скоро. І українці чекають
на цю подію так само як колись литовці.
Які наслідки може мати цей крок, виходячи, зокрема, з литовського досвіду?
– Я думаю, позитивних наслідків буде
більше, але будуть і проблеми, тому що у
нас половина населення сприймає Європу наївно і має інфантильні погляди. Хтось може подумати, що тепер
можна їхати за кордон і просити грошей, або щось на кшталт цього.
Однак для молоді, для студентів, безвізовий режим дуже важливий,
тому що це символічне відкриття Європи. Символічне і водночас реальне, адже виникають зовсім нові можливості, щоб познайомитися зі світом, або, наприклад, з варіантами продовженням навчання.
Єдине, що мене турбує, це сторони, зацікавлені, у тому, щоб українці отримали поганий імідж у Європі саме протягом перших трьох-

Про підводні камені мандрів і небезпеки наївного сприйняття Європи це інтерв’ю з відомим українським письменником
Андрієм КУРКОВИМ.
56
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чотирьох місяців безвізового режиму.
Я боюся організованих провокацій. Наприклад, можуть поїхати певні групи і
влаштувати скандал для преси своєю
поведінкою або чимось ще. Однак це не
може зіграти великої ролі.

– Як на Вашу думку, чи існує небезпека,
що багато людей поїде на заробітки попри заборону працювати в рамках безвізових поїздок?
– Вони поїдуть на заробітки туди, де вже і так працюють чимало українців. Потенційні заробітчани не поїдуть ні у Францію, ні в Німеччину.
Тому що без знання мови, без кваліфікації вони не отримають там ні
роботи, ні підтримки. Тамтешні роботодавці бояться брати на роботу
нелегальних працівників. Нелегальна міграція можлива, але місцева
влада там, куди їдуть наші співвітчизники, зокрема в Італії, Іспанії, Португалії, впорається з цим.
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– Власне, герої Вашої книги поїхали в Європу працювати, хоча і в статусі громадян країни-члена ЄС, і все одно мали безліч проблем. Розкажіть, чому Ви обрали саме Литву і литовців для роману?
– Литву я обрав тому, що вона нам дуже близька. Вже 12 років Литва є, так
би мовити, нашим адвокатом, а крім того це страшенно цікава країна, яку
не знають ні у нас, ні в Європі. Тому я хотів написати книгу про литовців,
щоб відкрити цю країну читачам. А також розповісти про головну проблему Литви: за 25 років вона втратила 30% населення. Я часто буваю за
кордоном і добре знаю ситуацію з мігрантами на південному сході Англії.
Там була маса сумних історій саме з литовськими мігрантами. Коли проблеми відбуваються, скажімо, з боснійцями, албанцями – це дещо інший
світ, не Євросоюз. А тут людина з ЄС приїздить до іншої європейської країни легально, а поводиться як нелегал. І не намагається зрозуміти правила
і закони життя – у цьому проблема багатьох мігрантів.

– Чи не вважаєте, що отримавши шанс, виїдуть саме ті, хто не вірить у свою країну?
–Українці погано вміють виїжджати назавжди, тобто вони їдуть, щоб
постійно повертатися, пересилати гроші, перевіряти, як тут справи,
читати в Інтернеті новини про Україну. Тому я не боюся, що вони
поїдуть так, щоб забути свою країну. Крім того, мільйони українців
їздили з візами, так само їздитимуть і без віз. Натомість безвізовий
режим підштовхне у мандри не великий відсоток тих, хто лінувався
займатися візою, не цікавився цим або не готувався до поїздки. І
тому серед них буде більше інфантильних, не готових до подорожі, на відміну від тих, хто звик ставитися серйозно, щоразу готувати
пакет документів, відвідувати сайт посольства і вивчати
правила перед кожною мандрівкою, тобто розуміти, куди
вони їдуть і як там ставляться до іноземців.

– А чому ви не дозволили своїм героям реалізувати їхню європейську мрію?
– Тому що до еміграції чи навіть туристичної поїздки потрібно готуватися.
Натомість герої книги їхали влаштовуватися не отримавши ні освіти, ні
кваліфікації, не маючи уявлення, що там можна робити. Попри те, що в
часи Інтернету є широкий доступ до інформації, тож можна бути менш
інфантильними, більш обізнаними і відповідальними. Для них це була романтична подорож, і вони очікували, що світ буде їм допомагати, щоб ця
подорож тривала і була рожева. Нічого рожевого не буде, якщо людина не
має уявлення, як все відбуватиметься в країні, куди вона їде, які там правила і труднощі. Така людина не буде щаслива чи успішна ні в еміграції,
ні при тимчасовому перебуванні. Вони їхали у мрію, а не в реальний світ.
Їхні мрії називалися Лондон, Париж, а реальний світ називається інакше.

– Пане Андрію, як ви думаєте, безвізовий режим з країнами Шенгенської зони наблизить наш вступ до Євросоюзу?
–Україна навіть зупиняючись на своєму шляху все одно
рухалася в бік Європи. Тому що будь-яка влада, навіть та,
яку називали проросійською, боялася Росії, зокрема, не
підписувала всі документи СНГ. Попри всі перешкоди, це
було 25 років зближення з Європою всупереч протидії
Росії.
Звичайно, відкриття Шенгенської зони для українців приблизить наш вступ до Євросоюзу. Адже коли країну не
знають – її бояться. Інструмент для подолання страху – це,
перш за все, культура, а туризм є частиною культури. Хоча
сама культура без туризму робить значно більше. Однак
знайомство з людьми, які приїжджають з якоїсь країни,
якщо їх приїздить багато, і вони поводяться нормально,

“

ЯКЩО ЛЮДИНА НЕ МАЄ УЯВЛЕННЯ,
ЯК ВСЕ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ
В КРАЇНІ, КУДИ ВОНА ЇДЕ, ЯКІ
ТАМ ПРАВИЛА І ТРУДНОЩІ. ТАКА
ЛЮДИНА НЕ БУДЕ ЩАСЛИВА ЧИ
УСПІШНА НІ В ЕМІГРАЦІЇ, НІ ПРИ
ТИМЧАСОВОМУ ПЕРЕБУВАННІ.

– Протягом роману Кукутіс весь час намагається встигнути врятувати когось з литовців, що потрапили у скруту в далеких мандрах.
Чому жодного разу йому це не вдається?

Тоді втрачається його функція. Так однаково потрібно оплакувати всіх, до кого не встиг. Інакше довелося б оцінювати, чи
справедливо, що до когось встиг, а до когось ні. Насправді ж,
у мандрах і перед небезпеками під час подорожей – усі рівні.

– Коли персонажі роману святкують шенгенську ніч, усі три пари захоплені власними планами на майбутнє, але щасливими стають лише
ті, хто лишився вдома, у Литві, і знайшли себе саме на Батьківщині.
Це ваша принципова позиція: можна із задоволенням подорожувати,
але жити краще вдома?
– Так, це моя позиція, я так і сам живу. Я подорожую протягом шести
місяців щороку, але завжди з радістю повертаюсь. У випадку з Литвою
я не хочу, щоб ця країна спустошилася. Так само не хочу, щоб це сталося, скажімо, із Закарпаттям, тому що виїзд молоді – це втрата енергії.
Якщо виходить енергія, то стає менше світла, тепла, менше працюють
двигуни, які рухають життя. Тому я не хотів написати роман проти міграції. Я прагнув створити роман, який пояснить, що до всього слід готуватися. Виїзд за кордон – це серйозний крок, який вимагає підготовки. Це роман-застереження. Наш безвіз – це можливість побачити світ,
оцінити себе в ньому, і, можливо, підготуватися до міграції.

миттєво знищує страх перед цією країною і її народом. Коли ти не
боїшся, країна починає подобатися, і ти запрошуєш її у гості.
– Можливо, навіть ментально зміняться люди тут в Україні, побачивши відкритість Європи, навіть ті, хто не поїдуть туди, адже для
багатьох морально важлива сама можливість безвізової подорожі.
–Відкриті двері заспокоюють людей, навіть якщо не хочеш зайти.
Впевненість, що вони не закриються, відкриті саме для тебе, говорить, що є вибір.

– Ви багато подорожуєте, розкажіть, якою ви бачите Європу, європейців і Україну в Європі.
– Щоб Україна стала європейською, українці мають виховати в собі інше ставлення до своєї держави. Це, перш за
все, повага до обраної влади, сплата податків і шанобливе
ставлення до законів, знання цих законів. Так само щодо інших держав. Коли їдеш у країну, де є влада і закони, їх слід
знати. Чим більше українців будуть свідомо їздити в Європу,
тим швидше Україна стане європейською. Тому що я знаю
багато наших співвітчизників, які працюють і живуть роками
у Франції, Бельгії, Італії. Вони – європейці. Вони виробили
звичку до відповідальності перед державою, у якій вони живуть. І усвідомлення цієї відповідальності – найважливіше.
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через відстань від залізничної дороги до якогось пункту слідування.
По-друге, це одна з професій, яка створює власний світ, наповнений
людьми, які живуть поблизу залізниці і працюють там, вони дуже
відрізняються від інших, і є певним мікрокосмосом, здатним на дивні вчинки. Крім того, вони страшенно комунікабельні, тому що їм
доводиться спілкуватися по роботі, у дорозі зустрічатися з безліччю
людей. І вони часто допомагають незнайомцям.

– Хто з героїв озвучує вашу позицію в романі?
–Кукутіс.
(Кукутіс – старий литовець, який серцем відчуває, коли комусь із литовців десь погано і поспішає на допомогу – Прим. ред.)
– Якби Ви писали такий роман про Україну, і там також створили б
такого янгола-охоронця для цілого народу як литовський Кукутіс,
яким би він був?
–Мабуть, він був би пенсіонером-залізничником, тому що він звик
подорожувати і визнає лише один вид транспорту, сприймає шлях
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– На початку роману у шенгенську ніч, Кукутіс як вічний
мандрівник першим проходить через піднятий шлагбаум на
прикордонному пункті пропуску. Він говорить, що «мабуть, є
країни, де не вистачає прикордонників, але ці країни або великі, або хворі. Або і те й інше». Хіба погано, що є кордони і
прикордонники?
– В принципі, прикордонники – це частина силової структури держави. Чим більше держава потребує силових структур,
чим більше солдатів вона хоче мати, тим вона стає більш небезпечною, ніж захищеною. У маленьких країнах маленькі
армії, а деякі країни взагалі не мають армії. Чим менша армія,
тим більш мирне життя. З іншого боку, у контексті нинішніх подій в
Україні схоже що, як і в романі, прикордонники із західного рубежу
зможуть нести службу на східному кордоні.
– Розкажіть, над чим працюєте зараз і на які літературні новинки
чекати читачам?
– Щойно я закінчив нову книгу, яка називається «Рух «Емаус» історія
солідарності» про міжнародну організацію, яка допомагає бездомним зорганізуватися і допомогти один одному. Тобто вони сприяють створенню кооперативів і комун бездомних, які таким чином
самі заробляють собі на життя. У нас така комуна є під Львовом у
Винниках називається Спільнота «Оселя-Емаус», яку заснувала художниця Олеся Саноцька. Вона все життя збирала бездомних, які
прагнуть повернутися у нормальне життя, організовувала для них
роботу, навчання, майстерні, ця книга буде більш просвітницька. І
найближчим часом я починаю писати новий роман – про Україну,
Донбас, Крим, загалом «сіру зону». Однак не про бойові дії а саме
про «сіру зону», яка може проникати в людину.
Бесіду вела Леся МЕДВЕДЕНКО
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