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Важко навіть уявити, наскільки стрімко змінювалася тоді
ситуація в Європі. Ще чотирнадцятого року дехто з провідних діячів майбутньої української революції значився серед активістів всеросійської спілки земств і міст, яка збирала кошти на
допомогу війську Російської імперії. Після окупації нею Галичини міністр закордонних справ Росії Сергій Сазонов заявив про
«чудову нагоду позбутися українського руху раз і назавжди»…
Схоже, у них про це марять всі міністри закордонних справ.
Зараз нам здається, ніби наші предки зволікали з рішенням про
незалежність. «Як так, – запитуємо, – що Центральна Рада державну
самостійність задекларувала майже наприкінці свого існування?»… Виникає питання: «Чому аж Четвертим, а не Першим
Універсалом?» – думаємо ми. Насправді раніше за Україну
незалежність при розпаді імперій проголосила лише
Фінляндія. Країни Балтії, Центральної Європи та
Балкан зробили це вже пізніше за нас. Тільки от вони втримали цю незалежність, а
ми – ні! І насамперед про те, чому так
сталося, нам і слід сьогодні з вами
замислитися.
«І було би помилкою, –
ще раз нагадаю слова
відомого історика
Івана ЛисякаРудницького, –

ОДНИНІ

говорити про поразку української революції. Вона не досягла своєї
остаточної мети, але внутрішньо переродила суспільство України…».
На фундаменті тієї революції розвивалося «і дальше українське життя».
І можу сказати, що без Четвертого Універсалу не було б і
Акту проголошення незалежності. Якби наші славні предки
далекого 1918 року не посіяли зерна ідеї незалежності, вона
б ніколи не розрослася до майже одностайної підтримки на
референдумі 1991-го року. Символічно, що прапор, герб, гімн,
гривню, певною мірою єдиний стандарт літературної державної мови ми прийняли у спадок з тих часів. Як і академію наук, і
національний архів, україномовні школи та університети. І незалежну від Москви Українську Православну Помісну Церкву.
Четвертий Універсал та Акт Злуки належать до числа найважливіших документів національно-визвольних змагань. Повертатися у своїх виступах до тих подій мені випадало вже неодноразово. І я про них говорив і в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка – у лекції, присвяченій сто
п’ятдесятій річниці від дня народження Михайла Грушевського.
І у виступі з нагоди сторіччя Центральної Ради; і в соту річницю
проголошення УНР; і на прийомі на честь століття української
дипломатичної служби; і у привітанні зі сторіччям проведення
Першого Курултаю кримськотатарського народу.
Днями відзначимо соті роковини подвигу Героїв Крут, не за
горами – сто років Соборності, інші важливі та пам’ятні дати тієї
доби.
Скажіть мені, а для чого така увага до історії?

Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР.
22 січня 2018 року

«Однині Українська Народна Республіка стає
самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу…».
«Однині воєдино зливаються століттями відірвані
одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська
Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими
жили і за які вмирали кращі сини України.
Однині є єдина незалежна Українська Народна
Республіка».
Ваша Святосте і ваші блаженства!
Високоповажні панове дипломати!
Шановні члени українського Парламенту та
українського Уряду!
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Дорогі співвітчизники, громадяни України та українці
всього світу!
Слова, якими я розпочав свій виступ, мають вигляд
суцільного тексту. Другий абзац органічно випливає
з першого, а третій – логічний висновок з перших
двох. А насправді це витяги з різних документів. І
між ними помістився цілий рік драматичних подій,
які змінили Україну, змінили Європу і весь світ. Це
фрази з Четвертого Універсалу Центральної Ради та
з Акту Злуки. Акт урочисто виголосили 22 січня 1919
року на Софійському майдані. А Універсал ухвалили
роком раніше. І в ці дні, разом із Днем Соборності,
ми з вами відзначаємо сто років проголошення незалежності Української Народної Республіки.
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Дозвольте пояснити. Я не збираюся ставати професором історії. І абсолютно не маю наміру диктувати історикам бачення тих
давніх подій. Я не хочу категорично давати персональних оцінок
політичним діячам того часу. В надзвичайно складних обставинах вони приймали епохальні рішення і припускалися важких
помилок. За все це вони і славу розділяють одну на всіх, і відповідальність несуть спільну. А наш з вами обов’язок – зробити
правильні висновки з уроків історії.
Минулого року «Спогадами» Павла Скоропадського я був настільки вражений, що наполегливо радив прочитати її всім політикам, урядовцям, депутатам. Мені ж на день народження подарували
контрпропагандистську брошуру Симона Петлюри, яка має символічну назву «Московська воша». Вона, хочу наголосити, зовсім не
ксенофобська, бо є в ній і самокритичний розділ «Свої гниди».
Думаю, повчально було би погортати ще й Махна. Єдина, напевно, постать в історії, яка, як твердять деякі вчені, на власних
грошах друкувала офіційний дозвіл їх, ці гроші, фальшувати. Руйнівний феномен Отаманщини слід аналізувати, – тим більше, що
охочі її реанімувати є і зараз, в ці часи деякі популісти.
Грушевський, Скоропадський, Винниченко, Петлюра… Історик,
генерал, письменник, публіцист, яких доля висунула на роль батьків-засновників сучасної нації. І у кожного з них – своя правда.
Історія не знає умовного способу, але в чому я певний, так це в
тому, що, якби всі ці беззаперечно видатні постаті спрацювали
як одна команда, Україна не втратила б незалежності. В чому переконався зараз, під час відвідання музею Києва, де є виставка
історичних документів, які демонструють рішення, що приймалися в ті часи. Впевнений, що якби всі ці особистості, беззаперечно видатні постаті, працювали як одна команда, Україна б не
втратила своєї незалежності. Я в цьому абсолютно впевнений.
Ubi соnсоrdia ibi victoria. Де злагода, там перемога. І ця
мудрість, закарбована у крилатому латинському вислові, була відома ще в давньоримські часи. І це саме те, що наші предки недооцінили сто років тому.
Головне, що не дало тоді постати українській незалежній державі – брак внутрішньої єдності, політичні чвари, анархія.
Комуністично-більшовицька демагогія – те, що тепер називається популізмом, – замість того, щоб консолідувати нас в єдину
націю, розпалювала класову та соціальну ненависть між різними
верствами суспільства.
Фантазії про безбуржуазність української нації; неповага до
права власності; право сили, а не сила права, брак компетент-
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ності та управлінського досвіду; перевага ідеологів над технократами – все це аж ніяк не сприяло українському державному
будівництву. Калейдоскопічні зміни урядів, змови і постійні заколоти не залишали шансів на успіх нашої справи. За чотири
роки влада в Києві змінилася, уявіть собі, за чотири роки – понад
десять разів – поки врешті-решт не дісталася Кремлю на цілих
сімдесят один рік.
Через брак міжнародної підтримки Україна в ті часи залишилася сам на сам з агресором. Власного ж боєздатного війська
створити так і не встигли, бо надто пізно втямили, наскільки Україні потрібне військо. Парадокс: але в дні ухвалення Четвертого
Універсалу більшовики вже наступали на Київ, лічені дні залишалося жити героям Крут, і навіть це не завадило авторам документа
закарбувати на папері свою ідею «розпустити армію зовсім».
В ті роки ще не існувало такого терміну як «фейкові новини», але відповідною технологією російська влада володіла вже
тоді. Колишній Голова Уряду Ісаак Мазепа писав, що більшовики мали-таки рацію, коли згодом хвалилися, що Україну вони
опанували не так збройною силою, як «силою своєї пропаганди
серед дезорієнтованих українських мас». То ж хіба для нас тепер не важливо знайти спосіб, як протидіяти поширенню російських фейків в українському інформпросторі?! Іноді їх не без
задоволення тиражує наша опозиція. Час від часу на них клюють навіть ті медіа, які позиціонують себе як глибоко українські,
патріотичні та європейські.
Відповідь на запитання, як боротися з російською пропагандою, що підриває суверенітет та демократію у всьому світі, зараз
це вже визнано, шукають на рівні Євросоюзу та його окремих членів. Ми координуємо наші зусилля зовні з нашими партнерами, а
всередині країни я розраховую на саморегуляцію та пропозиції з
боку української медіа-спільноти.
Ми засвоїли уроки. Ми усвідомили помилки. Ми не допустимо
їх повторення. Я переконаний, нам вистачить розуму і сил, щоби
політичну боротьбу всередині країни утримувати в межах європейських стандартів щодо стосунків влади та опозиції. Це потрібно для того, щоби ворог не зміг підірвати нас із середини; щоби
п'ята колона не підняла голови; щоби отаманщина не руйнувала
основ державності і демократії.
Я хочу наголосити, ми не будемо виконувати пункту Четвертого Універсалу про розпуск війська. Я хочу наголосити, що Україна
вже готова дати жорстку військову відсіч агресорові в разі його
спроб піти у наступ.
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Без Четвертого Універсалу не було б Акту проголошення
незалежності. Якби наші славні предки далекого 1918 року не посіяли
зерна ідеї незалежності, вона б ніколи не розрослася до майже
одностайної підтримки на референдумі 1991-го року.
У боротьбі з агресором ми відчуваємо потужну підтримку наших міжнародних партнерів. І це – принципова позитивна відмінність сьогоднішньої ситуації від тієї, що існувала сто років тому.
Напередодні Дня Соборності Верховна Рада ухвалила надзвичайно важливий Закон «Про особливості державної політики
із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
Мою президентську стратегію, мої пропозиції щодо реінтеграції
окупованих територій України.
І для мене дуже важливо було, що закон набрав майже конституційну більшість голосів. У фінальному голосуванні його підтримали навіть ті політичні сили, які за день до цього його гостро
критикували. Критикували і президентський проект, і кінцеву версію. Наголошували і відмовлялися голосувати в першому читанні.
Я думаю, що це стало важливим прикладом відповідальної
консолідації владних та опозиційних політичних сил у питанні,
що стосується нашого спільного національного інтересу. Де не
може бути компромісів – у питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави. Це – приклад, коли
міркування міжпартійної боротьби принесено в жертву загальнодержавній справі.
Агресору не подобається, коли його називають агресором.
Окупанту неприємно, коли на окупацію кажуть окупація. На злодії шапка горить, і він хоче уникнути міжнародної відповідальності за свої злочини. Рефлексія Москви зайвий раз переконує,
що ми прийняли правильний Закон. І хочу чітко заявити – я підпишу його, щойно він надійде з українського Парламенту.
Цей Закон фіксує право України на самооборону відповідно
до статті 51 Статуту ООН і деталізує механізм його реалізації.
Проте водночас, він підтверджує пріоритетність мирного, політико-дипломатичного врегулювання. Хочу наголосити окремо,
ані дух, ані буква цього Закону не суперечать Мінським домовленостям, як це хоче представити Москва. На відміну від Росії,
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яка шукає будь-який привід, аби їх не виконувати, Україна неухильно дотримується і буде дотримуватися своїх міжнародних
зобов’язань. Я адресую це до дипломатів, присутніх у цьому залі,
прошу передати цей меседж у свої столиці.
Для нас же ухвалений закон цінний насамперед тим, що він
є, по суті, технологією повернення окупованих територій під суверенітет України. Радісне свято Дня Соборності буде для українців із гірким присмаком доти, доки чобіт російського окупанта
топче українську суверенну землю Криму та Севастополя, Донеччини та Луганщини.
Дорогі українці!
Досвід визвольних змагань 1917-1921 років має ще
один важливий для нас вимір. Він вчить, що соціальноекономічні проблеми слід вирішувати вчасно та ефективно. На сто відсотків незворотною наша незалежність стане тоді, коли ми доведемо усьому світові, а насамперед
самим собі, що ми стали успішною країною успішних людей.
Переживши найболючіший шок, який спричинили війна та
економічна агресія з боку Росії, ми повертаємося на шлях відновлення й розвитку.
Маємо подолати зовнішню агресію, розбудувати європейську
Україну, і передати її в надійні руки наших дітей та онуків.
Це – наша місія, і вона абсолютно реальна і можлива.
Вітаю всіх із Днем Соборності і сотою річницею проголошення державної самостійності УНР!
Особлива подяка – нашим воїнам, які на фронті захищають
соборну Україну.
Особливі вітання – громадянам України, які живуть зараз в
умовах російської окупації. Кожен день розлуки, яким би важким він не був, наближає нас до неминучого возз’єднання.
Слава нашій Вітчизні – єдиній, соборній, неподільній!
Слава Україні!
PREZIDENT.GOV.UA
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ДОВІРА
У ПРІОРИТЕТІ
У Міністерстві внутрішніх справ України відбулася підсумкова Колегія за результатами діяльності 2017-го
року. У заході взяли участь керівництво МВС, Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з
надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби та Держприкордонслужби.

А

рсен Аваков підкреслив, що торік роFбота МВС та центральних органів виконавчої влади,
які входять до сфери його відповідальності, ускладнювалася через
низку чинників, найбільш вагомими з
яких є продовження агресії Росії, збереження високого рівня кримінальної
активності та поширення незаконного
обігу зброї.
Проте, я вважаю, нам вдалося дотриматися основного вектора наших
зусиль — організації безпеки людини,
невідкладного реагування на загрози
її інтересам, підвищення якості послуг,
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які вона отримує в системі МВС, — наголосив міністр.
Завдяки цілеспрямованій та наполегливій роботі вдалося сформувати й підтримувати низку позитивних тенденцій
у правоохоронній і безпековій сферах.
Як приклад Арсен Аваков навів дані соціологічного опитування, проведеного у
жовтні 2017 року. Результати опитувань
свідчать, що рівень довіри до МВС характеризується позитивними тенденціями: Національна гвардія — 52,6%;
Державна служба з надзвичайних ситуацій — 50,5%; Державна прикордонна
служба — 46,4%; Національна поліція —

розділи патрульної поліції для анексованого Росією півострова Крим та міста
Севастополь. Проте через нинішню геополітичну ситуацію вони нестимуть службу на інших дільницях аж до повернення півострова та міста Севастополь під
контроль України.
Не лишилися поза увагою й питання незаконної міграції. Так, Арсен Аваков заявив, що незважаючи на значну
й послідовну роботу Державної міграційної служби, деякі особи намагаються отримати громадянство України не-

ЗАВДЯКИ
ЦІЛЕСПРЯМОВАНІЙ ТА
НАПОЛЕГЛИВІЙ РОБОТІ
ВДАЛОСЯ СФОРМУВАТИ
Й ПІДТРИМУВАТИ НИЗКУ
ПОЗИТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
У ПРАВООХОРОННІЙ І
БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРАХ.

законним шляхом, аби скористатися
безвізом.
— Паспорти України мають бути скелею. І ніхто не повинен проводити махінації. Все має бути відповідно до закону, — наголосив очільник МВС.
Водночас він зазначив, що для оформлення біометричних паспортів для виїзду
за кордон до органів міграційної служби
звернулося 2,7 мільйона осіб. Станом
на кінець 2017-го року оформлено та видано 2 мільйони паспортів.
Аліна ДАНИЛЮК

39,3%; Патрульна поліція — 40,9%, що
значно перевищує показники дореформеного періоду.
Перший заступник глави МВС Сергій
Яровий зауважив, що до кінця року всі
патрульні підрозділи Нацгвардії мають
бути повністю укомплектовані та забезпечені всією необхідною технікою. Він
також наголосив, що наразі Національна
гвардія активно долучається до виконання спільних завдань із Національною поліцією та підрозділами Держприкордонслужби.
Крім того, Міністерство внутрішніх
справ України має намір створити під-
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КОМПЕТЕНТНОСТІ

ПІДСУМКИ
ОСНОВНИМИ ЗАГРОЗАМИ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ
ЗАЛИШАЮТЬСЯ ФОРМИ І СПОСОБИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ,
АДЖЕ АГРЕСОР ЗАСТОСОВУЄ ЇХ І ПОЗА МЕЖАМИ
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ.

Проте основними загрозами у прикордонній сфері залишаються
форми і способи гібридної війни, адже агресор застосовує їх і поза
межами окупованих територій. Зокрема, у жовтні на контрольованій
ділянці кордону з Росією на фугасі підірвалися й загинули два прикордонники. Всього з початку війни загинуло 69 прикордонників, 429 –
дістали поранення, п’ятеро – вважаються зниклими безвісти.
При цьому варто зазначити, що протягом минулого року співробітники Держприкордонслужби ефективно протидіяли тероризму, в рамках боротьби з яким встановлено 116 осіб, причетних до НЗФ, 38 – затримано, 9 – засуджено.
Міністр внутрішніх прав Арсен Аваков наголосив, що Держприкордонслужба успішно виконала головні завдання минулого року,
пов’язані із введенням безвізового режиму й біометричного контролю.

У Головному центрі підготовки особового складу імені генерал-майора Ігоря Момота, що в селищі Оршанець на Черкащині, відбулося розширене виїзне засідання Колегії Державної прикордонної служби України. Форум проходив за участі
Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, заступника Голови Адміністрації Президента Валерія Кондратюка, Голови
Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Петра Цигикала, керівного складу Адміністрації Держприкордонслужби,
регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та керівництва Черкаської області і міста. Порядок денний класичний — підбиття підсумків оперативно-службової
діяльності за 2017-й рік, а також розгляд завдань на 2018-й.

П

ідсумки доволі переконливі. Протягом минулого року вартові
рубежу припинили 98 тисяч правопорушень, дискредитували
діяльність 155 протиправних груп, виконали понад 8 тисяч
доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, затримали 3,8 тисячі незаконних мігрантів, а ще виявили під час проведення
заходів контролю 917 одиниць зброї, 19 тисяч боєприпасів, 13 кілограмів вибухівки, а також 900 кілограмів наркотиків і психотропних
речовин.
Ці цифри справді вражають, але це ще не все – додайте до них виявлення незаконно переміщуваних товарів на 440 мільйонів гривень
у рамках протидії економічній злочинності та понад 8 мільйонів пачок
контрабандних сигарет, вилучених у зловмисників. Якщо порівнювати із попереднім роком – прирости показників оперативно-службової
діяльності прикордонників подекуди зросли у рази, обсяги пасажиротранспортних потоків мають стійкі тенденції до збільшення.
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МІНІСТР ВНУТРІШНІХ ПРАВ АРСЕН АВАКОВ
НАГОЛОСИВ, ЩО ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА
УСПІШНО ВИКОНАЛА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ МИНУЛОГО
РОКУ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВВЕДЕННЯМ БЕЗВІЗОВОГО
РЕЖИМУ Й БІОМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ.

– Ви зробили свою справу дуже добре. Інспектори й наші зарубіжні
колеги, які спостерігали за роботою системи, дали високу оцінку вашій
діяльності. Я вам за це дякую. Це великий успіх. Досить сказати, що
Україна увійшла в п’ятірку країн з обробки запитів і контрольних функцій з Інтерполом. Компетентність дій прикордонного контролю таким
чином у нас стала однією із найвищих у світі, – підкреслив Міністр.
Він також приділив увагу важливим завданням, які стоять перед відомством зараз:
– Ми повинні бути технологічно оснащені за останнім словом і будемо це робити. І другий момент – нам слід бути дуже компетентними. Підготовка мотивованих компетентних фахівців на високих рівнях
технологічного оснащення – один із найважливіших акцентів на цей і
найближчі роки, – сказав очільник відомства.
Окремо глава МВС звернув увагу на необхідність викорінення корупції у лавах прикордонного відомства, адже від цього безпосередньо
залежить якість роботи і рівень довіри населення.
– Ви знаєте, як зробити так, щоб довіра людей була не 50 відсотків, а ближче до 100. Це питання корупційного порядку. Зараз дійсно
дуже добре працює служба внутрішньої безпеки. І ми маємо цифру –
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740 осіб, що дуже багато навіть для такого великого відомства. Керівники повинні розуміти, якщо ми із цим завданням не впораємося, всі
позитивні досягнення можуть бути дискредитовані цієї ложкою дьогтю, – наголосив Міністр.
Голова Державної прикордонної служби генерал-лейтенант Петро
Цигикал підкреслив, що відомство продовжує розвиватися в загальній
системі реформування правоохоронних органів і, попри виклики, завдання, які визначалися керівництвом держави та Міністром внутрішніх справ, загалом виконано.
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– З метою підвищення ефективності державної політики у сфері
безпеки державного кордону основні зусилля були спрямовані на нарощення щільності охорони, удосконалення структури відомства, реформування мобільних сил і резервів, технічне переоснащення, формування прикордонника-професіонала, – зазначив Голова Служби.
Він також додав, що в рамках проведених службою заходів створено Донецько-Луганське регіональне управління та Лисичанський
прикордонний загін, розпочато роботу щодо реорганізації відділів
прикордонної служби. Крім того, продовжуються заходи стосовно реформування органів і підрозділів спеціального призначення, оперативно-розшукових підрозділів, інженерно-технічного облаштування
кордону тощо.
На засіданні зауважили, що, попри всі виклики і загрози, завдання,
які визначалися Державній прикордонній службі України на 2017-й
рік, виконано. Головним здобутком є те, що в умовах агресії РФ, виконуючи завдання не лише з охорони, а й оборони державного кордону,
Служба продовжувала системно розвиватися в загальному контексті
реформи МВС та Сектору безпеки і оборони відповідно до стратегічних документів, розрахованих до 2020 року.
Іван КАЧУР,

фото Валерія ОЛІЙНИКА
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«СЛУЖИТИ,
ЗАХИЩАТИ,
ДОПОМАГАТИ»

ОСНОВНІ

ГОЛОВНА МЕТА – забезпечення ефективної

НАПРЯМИ

реалізації державної політики у сфері безпеки
державного кордону України, охорони суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні.

ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У 2018 РОЦІ
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ОСНОВНІ
НАПРЯМИ

ІІ. РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ
З УРАХУВАННЯМ КРАЩОГО
МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Запровадження європейських практик інтегрованого управління
кордонами. Удосконалення нормативно-правової бази з
прикордонних питань. Розвиток співпраці та координації
діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордонами.
Розширення співробітництва з міжнародними інституціями у сфері
прикордонної безпеки. Здійснення спільного контролю у пунктах
пропуску та спільного патрулювання з країнами ЄС і Молдовою,
проведення спільних прикордонних операцій. Модернізація
інформаційних систем, забезпечення біометричного контролю.

ІII. ПІДГОТОВКА ДО
ОХОРОНИ ТИМЧАСОВО
НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ
ДІЛЯНОК ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ
УКРАЇНИ

І. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. ПІДВИЩЕННЯ
ГОТОВНОСТІ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАХИСТУ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА РІВНЯ ЇЇ
БОЄЗДАТНОСТІ. РОЗВИТОК ПРИКОРДОННОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Посилення прикордонної безпеки – підвищення щільності охорони державного кордону,
розгортання нових підрозділів, нарощення оперативної складової. Створення цілісної системи
добору, підготовки, нарощування кадрового потенціалу та нової концепції роботи з особовим
складом. Формування сучасної системи логістики та управління матеріальними ресурсами.
Інженерно-технічне облаштування державного кордону, територій, прилеглих до районів
проведення АТО та ТОТ АР Крим.
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Реалізація Мирного плану Президента України з врегулювання ситуації
в східних регіонах України. Забезпечення готовності до охорони
державного кордону на неконтрольованих ділянках у межах окремих
районів Донецької та Луганської областей після відновлення на них
конституційного ладу України. Розгортання Донецько-Луганського
регіонального управління та Лисичанського прикордонного загону.
Розвиток бойових резервів і нарощення їх спроможностей.

IV. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ДО
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ. ЗМІЦНЕННЯ
ЗАСАД НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І ГОЛОВНИХ ЧЕСНОТ
ПРИКОРДОННИКІВ
Підвищення іміджу прикордонного відомства. Забезпечення його відкритості для цивільного
контролю та комунікації із суспільством. Зростання компетентності прикордонників. Боротьба
з корупцією, розвиток підрозділів відомчої внутрішньої безпеки. Дотримання етичних основ
доброчесної поведінки. Удосконалення мотивації персоналу. Забезпечення можливостей кар’єрного
зростання та гендерної рівності. Збереження життя і здоров’я особового складу.
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1.

Стратегічне планування
з питань реформування
та розвитку
1.3. Забезпечити виконання стратегічних планувальних документів:

1.1. Організувати та забезпечити виконання в
межах компетенції:
Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», Середньострокового плану пріоритетних дій
Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік;
Стратегії розвитку системи
МВС України до 2020 року.
Плану заходів з Імплементації
Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з
атомної енергії та їх державамичленами, з іншої сторони;
Річної національної програми
під егідою Комісії Україна – НАТО
на 2018 рік.
1.2. Забезпечити виконання та прозвітувати про
стан реалізації стратегічних документів розвитку:

сектору безпеки та оборони
України:
Воєнної доктрини України;
Стратегії національної безпеки України;
Концепції розвитку сектору
безпеки і оборони України;

РЕАЛІЗАЦІЯ
ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ
ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ
шляхом запровадження кращих практик у сфері

ПОСИЛЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ – ПІДВИЩЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ, РОЗГОРТАННЯ НОВИХ
ПІДРОЗДІЛІВ, НАРОЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ.

управління кордонами та виконання завдань Стратегії
розвитку Держприкордонслужби:
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Стратегічного оборонного
бюлетеня України;
Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки на
період до 2020 року;
Державної прикордонної
служби України (далі – Держприкордонслужби):
Стратегії розвитку Держприкордонслужби;
Концепції інтегрованого
управління кордонами та Плану її реалізації.

Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого
управління кордонами;
Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування
українсько-російського і українсько-молдовського державного
кордону, територій, прилеглих
до районів проведення АТО та
АР Крим;
Плану Адміністрації Держприкордонслужби щодо виконання Плану заходів з реалізації Концепції боротьби з
тероризмом;
Плану заходів Адміністрації
Держприкордонслужби щодо
реалізації Матриці досягнення
стратегічних цілей і виконання
основних завдань оборонної
реформи Стратегічного оборонного бюлетеня України;
Плану заходів Держприкордонслужби щодо реалізації Концепції розвитку сектору
безпеки і оборони України;
Плану заходів Адміністрації
Держприкордонслужби щодо
реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії реформування
державного управління України на 2016 – 2020 роки.
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3.

Підвищення ефективності
боротьби зі злочинністю
і тероризмом

3.1. Вжити заходів щодо:

удосконалення законодавства для розширення повноважень шляхом отримання
функцій досудового слідства за
окремими статями Кримінального кодексу України;
ліквідації протиправних схем
із притягненням до відповідальності їх організаторів.

2.

Підвищення ефективності
системи охорони державного
кордону

2.1. Здійснити формування
відділів прикордонної служби за адміністративно-територіальним принципом
(у межах одного району) з
розподілом функцій прикордонного контролю та прикордонної служби.
2.2. Наростити щільність
охорони державного кордону за рахунок розгортання додаткових підрозділів,
збільшення кількості особового складу для безпосередньої охорони державного
кордону та здійснення прикордонного контролю.
2.3. Адаптувати чинні законодавчі акти з питань охорони державного кордону до
сучасних реалій.
2.4. Забезпечити:

координацію взаємодіючих
органів в інтересах охорони та
захисту кордону;
підвищення результативності служби шляхом удосконалення підготовки та застосування
вузькопрофільних спеціалістів;
2020

подальший розвиток інституту дільничних інспекторів
прикордонної служби як першої компетентної ланки співпраці з населенням.
2.5. Запровадити в пунктах пропуску системи:

спільного контролю;
біометричного контролю осіб;
виявлення викрадених транспортних засобів.
2.6. Розширити співробітництво у напрямах:

проведення спільних операцій та оперативно-профілактичних заходів;

СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОЇ
СИСТЕМИ ДОБОРУ,
ПІДГОТОВКИ, НАРОЩУВАННЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТА НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОБОТИ
З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ.

спільного патрулювання державного кордону (у т.ч. запровадження його на центральній ділянці українсько-молдовського
кордону).
2.7. Реформувати мобільні підрозділи та розгорнути
підрозділи для спеціальних
дій на воді.

3.2. Здійснити нарощування оперативного співробітництва з правоохоронними
органами на національному
та міжнародному рівнях, зокрема щодо обміну інформацією та проведення спільних
оперативних заходів із протидії злочинності.

4.

2.8. Наростити потенціал
підрозділів бойового резерву шляхом їх реорганізації.
2.9. Розгорнути та організувати службово-бойову діяльність Донецько-Луганського
регіонального управління та
Лисичанського прикордонного загону.
2.10. Привести сили і засоби Держприкордонслужби в
готовність до виконання завдань з відновлення охорони
і захисту тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону.
2.11. Оновити та наростити
(за наявності фінансування)
корабельно-катерний склад
і парк авіаційної техніки, у
тому числі безпілотних авіаційних комплексів.
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3.4. Забезпечити розвиток системи кримінального
аналізу шляхом нарощення
інформаційно-аналітичної
складової та врегулювання
використання результатів
кримінального аналізу як
доказів у кримінальному
судочинстві.

6.

4.2. Опрацювати проекти
міжнародних угод та імплементаційних (виконавчих)
протоколів у сфері реадмісії
осіб за компетенцією Держприкордонслужби.
4.3. Вжити заходів щодо
приведення відомчої системи тримання затриманих
осіб до світових стандартів
і визначених вимог, у т.ч. із
залученням міжнародної допомоги.

5.

Кінологічне
забезпечення

5.1. Забезпечити виконання заходів другого етапу відомчої програми розвитку кінологічної служби на період до
2020 року:

удосконалення правового
регулювання діяльності кінологічних служб органів охорони державного кордону та
забезпечення;
розвиток системи підготовки кінологів і службових собак
та їхнього використання;

5.2. Продовжити заходи
щодо створення сучасної матеріально-технічної та навчальної бази відтворення, вирощування, підготовки, утримання,
дресирування, діагностики та
лікування службових собак.

Розвиток системи аналізу
ризиків, інформаційної
взаємодії та інформаційноаналітичного забезпечення

Реалізація повноважень щодо
запобігання, виявлення та
припинення адміністративних
правопорушень
із дотриманням прав
і свобод людини

4.1. Удосконалити законодавство України про здійснення адміністративного
провадження, тримання, видворення та реадмісію осіб.
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3.3. Забезпечити злагоджену роботу оперативно-розшукових підрозділів із штабами,
внутрішньою безпекою і профільними департаментами
Адміністрації Держприкордонслужби.

отримання органами охорони
державного кордону ліцензій на
право діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних
цілях.

6.1. Продовжити та забезпечити реалізацію завдань Програми
розвитку системи аналізу ризиків у Держприкордонслужбі до
2020 року.
6.2. Забезпечити практичну імплементацію в Держприкордонслужбі спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків
(CIRAM 2.0).
6.3. Впровадити в оперативно-службову діяльність підсистему
«Ризик» програмного комплексу
«Формуляр профілю ризиків».
6.4. Організувати створення
системи попереднього виявлення
загроз у пунктах пропуску для повітряного сполучення на основі
попередньої інформації про пасажирів.
6.5. Продовжити практику обміну відкритою знеособленою статистичною інформацією та проведення спільного аналізу загроз на
кордонах із суміжними країнами.
6.6. Забезпечити підтримання
в актуальному стані інформаційно-довідкових та аналітичних матеріалів за напрямами діяльності.
6.7. Організувати видання Стратегічного бюлетеня прикордонної
безпеки «Біла книга 2017».
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7.

Розвиток інтегрованого
управління кордонами

7.1. Продовжити реалізацію міжнародного проекту
TWINNING «Підтримка
Держприкордонслужби у
подальшому запровадженні принципів інтегрованого
управління кордонами, зокрема у сфері перевірки документів та виявлення викрадених
автомобілів».
7.2. Забезпечити діяльність віртуального контактного аналітичного центру з
питань інформаційного обміну між суб'єктами інтегрованого управління кордонами.

8.

8.2. Продовжити запровадження спільного контролю
на кордоні з країнами ЄС та
Республікою Молдова.
8.3. Удосконалити роботу
контактних (консультативних) пунктів і вжиття заходів
щодо розширення їх мережі.

7.4. Впровадити нову форму звіту, адаптованого до
системи звітування ЄС, про
результати моніторингу й
оцінки виконання Концепції інтегрованого управління
кордонами та плану заходів з
її реалізації.

8.4. Забезпечити приєднання України до міжурядової Угоди Румунії та
Молдови про створення та
функціонування Спільного
контактного центру «Галац»
від 31.05.2011.
8.5. Вжити заходів щодо
залучення міжнародної допомоги, спрямованої на
розвиток Держприкордонслужби та виконання завдань в особливий період.

Інженерне, технічне забезпечення,
радіаційний, хімічний, біологічний
захист, зв'язок і автоматизація,
захист інформації

9.1. Реорганізувати підрозділи інженерного та технічного забезпечення.
2222

7.3. Опрацювати нормативно-правовий акт зі створення
міжвідомчої робочої групи високого рівня з питань координації інтегрованого управління кордонами.

Розширення прикордонного
та міжнародного
співробітництва

8.1. Активізувати співпрацю з правоохоронними відомствами суміжних та інших
країн, а також з FRONTEX,
EUAM, EUBAM, НАТО та
ОБСЄ

9.

вектор

9.2. Продовжити переоснащення органів охорони
кордону і загонів Морської
охорони Держприкордонслужби новітніми зразками
техніки та обладнання.

9.3. Інженерне облаштування і технічне забезпечення охорони і захисту кордону.
9.4. Продовжити модернізацію:
центральної підсистеми системи «Гарт» серверним обладнанням та програмними продуктами
для забезпечення фіксації біометричних даних іноземців;
інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної
системи щодо контролю осіб,
транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний
кордон («Аркан»);
інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт-5»;
мережі автоматичного телефонного зв’язку за рахунок розгортання в органах Держприкордонслужби сучасних комплексів
ІР-телефонії;
системи супутникового зв’язку,
встановлення її абонентських станцій на кораблі Морської охорони.
9.5. Продовжити заходи
щодо:
інженерного облаштування напрямків зосередження основних
зусиль на кордоні з Російською
Федерацією в межах Сумського і
Чернігівського прикордонних загонів та Румунією – в межах Чернівецького прикордонного загону;
нарощення фортифікаційного
облаштування місць постійної
дислокації підрозділів і місць
несення служби прикордонними
нарядами;
відведення органам Держприкордонслужби земельних ділянок
для інженерно-технічного облаштування державного кордону;
розбудови системи виявлення фактів незаконного переміщення радіоактивних та ядерних матеріалів через державний
кордон;
впровадження державної політики щодо захисту державних
інформаційних ресурсів та інформації;
покращення системи УКХ
радіозв’язку за рахунок забезпечення цифровими радіозасобами та розгортання мережі радіоретрансляторів уздовж кордону;
розгортання спеціальної телекомунікаційної системи шифр
«СТС-Д» для криптографічного
захисту службової інформації.
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9.6. Організувати навчання керівного складу та органів управління з питань застосування засобів зв’язку і
автоматизації управління.
9.7. Впровадити автоматизовану систему обліку матеріальних носіїв секретної
інформації та контролю за їх
наявністю і обігом в управлінні режимом і захистом
інформації Адміністрації
Держприкордонслужби (за
наявності фінансування).
9.8. Забезпечити автоматизацію обробки інформації
з обмеженим доступом під
час виконання всіх видів
робіт, пов’язаних з державною таємницею.

10.

Формування сучасної
системи ресурсного
забезпечення

10.1. Поліпшити діяльність
системи ресурсного забезпечення шляхом запровадження інноваційних підходів,
зниження рівня логістичних
витрат, підвищення ефективності використання наявних
ресурсів та активів.
10.2. Продовжити реалізацію соціальних ініціатив
Президента України щодо забезпечення житлом прикордонників, поліпшення умов
служби та побуту.
10.3. Забезпечити економію та цільове використання
бюджетних коштів.
10.4. Продовжити розробку:
нових підходів щодо раціоналізації матеріальних та фінансових витрат;
технічного завдання щодо
створення автоматизованої системи контролю за станом ресурсного забезпечення, наявністю та
переміщенням матеріальних
засобів.
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10.5. Удосконалити нормативно-правову базу з
питань продовольчого забезпечення.
10.6. Забезпечити:
виконання Національного плану дій з енергоефективності на
відомчих об’єктах;
роботу з органами влади з
метою отримання додаткових
джерел фінансування для удосконалення ресурсного забезпечення органів і підрозділів;
розвиток інфраструктури військових містечок, службового і
житлового фондів органів та підрозділів кордону (у т.ч. за рахунок
цільового бюджетного фінансування) та за сприяння обласних, районних державних адміністрацій;

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК
ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
КОРДОНАМИ.

персоналізований облік споживання електроенергії у квартирах, окремих кімнатах відомчого фонду службового житла,
здійснення оплати вартості спожитої електроенергії в індивідуальному порядку;
впровадження та вдосконалення системи забезпечення
органів і підрозділів Держприкордонслужби пальним за смарткартками (талонами), оснащення
стаціонарних їдалень новостворених підрозділів технологічним, холодильним обладнанням,
майном та посудом (у межах виділених бюджетних асигнувань).
10.7. Провести в межах
бюджетних асигнувань:
вдосконалення предметів
речового майна відповідно до
міжнародних стандартів форменого одягу;
оновлення матеріально-технічної бази за рахунок придбання
та поставок для органів Держприкордонслужби техніки, технічних
засобів і майна номенклатури
підрозділів матеріального (тилового) забезпечення.
10.8. Здійснити контроль
за дотриманням установлених лімітів споживання
енергоносіїв, комунальних
послуг і пального.
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11.

вектор

Будівництво, реконструкція та
капітальний ремонт об’єктів
житлового та спеціального
призначення. Розширення
фонду службового житла

11.1. Здійснити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів
житлового і спеціального
призначення в межах виділених бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами.

11.3. Продовжити інженерно-технічне облаштування українсько-російського
кордону та реконструкцію
новостворених підрозділів
Чернігівського, Харківського, Сумського та Луганського прикордонних загонів.

11.2. Завершити будівництво п’яти багатоквартирних будинків, з отриманням
квартир у Києві, Чернігові,
Сумах, Ужгороді, Хмельницькому.

11.4. Реалізувати договори спільної забудови земельних ділянок житлом, у т.ч.
завершити будівництво чотирьох будинків у Чернівцях
та Львові.

11.5. Продовжити будівництво житлових будинків
у Хмельницькому, Луцьку,
Чернівцях та Львові.
11.6. Здійснити будівництво містечок модульного
типу зі службовим житлом
вздовж державного кордону за умови отримання та
оформлення за Держприкордонслужбою права власності на відповідні земельні
ділянки.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МОЖЛИВОСТЕЙ КАР’ЄРНОГО
ЗРОСТАННЯ ТА ГЕНДЕРНОЇ
РІВНОСТІ.

13.1. Запровадити середньострокове бюджетне планування, орієнтоване на підвищення ефективності та
результативності бюджетних
видатків на підставі Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки
(після затвердження відповідних нормативних документів).
13.2. Організувати та здійснити фінансове забезпечення реформування моделі
охорони державного кордону, комплектування прикордонних підрозділів.

12.

13.3. Здійснити диференціацію структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до
умов проходження військової служби.

Медичне
забезпечення

13.4. Виконати заходи
із соціального захисту військовослужбовців у межах
бюджетних асигнувань відповідно до наявного обсягу
прав, гарантій, пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.

12.1. Запровадити:
систему моніторингу умов
праці співробітників Держприкордонслужби та шкідливих чинників,
які спричиняють захворювання;
планування заходів для профілактики та запобігання захворювань на підставі аналізу їх причин.

13.5. Не допустити виникнення кредиторської заборгованості та простроченої дебіторської заборгованості за
будь-якими видами видатків.

12.2. Запобігати шкідливому впливу на здоров’я персоналу, спричиненого умовами
виконання специфічних завдань.

15.

12.3. Продовжити:
удосконалення організаційних форм і методів надання
медичної допомоги, своєчасне
медичне забезпечення особового складу;
нарощування
лікувальнодіагностичної бази.
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14.

Реалізація
фінансовоекономічної
політики
держави

14. Забезпечення бойової
готовності підрозділів
14.1. Забезпечити участь
органів Держприкордонслужби у спільних заходах
з підготовки сил оборони,
організувати опрацювання
розпорядчих документів з
питань організації оперативної підготовки.
14.2. Підготувати пропозиції щодо:
створення структурного підрозділу картографічного забезпечення;
забезпечення планування та
якісної організації заходів підготовки органів і пунктів управління до виконання функцій з
керівництва в разі ускладнення
обстановки;
визначення форм підготовки та виду заходів оперативної
підготовки, періодичності і тривалості їх проведення, відповідності цілей та змісту підготовки
характеру завдань, які виконують органи управління.

15.3. Реформувати систему
управління структурою і чисельністю Держприкордонслужби шляхом:
оптимізації відділів прикордонної служби, розгортанням
відділень інспекторів прикордонної служби та прикордонного контролю;
реформування вертикалі управління регіональних управлінь та
прикордонних загонів;
приведення співвідношення
організаційних структур органів
охорони кордону до показника:
75% – підрозділи охорони кордону, 25% – підрозділи управління та забезпечення;
завершення оптимізації мобільного прикордонного загону
шляхом реорганізації відділу спеціальних дій на воді, регіональних
відділів прикордонної служби
типу «С» та введення оперативнорозшукової складової;
розгортання відділів спеціальних дій на воді на ділянках
відповідальності Південного, Азово-Чорноморського і Донецько-Луганського регіональних управлінь;
оптимізації окремих підрозділів центрального підпорядкування;
створення окремого підрозділу інформаційної та кібербезпеки;

Удосконалення системи
кадрового менеджменту
та підготовки персоналу

15.1. Опрацювати проект
концепції роботи з особовим складом, внести зміни
у чинні нормативно-правові акти у зв’язку зі зміною
законодавства.

12.4. Забезпечити санітарно-епідеміологічне благополуччя особового складу.
2424

13.

Реалізація фінансовоекономічної політики держави

використання сучасних ресурсів поширення інформації
про можливість самореалізації
та побудови кар’єри за різними
спеціальностями та напрямами;
ініціювання створення відкритих джерел інформування
про наявні вакантні посади в
підрозділах Держприкордонслужби.

15.2. Покращити роботу з
добору персоналу шляхом:
проведення активної реклами
привабливості працевлаштування в Держприкордонслужбі, поширення її позитивного іміджу;
25
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реорганізації інженерних підрозділів прикордонних загонів,
а також підрозділів зв’язку шляхом уніфікації та модернізації їх
структур;
реформування системи підвищення кваліфікації та підготовки викладацького складу в
навчальних закладах Держприкордонслужби;
приведення до єдиної системи посадових окладів і співвідношення категорій молодшого та
старшого офіцерського складу,
офіцерського та сержантського
складу.
15.4. Сприяти збереженню кадрового потенціалу –
звільнення за проступки та
порушення здійснювати у
випадках, якщо інші заходи
дисциплінарного та адміністративного впливу не дали
позитивного результату,
або якщо звільнення за негативних підстав відповідає
тяжкості вчиненого правопорушення.
15.5. Утримувати укомплектованість органів і підрозділів на рівні, який дасть
змогу виконувати завдання
за призначенням.
15.6. Провести планову
ротацію військовослужбовців в районі АТО.

вектор
15.7. Здійснювати комплектування особовим складом за територіальним
принципом – протягом дії
першого контракту військовослужбовець проходить
службу за місцем проживання, переміщення можливе
лише за згодою особи.
15.8. Виключити безпідставну ротацію особового складу – переміщення з метою профілактики
здійснювати лише після
попереджувальних заходів виключно на підставі
документально підтверджених фактів.
15.9. Установити диференційоване грошове
утримання з урахуванням
служби на державному
кордоні.
15.10. Забезпечити підвищення соціального захисту
персоналу, передусім шляхом запровадження програми створення житлового
фонду в підрозділах кордону.
15.11. Налагодити комунікацію між профільними
управліннями та факультетами і кафедрами Національної академії Держприкордонслужби.

15.12. Удосконалити матеріально-технічну базу відомчих навчальних закладів.
15.13. Забезпечити:
підготовку та розвиток наукових кадрів;
участь у заходах міжвідомчої підготовки спецпідрозділів
суб’єктів боротьби з тероризмом.
15.14. Розглянути можливість створення в структурі Національної академії
Держприкордонслужби
інститутів.
15.15. Створити систему
підвищення кваліфікації
особового складу.
15.16. Посилити контроль
за підготовкою та використанням вузькопрофільних
спеціалістів (кінологів, операторів тепловізійних комплексів, розрахунків БПЛА
тощо).
15.17. Внести зміни:
у методику викладання із
впровадженням сучасних методів активного навчання, таких
як «тімбілдінг» та «воркшоп»;
до методики дистанційного
навчання в частині спрямування
інтерактивних курсів на покращення знань за напрямом діяльності військовослужбовців.

16.

Гарантування безпечних умов
служби, охорона праці

16.1. Підвищити рівень
культури безпеки служби
(праці) та запобігати травматизму, професійних захворювань та аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки.
16.2. Вдосконалити відомчу нормативно-правову
базу з питань охорони праці.
16.3. Сприяти забезпеченню безпечних умов для
несення служби особовим
складом шляхом організаційного і кадрового посилення структури технічного
нагляду та охорони праці.
16.4. Забезпечити вдосконалення, нормативноправове врегулювання та
ефективне функціонування
системи управління пожежною безпекою в Держприкордонслужбі, підтримання
взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.
16.5. Продовжити обладнання сучасними системами протипожежного
захисту об’єктів Держприкордонслужби та своєчасне їх обслуговування.

17.

подальше удосконалення
ефективності та практичної спрямованості роботи з персоналом у
відділах прикордонної служби;
оптимальний рівень взаємодії з суспільством на засадах відкритості, демократичного цивільного контролю та
прозорості діяльності прикордонного відомства.
17.3. Удосконалити систему вивчення особистих
якостей персоналу, забезпечити створення атмосфери
взаємодовіри між керівниками і підлеглими.
17.4. Здійснити аналіз
причин проведення службових розслідувань відносно
персоналу відомства та результатів їх проведення.
17.5. Трансформувати
міжнародний досвід країн
ЄС та НАТО в систему управління персоналом, який забезпечить готовність особового складу до виконання
завдань за призначенням,
впевненість дій у різних
умовах обстановки, сприятиме формуванню доброчесності та антикорупційної поведінки.

Робота з особовим
складом

17.1. Підвищити рівень
національно-патріотичного виховання персоналу.
17.2. Забезпечити:
безперервність та спадкоємність у виховній роботі з персоналом, органічне поєднання
національних, історичних і культурних традицій з орієнтацією
на ідеали демократії та Європейську інтеграцію;
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РЕАЛІЗАЦІЯ МИРНОГО ПЛАНУ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З
ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ В
СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ.

17.6. Впровадити системний моніторинг дотримання в Держприкордонслужбі
принципу рівності прав на
навчання та підвищення
по службі військовослужбовців незалежно від соціального становища, наявності родинних зв’язків чи
знайомств, матеріального
становища та гендерної належності.
17.7. Створити інститут радників з питань гендерної рівності.
17.8. Удосконалити систему мотивації персоналу,
яка забезпечить підвищення якості служби, професійне зростання, нарощування
та утримання кадрових ресурсів.
17.9. Забезпечити ефективне функціонування інституту військового духовенствва
(капеланства), взаємодію з
релігійними організаціями
(конфесіями) з питань душпастирської опіки особового складу, ветеранів-прикордонників і членів їхніх
сімей.
17.10. Поглибити співпрацю з місцевими органами
влади і самоврядування, громадськістю (волонтерськими
організаціями), вдосконалити нормативно-правову базу
щодо здійснення військово-шефської роботи.
17.11. Формувати позитивний імідж охоронців державного кордону в суспільстві
та забезпечити громадську
підтримку їхньої службової діяльності.
17.12. Підвищити ефективність роботи психологів
під час добору кандидатів на
військову службу за контрактом або на навчання у
відомчі заклади.
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вектор

18.

вектор

Соціальний захист діяльності
та побуту прикордонників

18.1. Забезпечити постійний моніторинг та реагування на проблеми реалізації державних соціальних
гарантій особовому складу,
зокрема учасникам АТО.
18.2. Продовжити заходи
з реалізації системи морального та матеріального стимулювання військовослужбовців за зразкове виконання
завдань, розширення співробітництва з ветеранськими,
іншими громадськими організаціями, та органами місцевого самоврядування з питань допомоги у розв’язанні
соціальних проблем.

професійної підготовки та
удосконалення майстерності
особового складу підрозділів запобігання та виявлення корупції.
19.3. Продовжити:
реалізацію вимог положень
Закону України «Про очищення
влади» у порядку та в строки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №
563 та розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16.10.2014
№ 1025-р;
кадровий супровід за оприлюдненням персоналом Держприкордонслужби електронних
декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави.

21.

21.2. Продовжити роботу
щодо оскарження та визнання незаконними рішень
органів місцевого самоврядування у справах про виділення фізичним особам земельних ділянок, прилеглих
до державного кордону.
21.3. Нормативно врегулювати проходження громадянами України служби
у військовому резерві Держприкордонслужби.

18.4. Провести диспансеризацію особового складу і
ветеранів-прикордонників.

Підвищення ефективності
системи запобігання та протидії
корупції

19.1. Забезпечити виконання відомчої Антикорупційної програми на 2018 рік.
19.2. Вжити заходів щодо:
демонстрації транспарентності в усіх сферах діяльності, особливо в частині здійснення закупівель та проведення тендерів;
ефективного запобігання, виявлення та протидії корупції й
організації взаємодії з державними антикорупційними органами
України та антикорупційними підрозділами прикордонних органів
суміжних держав;
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Юридичне
забезпечення
21.1. Опрацювати проекти
нормативно-правових актів,
необхідних для реалізації
основних завдань, передбачених Стратегією розвитку
Держприкордонслужби.

18.3. Поновити роботу в
органах Держприкордонслужби рад офіцерів для
своєчасного виявлення та
реагування на проблемні
питання.

19.

20.

20.2. Розвивати контррозвідувальну складову в

22.

Формування ефективного механізму комунікації
з громадськістю для реалізації державної
політики у сфері охорони державного кордону

22.1. Забезпечити:
комунікацію з Верховною
Радою України, Адміністрацією
Президента України, Кабінетом
Міністрів України, Апаратом
РНБО України, міністерствами та
іншими центральними органами
виконавчої влади з питань діяльності Держприкордонслужби;
об’єктивне і своєчасне інформування громадськості про діяльність та стан розвитку Держприкордонслужби.

Формування ефективної
системи забезпечення
внутрішньої та власної безпеки

20.1. Протидіяти корупції та зловживанням серед
персоналу, гарантувати його
безпеку, сприяти розвитку позитивного іміджу прикордонника у суспільстві.

РОЗШИРЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ
ІНСТИТУЦІЯМИ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ.

системі діяльності підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки, у
т.ч. шляхом опрацювання
нормативно-правових актів щодо організації та здійснення контррозвідувальних функцій підрозділами
Держприкордонслужби.

22.2. Посилити протидію
інформаційним загрозам, а
також забезпечити належне
реагування на висвітлення
недостовірних даних щодо
діяльності прикордонного
відомства.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ,
РОЗВИТОК ПІДРОЗДІЛІВ
ВІДОМЧОЇ ВНУТРІШНЬОЇ
БЕЗПЕКИ.
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22.3. Здійснювати координацію представників ЗМІ
та інформаційний супровід
керівництва Держприкордонслужби під час участі в
публічних заходах.

23.

З питань
розгляду
звернень
і запитів
громадян

23.1. Забезпечити:
якісний моніторинг дотримання законодавства з питань
звернень громадян та їхніх запитів на отримання публічної

інформації, їх кваліфікований,
об’єктивний, всебічний і оперативний розгляд;
належні умови для подання
письмових звернень та запитів
громадянами з обмеженими
фізичними можливостями.
23.2. Забезпечити
розв’язання соціальних
питань, з якими звертаються учасники бойових дій,
ветерани війни та праці,
інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
багатодітні сім'ї, одинокі
матері, ветерани, пенсіонери-прикордонники та інші
громадяни, які потребують
соціального захисту та підтримки.
29
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вдалий кадр

вдалий кадр

ФОТО

Фото Валерія ОЛІЙНИКА

Журнал «Кордон»
ua_border_service
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у фокусі

у фокусі
З ДОВІДКИ «КОРДОНУ»
31 липня 2002 року Президент Азербайджанської Республіки Гейдар Алієв підписав Указ про створення
Державної прикордонної служби як окремого органу
центральної виконавчої влади на базі виведеного
з Міністерства національної безпеки Управління
прикордонних військ. Він поставив перед Службою
такі завдання: боротьба з міжнародним тероризмом, поширенням зброї масового ураження, нелегальною міграцією, незаконним обігом наркотиків
і контрабандою, а також забезпечення охорони
інфраструктури з видобутку нафти і газу в морі.

В Адміністрації
Держприкордонслужби України
відбулася робоча
зустріч очільників прикордонних відомств
України та Азербайджанської
Республіки –
Петра Цигикала і
Ельчіна Гулієва.

В країні проведено реформу законодавчої бази, яка
регулює діяльність Державної прикордонної служби,
вдосконалена система управління, організація прикордонного контролю приведена до рівня міжнародних стандартів, розширені можливості спостереження, пошуку і порятунку, створена Берегова
охорона Державної прикордонної служби, а на базі
Нахічеванського прикордонного загону сформована
прикордонна дивізія. Прикордонним загонам вручені
бойові прапори, затверджена військова форма і
знаки розрізнення співробітників, підвищені грошові забезпечення військовослужбовців та заробітна
плата службовців. Розпорядженням глави держави
від 12 червня 2007 року створено Академію Державної прикордонної служби.
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рамках формату
ГУАМ (регіонального
об'єднання чотирьох
держав: Грузії, України,
Азербайджану та Молдови)
Держприкордонслужба України вже тривалий час активно
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взаємодіє з колегами з Азербайджану і зараз з’явилася
чудова нагода вивести практичну складову цієї співпраці
на новий рівень.
– Делегація прикордонної
служби Азербайджану, в першу чергу, зацікавилася питанням організації прикордонної
безпеки в умовах гібридної
війни та використанням
технічних засобів в охороні
державного кордону, – зазначив Петро Цигикал. Також
він додав, що сторони домовилися розширювати спектр
питань протидії транскордонній злочинності і тероризму та
поглибити обмін досвідом у
сфері прикордонної безпеки.
Зокрема, прийнято рішення
щодо проведення спільного аналізу ризиків у сфері
охорони державного кордону.

Очільники відомств наголосили на важливості розвитку
співпраці оперативно-розшукових підрозділів, зокрема
з питань протидії контрабанді
наркотичних засобів, а також
в сфері професійної підготовки персоналу, особливо
підрозділів спеціального призначення.
– Упевнений, що започаткування двосторонньої
співпраці щодо підготовки
персоналу позитивно вплине
на розвиток прикордонних
відомств України та Азербайджану, – наголосив очільник
прикордонної служби України.
За результатами зустрічі Петро Цигикал і Ельчін
Гулієв підписали протокол та
домовилися про підготовку
плану співробітництва прикордонних відомств України
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Державна прикордонна служба Азербайджану взаємодіє з представництвами прикордонників сусідніх
держав — Грузією, Туреччиною, Іраном, Казахстаном, Туркменістаном. В рамках співпраці відбуваються багатосторонні зустрічі та конференції,
проводяться спільні навчання. В рамках підвищення
безпеки повітряного простору Азербайджану і морського простору в Каспійському морі відбувається
взаємодія з НАТО. Зміцнюється співпраця з міжнародними організаціями: Європейською комісією,
Міжнародною організацією з міграції, Верховним
комісаріатом у справах біженців ООН, Управлінням
ООН з боротьби з наркотиками і злочинністю.
Державна Прикордонна Служба Азербайджанської
Республіки підпорядковуються Президенту і виконує
безпосередньо його накази.

та Азербайджанської Республіки на найближчі роки.
Крім того, закордонна
делегація відвідала Головний
центр підготовки особового
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складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.
Під час візиту гостям
презентували систему

підготовки молодшого
персоналу та офіцерського
складу Держприкордонслужби України, а також
ознайомили з навчальноматеріальною базою та побутовими умовами проживання курсантів Головного
центру. Зокрема, українська
сторона продемонструвала,
як організовано навчальні
заняття з різних напрямів
підготовки.
Підсумовуючи результати зустрічі, Начальник
Держприкордонслужби
Азербайджанської Республіки Ельчін Гулієв відмітив
високий рівень професійної підготовки українських
колег, висловив захоплення

навчально-матеріальною
базою та можливостями
Головного центру щодо
здійснення підготовки
персоналу.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року
відбулися українсько-азербайджанські консультації
з питань двостороннього
співробітництва, під час
яких сторони констатували
незмінність позицій щодо
підтримки територіальної
цілісності України й Азербайджану. Домовленості
покликані активізувати
політичний діалог між країнами на найвищому рівні.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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лінія вогню

лінія вогню
бригада Харківського при Лікарсько-фельдшерська
кордонного госпіталю надала медичну допомогу та
евакуювала відомчим гелікоптером до Києва п’ятьох

військовослужбовців Луганського загону, троє з яких
перебували в тяжкому стані. Прикордонники на службовому авто потрапили в ДТП – через те що на ходу колесо вскочило до ями, машина перекинулася. Каретою
швидкої їх доправили в одну з районних лікарень. Вже
зі столичного аеропорту реанімаційними автомобілями
військовослужбовців, які отримали тяжкі політравматичні ушкодження, доставлено до Головного військовомедичного клінічного центру ДПСУ, де фахівці надали
їм спеціалізовану допомогу, провели невідкладні операції, що врятували життя.



Під час чергового обстрілу дорожнього коридору «Донецьк – Курахове» на контрольному посту «Мар’їнка»
дістав вогнепальне поранення в плече від снайпера
терористів військовослужбовець Краматорського загону. Прикордоннику товариші одразу надали першу
медичну допомогу та каретою швидкої транспортували
до міської лікарні міста Курахове.

надали первинну допомогу жінці, яка
 Прикордонники
прибула ввечері в шоковому стані з осколковими пораненнями руки та грудної клітки у КПВВ «Майорське»

з боку селища Жованка, розташованого за два кілометри у «сірій зоні». Зі слів потерпілої, поранення вона
отримала під час слідування до КПВВ внаслідок вибуху
невідомого пристрою. Про випадок прикордонники негайно повідомили медиків та поліцію. Жінці було надано первинну медичну допомогу та відправлено каретою
швидкої до лікарні міста Бахмут.

АНТИДИВЕРСІЯ
Вже традиційним стає викриття все нових і нових арсеналів
вибухівки, вогнепальної зброї та боєприпасів. Так за
останній період під час реалізації інформації оперативних
підрозділів Держприкордонслужби, за участі співробітників
СБУ, Нацполіції та ДФС України, а також з допомогою
службових собак прикордонників у Новотроїцькому
знайшли три чималі сховки боєприпасів.
містили тротил, 11 протитанкових мін, близько 4,5 тисяч па Арсенали
тронів різних калібрів, 83 запали електродетонаторів, 42 детонатори
для протитанкових мін, 44 електродетонатори, чотири капсульні де-

тонатори, 18 ручних гранат, три протитанкові керовані ракети, чотири
запали для ручної гранати, сім ручних протитанкових гранатометів та
11 пострілів до них, три мінні підривачі тощо.

відпрацьовуючи отриману оперативниками Східного регіональ Також,
ного управління інформацію, неподалік населеного пункту Миколаївка
Волноваського району на Донеччині прикордонники знайшли в полі
два постріли до станкового протитанкового гранатомета СПГ-9. Наступного дня охоронці рубежу натрапили на новий сховок, вдесятеро більший – 27 осколкових та кумулятивних пострілів до станкового
протитанкового гранатомета СПГ-9 з додатковими пришвидшувальними зарядами та дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Судячи з
маркування – боєприпаси виготовлені в РФ.

Вірогідно, знайдена зброя та боєприпаси призначалися для диверсійних
дій на території України. Арсенали передано представникам поліції.

Донеччині поблизу контрольного поста «Березо Наве-2»
на вибуховому пристрої, найімовірніше розтяжці
гранати РГД-5, підірвався чоловік, який прямував піш-

ки із непідконтрольної території та зайшов у лісосмугу.
Йому осколками посікло ноги. Пораненому прикордонники одразу ж надали першу медичну допомогу та
викликали карету швидкої. Загрози його життю немає.
Місцевість, де стався вибух, позначена інформаційними
покажчиками «Міни», проте чоловік на це не зважив.

Луганського загону під час виконання
 Прикордонники
службових завдань на узбіччі біля перехрестя доріг у
Станично-Луганському районі помітили перевернутий

ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ

легковий «Рено». На шляху, вкритому ожеледицею, рух
транспорту був майже відсутній. В авто перебували
двоє чоловіків та жінка з чисельними травмами та травматичним шоком. Невідкладно надавши першу медичну допомогу постраждалим, прикордонники викликали
карету швидкої та повідомили співробітників поліції.
Медики надали кваліфіковану допомогу постраждалим
та доставили їх до найближчої лікарні.

Війна триває. Попри повсякчасну загрозу ворожого вогню прикордонники
продовжують нести службу на лінії розмежування в районі проведення АТО. Терористи
ведуть вогонь і на напрямках, де звичайні люди перетинають лінію розмежування,
піддаючи їхні життя ризику. У «сірій зоні» знов і знов з’являються розтяжки в
посадках, закладки на шляхах, які усіяні вибоїнами, «полюють» ворожі снайпери.
Однак навіть найскладніші розрахунки і великі знання не дозволять уникнути
таких неприємних несподіванок, як куля терориста, уламок розірваного снаряда,
потрапляння колеса у глибоку вибоїну чи наїзду машини на фугас…

осіб, які прямують через лінію розмежування, укра Від
їнським прикордонникам стало відомо про те, що у «сірій зоні», в районі населеного пункту Оленівка постраж-

дали двоє цивільних осіб, пасажирів мікроавтобуса чи
внаслідок обстрілу, чи від ураження осколками невідомого вибухового пристрою. Прикордонники сповістили
представників міжнародних організацій.

оперативній інформації у КПВВ «Новотроїцьке» прикор Завдяки
донники та поліція затримали поплічника НЗФ так званої «ДНР».
Встановлено, що з 2011 року по 2014 рік цей громадянин пра-

цював у системі Донецького обласного управління Державної
пенітенціарної служби України, а з початком окупації Донецька
продовжував свою роботу, сприяючи учасникам НЗФ у здійсненні
злочинної діяльності.

КПВВ «Новотроїцьке» за кермом
 Уавтомобіля
прибув наш співвітчизник, що прямував за маршрутом

Луганськ – Одеса. Під час поглибленого огляду автотранспорту прикордонники Донецького загону виявили
два дозволи на травматичну зброю
від так званого «МВД ЛНР». Чоловік
розповів, що ці посвідчення отримав замість прострочених, виданих
йому раніше МВС України. За його
словами, представник «правоохоронного органу» НЗФ сам вийшов
на нього в телефонному режимі, наказавши взяти з собою документи
для оформлення нових посвідчень.
Тетяна ФІЛІПЕНКО
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«Рада Національної безпеки й оборони
ухвалила рішення щодо зміцнення контролю
за перетином кордону громадянами, в першу
чергу це стосується громадян Російської Федерації. Завдяки таким технічним засобам та
введенню системи, яка пов’язана з Міграційною службою, СБУ та МВС, значно посиляться
як контррозвідувальні заходи, так і боротьба
з криміналітетом» – наголосив під час презентації Секретар РНБО Олександр Турчинов.
ДПСУ активно працює над вдосконаленням безпекової складової на кордонах України. Сьогодні технічні засоби Держприкордонслужби дозволяють зчитувати виготовлені за
міжнародними стандартами ІКАО закордонні
паспорти, зокрема і з вбудованим чіпом, ІDкартки та водійські посвідчення. При цьому
постійно вивчається досвід передових країн
світу, європейських та американських партнерів щодо побудови систем автоматизації паспортного контролю. У відомчу інформаційнотелекомунікаційну систему впроваджуються
кращі зразки обладнання. 157 діючих пунктів
пропуску оснащені засобами для зчитування
інформації з біометричних документів, а 126

Для зміцнення національної безпеки, посилення контролю за в’їздом та виїздом із країни іноземців та осіб без громадянства, дотриманням ними правил перебування на території нашої
держави, з початку цього року в 157 міжнародних пунктах пропуску запрацював біометричний
контроль для громадян 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які належать до категорії
ризику. До решти іноземців обов’язкова фіксація біометричних даних буде застосована за
результатами аналізу та оцінки ризиків.

пунктів пропуску підключено до баз даних
Інтерполу. З серпня 2017 року інформаційна система прикордонного відомства автоматично підраховує кількість дозволених діб
перебування іноземців в Україні, сьогодні цей
термін становить до 90 діб протягом 180 діб.
«Введена система дає більш високу гарантію, що до нас не будуть потрапляти сумнівні
елементи з країн Азії, Близького Сходу, зокрема з Російської Федерації» – зазначив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Обов’язкову фіксацію біометричних даних,
зняття відбитків всіх 10 пальців, застосовують відповідно до визначеного МЗС переліку 70 країн (у тому числі РФ), які належать
до категорії ризику. Решта іноземців – за
результатами аналізу та оцінки ризиків. Є
категорії іноземців та осіб без громадянства,
яких звільнено від фіксації біометричних даних відповідно до вимог Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Це насамперед глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських
та урядових делегацій, особи до 18-річного
віку, круїзні туристи, члени екіпажів транспортних засобів, дипломатичний персонал,
посадові особи міжнародних організацій.

П

рикордонне відомство розгорнуло
систему фіксації біометричних даних
іноземців та осіб без громадянства на
виконання Указу Президента України від
30 серпня 2017 року №256 «Про рішення Ради
національної безпеки та оборони України від
10 липня 2017 року «Про посилення контролю
за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержання ними
правил перебування на території України».
Вона стала однією з підсистем відомчої автоматизованої системи прикордонного контролю.
Презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства
ДПСУ ще наприкінці грудня в столичному
аеропорту «Київ». Інформація з неї передаватиметься до Національної системи верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. У презентації
взяли участь Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов,
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Голова Державної прикордонної служби
України Петро Цигикал та інші посадовці.
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У ВІДОМЧУ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ СИСТЕМУ
ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ КРАЩІ ЗРАЗКИ
ОБЛАДНАННЯ. 157 ДІЮЧИХ ПУНКТІВ
ПРОПУСКУ ОСНАЩЕНІ ЗАСОБАМИ
ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З
БІОМЕТРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ, А 126
ПУНКТІВ ПРОПУСКУ ПІДКЛЮЧЕНО
ДО БАЗ ДАНИХ ІНТЕРПОЛУ.

Враховуючи масштабність новітнього
проекту, а також велику складність його безперебійної реалізації, запуск системи фіксації біометричних даних іноземців та осіб
без громадянства здійснюється поетапно, а
саме – з початку цього року старт системи
відбувся у столичних міжнародних аеропортах та в пунктах пропуску українсько-російської ділянки державного кордону. Надалі
ця система активно впроваджуватиметься на
всіх ділянках державного кордону України.
«Усі пункти пропуску на кордоні з Росією
обладнані системою біометричного контролю,
і вже протягом 2018-го будуть обладнані решта пунктів пропуску, зокрема і місцеві» –
зауважив Голова Державної прикордонної
служби України Петро Цигикал.
Під час паспортного контролю інспектори
Держприкордонслужби перевіряють паспорти іноземців, зокрема за базами Інтерполу.
Також зчитують інформацію (відбитки пальців) за допомогою рідерів, яка надходить
до підсистеми обробки біометричних даних відомства. Через міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему «Аркан»
вона надходить до Національної системи
біометричної верифікації та ідентифікації
громадян України, іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби.
При повторному перетині особою кордону
здійснюється процес ідентифікації особи.
При цьому інспектор бачить, чи здавала людина свої біометричні дані. У разі розбіжності даних особу направляють на додатковий
контроль для з’ясування обставин.
Для створення згаданої системи необхідно дообладнати 157 пунктів пропуску та три
КПВВ на адмінмежі з ТОТ АРК. Ще буде доукомплектовано більше 400 автоматизованих робочих місць сканерами відбитків пальців, розгорнуто більше 320 нових робочих
місць на І та ІІ лініях контролю, а також 420
в залізничних пунктах пропуску, модернізовано сховище зберігання біометричних
даних. Орієнтовна вартість всього проекту – 532 млн грн, для його реалізації вже
виділено 300 млн грн.
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Нещодавно в управлінні регулювання державної авіації відбулося урочисте вручення реєстраційних посвідчень БПЛА. Безпілотні
повітряні комплекси «Spectator M», які віднедавна має на озброєнні прикордонне відомство, отримали державну сертифікацію.

П

ротягом останніх років у нашій державі доволі бурхливо розвивається
безпілотна авіація. Зокрема, дрони
вже стали звичними й в охороні
держрубежу, адже ця техніка здатна фіксувати порушення як у важкопрохідній
місцевості, так і на морі. Та й людських затрат
і матеріальних ресурсів для цього потрібно
значно менше. Адже камера на безпілотнику здатна виявити людину та ідентифікувати
марку автомобіля з висоти пташиного польоту,
а отримане зображення в онлайн-режимі передається до підрозділу. Окрім того, завдяки
тепловізору «Spectator-М» помітить порушника кордону навіть уночі. Тож ці «пташки»

дозволяють тримати кордон на замку незалежно від часу доби і умов місцевості. Це
дуже зручно, а головне – ефективно. Однак їх
використання та облік жодним чином не визначалися на державному рівні. Тому польоти проводилися хаотично і неможливо було
ідентифікувати дрон або зрозуміти, хто його
використовує і з якою метою.
Зважаючи на таку ситуацію, Уряд доручив адаптувати авіаційні стандарти до вимог
НАТО і Євросоюзу. Як результат, ще минулого
року згідно з державними нормативно-правовими актами визначено, що усі повітряні
судна української державної авіації, незалежно від параметрів, повинні бути внесені
до Реєстру державних повітряних суден, який
ведеться спеціальним структурним підрозділом Міністерства оборони України.
– Зважаючи, що персонал підрозділів
повітряної розвідки за своєю освітою та на-
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прямом підготовки раніше не був причетний
до авіації, внесенню наших безпілотників до
вказаного Реєстру передувала кропітка підготовка та організаційна робота, – розповів
головний інженер авіації Держприкордонслужби полковник Богдан Горба. – По суті,
Державна прикордонна служба стала першопрохідцем у цій справі. Авіаційне управління розробило Порядок організації та забезпечення польотів безпілотних авіаційних
комплексів Державної прикордонної служби
України, де детально зазначено, яким чином
безпілотник готується до польоту і як саме
його виконує, як опрацьовуються отримані
ним дані й подаються для прийняття рішень
командирами.
На перший погляд, безпілотна авіація здається безпечнішою, адже екіпаж перебуває не
на борту літального апарата. Проте потрібно
врахувати, що безпека авіації полягає в тому,
щоб дрон не завдав шкоди іншим повітряним
суднам або людям, які перебувають на землі. Тож Держприкордонслужба також першою
створила повний замкнутий цикл підготовки
операторів комплексів БПЛА. Нині таке навчання відбувається на базі Головного центру
підготовки особового складу. Крім того, військовослужбовці проходять льотну лікарську
комісію, і якщо за станом здоров’я визнаються
придатними, то можуть на законних підставах
здійснювати польоти. Тобто діяльність безпілотної авіації нашого відомства перебуває в
правому полі.
– З липня минулого року наші безпілотні
комплекси здійснили понад 400 польотів, провівши в повітрі більше 300 годин. Жодного
порушення державного кордону та прикордонного режиму на тих ділянках, де були застосовані дрони, не зафіксовано. Вважаю це
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одним з найкращих результатів їх застосування, тобто безпілотна авіація стає потужним інструментом стримування незаконної діяльності
на кордоні, – наголосив заступник начальника
відділу авіаційного управління Держприкордонслужби полковник Геннадій Бондік.
Всього у Держприкордонслужбі 12 комплексів, до яких входить 36 безпілотних
літальних апаратів. Із них на цей час при-

кордонне відомство вже внесло в реєстр
державних повітряних суден 21 безпілотний
літальний апарат.
В амбітних планах фахівців Адміністрації
Держприкордонслужби й надалі розширювати безпілотний парк відомства, щоб державний рубіж перебував під ще пильнішим
контролем.
Аліна ДАНИЛЮК
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АРМІЯ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Жінки, мир та безпека
Взято курс на стандарти НАТО. Розробляються нові реформи,
змінюється військо, але не так швидко, як би хотілося. Армія
як частина нашого суспільства рефлекторно опирається деяким нововведенням, зокрема в сфері загальнообов’язкового
призову та питань ґендерної рівності. Однак є чимало правильних
прикладів для України з-поміж зарубіжних збройних сил, що можуть
надихнути на реальні звершення.

КРАЇНА-ВІЙСЬКО
Попри позаблоковий статус швейцарські
збройні сили вважаються найсильнішою армією світу. Однак не через чисельність, а через
постійну бойову готовність. Швейцарія – одна з
небагатьох країн Європи, де досі існує загальна військова повинність. Усі фізично придатні
чоловіки повинні відслужити в армії або на
альтернативній цивільній службі 18-21 тиждень, а потім щороку проходити обов'язкову
перепідготовку по кілька тижнів. Професійні
солдати — кадрові офіцери та унтер-офіцери,
становлять п’ять відсотків військовослужбовців
армії Швейцарії, чисельність якої становить
близько 200 тисяч. Жінки служать на добровільній основі. Після реформ 1960-х років,
армія цієї держави складається з трьох компонентів: аусцуг або регулярна армія, де служать
чоловіки віком до 34 років; ландвер – у віці
34-42 років; і ландштурм – 43-50 років. Швейцарські дівчата у 18 років отримують листа,
який повідомляє, що при бажанні вони можуть
пройти службу в армії. Жінок до швейцарського війська почали приймати з 1995 року і, якщо
спочатку вони служили тільки на певних посадах, то вже з 2004 року всі військові посади
для них відкриті. Однак попри заяви військового керівництва Швейцарії, що фемінізація
війська покращила б атмосферу в армії, цифри свідчать про інше: в армії Швейцарії лише
0,6% жінок, тобто 1061 особа. Хоча об’єктивно
все працездатне населення цієї країни – одна
велика армія. При цьому військовозобов'язані
мають право зберігати свою зброю вдома.
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НОРВЕГІЯ ПОНОВИЛА ПРИЗОВ
У червні 2013 року уряд Норвегії розпочав
розгляд законопроекту про призов жінок в армію. Це почалося із довгострокового плану, що
був прийнятий ще у 80-х. Норвегія, як визнаний
лідер у ґендерних питаннях, довго не мала результатів у цій сфері. Однак з 2006 року фокус
змістився на те, щоб рекрутувати більше жінок
до війська. Сьогодні їхня кількість становить
10,2%. До 2020 року жінки повинні скласти
20% військовослужбовців країни.

НИНІ 24% ОСОБОВОГО СКЛАДУ
ДПСУ – ЦЕ ЖІНКИ, З ЯКИХ
11% – ОФІЦЕРИ. 16% КУРСАНТІВ
НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ
ДПСУ – ДІВЧАТА. ПРОТЯГОМ
РОКУ КІЛЬКІСТЬ ЖІНОК У
ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ ЗРОСЛА
З 16,5 ДО 24%.

Одним з успішних зразків реформування ґендерної сфери в армії стало створення
першої групи спеціального призначення, яка
складалася лише з жінок. Дівчата з групи
«Hunters», тобто «Мисливиць», пройшли суворий відбір і нічим не поступаються чоловікам. Слід зазначити, що реформування в цій
сфері не може бути звужене до рамок армії,
наприклад, аби жінки-матері могли служити,
потрібно забезпечити якісну систему догляду
за дітьми тощо.
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НЕБЕЗПЕЧНЕ СУСІДСТВО
Фінляндія є членом угоди про Північноєвропейське оборонне співробітництво та єдиною
європейською країною на кордоні з Росією, яка
не входить до НАТО.
Починаючи з 1994 року, Фінляндія активно
бере участь в програмі НАТО Партнерство заради миру. Проте слід розуміти, що російська
пропаганда чинить спротив цій співпраці всіма
можливими методами. Зокрема, всіляко популяризує ідею, що Фінляндія – країна на узбіччі Євросоюзу, далека Європі у географічному і
культурному плані. Старше покоління фінів досить відкрите для таких впливів. Натомість інша
ідея російських пропагандистів – представити
російськомовне населення Фінляндії як групу,
що піддається погрозам і дискримінації. Однак
більшість російськомовного фінського населення не є цілісною громадою, адже приїхали
до цієї країни після розпаду Союзу і з різних
причин. Тож фактор ризику тут не високий, хоча
Фінляндія тримає оборону і готова до протистояння з небезпечним сусідом. Комплектування збройних сил здійснюється відповідно до
закону про загальний військовий обов'язок та
шляхом набору військовослужбовців за контрактом. Новобранців призивають після досягнення ними 19 років. Можливий щорічний вибірковий призов 500 жінок.
На тлі зростаючого протистояння Заходу з
Росією в Балтійському морі Фінляндія анонсувала збільшення чисельності збройних сил з 230
до 280 тисяч.
Фінський уряд відзначив, що збільшення
збройних сил поліпшить можливості щодо захисту всієї території країни. Фінляндія має кордон з
Росією загальною протяжністю 1340 км. Гельсінкі
вважає, що РФ прагне посилити свій статус сильної
держави. Тож фінський уряд анонсував збільшення
оборонного бюджету на 55 млн євро.

ФЕМІНІЗОВАНА АРМІЯ
Франція, яка є членом НАТО з 1949 року,
була однією з перших країн, яка запровадила
загальну військову повинність. Ще 29 вересня
1791 року, під час Великої французької революції, спеціальним декретом було засновано
Національну гвардію. На підставі цього декрету
громадяни повинні були сплачувати так званий
«податок кров’ю», тобто йти до лав армії. У подальшому Франція першою в світі запровадила
закон, згідно з яким військова повинність вважалася загальнообов’язковою. У 2001 р. завершилося виконання п’ятирічної програми переведення збройних сил Франції на контрактну
службу. Франція поступово скасувала призов і
перейшла до професійної, менш численної, але
ефективнішої армії.
Між іншим, з метою залучення молоді на військову службу, починаючи з травня 1996 року,
у Франції діяла система «цивільних зустрічей» –
обов’язкових курсів із роз’яснення молоді сутності контрактної і добровільної служби в армії.
За кількістю жінок у військових лавах –
28 тис. (8,5% складу) – французькі збройні
сили посідають нині третє місце серед армій
західного світу. Американки складають 14%,
канадки – 10,8% від загального контингенту
125 кадрових військових у своїх державах.
Водночас Франція – найбільш фемінізована
армія у Європі. За даними Міністерства оборони Франції, у армії загалом 15% посад обіймають жінки. Франція обіймає четверте місце в
світі за кількістю жінок, залучених до військо-
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ЗА ДАНИМИ ЩОРІЧНОГО ЗВІТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ НАТО 2016 РОКУ,

16% ПОСАД У МІЖНАРОДНОМУ ВІЙСЬКОВОМУ
ШТАБІ НАТО ОБІЙМАЮТЬ ЖІНКИ;

У 85% КРАЇН-ЧЛЕНІВ АЛЬЯНСУ

ЖІНКИ МОЖУТЬ ПРЕТЕНДУВАТИ НА БУДЬ-ЯКІ ПОСАДИ
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ;
СТАНОВИТЬ У СЕРЕДНЬОМУ ЧАСТКА
ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В КРАЇНАХ НАТО;
У 2015 РОЦІ ЖІНКИ СТАНОВИЛИ
6% ОСОБОВОГО СКЛАДУ,
ЗАЛУЧЕНОГО ДО ОПЕРАЦІЙ АЛЬЯНСУ.

11%

МІНІСТРИ ОБОРОНИ У СПІДНИЦЯХ
Першою жінкою-міністром оборони була Кармен Чакон, вона перебувала на посаді міністра з
2008 по 2011 рік в соціалістичному уряді прем‘єра
Сапатеро. Між іншим, юрист і професор конституційного права Карме Чакон була призначена міністром оборони, будучи на сьомому місяці вагітності.
У 2013 році міністерство оборони ФРН
вперше в німецькій історії очолила жінка –
Урсула фон дер Ляйен, яка раніше обіймала
посаду міністра праці та соціальних питань. За
фахом міністр оборони Німеччини – лікар.

вої служби. Перші три місця належать Ізраїлю,
Угорщині та США.
Француженки захопилися зовсім не жіночою професією і віддають перевагу не елегантним сукням, а камуфляжу. А все тому, що
жінок у тримільйонній армії безробітних
набагато більше, ніж чоловіків. Тож головна причина інтересу француженок
до військової служби – це постійний
і непоганий заробіток. Сьогодні жінки Франції служать практично в усіх
родах військ. Вони займають 10%
різних посад Військово-Морських
Сил, пілотують усі типи літаків, в
тому числі бойові.

В австралійському уряді, призначеному 2015
року, вперше в історії країни на пост міністра
оборони призначена жінка – сенатор, юрист Марісса Пейн.
За даними щорічного звіту Генерального
секретаря НАТО, у 2016 році відбулося безпрецедентне призначення жінок на найвищі
посади у військових структурах НАТО: командувачем Об’єднаного командування ОЗС
НАТО в Неаполі стала адмірал Мішель Хоуард
(США), а заступником начальника Оборонного
коледжу НАТО генерал-лейтенант Крістін Уайткросс (Канада).

ЖІНКА НА КОРАБЛІ
Не витримав тиску і один з найстійкіших стереотипів – жінка на
кораблі на біду. Пані давно опанували капітанські обов’язки і
служать нарівні з чоловіками,
принаймні на британських та
американських суднах. В рамках військових тренувань у липні
цього року в Чорному морі в порту
Одеси перебували два кораблі Другої
постійної військово-морської групи
НАТО. І командир, і штурман корабля
HMS Duncan, що був флагманським
в цьому поході, – жінки. Сучасний
британський ескадрений міноносець
до Одеського порту заводили штурман
Джен Корі та командир корабля Елеонор
Стек. Тож, головне не стать, а професіоналізм. Чисельність екіпажу HMS Duncan –
265 осіб, з яких – 10% жінки.
А нещодавно вперше в історії ВМС
Франції жінки стали членами екіпажу
субмарини і служитимуть на атомному
підводному човні. Серед новопризначених офіцерів-жінок є лікар, спеціалістядерник, спеціаліст з безпеки підводного плавання.
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ників керівного складу усіх силових відомств, де
вони обговорили делікатні теми щодо запровадження ґендеру, а саме які проблеми виникають
при роботі з жінками. За результатами розмови
дійшли висновку, що кричущих проблем у цій
сфері немає, все можна вирішити при належному ґендерно-орієнтованому підході – розумінні і
толерантності з боку керівництва, яке має лідерські, адміністративні та професійні навички. Хоча
є і стереотипи у військовому колективі, оскільки
у нас патріархальне суспільство. Однак громадськість цю тему постійно обговорює, тому сподіваємося, що стереотипи поступово зникатимуть».
Між іншим, порівняно з іншими силовими
структурами, у прикордонному відомстві України служить найбільша кількість жінок. Гендерний
аналіз, який проводився в секторі безпеки і оборони за ініціативи ООН-жінки та за підтримки

У МІЖНАРОДНІЙ ПЛОЩИНІ
За резолюцією Ради Безпеки ООН «Жінки, мир,
безпека», що була прийнята у 2000 році, лише
5 країн НАТО оголосили про розробку конкретних
політичних заходів і законів щодо служби жінок в
збройних силах. Проте до 2013 року подібні політичні заходи були здійснені у всіх 28 країнах
НАТО, зокрема правила прийому на військову
службу стали однаковими для жінок і чоловіків.
24 лютого 2016 Кабінетом Міністрів України
був затверджений Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
мир, безпека» на період до 2020 року. Українські
силові відомства, в тому числі і Держприкордонслужба, послідовно втілюють цей план у життя,
зокрема і за допомогою міжнародних організацій.
В першу чергу, це консультативна допомога,
зауважує старший офіцер управління міжнародного співробітництва Держприкордонслужби
України Ольга Деркач: «Зараз ми працюємо над
реалізацією Національного плану з імплементації
Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,
безпека». Міжнародні організації своїми порадами допомагають нам на практиці впроваджувати
пункти цього плану. Зокрема, центр зв’язку НАТО
нещодавно організував цікавий захід у форматі
«від генерала до генерала» за участі представ-
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ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА УКРАЇНИ – ЄДИНЕ ВІДОМСТВО,
ДЕ З 2006 РОКУ ДІЄ ПРИНЦИП РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ,
ТОБТО У НАС НЕМАЄ ПОСАД, ЯКІ Б НЕ МОГЛИ ОБІЙМАТИ
ЖІНКИ. ГОЛОВНЕ ПРИ ПРИЙОМІ НА СЛУЖБУ –
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ДОСВІД ТА ОСВІТА.
Офісу Віце-прем’єр-міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції, продемонстрував, що Держприкордонслужба займає
лідируючу позицію, – підкреслила підполковник Ольга Деркач. «На сьогодні 24% особового
складу ДПСУ – це ЖІНКИ, з яких 11% – офіцери.
150 жінок навчається у Національній академії
ДПСУ (16% від загальної кількості курсантів). Однак лише шестеро жінок обіймають керівні посади в Адміністрації ДПСУ. І крім того ми єдине
відомство, де з 2006 року діє принцип рівних
можливостей, тобто у нас немає посад, які б не
могли обіймати жінки. Цей принцип справді діє,
іноді складно, але діє. Головне при прийомі на
службу – професіоналізм, досвід та освіта. Протягом року кількість жінок у прикордонній службі
зросла з 16,5 до 24%. Вочевидь, це пов’язано з
реаліями сьогодення: це і військовий конфлікт
на сході країни, і збільшення фінансового забезпечення. Водночас відбуваються ментальні зміни
в суспільстві тобто приходить розуміння, що жінки можуть бути частиною військового колективу,
все це в комплексі дало результат. Крім того, у
нас відбулась досить широка рекламна кампанія
щодо програми «Нове обличчя кордону», чимало жінок прийшли в прикордонну службу за цією
програмою. Тобто число жінок у прикордонній
службі суттєво збільшилося за рахунок тих, хто
виявили бажання служити за контрактом, а також
вступили до прикордонного вишу».
Наразі діє робоча група зі створення Української Асоціації представниць правоохоронних
органів. Головна мета – забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків у системі
Міністерства внутрішніх справ України, сприяння
професійному розвитку жінок, тренінги з особистісного розвитку, донесення інформації з нагальних питань, а також створення умов для подолання перешкод у кар’єрному зростанні. Звичайно,
у разі виникнення ґендерних проблем асоціація
не уповноважена до їх вирішення, має бути дорадчий орган при Міністерстві, який би доносив
ці потреби на розгляд Міністра внутрішніх справ.
Сподіваємося, що такий орган буде утворено в
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найближчому майбутньому, із залученням представників усіх правоохоронних органів системи
МВС, і це дозволить поліпшити комунікацію і вирішення ґендерних питань.

У ЦАРИНІ ПРАВА
Наприкінці року Верховна Рада підтримала
законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав
і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах
України та інших військових формуваннях».
Проектом пропонується ввести зміни до положень Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» та до пункту 269 Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України.
Проект закріплює принцип, за яким жінки проходять службу на рівних засадах із чоловіками,
що включає рівний доступ до посад і військових звань та рівний обсяг відповідальності під
час виконання службових обов’язків. Крім того,
буде встановлено рівні можливості щодо укладення контракту на проходження військової
служби. Тобто критерієм відбору на військову
службу стане виключно професіоналізм, а не
стать. Водночас буде скасовано необґрунтовані
обмеження щодо служби жінок у запасі, а це
відкриває нові можливості для жінок. Зокрема,
це врахування досягнень військової служби при
зарахуванні до відповідної категорії і розряду
запасу, нові військові звання у запасі, а звідси
потенційна вища пенсія. Також усуваються обмеження щодо призначення жінок у наряд та
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направлення у відрядження. Законопроект поширюється не лише на Збройні сили, а стосується
і Держприкордонслужби, Нацгвардії та СБУ і т.д.
Автори законопроекту наголошують, що не прагнуть закріпити повну рівноправність чоловіків і
жінок у війську, а лише розкрити професійний
потенціал військовослужбовців-жінок.
Україна повільно крокує сходами реформ,
зокрема і щодо ґендерного питання в армії. Два
роки тому волонтерки домоглися, аби в Законі
про військову службу відкрилося ще 63 посади
для жінок, зокрема: кулеметниця, мінометниця,
розвідниця, снайперка, командир бойової машини, командир відділення, стрілок-зенітник. Однак
деякі військові управлінці і досі ігнорують ґендерні зрушення в законодавстві.
Між іншим, для таких змін є перспективи і
на громадському рівні. Наприкінці 2017 року
відбувся перший Український жіночий конгрес
за ініціативи Міжфракційного депутатського
об’єднання у ВР України «Рівні можливості». Під
час засідання виступив Міністр оборони України
генерал армії України Степан Полторак: «З кожним роком все більше жінок вступають на військову службу. Цього року до українського війська за контрактом прийнято 2,4 тисячі жінок.
Нині у Збройних Силах України проходять військову службу і працюють понад 55 тисяч жінок,
із них більше 24 тисяч — військовослужбовці» —
наголосив очільник оборонного відомства.
В рамках дискусії «Жінки, мир та безпека» про свій досвід розповіли жінки-генерали
армій НАТО. Генерал-бригадирка, начальниця
штабу Армії Норвегії Інгрід Ґ'єрде розповіла

про досвід норвезької армії в досягненні рівних прав для жінок у військовій справі. Разом
з Ізраїлем Норвегія ще в 1985 році дозволила
жінкам посідати бойові посади. В 2015 році у
Норвегії впровадили призов і чоловіків, і жінок.
«Норвезький сектор оборони має в своїх рядах
жінок офіцерського складу, і це важливо. Жінки
на будь-якому рівні можуть зростати в посаді і
отримати підтримку з боку чоловіків» — зазначила пані Ґ’єрде.
Також зі словами підтримки до учасниць
звернулася Третій Секретар Оборонної Секції
Місії України при НАТО — перша українська
жінка-миротворець полковник Валерія Парада. До служби в місії ООН вона займалася підготовкою українських військовослужбовців до
участі у миротворчих операціях, а 2002 року і
сама проходила службу у штабі тимчасових сил
ООН у Лівані, а згодом в Іраку та Косово. «Під
час першого відрядження мені довелося розбиратися у безлічі військово-технічних питань,
але я впоралася, не стільки через амбіції, скільки через необхідність якісно виконувати службові обов’язки, – зауважила полковник Валерія
Парада. – Адже це був великий прецедент –
вперше жінка-офіцер поїхала служити до місії
ООН. Мій приклад у Лівані мав позитивні наслідки – жінок почали направляти військовими
спостерігачами місії ООН, вони стали служити
у миротворчому контингенті».
Участь українських жінок-військовослужбовців у миротворчих місіях, підтримка міжнародних
партнерів з ООН-жінки, НАТО, EUAM, ОБСЄ та
EUBAM дозволяють переймати передовий досвід
світових армій у ґендерних питаннях. Нині головне завдання полягає у тому, щоб концепція ґендерної рівності стала максимально інтернаціональною. Адже ґендерні стереотипи досі активно
використовуються, у тому числі у гібридній війні.
Слід пам’ятати, що ґендерна складова дає, перш
за все, оперативну ефективність під час військових операцій, а не є приводом для амбіцій.
Тож, успішність ґендерної політики залежить,
перш за все, від самих жінок-військовослужбовців. Лише їхня активна позиція і професіоналізм
допоможуть відбутися позитивним змінам, які
сприятимуть зміцненню національної безпеки
України.
Підготувала Леся МЕДВЕДЕНКО
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Жінки у погонах вже нікого не дивують —
на пункті пропуску, у патрульній чи бойовій
машині. Натомість їхні вимоги щодо рівних
прав з чоловіками все ще зустрічають спротив у суспільстві і в армійському середовищі. «Ми не прагнемо привілеїв, лише рівності в усьому» — наголошують прихильниці
ґендерних принципів. У тому числі рівності
з чоловіками у праві зі зброєю в руках захищати свою країну на бойових посадах.
Промовисті досягнення європейських армій
у цьому питанні надихають українських жінок, а міжнародні організації підтримують
наші військові структури у реформуванні
цієї сфери. Про найбільш прогресивну у вирішенні ґендерних питань армію Норвегії та
перспективи України щодо реформ у силових відомствах говоримо з пані Енн-Крістін
Бергене, заступником директора Представництва НАТО в Україні.

– Пані Бергене, забезпечення ґендерного балансу є одним з пріоритетних напрямів Комплексної програми допомоги НАТО
Україні. У чому саме полягає підтримка у
цій сфері?
– Це допомога консультативного характеру. Ми просили, щоб кожна країна-член
НАТО виділяла б особу, котра приїздить в
Україну й сприяє тут встановленню ґендерної рівності у секторі безпеки й оборони. До
того ж, ми започатковуємо низку тренінгів.
Нещодавно ми провели семінар на рівні
генералів. У ньому взяли участь представники Міжнародного військового штабу НАТО
з Великобританії, США, Норвегії та Данії.
Іноземні гості розповідали українським
генералам, як у їхніх країнах регулюються
питання ґендеру. Це був закритий семінар,
учасники – виключно чоловіки. Звучить до-
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волі суперечливо, коли мова йде про ґендерну рівність. Однак це був свідомий крок.
Головна мета – створити такий рівень довіри, щоб учасники могли ставити запитання,
в тому числі й незручні, на які б вони ніколи
не наважилися в присутності жінок.
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Ми також плануємо курс із військового
менеджменту та безпеки й оборони. У ньому підніматимуть питання, що таке ґендерна
рівність, що потрібно змінювати і як створити ефективні умови праці як для жінок, так і
для чоловіків.

– Тобто питання ґендерної рівності не
означає лише вирішення проблем жінок?
– Аж ніяк. Питання ґендерної рівності
завжди стосуються як жінок, так і чоловіків.
У моїй країні рух за ґендерну рівність набрав сили ще у 80-х. У 1994 році ми вже
прийняли Акт з питань ґендерної рівності. Сьогодні ми бачимо, що певних змін у
питанні рівноправ’я потребують чоловіки.
Зокрема, аби на рівних умовах бути представленими у конкретних інституціях та
професіях, наприклад, у школах на посадах
вчителів. Тому ми заохочуємо чоловіків займати такі посади. Під час оголошення вакансій, наприклад, зазначатиметься «Заявки
чоловіків вітаються». Ми боремося за рівне
представництво у всіх сферах. Наукові дослідження підтвердили, що змішані команди
завжди показують кращий результат.
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– В українській армії служить майже
стільки ж жінок як у військах країн-членів
НАТО (11% жінок-військовослужбовців –
в країнах НАТО; натомість у ЗСУ 8,5% у
ДПСУ – 24%). Чи означає це, що реформи мають бути спрямовані не стільки на
збільшення кількості, скільки на якісні
зміни: щодо прав, можливостей, умов
служби?
– Ви торкнулися дійсно важливого питання. В цілому, в силових структурах України проходить службу чимало жінок. Так, але
які їхні обов’язки? Тож нам варто зосередитися на якості. Необхідно залучати жінок
до процесу прийняття політичних рішень
на найвищому рівні. Сьогодні ж в Україні є
багато генералів, однак серед них – жодної
жінки. Чому? Коли ви були ще маленькою
дівчинкою, на кого ви рівнялися? Звісно, на
дорослих жінок. Чим вони зазвичай займаються? Як правило, це вчителі, лікарі, іноді
навіть політики. Нам справді потрібні ідеали, так би мовити, і на високих рівнях. Я не
вважаю, що жінки не мають бажання чогось
досягати в певній сфері. Справа, швидше за
все, у відсутності жінок-прикладів для наслідування у цій галузі. Однак я переконана, що з’являться.
Окрім того, Україна – це традиційне суспільство. Жінки, мабуть, роблять більше половини роботи по господарству, піклуються
про дітей. У моїй країні, в Норвегії, чоловіки й жінки на рівних умовах залучаються до розбудови міцного суспільства. Що
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СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ЖІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ МАЄ ПЕРЕЙТИ
В КНИЖКИ, ЗАПРОВАДЖУВАТИСЯ
В ШКОЛАХ, А НЕ ПРОСТО ЗАЛИШИТИСЯ
НА ВУЛИЧНОМУ БІЛБОРДІ, ПОВЗ ЯКИЙ
МИ ШВИДКО ПРОЙДЕМО.

– Які зміни здатні запровадити жінкивійськовослужбовці у силові структури. Виходячи з досвіду країн НАТО, чи будуть це
лише позитивні зміни?
– Провокаційне запитання, але мені подобається. Цікаво, мабуть, я тут наведу конкретний приклад, оскільки не можу говорити про всі країни-члени НАТО. Тож скажу про
Норвегію. Скажімо, ще 20 років тому жінок
не було серед членів команди на кораблях.
А тепер вони вільно виходять у море. Процитую свого колегу, котрий командував фрегатом. Він сказав: «Коли я починав свою службу, то мій екіпаж був виключно чоловічим.
На момент завершення військової кар’єри у
його складі було 50% жінок. І я б волів ніколи не повертатися до старих показників». На
його думку, змішаний колектив впливав на
весь екіпаж. Він був водночас динамічним
та гнучким. І вигідно відображав сильні сторони кожного члена команди. Самі по собі
чоловіки чи жінки не настільки сильні, аніж
коли вони діють разом. Це завжди відображалося на роботі команди.
Під час участі військових Норвегії в операціях в Афганістані ми дійшли висновку,
що жінки там були вкрай потрібні. Зокрема,
ефективною була роль жінок-військовослужбовців під час здобування інформації
від місцевого населення, оскільки афганські
жінки не спілкуються з чоловіками. Треба
було розуміти, що насправді відбувалося в
тій місцевості. А якщо питати лише половину
місцевих, то що ми з того матимемо? Лише
половину необхідних даних…
Про негативні наслідки не можу сказати.
Можливо, на початку входження жінок до
чоловічого бастіону Збройних сил було нелегким процесом для самих жінок. Однак з
кожним днем ситуація покращується.

– Як Ви ставитеся до створення особливих умов для жінок-військовослужбовців.
Чи є в цьому необхідність на Вашу думку?
Все залежить від того, про що саме вони
прохають. Якщо це зручна білизна, то я повністю «за». Я знаю, що й в Україні така вже
теж є. Якщо вони просять про військову
форму за розміром, я тільки «за». Адже цілком природно, що військовий одяг припасовують за розміром, а всі люди різні. Якщо ж
говорити про якісь фізичні умови, то не пригадаю жодного медичного підтвердження,
щоб жінки не могли витримати стільки ж
холоду чи такий же період без їжі як і чоловіки. Все це – стан свідомості.
Різниця стосується фізичної підготовки,
адже жінки від природи не настільки сильні
як чоловіки. Тож допускається, що вони можуть пробігти дещо повільніше, ніж чоловіки, або ж підняти меншу вагу. Та разом з тим
існують сили спецпризначення, до складу
яких входять жінки, здатні скласти фізичні
випробування на рівні з чоловіками.

для цього потрібно? По-перше, догляд за
дитиною. Адже батьки, залишаючи дім, мають бути певні, що їхня дитина у надійних
руках. Тому аби жінка в Україні також мала
таку певність, потрібні зміни в питаннях догляду за дитиною, а чоловік може подбати
про добробут родини й іншими шляхами.
Можливо, йому варто більше дбати про
дітей, долучатися до домашнього господарства тощо. Такий підхід ми розвивали у
Норвегії протягом останніх 25 років. І сьогодні домашні обов’язки розділені фактично порівну.
Я вважаю, що українське суспільство
поки що далеке від таких показників саме
через стереотипи. Їх потрібно викорінювати. Необхідні приклади для наслідування,
законодавчі зміни, практичні рішення…
Жінка повинна бути впевнена, що її дитина
в дитсадку в безпеці й про неї належним
чином подбають. Словом, багато чого слід
спланувати.
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І ще дещо стосовно спеціальних умов
для жінок у формі. Їм не слід дозволяти мейкап. Це моя особиста думка. Також не треба
дозволяти їм робити форму сексуальною.
Я стільки разів обурювалася, коли бачила декотрих прикордонниць… Ну, скажімо, я впевнена, що коли вони отримували свою форму,
то ті спідниці не були такими короткими і
вузькими. А що казати про взуття на підборах. Явно не статутний вигляд. Це абсолютно
не професійно. Якщо ви хочете, щоб вас поважали колеги-чоловіки, будьте ласкаві поводитися так, аби вони вас поважали.
– У Міжнародному військовому штабі
НАТО жінки обіймають 16% посад. На Вашу
думку, що характерне для жіночого стилю
управління?
– Якщо говорити про стиль управління жінок загалом, зазначу, що вони схильні звертати увагу на деталі. І це визначено
не тим, що вони жінки, а їхньою роллю у
суспільстві, адже традиційно, жінки доглядали дітей та літніх людей. Отже ми здатні
вловлювати певні невербальні сигнали. Це
хороша перевага, особливо, коли ти лідер.
До того ж, аби захистити жінок, вам потрібні
жінки. Як жінка, ви побачите, де існує небезпека. Натомість чоловіки не схильні відчувати страх у багатьох ситуаціях, вони можуть
не зауважити деякі загрози. Натомість жінки
помічають певні речі та схильні до компромісу. А компроміс, це загалом добре.

інтеграція
жінок до служби в Збройних силах. Документ доволі деталізований і включає ґендерне фінансування. Що б ви не планували,
потрібно враховувати не лише процес його
реалізації, але й економічні наслідки. Не
обов’язково, що такі економічні наслідки будуть, але врахувати їх варто. Для прикладу,
закупка форми та взуття маленьких розмірів, легшої зброї тощо.
Значну роль у збільшенні кількості норвезьких жінок на військовій службі відіграє
національний обов’язок проходження служби як для хлопців, так і для дівчат. Відтак до
лав ЗС залучатиметься все більше жінок, їх
заохочуватимуть надалі ставати офіцерами,
отримувати вищі військові звання.
Щодо практичних кроків… Перш за все,
це гнучкі умови служби. Коли у вас молода сім’я, ми намагатимемося сприяти батькам, аби вони могли продовжувати кар’єру
і водночас залишатися матір’ю та батьком.
Такі коригування в нас успішно застосовуються, і ми сподіваємося, це заохочуватиме
до служби в збройних силах все більше жінок. Однак ми досі не досягли мети. Я вважаю, що вся справа у прикладах для наслідування. Коли маленька дівчинка побачить,
що в одних сферах жінок не представлено,
а в інших – їх чимало, логічно, що вона обере для себе той шлях, де реалізується більшість жінок.
Зараз у Норвегії є п’ять жінок-генералів.
Можливо, саме вони відіграють певну роль
у майбутньому. Побачимо. Для розбудови
міцної демократії потрібно залучати всі
суспільні сторони. Адже демократія базується на різноманітності, чи не так? Тому
задля захисту демократії нам потрібна та
ж таки різноманітність. А хто, власне, захищає демократію? Збройні сили, безпекові структури. То чи повинні це бути лише
представники однієї частини суспільства?

– Як відбувається інтеграція жінок
в норвезькій армії, чи створюються для
них спеціальні умови чи навпаки діє політика рівних умов і можливостей для жінок
і чоловіків?
– В цілому, підходи у Швеції, Норвегії
та Данії досить схожі. Ось нещодавно спілкувалася з генералом з Данії. Він розповів,
що зараз у їхній країні хлопці та дівчата
навіть мешкають разом в одному приміщенні. І це зовсім не проблема. Ба більше,
це навіть зменшило випадки сексуальних
домагань. Адже вони цілком звикли одне
одного. Вони сприймають одне одного як
побратимів по службі. І немає такого, що
вони говорять: «О, глянь, це ж жінка». Ні.
Вони говорять: «Ось Марія. Це мій товариш по службі». Не потрібно ніякої містики
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н авколо поділу між жінками й чоловіками.
Головне – наша спільна мета. Марія найменша зростом серед усіх військовослужбовців, проте в усьому батальйоні не знайти більш професійного снайпера. Тому
наше завдання – піднести їй табуретку, на
яку б вона стала, і тоді вона зробить свою
роботу краще за десятьох чоловіків. Це вже
мова йде про якість. Не йдеться про те, щоб
перетворити жінку на чоловіка в армії. Головне завдання – розглядати кожну людину
як особистість і зрозуміти, яким чином ми
можемо перетворити її на хорошого захисника своєї країни.
– Для України суттєвою проблемою є ґендерні стереотипи, і в суспільстві, і в армії. Як
норвезьке суспільство сприйняло розширення жіночого контингенту у війську. Чи проводилась агітація за службу жінок в армії?
– Звісно. Візуалізація надзвичайно
важлива. В Україні ви теж це зробили: ми
бачимо на вулицях великі постери, зображення жінок у військовій формі. Однак
слід піти далі. Створення іміджу жінки-військовослужбовця має перейти в книжки,
запроваджуватися в школах, а не просто

– Норвегія – одна з передових країнчленів НАТО в ґендерних питаннях, ваша
країна прагне досягти 20% жіночого контингенту до 2020 року. Які практичні кроки
здійснюються для цього?
– У 1997 році ми затвердили довгостроковий план стосовно активнішого залучення
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Мені це видається неприроднім. Адже в
такому випадку ви втрачаєте не лише розуміння того, як функціонує суспільство, але й
здатність захистити все населення. Адже я,
як жінка, зможу зрозуміти що становить потенційну загрозу. Та я не впевнена чи розгледить чоловік ті ж загрози.
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залишитися на вуличному білборді, повз
який ми швидко пройдемо. Таким чином
маленькі хлопчики й дівчатка бачитимуть
дорослих у всіх сферах суспільства, у тому
числі й у війську.
Так, ми проводили безліч кампаній,
де зображали жінок. У NATO TV був один
цікавий проект. В одному з епізодів вони
розповідали про командира танка в Прибалтиці. Здається, їй 26 років і вона керує
трьома чи чотирма танками. Це дуже круто!
Тож ми готували низку таких сюжетів про
жінок-військовослужбовців. І щоразу, коли
глядач бачить жінку у військовій формі, він
все природніше сприйматиме такий образ.
Крім того, ми внесли зміни до законодавства. Тепер і жінки, і чоловіки
зобов’язані проходити службу. Раніше військовий обов’язок був передбачений виключно для чоловіків.
– Комітет НАТО з ґендерних питань –
один з найстаріших у складі Альянсу, йому
понад 40 років. Україна ж лише починає
вирішувати ґендерні виклики. Як Ви оцінюєте перспективи ґендерного реформування
українських силових відомств?

– У вас доволі багато жінок у секторі безпеки й оборони. І це вже хороший
старт. Однак надалі вам варто залучити їх
до серйозної роботи, заохочувати робити
кар’єру, особливо на рівні прийняття рішень. Оскільки в процесі цього буде врахована точка зору жінок.
Ви досягли позитивних змін у законодавстві, відкрили чимало посад для жінок.
Можливо, через агресію на сході країни,
ви усвідомили, що участь жінок необхідна.
Адже вони воюють на рівних із чоловіками.
На мою думку, цей факт і призвів до змін
у законодавстві. Помітно прогрес у МВС
України, не відстає й Міністерство оборони. Не настільки швидко, як того хотілося б,
однак процес триває.
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванна Климпуш-Цинцадзе, безумовно, продовжуватиме свою роботу в цій сфері з реалізації Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
мир, безпека» на період до 2020 року, розробленого українським Урядом. Ми маємо
Цілі партнерства, які Україна погодила для
Міністерства оборони. Наступного року те ж
саме буде зроблено і для МВС. Їх треба просувати вперед. Ось чому ми й організували
цей семінар на рівні генералів. Я вважаю,
якщо командир не усвідомлює і не погоджується із самою концепцією, то неважливо скільки законів ви приймете. Йому варто
зрозуміти, що жінки – це інструменти для
ефективнішої боротьби із викликами, що
постали перед Україною.
Підготувала Леся МЕДВЕДЕНКО
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протидії: а) ідея російського рефлексивного
контролю, що лежать в основі російської моделі інформаційної війни, б) справжня чи умовна
російська атака на США під час виборів Трампа
чи референдуму в Каталонії, в) використання
методології підштовхування, за яку Річард Талер отримав цього року Нобелівську премію.
Російський рефлексивний контроль — це
управління сприйняттям супротивника, аби
вплинути на процес прийняття ним рішень.
«Зелені чоловічки» демонструють цей інструментарій, що у подальшому використанні може
постати як управління групами українських
громадян заради створення хаосу всередині
країни. Ми бачимо це в роботі відповідних соціальних сайтів, у деяких протестних акціях, у
дзвінках про замінування, справжніх підривах.
Усі такі дії завдяки емоційному напруженню
блокують будь-яке критичне мислення, переводячи населення на автоматичні реакції. І це
збігається з тим впливом, який був під час виборів Трампа, а також тим, що Москва нині активно шукає молодих психологів та спеціалістів із біхевіористської економіки для розробки
моделей підштовхування Талера.

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА СТВОРЕНО ЗА ІНШОЮ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ, НІЖ
ТА, ДО ЯКОЇ МИ ЗВИКЛИ У ВИПАДКУ ТРАДИЦІЙНИХ МЕДІА. ЇЙ
ПОТРІБНА ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ДЖЕРЕЛ І ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ
РЕДАКТОРІВ. ЕКС-ПРЕЗИДЕНТ ФЕЙСБУКУ ШОН ПАРКЕР ЗАЯВИВ,
ЩО ФЕЙСБУК ЕКСПЛУАТУЄ ВРАЗЛИВІСТЬ ЛЮДИНИ. ВОНИ
РОБЛЯТЬ ЦЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ МАКСИМАЛЬНО ВИТЯГТИ ЧАС І
УВАГУ З КОЖНОГО, ДЛЯ ЦЬОГО БУЛИ ВИГАДАНІ Й «ЛАЙКИ».

ДОВГА ВІЙНА ОБОВ'ЯЗКОВО ВИМАГАЄ ПІДТРИМКИ НА ДВОХ
ФРОНТАХ: СЕРЕД ВІЙСЬКОВИХ І СЕРЕД ВЛАСНОГО НАСЕЛЕННЯ.
ВОНА ПОТРЕБУЄ АКТИВНОЇ ІНФОРМРОБОТИ САМЕ
НА «ДОМАШНЬОМУ ФРОНТІ».

С

ьогодні інформаційний компонент
став набагато сильнішим. Соціальні
мережі додатково надали йому нові
можливості. Відповідно, два інші
компоненти (фізичний і віртуальний)
частково втратили силу. Держави намагаються відходити від застосування фізичної сили,
бо військові втрати негативно впливають на
населення. Проте деякі типи загроз неможливо вирішити кінетично, наприклад, у війні
ідей чи ідеологій. Віртуальний компонент
у вигляді релігії та ідеології втратив свою
обов'язковість.
Армія більше орієнтована на дії у фізичному просторі, тому для неї важко розвивати інформаційний інструментарій. Слід також визнати, що інформація не потрібна, якщо вона
не підсилює військову дію.
Слід принципово розрізняти інформаційно-технічну й інформаційно-гуманітарну
моделі війни, чого ми не робимо. В першому
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випадку це царина закритої інформації, це кіберзахист, де як інструментарій цього захисту
від кібератак будуються «мури»; у другому
випадку йдеться про публічний простір, де
в принципі ніякі мури неможливі, де є війна
контентів. Це відкритий простір, яким, до речі,
гуляють усі фейки, де царює не так правда, як
постправда.
Довга війна, — а Україна увійшла в такий
період, — обов'язково вимагає відповідної
підтримки на двох фронтах: серед військових
і серед власного населення. Довга війна витягла старі гасла війни ідей, оскільки по-іншому
її пояснити не можна. Україна, до речі, приділила цьому не так багато уваги, тому частина
населення недостатньо розуміє цю війну. Довга війна потребує активної інформаційної
роботи саме на «домашньому фронті».
Американці, наприклад, намагалися раніше планувати свої військові операції на два
тижні, бо за такий строк пацифісти ще мов-

чать, і вже потім вони розгортають роботу
проти війни. Тобто внутрішня війна є не менш
важливим фактором перемоги. Тому в CNN,
наприклад, групи військових психологів коригували висвітлення війни. Вони були також
на National Public Radio. А скидання статуї
Саддама Хусейна було, скоріш за все, інсценованим, щоби продемонструвати красивий
кінець військової операції. Тобто під телебачення спеціально створювалася яскрава
подія. До речі, в одному з листів Рамсфельда
було прохання створити якусь метрику війни,
оскільки навіть йому як міністру оборони не
було зрозуміло, хто в ній виграє. Виділяються
групи експертів, колишніх військових, які виходили на постійній основі на телеканали. Але
вони отримували інформацію з Пентагона й
не були такими незалежними, як мовилося
про них з екрана.
Коли сьогодні на екрані ми бачимо
військових прес-секретарів, які з папірця
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зачитують свій текст про кількість обстрілів
за добу, це не є дієвим, оскільки важко побачити відмінності від того, що вони читали
вчора. До того ж, усе робиться беземоційно.
Потрібні коментатори, які розкриватимуть
зміст цих повідомлень і говоритимуть без
папірців. Потрібен не стільки факт, скільки
інтерпретація. Факт — це тактична інформація, інтерпретація — стратегічна.
Що нині найстрашніше? Соцмедіа, тому що
в кожному тексті реально може бути закодоване повідомлення, яке суперечить офіційному.
Коли я читаю повідомлення про те, як ловлять
призовників на вулицях, то я одночасно отримую чітке відчуття, що населення не хоче йти
на фронт, хоча там про це нічого не сказано.
Ніхто мені не розповідав, наприклад, що в німців офіцери відповідного піар-підрозділу Міністерства оборони ходять навіть на дискотеки,
щоб залучити молодь на військову службу. Зрозуміло, що «залучити» і «силоміць привести» —
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це дві різні дії, але реально вони лежать в одній площині. І коли отримувач інформації знав
би про це, він би інакше сприймав цей сюжет. І
взагалі тут слід звернутися до існування другого і третього рівня ефектів, а не лише першого.
Соціальні медіа створено за іншою бізнесмоделлю, ніж та, до якої ми звикли у випадку
традиційних медіа. Їй потрібна велика кількість
джерел і повна відсутність редакторів. Експрезидент Фейсбуку Шон Паркер заявив, що
Фейсбук експлуатує вразливість людини. Вони
роблять це для того, щоб максимально витягти
час і увагу з кожного, для цього були вигадані
й «лайки».
Нині військові США обговорюють створення
принципово нової структури управління інформаційними операціями (неієрархічної), яка за
інноваційними можливостями буде схожою на
Google, Facebook чи Apple.
При цьому слід звернути увагу на відмінність британського підходу від американського. США розглядають як ціль зміну ставлення,
наприклад, мусульманських країн до США. Британія вважає ціллю зміну поведінки, наводячи
такий приклад. Афганський хлопець розставляє
протипіхотні міни, на яких підриваються британські солдати. Він робить це, щоб зібрати
кошти на навчання у Великобританії. Отже, він
добре ставиться до країни. Тому американська
модель у цьому випадку не працює.
Щоб уявити нові типи атак, що нас очікують,
слід поглянути на вже реалізовані дії російської
сторони. Досвід треба взяти з трьох баз російської дії: учорашньої, нинішньої і майбутньої
баз. Нас може навчити з точки зору вибудови

Був яскравий приклад у Х'юстоні в травні
2016 року, коли російські тролі змогли керувати з двох різних акаунтів і протестом, і контрпротестом. Одна група виступала із закликом
«Зупинити ісламізацію Техасу», інша — за іслам. Усе це було зроблено від імені двох груп
у Фейсбуку, члени яких узагалі не з'явилися, бо
сиділи в Петербурзі, а рекламували антиімігрантські та антиклінтонські протести в Техасі.
Тобто для цього не потрібні чужі агенти всередині країни, все роблять самі громадяни.
Твіттер, наприклад, назвали «мимовільним
агентом» російської розвідки. Такого типу агентом називають також Wikileaks, оскільки ця
платформа була створена саме для анонімних
викидів інформації, та журналістів, які поширюють такі речі, навіть не зацікавившись їх походженням.
Все дуже добре відповідає радянським активним операціям (наприклад, операцію СНІД).
Вони були дуже серйозно прорахованими,
однотипно змінюючи походження і джерела
інформації.
Сьогодні й військові США в ситуації мирних
цілей заговорили про участь сил спеціальних
операцій у політичній війні, навіть стверджуючи, що російська гібридна війна нагадує американську політичну. Коментатори заговорили
про варіант «озброєного підштовхування». Війну Путіна називають «політико-військовою».
Американські сили спеціальних операцій
говорять про людський вимір війни як фізичне,
культурне й соціальне середовище, що впливає
на людську поведінку. І навіть ширше: «Сили спеціальних операцій повинні розуміти соціальні,
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культурні, фізичні, інформаційні та психологічні
елементи, що впливають на поведінку людини».
І, до речі, ідеологія, релігія, мова та етнічність
відносяться до факторів культури.
Оскільки домашній фронт і власне населення є досить суттєвим фактором, тепер ми
бачимо відродження інтересу до війни ідей.
Здавалося, що війна ідей відійшла в минуле,
але варіант довгої війни знову повернув нас до
неї. Військові навіть звернулися до вивчення
досвіду холодної війни.
В історії зафіксовані випадки, коли програш
на домашньому фронті вів до програшу на війні. Це англо-бурська війна, це в'єтнамська війна, це перша чеченська війна. Бурська й чеченська війни давали супротивникам слово на
своїх телеекранах як бійцям за свободу, тому
глядачі переходили психологічно на їхній бік.
Щоб цього не було, наприклад, Бі-Бі-Сі переозвучує голоси північно-ірландських терористів, коли бере в них інтерв'ю.
Україна робить перші свої справжні кроки.
Це, наприклад, документальні фільми «Борт
76777. Хто відповість за теракт» та на 5-му каналі фільм «Гарт сталевих» про підготовку сил
спеціальних операцій. Це справжні стратегічні комунікації, бо вони дають нам не факти, а
структури вищого ґатунку — модель картини
світу, яка на наступному кроці дозволяє споживачу самому інтерпретувати отримувані факти. Ніяка цензура не потрібна, коли в голові є
власна модель світу.
Тепер усюди працюють наративи як структури, що організують вербальну інформацію.
Американці вже давно звернулися до цієї суто
гуманітарної сфери, коли зрозуміли, що наративи «Аль-Каїди» краще сприймаються населенням, ніж їхні власні. Як приклад можна навести структуру російського наративу стосовно
Грузії та України. В основі його лежать ролі Рятівника, Жертви, Ворога. Україна чи Грузія — це
Ворог, народ — це Жертва, а Росія — Рятівник.
Наратив дозволяє побачити порядок у хаосі, він відкидає другорядні деталі, зосереджуючись на головному. Всі кольорові революції змінюють наратив влади на свою користь.
Як вважає, наприклад, англійській історик
Стречен, Друга світова війна базувалася на
кращому наративі перемоги добра над злом,
під час Першої світової війни такого єдиного
наративу для всіх не було.
Російський наратив як російський погляд на
події буде активно поширюватися Росією, як і
той наратив, котрий буде зроблений під конкретну країну впливу для зміни її масової свідомості. Наратив також лежить в основі м'якої
сили, бо відповідає тому, що саме хоче розповідати про себе країна.
У війні треба визначати ворога, і це теж робить наратив. У війні з терором немає ворога,
бо це війна з методом дії. За це її критикують,
наприклад, Лакофф чи Стречен. В останнього
була цікава ідея, що стратегії недооцінюють
людей, а саме «люди є аудиторією війни». На
війну тепер дивляться мільйони, як на якусь
спортивну подію. І оскільки блоги та інше дають можливість говорити всім, то зникає різниця між репортером і солдатом. Він також
критикує ідею асиметричної війни як нову, бо
всі війни використовують відмінності в силі із
супротивником. Ідея симетричності була тільки під час холодної війни.
Виникла ідея навіть збройного наратива,
який звучить так: «Збройний наратив — це
війна в інформаційному середовищі за допомогою використання слів та картинок замість бомб і куль. Жертвами при цьому стають
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ТЕПЕР УСЮДИ ПРАЦЮЮТЬ
НАРАТИВИ ЯК СТРУКТУРИ,
ЩО ОРГАНІЗУЮТЬ
ВЕРБАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ.
ЗБРОЙНИЙ НАРАТИВ — ЦЕ
ВІЙНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
ЗА ДОПОМОГОЮ
ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ ТА
КАРТИНОК ЗАМІСТЬ БОМБ
І КУЛЬ. ЖЕРТВАМИ ПРИ
ЦЬОМУ СТАЮТЬ ПРАВДА,
РОЗУМ І РОЗДУМИ.

правда, розум і роздуми». Ще цитата стосовно
сучасного наративу: «Наратив сьогодні може
бути розміщений із великою швидкістю у вигляді серії взаємопідтримуваних історій, які
людям важко заперечити, при цьому вони досягають глобальної аудиторії за секунду і за
мінімальну ціну».
Військових повинні цікавити будь-які варіанти формування інформаційного простору,
особливо тепер, коли велика частка населення
не дивиться телевізор, отримуючи інформацію із соцмереж. Соціальні методи вже давно стали об'єктом аналізу емоцій населення з
боку військових.
Слід також зауважити, що наразі термінологія як гуманітарної, так і технічної сфер
інформаційних операцій залишається не до
кінця завершеною, деякі дослідники навіть
називають її аморфною.
Різні відомства бачать і називають те саме
по-різному. До того ж, з'явилися вже нові типи
війн, про які теж треба думати й готуватися: не
тільки гібридні, а й так звані дифузні, а також
парадигмальні, під які Україна теж підпадає.
Спеціалісти досліджують також біхевіористські
та когнітивні війни.
Характерним є все більше зростання залежності від цивільного населення, що почало свій відлік від теорії четвертого покоління війни Лінда чи війни, центрованої на
населенні, Кілкаллена.
І слід констатувати ще одну залежність
— мімікрію російської війни під невійну. Її
можна розглядати як таку, що в цей проміжок
часу випливає саме з моделі рефлексивного
управління супротивником. Як, наприклад,
пише один із британських військових: «Інформаційна війна, що мала місце в Україні,
базувалась на створенні дезінформації з метою завадити як українському уряду, так і західним спостерігачам побачити реальні цілі.
Росія мала можливість досить довго заперечувати факт присутності своїх збройних сил
усередині країни, щоб закріпити здобутки, затримати будь-які контрдії урядових сил і створити дипломатичне прикриття для ворожої
зовнішньополітичної діяльності. Активна дезінформація зробила так, що було неможливо
отримати точне розуміння того, що конкретно
відбувається, зруйнувала прийняття рішень і
підірвала українське керівництво. Приховуючи свої справжні наміри, Кремль мав змогу тримати відкритими всі опції, номінально
займаючись дипломатичними рішеннями, не
втрачаючи достовірності».
Можна побачити такі основні цілі, які здатен виконати інформаційний інструментарій:
– утримувати наратив легітимності дій військових,
– швидко реагувати на ворожу пропаганду,
– формувати інформаційне середовище наперед.
І останнє — треба розглядати й використовувати всі ті методи, методології, які налаштовані на випереджальне управління, щоб
отримати ситуацію, коли проблема ще не
прийшла, а рішення її вже є. Проблеми почали з'являтися з великою швидкістю, до якої
ми не готові. Там є також цікавий висновок,
що сучасна проблема після її вирішення просто перетворюється на іншу. Тобто вирішення
військової проблеми Донбасу відкриває нові
проблеми. Це відноситься до державного
управління, але прогнозування також добре
розроблено для військової й поліцейської
роботи.
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Реально інформаційна робота, особливо
з масовою свідомістю, належить до операцій
впливу, але вони виявилися невизначеними і
в американських військових документах. На
операції впливу слід орієнтуватися у випадку
більшості інформаційно-гуманітарних операцій, адже саме вплив є основною ціллю.
Можна сформулювати такі висновки:
– не можна застосовувати ідеологію інформаційно-технічної війни до війни інформаційно-гуманітарної чи психологічної. Методом
боротьби є не заборона, а збільшення власної
інформації, наприклад, у соціальних медіа. Програмне забезпечення американських військових, наприклад, дає їм можливість писати під
вісьмома ніками, Ізраїль дає всім зацікавленим
свою програму, яка дозволяє вигравати будь-яке
телевізійне голосування;
– домашній фронт не менш важливий. Для
активізації цієї ділянки необхідними є такі
кроки: треба готувати офіцерів-лекторів для
походів в університети, студентів військових
вишів — для походів у школи, офіцерів-викладачів — для наукових інститутів; потрібні
регулярні зустрічі з головними редакторами,
журналістами; необхідно готувати власні телерепортажі, які надавати телестудіям чи розповсюджувати в мережі;
– серед інформаційних вимог важливими є
такі: розробка стратегічного наративу і контрнаративів, останні мають бути розроблені для
боротьби з російськими наративами; військові повинні мати власні акаунти в соцмережах
і активніше розмовляти з населенням; соцмедійна активність повинна мати координацію з
ТБ, бо українці багато в чому покладаються на
ТБ; необхідна підготовка власних експертів для
ТБ, вони мають з'явитися на екрані терміново;
наразі абсолютно немає сайтів, налаштованих
на російську аудиторію; треба навчити робити

спростування, бо погане спростування може
лише розширювати коло ознайомлених із цією
інформацією; ЗМІ повинні побачити сучасних
героїв-військовиків із конкретними прізвищами; змінити пасивні інформаційні дії на активні, ми більше заперечуємо чи виправдовуємося, а це важче, аніж самому першим подати
потрібну інтерпретацію;
– необхідно проаналізувати масштаби й типи
дій під час російського втручання у президентські
вибори в США, парламентські — в Німеччині, у
британський Брекзит, у проведення референдуму
в Каталонії, бо можливим є повторення цієї ситуації під час українських виборів, оскільки під час
гібридної війни інформаційно атакується саме
населення;
– слід переглянути візуальний супровід пропаганди: колись під час війни в Перській затоці
новини супроводжувалися комп'ютерними малюнками польотів літаків, бо це телебачення,
а не радіо, потрібна візуалізація; сучасна пропаганда в художньому вимірі любить непрямі
відображення, стара пропаганда любила конкретні обличчя героїв і ворогів у своїх фільмах,
тепер це може бути фантастична історія, наприклад, норвезький серіал «Окуповані», у якому
йдеться про втручання Росії, навіть військове,
у справи Норвегії; або Росія створила серіал
«Сплячі» про намагання сплячих американських
агентів зірвати російсько-китайські перемовини.
Обирається саме такий варіант, бо сучасна пропаганда полюбляє працювати з наймасовішою
аудиторією, яку надають саме серіали. Дивно, але
всім відомі «Дванадцять стільців» Ільфа й Петрова були підтримані Сталіним та Бухаріним, бо
були частиною їхньої атаки на Троцького за його
«лівизну», тобто теж були прихованою пропагандистською операцією.
Георгій ПОЧЕПЦОВ
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– Ви навчалися у драматичній студії при столичному Палаці піонерів. Потім успішно закінчили акторський факультет
Київського державного інституту театрального мистецтва
імені Карпенка-Карого й одразу потрапили у трупу «франківців». Це достойний початок творчої кар’єри! Як Вам вдалося
влитися у такий сильний колектив?
– Потрапити у трупу театру імені Івана Франка мріє кожен
актор, а тим більше – випускник інституту. У моєму випадку –
це щасливий збіг обставин. Режисер Ігор Афанасьєв ставив у
нас, студентів четвертого курсу, дипломну виставу. І на показ
«Купальських бувальщин» – так називалася вистава, в якій я
грав головну роль Тиміша – він запросив головного режисера
Сергія Данченка і директора театру ім. Івана Франка Володимира Гнатенка. Їм сподобалася моя робота, і вони запросили мене працювати у театрі.
По-різному складалася моя акторська доля… Іноді мені
щастило, а часом не дуже. Я давно мріяв про роль Голохвастова у комедії «За двома зайцями». Проте таку роботу мені,
початківцю, одразу довірити не могли. Взяв ініціативу у власні
руки і звернувся до режисера вистави Сергія Данченка з проханням задіяти мене у цій ролі, хай навіть у третю чергу. Сергій
Володимирович вислухав мене і погодився. Я написав відповідну заяву і став самостійно репетирувати. Згодом продемонстрував метру свої напрацювання. Йому сподобалося – і так
щасливо склалася доля, що я грав на прем’єрі! А потім виходив на сцену з цією роллю майже 10 років. На сьогодні
я зіграв понад 70 ролей. Є серед них, звичайно, улюблені,
але всі вони – частина мого життя, мої переживання, мої
хвилювання, мої емоції.

Анатолій Гнатюк

– До речі, як Вам вдається відновлюватися, адже
встигаєте грати у спектаклях, вести телепередачі,
зніматись у кіно?
– Так, дійсно, навантаження неабияке. І відновлюватися просто необхідно. Однак розчарую читачів, бо особливих рецептів у мене немає. Вони традиційні: люблю
працювати на землі, створювати щось власними руками, тому
мій відпочинок пов’язаний із дачними справами. По-друге, люблю переглядати кінофільми з дружиною. Отримую від цього
справжнє задоволення. До речі, під час роботи на сцені ти сам
заряджаєшся позитивними емоціями від глядачів, від їхніх небайдужих очей, поглядів і оплесків.
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НА СЬОГОДНІ Я ЗІГРАВ ПОНАД 70 РОЛЕЙ.
Є СЕРЕД НИХ, ЗВИЧАЙНО, УЛЮБЛЕНІ,
АЛЕ ВСІ ВОНИ – ЧАСТИНА МОГО ЖИТТЯ,
МОЇ ПЕРЕЖИВАННЯ, МОЇ ХВИЛЮВАННЯ,
МОЇ ЕМОЦІЇ.

Ця творча особистість дивує своєю невтомною енергією. Його акторські роботи можна
побачити на театральній сцені та в українських кінострічках. Як телеведучий він щонеділі у прямому ефірі веде одну з ранкових програм на каналі 1+1. А нещодавно спільно
з Академічним ансамблем Держприкордонслужби артист створив моноспектакль.
Протягом усього дійства він настільки проникливо розмовляє з глядачем, що після
завершення вистави кожного з них наповнює життєва енергія та позитивні емоції.
Сьогодні наш гість — Анатолій Васильович Гнатюк, народний артист України,
актор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.
– Анатолію, на початку розмови розкажіть, будь ласка, про ваших батьків, які, так би мовити, дали Вам творчу путівку в життя.
– Я народився і виріс на чарівному Поділлі, у селі Немирівка Старокостянтинівського району. Батько – Василь Харитонович вже, на жаль, покійний, був агрономом. Однак у селі
його знали і як талановитого музиканта. Не маючи жодної музичної освіти, він прекрасно грав на трубі і його обов’язково
запрошували на будь-яке сільське свято. Мама – Анастасія
Тарасівна – вчителька молодших класів. Вона мала чудовий
голос і знала безліч українських народних пісень —прожила
довге життя і минулого року відійшла в інший світ. Мама мене
постійно повчала, що я маю співати. Я навчався гри на баяні в музичній школі у місті Хмельницькому, їздив туди аж за
тридцять кілометрів. Саме мої батьки подарували мені любов
до творчості.
У цьому сенсі маю пригадати й дядька Олексія, нашого баяніста-односельця, який супроводжував виступи місцевих співаків у клубі. Добре пам’ятаю, як я вперше виступав перед рідною
аудиторією з піснею «Ой, чий то кінь стоїть». Від хвилювання
забув усі слова після першого куплету. Довелося викручуватись, повторюючи «сподобалась мені тая дівчинонька, і тая ді-
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– Проте є ролі у кіно, є прямі ефіри на телебаченні…
– Там теж живе спілкування з людьми і драйв від того,
що це прямий ефір. Мені це дає життєву наснагу. Хоча відповідальність і навантаження досить великі. Наприклад, мені
як ведучому телепрограми (йдеться про передачу «Лото Забава» на каналі 1+1, яка транслюється у недільному ранковому ефірі – прим. ред.), не тільки треба знати текст, а й бути
готовим до несподіванок і експромтів. Формат програми передбачає живе спілкування з людьми у студії та телефоном.
Необхідно бути готовим ставити запитання та відповідати
телеглядачам. Додам, що як ведучий вчу лише 30 відсотків
тексту. Все решта – імпровізація.
Наприклад, дуже зворушливою була ситуація, коли жінка
виграла більше мільйона гривень і на всю країну сказала, що
витратить гроші винятково на лікування чоловіка. В іншому
випадку молодий хлопець зірвавши джек-пот, у прямому ефірі зробив пропозицію дівчині, яка була у студії як глядач. Він
став на коліно, дуже красиво сказав, вона заплакала і... погодилась. От таким несподіваним буває прямий ефір!
А відновлюю психологічні сили у колі сім’ї. Вона у мене
дружня. Дружина Олена – театральний критик. Ми познайомилися ще під час навчання в інституті. Зустрічалися, одружилися, у нас народився син. Після школи Богдан закінчив

вчинонька, і тая дівчинонька…», ніби звертаючись до місцевих
дівчат. Я робив це так емоційно, що навіть ніхто й не помітив –
адже забув текст і повторював ті самі слова (сміється)!

– А перші «університети» пам’ятаєте?

– У цьому сенсі хочу розповісти одну історію з дитинства.
Напередодні Нового року в нашому клубі мав відбутися концерт. Панувала святкова атмосфера, стояла прикрашена ялинка, на якій виблискували іграшки, а вата на гілках була ніби
справжній сніг. Під час дійства на сцені мали виступати діти.
Серед них був і я. Кожному з нас обіцяли вручити святковий
подарунок – пластмасового лебедя. От виступив один, йому
аплодують і з мішка Діда Мороза дістають цю іграшку. Виступив інший – теж отримав новорічний подарунок. Так склалось,
що я вийшов на сцену останнім. Співав, на власне переконання, дуже добре, отримав схвальні відгуки від односельців,
мені аплодували. І ось ведучий концерту нарешті потягнувся
до мішка і… витягнув звичайний олівець! Моєму обуренню не
було меж! Я його кинув на підлогу, заплакав і сказав, що хочу
лебедя! З того часу і чекаю свого лебедя (сміється). От така
була «університетська наука»!
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донників. Виступали також у госпіталях Дніпра й Ірпеня. Творча концертна бригада «франківців» виїжджала і в зону проведення антитерористичної операції:
Слов’янськ, Артемівськ, Краматорськ, Красногорівка,
Торецьк. Всебічну підтримку нашим воїнам будемо
надавати й надалі!
– Які враження склались у акторського колективу
від прифронтових міст?
– Наведу один факт, після якого кожен з виїзної
бригади зрозумів, де ми перебуваємо. В одному з
містечок нас поселили в гуртожитку, де всі вікна були
хрест-навхрест заліплені стрічкою. Так, саме таким
методом, як нам показують у фільмах про війну. От
тоді ми, актори, одразу зрозуміли, що приїхали у прифронтове місто, де витає дух війни. І хоча на вулицях немає страху чи паніки, звертаєш особливу увагу
на різні попереджувальні плакати. Наприклад, мені
запам’ятався один, який нагадував про небезпеку у
разі виявлення невідомих предметів з категоричною
забороною брати їх у руки.
Або інший приклад. Після виступу у ще одному
містечку на сході країни нас запросили на обід у
місцеву бібліотеку. Її працівниці, чудові життєрадісні
жіночки, пригощали нас дуже смачним українським
кулешем і розповідали, як у дах їхнього закладу під
час обстрілу влучив снаряд і... не розірвався. При
чому розповідали вони про це зі справжнім почуттям
гумору. Люди намагаються шукати хоча б якийсь позитив навіть у таких випадках.

соціологічний факультет університету імені Тараса Шевченка, потім – магістратуру в університеті ім. Михайла
Драгоманова. На другому курсі навчання почав писати
твори, і його так захопило, що зайнявся цим професійно.
Зараз у Богдана вже вийшла книга «На гребні скорпіона», роман «Грайлива оптика», філософська п’єса «Міністерство майбутнього». Цю роботу під сценічною назвою «Душа в засніженій фаті» поставив київський театр
«Браво». Друга його п’єса – «Кафе «Республіка» також має
щасливу сценічну долю. Вже майже рік вона з успіхом йде
в театрі «Браво». Крім того, ми часто гастролюємо із цією
виставою містами України і скрізь глядач дарує виставі,
а значить і автору, режисеру й акторам, гарячі оплески.
Між іншим, одну з ролей у цій виставі виконую я. Богдан
спеціально виписав окрему роль для батька. І я йому дуже
вдячний! А минулого року у Полтавському академічному
театрі ім. М. Гоголя відбулася прем'єра його третьої п'єсикомедії «Президент вибирає». Ця вистава з успіхом іде на
сцені цього театру.
– Подейкують, що Ви – фартова людина і завдяки Вам
хтось виграв велику суму грошей?
– Взагалі, я людина не запальна і доволі спокійно
ставлюся до різного роду лотерей або азартних ігор. З іншого боку, постійно граю у рідне «Лото Забава». Щоправда, максимальний виграш за весь час склав трохи більше
двохсот гривень.
Утім, одного разу у перукарні до мене звернулася жінка з проханням підписати лотерейний білет. Я це зробив,
а потім дізнався, що вона виграла 255 тисяч гривень. Ця
жінка через знайомих отримала мій номер телефону, подзвонила та подякувала за «легку» руку, а під час наступної зустрічі попросила підписати вже з десяток білетів. Я
це зробив. Проте більше дзвінків не було.
– Поговорімо ще про театр. Як відомо, для Вас особливою є головна роль у виставі «Шельменко-денщик».
Цей спектакль має глибокі історичні корені саме у театрі
Франка. В чому секрет довголіття цієї комедії?
– Роль Шельменка, дійсно, стала для мене рідною,
адже граю її вже понад вісімнадцять років. Ця постановка, режисером якої є Петро Ільченко, залишається візитівкою нашого театру вже не одне десятиліття і має власну
історію. Наприклад, з цією комедією творчі бригади виїжджали на передову ще під час Другої світової війни.
У фронтовому репертуарі вона була своєрідним рекордсменом. До речі, днями театр святкуватиме своєрідний
ювілей — 250-й показ на сцені комедії.
Історія вистави продовжується і в наші дні. Возили ми
її на схід держави – до наших хлопців на передову. З одного боку, цю комедію дуже гарно сприймає глядач, гра
акторів легка, фінал суто позитивний. З іншого, як не дивно, вона особливо зрозуміла людям у погонах. Головний
герой комедії під час дійства вимушений знаходити вихід
з різноманітних життєвих ситуацій і, завдяки особистим
рисам характеру, обходить гострі кути, оминає проблеми і
досягає результату. Думаю, що кожен військовий, який пе-
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ребуває на передовій, трохи зіставляє себе з головним
героєм вистави: намагається дати відповіді на багато
запитань, думає, як вижити та повернутися додому.
Окремо хочу сказати про атмосферу, яка панувала у залі під час вистав у зоні АТО, в містах Сватове і
Кремінна. Розпочинати було дуже важко, адже погляди
у військових зосереджені, суворі, в них читається напруження. Згодом, вже під час дійства, ти відчуваєш,
як змінюється настрій глядача. З’являються посмішки,
погляди стають більш відкритими, починають лунати
оплески. І коли акторську трупу після завершення вистави викликають кілька разів на сцену і аплодують –
це найкраща нагорода. А за кулісами хлопці-військові
підходили з проханням сфотографуватися з акторами.
Ніхто не відмовляв, але ми казали, що це вони знаменитості та справжні герої, адже захищають рідну землю
від ворога.
– Театр ім. Івана Франка має тверду позицію щодо
подій на сході України та всебічно підтримує наших захисників.
– Так, і про це потрібно сказати окремо. Колектив
вирішив, що кожен воїн АТО може приходити на будьяку виставу і вхід для нього – вільний. Незважаючи на
аншлаги, ми завжди знайдемо місце і посадимо у залі
захисника країни, щоб він зміг відпочити та подивитися виставу. Час від часу ми граємо спектаклі, збір від
яких театр передає на потреби підрозділів, що беруть
участь у антитерористичній операції. Для дітей біженців і вимушених переселенців періодично проводимо
дитячі вистави, запрошуємо дітлахів до нас. Колектив
театру створив виїзну концертну бригаду, що виступає у
військових госпіталях. Я також виступаю у цій бригаді.
Ми давали, і не раз, концерти у Головному військовому
клінічному госпіталі у Києві, Центральному госпіталі
Міністерства внутрішніх справ, побували і в прикор-
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– Багато розмов ведеться про українське кіно та
вихід цієї важливої індустрії з кризи. Ви знаєте цю
кухню зсередини. Яке Ваше бачення майбутнього нашого кіно?
– За останні кілька років для розвитку кіноіндустрії
зроблено чимало. На мою думку, цей шлях ще не подолано, і держава повинна давати більше преференцій бізнесу щодо вкладання коштів у виробництво
вітчизняного кіно.
Зараз у вітчизняному кінопросторі склалася унікальна ситуація. Агресивний російський продукт заборонено, і цю нішу необхідно оперативно заповнювати
вітчизняним продюсерам, режисерам, а також акторам.
Якщо зможемо подолати багато складностей то, я впевнений, українське кіно заговорить на повний голос!
Озирніться на декілька років назад. Росіяни приїжджали до нас знімати своє кіно на наших майданчиках
зі своїми акторами на перших ролях. А українським
артистам давали зніматися лише в епізодах за значно нижчу платню. До речі, і сьогодні, використовуючи
будь-які шпарини, вони намагаються протягнути на
українську землю своє кіновиробництво. Це все одно
що під час Другої світової війни тут намагалися б знімати фільми німецькі режисери про Третій рейх! Нонсенс! Тому держава повинна зробити впевнені кроки
назустріч молодим талановитим українським режисерам, сценаристам, акторам. І водночас унеможливити
будь-які спроби насаджувати ідеї «русского мира» через кіно, телебачення й театр!
– Ви згадували, що виступали перед прикордонною аудиторією з власним моноспектаклем. Розкажіть читачам про цю задумку.
– Спочатку була ідея. Народилася вона свого часу у
Богдана Сильвестровича Ступки. Він запропонував колективу театру створити виставу, у якій звучав би український класичний романс. Думка нашого художнього
керівника нам усім сподобалася, тож режисер поїхав
збирати по крихтах матеріал. Ми ще за життя Богдана Сильвестровича створили спектакль, який ішов на
сцені два роки. У ньому я грав головну роль – начальника вокзалу. Саме там відбувається основне дійство.
Під час вистави глядач бачить довгоочікувані зустрічі,
вимушені розлуки, палку любов, зради, сварки, примирення. І все це під акомпанемент живої музики!
Було дуже гармонійно. Цей задум мене як співаючого актора не полишав дуже довго.
Одного разу доля звела мене з Геннадієм Синьооком, художнім керівником Академічного ансамблю
пісні і танцю Державної прикордонної служби України.
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Ми поверталися з ним після великого спільного концерту у Приморську на честь Дня Незалежності. Багато спілкувалися, і я поділився з ним цією мрією. На додаток
сказав, що хочу зробити подібний моноспектакль.
Геннадій Іванович дуже спокійно відповів, що чекає
від мене ноти з українськими романсами, які є у моєму
репертуарі. Наступного дня, після повернення до Києва, я переслав ноти художньому керівникові ансамблю
прикордонників. Відверто кажучи, і забув про це. І тут
несподіваний дзвінок: телефонує Синьоок із запрошенням на репетицію. Я був настільки приємно здивований!
Потім було по дві репетиції на тиждень протягом
усього літа. Гарно попрацювали! І в листопаді позаминулого року під час святкування дня заснування прикордонного госпіталю ми винесли спільну роботу на
загал. Приємно було отримати оплески та позитивні
відгуки від аудиторії. Протягом 2017-го року ми дали
чимало концертів по всій Україні. Я дуже задоволений
від такої можливості грати та співати на сцені, коли
тобі ще й акомпанує естрадно-симфонічний оркестр!
– Ви багато подорожуєте, зокрема й за кордоном.
Чи змінилися прикордонники за цей період?
– Мені є з чим порівнювати, адже їздив за кордон
на гастролі ще за часів СРСР. Бачу зміни на краще.
Скоротився час перевірки на кордоні. Прикордонники стали більш привітними, посміхаються, спілкуються невимушено, розмовляють українською мовою.
З ними приємно поговорити. Є у мене досвід роботи
у прикордонному підрозділі. Свого часу брав участь у
великому концерті в академії, що у Хмельницьку. Ще
тоді я відзначив ввічливість та вишколеність майбутніх
охоронців кордону.
– Що б Ви хотіли побажати охоронцям українських рубежів?
– Дуже хочу сказати: «Тримайтеся хлопці!
Вам неймовірно важко, адже перебуваєте у
постійному напруженні. Хочу побажати прикордонникам здоров’я, щоб на них чекали вдома, а вони обов’язково повернулися у сім’ї з перемогою!».
А далі буде мир! Я вірю, що всі наші випробування – не просто так. Недаремно загинула на Майдані Небесна сотня, немарно гинуть наші хлопці на
війні, що йде на сході. Господь все бачить, і всі наші
зусилля обов’язково переростуть у якість. Я вірю, що
все буде добре! І цією вірою хочу поділитися з прикордонниками!
Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ
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