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12-13 квітня в Києві проходив
11-й Київський Безпековий Форум.
Серед цьогорічних учасників заходу найвище керівництво нашої
держави, прем’єр-міністри Литви, Молдови, нинішні та колишні
керівники Міністерств оборони
країн ЄС, США, Грузії, представники Європейських парламентів,
дипломати Сполучених Штатів,
Великої Британії, Німеччини, провідні безпекові експерти з Вашингтона, Брюсселя та Парижа.
Загалом до зібрання долучилося
понад 600 експертів, політиків,
дипломатів, урядовців, з яких
більше ста закордонних гостей із
двадцяти країн світу.
Форум залишається незалежним
майданчиком для обговорення
стратегічного бачення щодо вирішення глобальних проблем безпеки, посилення співробітництва
та налагодження діалогу між Європейським Союзом і Чорноморським регіоном у сфері безпеки,
а також впливу на формування
політики в Україні. З огляду на
значимість політичного курсу та
перспектив ми публікуємо повний
текст виступу Президента України.

МОТИВАЦІЯ

Шановні панове Прем'єр-міністри!
Шановні і дорогі іноземні гості!
Шановні пані та панове!

ДО МИРУ
4

Для мене велика приємність і велика честь відкрити 11-й Київський Безпековий Форум.
Дякую всім друзям України за те, що сьогодні ви з нами в
цій залі. У цей непростий для України час я сприймаю вашу
присутність тут як прояв підтримки України та солідарності з
Україною.
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Дякую Вам, Арсенію, та усій команді за цю важливу ініціативу.
Цей форум є визнаною у світі українською платформою для
обговорення широкого спектру актуальних глобальних і регіональних безпекових питань.
Цього року він відбувається в особливо тривожний час. Світ
стоїть на порозі прийняття ключовими гравцями глобальної політики доленосних рішень, які мали б повернути відчуття реальності декому, хто це відчуття реальності втратив.
Ми з вами не зможемо оминути увагою під час наших дискусій драматичні події навколо Сирії, які розгортаються практично
зараз на наших очах в режимі реального часу.
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Всі ми сподіваємося, що вдасться уникнути найгіршого сценарію. Однак водночас ми розуміємо, що терпіння цивілізованого
світу не безмежне, і всі, хто стоїть за злочинами проти людяності
у цій багатостраждальній країні, нарешті мають понести відповідальність.
І хто стоїть за цим – весь світ, включаючи нас з вами, дуже
добре знає.
Росія не просто продовжує глумитися з міжнародного права,
загальноприйнятих принципів міжнародних відносин, демократичних цінностей, не поважаючи навіть Божих заповідей в ці
святкові Великодні дні. Росія підбурює і скеровує такий собі міжнародний клуб диктаторів, який, як клуб божевільних самогубців,
вирішив кинути виклик всьому цивілізованому світу.
І якщо раніше дехто волів сприймати поведінку Кремля просто як пустощі розбещеного підлітка, то зараз нарешті настав час
ставитися до цієї поведінки як до серйозних злочинів, які вимагають рішучої, широкої і добре скоординованої реакції.
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Ми зараз можемо констатувати, що світ опинився на краю
надзвичайно небезпечної прірви. І наша з вами доля світу залежить від того, наскільки адекватними ситуації будуть наші дії.
Саме цьому ми присвятили чимало уваги під час зустрічі з Канцлером Ангелою Меркель у Берліні. І саме про це я вчора говорив
з Прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. І ця тема згодом, безумовно, буде на порядку денному зустрічі в німецькому
Аахені.
Дорогі друзі!
Я хотів би процитувати слова відомого політика: «Давайте не
обманюватися – сьогодні ми у розпалі холодної війни. Наших
ворогів можна знайти за кордоном та вдома. Давайте ніколи не
забувати цього: наша невпевненість – це сутність їхнього успіху» .
Це сказав не Черчіль, коли оголошував факт «холодної війни».
Це сказав Бернард Барух, відомий американський політичний
діяч середини ХХ століття. Ці слова були виголошені понад 70
років тому, але вони стосуються і дня сьогоднішнього. Бернард
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Барух першим наважився сформулювати це офіційно і відкрив
очі цивілізованому світу на те, що ніхто не готовий був прийняти
як реальність очевидний факт – холодну війну.
Сьогодні часто доводиться читати пророцтва експертів
про те, що ми нібито стоїмо на порозі нової холодної війни.
Хотів би вас розчарувати. Вона уже триває. І досить давно.
Холодна війна в її гібридній редакції Кремлівського приготування. Ця війна вже перетнула наш з вами поріг, ця війна
увійшла до наших домівок – у наше життя, у наші мережі, у
наші електронні скриньки. Нам треба об’єднатися, щоб ефективно протидіяти і захистити державу в цій війні. І доповідь
Цукерберга (Марк Цукерберг, засновник соціальної мережі
Facebook – ред.) в американському Конгресі є яскравим підтвердженням цього.
Якщо ми будемо невпевненими, то наша невпевненість буде
живити апетити наших ворогів. Немає жодного сумніву – ми маємо пробудитися і протистояти цьому злу.
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Минуло чотири роки з того часу як Росія розпочала агресію
проти України. За ці чотири роки світ став свідком небачених
досі і незбагненних для нормальної людини злочинів Кремля – і
на Донбасі, і в незаконно анексованому Криму проти кримських
татар і проти українців.
Проте і через чотири роки багато хто продовжує заспокоювати себе, стверджуючи, що ця боротьба – це не є його боротьба.
Дозвольте мені сказати, що це абсолютно не так. Ще чотири
роки тому більшість, можна сказати, абсолютно усі боялися навіть вимовити слова «російська агресія». Я з цим зіштовхнуся на
багатьох міжнародних конференціях і форумах. Сором’язливо
називали це «конфлікт на сході» або «внутрішній конфлікт».
Нарешті сьогодні усі збагнули і зрозуміли – це не так!
Ця боротьба стосується нас усіх!
Це боротьба всіх тих, хто хоче жити в світі, що ґрунтується на
правилах і цінностях.
Це боротьба для всіх, хто не вважає, що війна є одним зі способів діалогу.
Ми щойно зустрічалися з Прем’єр-міністром Литви, який розповів вражаючі факти своєї зустрічі в Авдіївці з українськими солдатами та місцевими мешканцями, як це важко уявити всередині
Європи в ХХІ столітті.
Наша спільна позиція, що такий підхід, який демонструє Росія,
є абсолютно чужим для цивілізованого світу. Проте, на жаль, проблема в тому, що такий підхід продовжують сповідувати кремлівські стратеги.
В Москві не збираються приховувати, що хочуть перемогти в
розв’язаній нею війні, і при цьому не будуть себе обмежувати ані
методами, ані засобами. І черговим підтвердженням цього є хімічна атака у Солсбері, яка стала для багатьох холодним душем.
Вперше за багато десятиліть Росія цинічно і показово застосувала хімічну зброю в країні Західної Європи. Так само цинічно
і показово вона бреше про це з найвищих трибун міжнародних
організацій. Так само як брехала, ховаючись за гаслом «их там
нет» під час російської військової агресії і присутності солдатів та
офіцерів російської регулярної армії на сході моєї держави.
Можливо, російська брехня комусь відкрила очі і когось здивувала, але точно не нас. За останні чотири роки ми вже звикли до
цього – якщо до цього взагалі можна звикнути.
Я закликаю вас – давайте не обманюватися Кремлем та його
отруйною пропагандою. Тривалий час Кремль підживлював маргінальні, радикальні сили, навіть тих, хто називає себе патріотичними силами всередині України і за її межами, політиків-євроскептиків та популістів всіх мастей.
Він культивував альтернативний порядок денний з альтернативними цінностями для Європи під час кожної виборчої кампанії
в кожній європейський країні.
Він відривав частини суверенних націй, як він намагається робити в Україні, Грузії, Молдові, щоб скомпрометувати і контролювати нашу незалежність та вибір, який ми робимо і вже зробили
вибір повернення українців до родини європейських народів.
Кремль вибудовував мережу впливу всередині наших країн та
суспільств, які були готові активуватися у необхідний момент та
створити вікно можливостей для Росії.
Однак хочу наголосити, що попри спроби Росії втручатися у
вибори по всьому світу, приклади Сполучених Штатів, Німеччини,
Франції, Нідерландів та багатьох інших європейських країн продемонстрували, що російський вплив при ефективній роботі має
свої межі. Там перемогли європейські цінності.
Це також показало, що кремлівські мережі впливу – це, по суті,
картковий будинок, який швидко розвалиться, якщо зустрінеться
зі скоординованою і потужною відповіддю.
Я переконаний, що «Ахіллесовою п’ятою» Росії є саме її агресія
проти України. Ні Кремль, ні Путін, безумовно, не очікували такого
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результату. Шлях до перемоги в цій війні проти московського агресора пролягає через нашу перемогу в Україні.
Дорогі друзі!
Що ж нам з вами потрібно для цієї перемоги? Перш за все, це
наша єдність та солідарність. Будучи єдиними, ми з вами залишаємося сильними. Це було підтверджено політикою невизнання
незаконної анексії Криму в світі. Це було доведено нашим узгодженим підходом щодо ретельного і незалежного розслідування
трагедії МН-17 – терористичної атаки, яку здійснила РФ і керовані
нею бойовики.
Нарешті, це було продемонстровано нашою солідарною відповіддю на спробу отруєння Скрипаля в Солсбері. Цієї відповіді
Кремль, безумовно, не очікував.
По-друге, непорушний та об’єднаний трансатлантичний фронт
санкцій.
Я вітаю потужний та рішучий крок Сполучених Штатів проти
кремлівської верхівки та її оточення.
Лише за декілька днів кремлівське оточення втратило десятки
мільярдів, і ціна зростає кожного дня. Чому це так важливо? Бо
ці гроші ніколи не будуть витрачені на смертоносні ракети, кулі
чи навіть на отруйну російську пропаганду проти цивілізованого
світу. Не лише проти України.
Однак щоб змінити поведінку Росії, ми маємо забезпечити
максимальний ефект від санкцій. Це стане можливим лише тоді,
коли і Європейський Союз наслідуватиме приклад США і синхронізує з ними свої санкції, особливо у фінансовій сфері.
Що стосується України, то я вже звернувся до відповідних відомств, до Уряду, щоб були внесені пропозиції, а Рада національної безпеки та оборони підготувала відповідний пакет обмежувальних заходів.
По-третє, допомога у наданні оборонної летальної зброї Україні.
Я вдячний США, Канаді, Великій Британії, Литві та іншим країнам за лідерство у цьому питанні. До нас ще навіть не надійшла
зброя, а російські танкісти відмовляються виводити свої танки,
почувши, що вона може бути у нас на озброєнні. І ця летальна
зброя рятує життя українських воїнів та цивільних. Це надзвичайно важливо.
Ваша допомога – це потужний стримуючий фактор для Росії.
Впевнений, що вона має бути розширена.
По-четверте, це збереження логіки Мінського процесу.
Хоча Росія і виступає стороною цих домовленостей, вона постійно чинить опір цьому процесу. І пояснення дуже просте: коли
я вів переговори про мінський план, я мав на увазі план встановлення миру.
Натомість російська сторона не хоче миру і ніколи не вірила в
нього, не вірила в те, що Мінськ зможе спрацювати. І дуже важливо
для всіх зрозуміти, що шлях до імплементації Мінських домовленостей зараз пролягає через розгортання справжньої повноцінної
миротворчої операції ООН на окупованому Донбасі відповідно до
рішення Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Ця миротворча місія має охопити всю окуповану територію,
включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.
Я не маю жодного сумніву, що щойно ми встановимо контроль
над кордоном, мир негайно повернеться на цю землю за лічені
тижні. І саме цього боїться Росія.
По-п’яте, це зміцнення стійкості проти російських гібридних загроз. Ми повинні переосмислити наші підходи до гібридної безпеки, до фейкових новин і пропаганди. Це ті сфери, в яких російський потенціал є надзвичайно значним, набагато більшим ніж в
Україні, Сполучених Штатах Америки, у Канаді, Франції, Німеччині.
Ще раз хотів би сказати, що свідчення Марка Цукерберга в
Конгресі США виявили, наскільки вразливі наші суспільства перед

8

обличчям тривалого потоку фейкових новин, які ще й підсилюються соціальними платформами.
Наголошую, що цифрова ера вимагає від нас взяти на озброєння нові й ефективні законодавчі запобіжники заради захисту
досягнень вільного вибору наших суспільств, водночас забезпечивши делікатний баланс між демократичними свободами та вимогами кібербезпеки.
Недарма навіть у таких розвинених демократіях, як Німеччина
і Франція, або впроваджено, або зараз впроваджують зміни до
законодавства такого типу.
Це маємо зробити й ми.
Аналогічний рецепт світ має запропонувати для протидії російському втручанню у будь-які вибори. В тому числі, російському
втручанню в українські вибори. У найближчі два роки у західних країнах відбудеться близько двадцяти виборчих кампаній.
Наприклад, вибори до Європейського Парламенту, які матимуть
вплив на майбутній склад Європейської Комісії. Або президентські та парламентські вибори в Молдові, Литві, в Україні. Тому
очевидною є потреба у виробленні механізму взаємодії з метою
забезпечення доброчесності виборів, запобігання сторонньому
втручанню та захисту вільного демократичного вибору.
По-шосте, зараз є час для стратегічних рішень щодо визначення східноєвропейських кордонів Європейського Союзу та НАТО.
Наголошую, що кращої нагоди не буде. Україна, Молдова та Грузія
належать до Західного альянсу та мають бути його частиною. Це
наш порядок денний для наступних зустрічей на рівні НАТО та ЄС.
І щодо НАТО – ми будемо наполягати на Програмі посилених
можливостей для України та Плані дій щодо членства.
Щодо ЄС – ми будемо поступово просувати всеохоплюючу
секторальну інтеграцію паралельно з Угодою про асоціацію. Я
маю на увазі Єдиний цифровий ринок, Енергетичний союз, асоціацію з Шенгенською зоною, так зване Східне партнерство і
нові амбіційні цілі та завдання для тих країн, включаючи Україну,
Молдову і Грузію, які визначили свій шлях. Не просто керівництво, а народ визначив цей шлях і демонструє потужну підтримку цього вектора.
Хотів би окремо подякувати нашим литовським друзям за
вчасну ініціативу щодо Плану Маршала для України. Тримайтеся.
Нехай вас ніхто не зіб’є, ми з вами, ми вистоїмо, ми переможемо.
І останнє last but not least– «no business as usual» з Росією.
Саме час для переосмислення юридичних засад наших відносин
з Москвою.
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Російська сторона не хоче миру і ніколи не вірила в нього, не вірила
в те, що Мінськ зможе спрацювати. І дуже важливо для всіх зрозуміти,
що шлях до імплементації Мінських домовленостей зараз пролягає через
розгортання миротворчої операції ООН на окупованому Донбасі.
Першим кроком на цьому шляху стала підтримка моєї ініціативи та нещодавнє прийняття Верховною Радою Закону про реінтеграцію Донбасу. Надзвичайно важливий Закон – в ньому на
законодавчому рівні підтверджено факт вчинення Російською
Федерацією збройної агресії проти України та суверенне право
України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Незважаючи на всі наші зусилля, як і зусилля міжнародного
співтовариства, агресія Росії проти України триває й досі, триває
і зараз. І Україна платить найбільшу ціну – життя своїх героїв,
вбитих і поранених українських солдатів, офіцерів та цивільних.
В цих умовах наступним кроком буде внесення мною до українського Парламенту проекту Закону про негайне одностороннє
припинення дії окремих положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією у частині, в якій
дія цього Договору не сумісна з національними інтересами держави та реалізацією нашого українського права на самооборону.
Хочу наголосити, що така можливість дається нам міжнародним правом.
Вже ніхто не сперечається з тим, що через відмову Кремля
припинити агресію проти України окремі статті базового договору з Росією стали одіозними анахронізмами. Йдеться, зокрема,
про статті щодо стратегічного партнерства між Україною та РФ
або про положення про двосторонню співпрацю в сфері військового та військово-технічного співробітництва, або співпраця з
РФ для забезпечення державної безпеки України. Проте чому – я
хочу звернути вашу увагу – не можна скасовувати цей договір і
ми лише призупиняємо дію окремих статей? Тому що для України
є важливими положення, в яких сторони, я цитую: «поважають
територіальну цілісність одна одної, сторони підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів». Хочу підкреслити, що
відповідно до норм міжнародного права ці положення договору
залишаються чинними, незалежно від майбутнього анулювання
Радою його окремих положень.
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З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом
СНД та відмову цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з Урядом підготували пропозиції щодо
офіційного припинення нашої участі у статутних органах СНД.
Рівно як й остаточного закриття українського представництва
при відповідних інституціях у Мінську. Водночас має бути інвентаризована вся договірно-правова база, укладена Україною в
рамках СНД, на предмет відповідності національним інтересам
держави. Користуючись нагодою, закликаю і наших іноземних
партнерів переглянути договірні зобов’язання з РФ, передусім
на предмет чутливих сфер співпраці.
Дорогі друзі!
Ми наблизилися до критичного моменту і здатні забезпечити
дуже потужну мотивацію РФ до миру. Наша спільна і жорстка позиція щодо Росії вже приносить результати.
Якщо ми і далі триматимемо цю лінію – ми повернемо і Донбас, і Крим, і при цьому збережемо життя українських військовослужбовців.
Якщо ми і далі триматимемося цих підходів – ми забезпечимо
довготривалий мир та стабільність в Європі.
Якщо ми вистоїмо – ми вбережемо світ від кремлівської гібридної війни, яка, на жаль, у будь-який момент може перетворитися на гарячу війну. Я хочу вам сказати, що на сході України
немає ніякого замороженого конфлікту. У нас є військова агресія
РФ проти суверенної, вільної і незалежної держави, де Україна
боронить не лише свою територіальну цілісність і свій суверенітет, вона боронить свободу і демократію всієї Європи і всього
світу.
Дякую вам за підтримку, за вашу увагу.
Слава Україні!
www.president.gov.ua
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В

ідповідно до української військової традиції, професійні свята силових структур національної безпеки мають ілюструвати історію їх
становлення у вирі збройної боротьби за
державність. Звісно ж, постає закономірне
питання, чи варто відзначати свято держави
агресора – 28 травня – як День прикордонника України. Адже цього дня у 1918 році
Голова Ради Народних Комісарів РСФРР
Володимир Ленін підписав декрет «Про
створення прикордонної охорони РСФРР».
Отже, сам декрет був законодавчим актом
іншої держави – Російської Федерації. Параграф другий цього документа вказував:
«На Пограничную охрану возлагается защита пограничных интересов Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики». У параграфі сьомому
зазначалося: «В Пограничную охрану на
службу принимаются граждане Российской
Федеративной Советской Республики по
вольному найму на тех же основаниях, какие установлены для приёма в Красную Армию». Таким чином, України цей документ
не стосується. На час його підписання Українська Народна Республіка перебувала у
стані неоголошеної війни з більшовицькою
Росією. Директивою Вищої військової ради
від 5 березня 1918 року було створено
так звану завісу, що складалася з окремих
загонів Червоної Армії, призначених для
оборони демаркаційної лінії, що була встановлена після підписання Брестського миру.

Козак Окремого Кордонного корпусу, Могилів-Подільський, осінь 1919 р.
Художник Б.Піргач. З книжки Я.Тинченка «1919 рік. Дієва армія УНР»

НОВА ДАТА
3 0 К В ІТ Н Я 2 0 1 8 Р О КУ

В умовах гібридної війни та інформаційного протистояння агресору в нашій державі
відбувається перегляд військово-історичних дат. Це безпосередньо стосується і Дня
прикордонника України. Адже це не лише цифра у календарі, коли охоронці рубежів
приймають вітання і відзнаки. Символічно ця дата має ілюструвати історичний шлях
розвитку вітчизняного прикордонного відомства.
Нову дату професійного свята прикордонників обрали в рамках розробки українського
військово-історичного календаря зі святами національного патріотичного напрямку.
Головним чинником вибору саме цієї дати стала необхідність відродження у народній
пам’яті традицій державності, символом яких завжди був і залишається Кордон.
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Скоропадський з міністрами

30 КВІТНЯ 2018 РОКУ МОЖЕ СТАТИ НОВИМ ВІДЛІКОМ
ВШАНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ КОРДОНУ,
ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ ДЕРЖАВНІ РУБЕЖІ В НАШІ ДНІ.

Крім того, ще 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада прийняла Четвертий
Універсал, що проголошував Українську Народну Республіку самостійною та незалежною державою.
Протягом 1918 року державні кордони Української Народної Республіки були
визнані міжнародними угодами з усіма
сусідніми країнами, а також державними
утвореннями, що виникли на тлі розпаду
Російської імперії: Австро-Угорщиною, Румунією, Польщею, Білоруською Народною
Республікою, Великим Військом Донським,
Кубанською Народною Республікою.
Кордоном з радянською Росією було визнано так звану «нейтральну зону» по лінії

Сураж–Унеча–Стародуб–Новгород-Сіверський–Глухів–Рильськ–Колонтаївка–Суджа–Беленіхіно–Куп'янськ. В її межах встановлено кордонні пункти на станціях Орша,
Клинці, Хутір-Михайлівський, Кореневе,
Гостинцеве та Валуйки. За основу державної території України умовно були прийняті
межі розселення етнічних українців. Питання про державний кордон з Росією так і не
було вирішене.
20 березня 1918 року на засіданні уряду
Української Народної Республіки було ухвалене рішення про створення Окремого корпусу кордонної охорони, а його командувачем призначено полковника Володимира
Желіховського. 23 березня схвалено статут
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корпусу з підпорядкуванням Міністерству
фінансів. Головними завданнями кордонної охорони визначалися: протидія економічній контрабанді; недопущення провозу зброї та боєприпасів; недопущення
проникнення на територію новоствореної
держави небезпечного антиукраїнського
політичного та кримінального елементів.
Варто зауважити, що дату нового професійного свята українських прикордонників має визначати чітке уявлення щодо
формування державних кордонів України у
період національної визвольної боротьби
1917–1921 років. Основою цих уявлень
про встановлення та демаркацію кордонів
Української Народної Республіки з Росією
можуть стати операції українських військ у
квітні 1918 року з визволення Донбасу та
Криму під час Першої українсько-більшовицької війни.
У бойових діях визначну роль відіграли
війська Запорізького корпусу. З його складу

свято

І саме 1918 рік знаменний важливими здобутками Окремого корпусу кордонної охорони, а тому можна
провести деякі паралелі із сьогоденням. Зокрема, корпус набув чіткої організації з військовою компонентою:
бригада – відділ – загін – вартарка
(застава). Правоохоронна складова
була основою його діяльності, але особовий склад залишався військовослужбовцями та мав військові звання. У складних
політичних умовах керівництву корпусу вдалося організувати систему прикордонного
контролю на прикордонних залізничних
станціях, шляхом здійснення перевірки документів та огляду транспортних засобів.

ПРОТЯГОМ 1918 РОКУ ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ УКРАЇНСЬКОЇ
НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ БУЛИ ВИЗНАНІ МІЖНАРОДНИМИ
УГОДАМИ З УСІМА СУСІДНІМИ КРАЇНАМИ, А ТАКОЖ
ДЕРЖАВНИМИ УТВОРЕННЯМИ, ЩО ВИНИКЛИ НА ТЛІ
РОЗПАДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ.
було виділено дві окремі групи військ. Одна –
на правах дивізії під командуванням полковника Петра Болбочана із окремим стратегічним завданням вийти до Перекопу, а далі – на
Севастополь, та взяти під контроль Крим. Інша
група військ Запорізького корпусу під командуванням генерал-майора Зураба Натієва
вирушила у напрямку Лозова – Слов’янськ з
метою визволення від більшовиків українського Донбасу.
15 квітня 2018 року окрема Слов’янська
група військ Запорізького корпусу під командуванням генерал-майора Володимира
Сікевича у складі Гайдамацького коша Слобідської України, двох піхотних, гарматного
та інженерного полків, звільнили населені
пункти Слов’янськ, Барвінкове, Бахмут, Микитівку та залізничну станцію Колпакове.
Станом на 30 квітня 2018 року українські війська вийшли на кордон з більшовицькою Росією та Великим Військом Донським, де встановили українські державні
символи. Це була справжня перемога України як держави та її війська.
Таким чином, відповідно до української
мілітарної традиції, саме дату 30 квітня
можна запровадити як професійне свято –
День прикордонника України.
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Запроваджено систему перевірки паспортних
та інших документів, що посвідчували особу
та надавали право на перетинання державного кордону Української Держави (Обіжник
«Про порядок пропуску через кордон пасажирів» (№ 633) від 27 травня 1918 року).
Варто зауважити, що сто років тому прикордонники Окремого корпусу кордонної
охорони доклали чимало зусиль для захисту
економічної безпеки держави. Проте складні
зовнішньополітичні умови, в яких відбувалося
народження української держави, негативно
впливали на ефективність служби даних охоронних установ.
Гетьман України Павло Скоропадський
характеризував ситуацію так: «Справа просувалася важко. Але у будь-якому випадку,
як погано це не просувалося з-за того, що
всі платні вояки, той самий розпропагований елемент, все-таки корпус своїми арештами контрабанди себе відшкодовував».
Згідно з доповіддю директора Департаменту Митних зборів від 26 грудня 1918 року,
за допомогою кордонців і фінансової охорони митні установи зібрали мита на суму
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Художник
Микола
Битинський

44 303,864 карбованці, тобто цілком покрили видатки держави на утримання кордонної охорони та митних установ.
Однак протягом усього періоду української визвольної боротьби постійні бойові

дії не дозволяли оформити державні кордони Української Народної Республіки у
договірно-правовому відношенні, що негативно впливало на організацію їх охорони.
З багатьох причин Українська революція
1917–1921 років не стала початком незалежності України. Однак історичний досвід
часів визвольної боротьби став справжнім
фундаментом сучасної української державності, утвердженої безпекою кордонів.
У 2018 році виповнюється сто років з
дня створення Окремого корпусу кордонної
охорони Української Народної Республіки.
Ця подія має винятково український національний контекст. Тож логічно, що ця
річниця належно прийде на зміну старим ідеологічним штампам. Крім того, цей день – 30
квітня 2018 року може стати новим відліком
вшанування українських героїв кордону, які
захищають державні рубежі в наші дні.
Автори висловлюють щиру подяку генерал-майору запасу Сергію Треусу за надані
матеріали, які були використані під час підготовки матеріалу.
Олександр ФИЛЬ, Олег АНАНЬЇН
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ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ПЕТРО ЦИГИКАЛ РОЗПОВІВ ПРО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ДЕРЖРУБЕЖУ, ПРІОРИТЕТИ
ПРИКОРДОННИКІВ НА СЬОГОДНІ І
ПРО ТЕ, НАСКІЛЬКИ ЗАХИЩЕНОЮ
НИНІ Є МЕЖА З РОСІЙСЬКОЮ
ФЕДЕРАЦІЄЮ. ТОРКНУВСЯ ОЧІЛЬНИК
ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
І ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ЩО НА
ЙОГО ПЕРЕКОНАННЯ, ПОТРЕБУЮТЬ
НАГАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ, АЛЕ ЛЕЖАТЬ
У ЗАКОНОДАВЧІЙ ПЛОЩИНІ.
– Петре Олександровичу, насамперед хотілося б дізнатися про
біометричний контроль на кордоні і перші результати його запровадження.
– Система біометричного контролю успішно працює в усіх
авіаційних та міжнародних пунктах пропуску на кордоні з ЄС.
Обов’язкову фіксацію біометричних даних використовують згідно
зі списком, затвердженим РНБО. У цей список входять 70 країн, в тому числі і Росія.
На сьогодні біометрією скористалися 136 тис. осіб, з них
96 тис. – росіяни. З Росії до нас їдуть переважно у комерційних
справах і до родичів. У російській пресі багато говорилося про
те, що ми прагнемо обмежити права і свободи їхніх громадян.
Однак до законослухняних подорожуючих у нас жодних питань
немає, лише проводиться фіксація даних. Така система діє у багатьох країнах. Перш за все, це ідентифікація і верифікація осіб, що
перетинають кордон, це знижує ризики і підвищує рівень нашої
прикордонної безпеки. В тому числі, щодо потрапляння на нашу
територію терористів, зокрема російської агентури, які можуть
проходити кордон за іншими документами. Тому росіян це так налякало. Пригадаймо, хоча б затримання на Кучургані полковника
ФСБ Валерія Гратова. Він прямував за чужим паспортним документом і готувався зайняти високу посаду у Придністров’ї.
– Чи посилена охорона на контрольованому кордоні з РФ?
– У нас 409 км неконтрольованого кордону з Росією, решта –
ділянка 1300 км, що контролюється до стику кордону з Білорусією. Держприкордонслужба посилено охороняє кордон з 2014
року. І кожного дня люди несуть службу вже зовсім по-іншому:
зі зброєю. А це інші розрахунки сил і засобів, нарощування зусиль і військової компоненти, зокрема створення прикордон-
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них комендатур швидкого реагування, бойових прикордонних
застав, в тому числі артилерійських і мінометних. Прикордонна
служба – це все ж таки правоохоронний орган, але спеціального призначення.
Якщо говорити про посилення, то це, перш за все, підвищення
щільності системи охорони кордону. Раніше у нас відділ прикордонної служби (200-250 осіб персоналу) обслуговував ділянку на
100 км. Людей достатньо, але було складно з однієї точки патрулювати таку значну відстань. Сьогодні ми створюємо підрозділи,
які штатно входять до цього відділу, але знаходяться вже ближче
до кордону. Таким чином, ми можемо зосередити наші сили і вже
патрулювати ділянку до 20 км: по 10 км в обидва боки. Плюс на
цих ділянках на кожні 10 км доцільно (що ми і будемо робити)
встановити спостережні вежі. Облаштуємо їх відеосистемами,
приладами нічного бачення і, можливо, телевізійними системами,
що будуть відслідковувати і надавати інформацію у підрозділ, а
відповідна група реагування за необхідності виїжджатиме на затримання.
– Проект «Стіна» на якому етапі розвитку?
– На сьогодні ступінь реалізації цього проекту відповідає отриманому на нього фінансуванню. Ми збудували інженерні споруди і
бойові модулі. У Харківській області система майже завершена, але
залишається значна частина Луганської, Сумської та Чернігівської
областей. На жаль, політизація цього проекту істотно впливає на
темпи його реалізації. Однак ми розуміємо, що це питання національної безпеки, тому завершити почате слід за будь-яких умов.
Нині ми бачимо очевидні загрози на кордоні з Росією, знаємо,
на яких ділянках більше можливостей для переміщення контрабанди, нелегальних мігрантів, і не чекаємо, коли будуть виділені

СИСТЕМА БІОМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНО ПРАЦЮЄ В УСІХ
АВІАЦІЙНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ НА КОРДОНІ З ЄС.
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додаткові кошти. Ми своїми силами, в загальній системі інженерно-технічного управління кордоном оперативно його облаштовуємо. Ми не будуємо щось грандіозне, копаємо рови, ставимо загороджувальні паркани з колючого дроту і в подальшому ця система
лише доповнить майбутні споруди в рамках більш масштабного
проекту інтелектуального кордону.
При масованому збройному, не дай Бог, вторгненні ми розуміємо,
що в жодній країні немає таких конструкцій, що могли б захистити від цього. А тому основне завдання вбачаємо в інтелектуальній
охороні кордону. Тобто відстеження обстановки, налагодження системи отримання інформації, руху людей, транспортних засобів, не-
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допущення проникнення розвідувально-диверсійних груп, переміщення товарів, вантажів, нелегальних мігрантів. Грамотне поєднання
технічних можливостей і людського потенціалу. Технічні засоби,
об’єднані в єдиний комплекс, управляються з центру і дають можливість відстежувати обстановку дистанційно, в режимі реального часу,
розпізнавати загрози та ідентифікувати цілі, а також керувати силами реагування. Основний пріоритет на сьогодні – східний кордон.
– Що ще планується зробити для посилення охорони кордонів?
– Ми розвиваємо інститут дільничних інспекторів. Це офіцери,
які обслуговують один або два населені пункти, прилеглі до кордо-

ЗАРАЗ У НАС ДІЄ ПРОГРАМА «НОВЕ ОБЛИЧЧЯ КОРДОНУ»,
МИ ПІДБИРАЄМО ЛЮДЕЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДЛЯ РОБОТИ В ПУНКТАХ
ПРОПУСКУ. І ВІДБІР ДУЖЕ СЕРЙОЗНИЙ: КОНКУРС В СЕРЕДНЬОМУ 1:5.
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ну. У такого дільничного чітко визначені межі відповідальності, він
постійно працює з людьми для попередження злочинів. Як правило, кордон порушують місцеві жителі з побутовою метою. Дільничний працює для профілактики таких фактів. Він повинен повністю
володіти обстановкою на ввіреній ділянці. Як поліцейський дільничний, так і наш. Однак мета прикордонника – не розслідування
крадіжки курки чи велосипеда. Його робота у забезпеченні надійної охорони державного кордону. Це додаткові сили, що використовуються для більш надійної охорони держрубежу.
Крім того, ми сьогодні збільшили штат і підвищили ефективність
оперативно-розшукових підрозділів. Раніше вони були в складі
прикордонних загонів, підпорядковувалися начальнику органу
охорони державного кордону. Це створювало певні корупційні ризики, тому ми вивели їх зі штату загону і зробили цей структурний
блок окремим підрозділом.
У нас в функціоналі – весь комплекс правоохоронної діяльності, за
винятком слідства. На жаль, ми не
можемо «достукатися» до Верховної
Ради. Є депутати, які нас підтримують, але я не можу зрушити з місця
цю проблему. Вважаю, що маючи
підготовлений апарат оперативного
складу, достатньо співробітників внутрішньої безпеки, маючи управління
розвідки, управління контррозвідки,
маючи управління боротьби з тероризмом, ми не маємо слідства. На
жаль, в Європі ми єдина країна, в
якій прикордонне відомство не має
слідства. Єдина! І неважливо, в складі Міністерства внутрішніх справ
прикордонна служба чи окремо.
Щодо ефективності наших оперативно-розшукових підрозділів, то
вона, безсумнівно, на дуже високому
рівні. Понад 70% затримань у нас відбувається за оперативними даними і
при безпосередній участі оперативно-розшукових підрозділів. За минулий рік тільки сигарет ми затримали
на суму понад 20 млн доларів. Це і
затримання великої кількості наркотиків, проведення міжнародних операцій – таких знакових, як ми провели
наприкінці минулого року з іспанцями
на їхній території. Знайшли там фабрику з виробництва сигарет, де були
задіяні українці. Буквально кілька
тижнів тому ми виявили другу таку фабрику в Польщі. Проводили цю операцію спільно з правоохоронцями з
Польщі та Молдови. Були задіяні УБОЗ
Молдови, поліція і прикордонники
Польщі і, звичайно ж, наші офіцери.
Це не перша і не остання операція.
Також можна пригадати веронські
картини, що були викрадені в Італії,
17 полотен. І виявлення в порту Роттердама 150 кг кокаїну, це – наша розробка. Зараз надали інформацію молдаванам, і вони затримали близько 84
кг кокаїну. Це теж наша інформація.
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Попередження замаху на вбивство одного з лідерів Молдови також наша розробка, ми були присутні на тій території, працювали
спільно з їх УБОЗ, адже замовлення було злочинцям з України.
Якщо брати загальну діяльність, то кожен день когось затримуємо на кордоні. Це доволі рутинна робота. Думаю, що наші підрозділи діють успішно.
– Люди охоче йдуть служити в Держприкордонслужбу?
– Не буду приховувати, проблеми з комплектуванням існують.
І як не дивно, на західному кордоні. Люди хочуть більшу зарплату.
Багато налаштовані поїхати попрацювати в Польщу або Німеччину,
ніж послужити державі. Я маю на увазі молодь. Проте є і чимало
патріотів. Зараз у нас діє програма «Нове обличчя кордону», ми
підбираємо людей безпосередньо для роботи в пунктах пропуску.
І відбір дуже серйозний: конкурс в середньому 1:5. Ми не знижуємо планку,
адже потрібно знати і юриспруденцію,
й іноземні мови, і міжнародне право.
Своя специфіка роботи.
– Наскільки ймовірно найближчим
часом криміналізувати контрабанду і
нелегальний перетин кордону?
– Зараз порушення кордону зведено до адміністративного порушення.
А колись за це була кримінальна відповідальність, і я вважаю, її потрібно
повернути в будь-якому випадку. Те ж
саме і з економічними злочинами.
Ми постійно працюємо з комітетами Верховної Ради, аби довести, що
це дійсно необхідно. Нам вже вдалося
домогтися посилення відповідальності за порушення кордону, підвищили
штрафи. Певною мірою це, можливо,
виправить ситуацію, але я вважаю, що
повністю викорінити проблему це не
допоможе.
Раніше була ст. 331 ККУ («Незаконне перетинання кордону»). Її санкції
передбачали навіть позбавлення волі.
Декриміналізована також економічна
частина ст. 201 ККУ («Контрабанда»). Я
вважаю, що підакцизна група товарів
має бути все-таки під кримінальною
відповідальністю.
Європейці певною мірою згадують
нас «незлим, тихим словом», коли до
них прориваються контрабандисти,
провозять, наприклад, сигарети. Адже
це підрив їхньої економіки. Частково
нам вдалося призупинити негативні
прояви на кордоні, створили резерви і постійно знижуємо корупційну
складову: затримуємо як своїх людей,
так і контрабандистів. Однак в тих
регіонах населення практично живе
за рахунок контрабанди. І потрібна
більш ефективна політика держави. У
свою чергу, місцеві мешканці повинні
розуміти, що існують ще й інші види
заробітку і не можна наживатися на
безпеці.
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із перших вуст
Щодо криміналізації нас підтримує і Президент, і генпрокурор, і представники законодавчої гілки влади. Хочеться, щоб
депутати все ж таки більше прислухалися до наших проблем. В
тому числі, щодо слідства.
– Яка ситуація на кордоні з ЄС?
– Україна нині не вважається потенційним постачальником нелегальних мігрантів. Європейці не вбачають в нас загрози, до нас
є певна довіра. Ми з європейськими колегами спільно проводимо
операції, патрулювання, здійснюємо контроль у пунктах пропуску.
Спільне патрулювання запроваджено на кордоні з усіма
країнами ЄС, з якими межує Україна. Проблемних питань щодо
організації цієї служби немає. 7 грудня 2017 року почалось
спільне патрулювання центрального сегменту українсько-молдовського кордону по території України. Спільні патрулі дозволяють збільшити щільність охорони, поліпшити взаємодію
і оперативно реагувати на правопорушення. Минулого року
було виставлено понад 2,5 тис. таких патрулів. Крім спільного патрулювання, також запроваджується спільний контроль.
Така процедура вже діє у десяти пунктах пропуску на кордоні
з Польщею та Молдовою. Раніше про це не було й мови, коли
була корупційна складова, коли європейці нам не довіряли.
Сьогодні наші колеги бачать, що ми дуже жорстко ставимося
до корупції серед нашого персоналу і нікому не дозволяємо
розслабитися. Про нас говорять, що ми ефективна служба, що
ми змінюємося і рухаємося в бік створення спільної європейської безпеки.
Свідченням цього є те, що лише за минулий рік ми отримали
міжнародну технічну допомогу на суму понад 850 мільйонів гривень. Це автомобільний транспорт, системи відеоспостереження,
тепловізійні комплекси, спеціальна техніка та інше обладнання
для більш ефективної роботи.

із перших вуст
– Тобто засоби боротьби зі злочинами є, повноважень не вистачає?
– Ми не рід військ. Багато хто не розуміє, що ми, по суті, самодостатня структура. У нас є морська охорона, своя авіація,
управління розвідки, контррозвідки, управління боротьби з тероризмом, прикордонний контроль, прикордонна служба, своя
медицина тощо. Ми самодостатні в своїй структурі, проводимо
весь комплекс оперативно-пошукових, спеціальних завдань з
протидії порушенням, з нарощення зусиль на кордоні та укріплення прикордонної безпеки не лише безпосередньо на лінії
кордону, але ще на стадії формування злочинів. Наші оперативні
підрозділи діють по всій території країни. Наприклад, щодо протидії переміщенню наркотиків. Ми можемо працювати у Києві,
Полтаві, Вінниці – там, де формується злочин.
Крім того, у нас є військовий компонент, и ми продовжимо
його нарощувати. Ми створили на сході країни Донецько-Луганське управління. Там тільки штатні підрозділи, де служать ті, хто
добровільно виявив таке бажання – від начальника регіонального управління до рядового контрактника.
А повноважень дійсно не вистачає. Взяти, наприклад, затримання групи нелегальних мігрантів у Карпатах: щоб внести
інформацію про злочин, потрібно спуститися з гори, проїхати
150 км, а у нас на це відповідно до закону тільки три години.
Це фактично неможливо. Що має зробити прикордонний наряд? Оформити адміністративне порушення і відпустити, тому
що найближчий підрозділ Нацполіції знаходиться в районному
центрі, а потрібно ще отримати доручення від слідчого, і ще багато іншої бюрократичної тяганини.
Минулого року за квартал про порушення на кордоні до інших
правоохоронних органів було направлено близько 200 повідомлень. З них лише вісім дійшли до суду, і тільки трьох злочинців
притягли до кримінальної відповідальності. Коли витрачаються

УКРАЇНА НИНІ НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ПОТЕНЦІЙНИМ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ
НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ. МИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КОЛЕГАМИ
СПІЛЬНО ПРОВОДИМО ОПЕРАЦІЇ, ПАТРУЛЮВАННЯ, ЗДІЙСНЮЄМО
КОНТРОЛЬ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ.
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сили і засоби величезного прикордонного апарату, іноді це триває
півроку і більше, а в результаті – тільки три переконливі рішення!
Що фактично відбувається. У слідчого величезна кількість
справ, він веде і крадіжки, і вбивства, побиття. А тому визначає за
пріоритетом, що з нього, в першу чергу, спитають за важливістю,
що необхідно довести до суду. Частіше папка зі справою, що стосується нелегальної міграції, лягає на самий низ. У разі коли наш
прикордонний оперативний працівник вестиме слідство, знаючи
усі проблеми по суті питання, ефективність протидії подібним
злочинам зросте у рази.
– Як би Ви на сьогодні охарактеризували ситуацію в районі
проведення АТО?
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– Підрозділи Держприкордонслужби продовжують виконувати завдання у складі об’єднаних сил. Варто зауважити, що
зниження напруги в регіоні не відбувається. Тривають обстріли
позицій, в тому числі і прикордонників. Минулого року зафіксовано 50 таких фактів. Від початку війни вважаються зниклими
безвісти п’ятеро наших службовців. З болем говоримо про 70
загиблих та 429 поранених бійців.
Загалом у відомстві налічується на сьогодні 19 тисяч військовослужбовців, які пройшли службу в зоні АТО. За фінансовим
забезпеченням ми йдемо на рівні збройних сил та Нацгвардії.
Є люди, які самовіддано прагнуть служити. Вони відповідно мотивовані.
Тетяна СВЯТЕНКО, редактор «112.ua»
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АВІА+
МІНІСТР ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ АРСЕН АВАКОВ ТА МІНІСТР У СПРАВАХ
ЄВРОПИ І ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ФРАНЦІЇ ЖАН-ІВ ЛЕ ДРІАН ПІДПИСАЛИ ЗАЯВУ
ПРО НАМІРИ ЩОДО РОЗВИТКУ ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.

А

рсен Аваков заявив, що вертолітний
парк МВС мають поповнити 55 машин
компанії Airbus Helicopters, 24 із них надійдуть у підрозділи ДПСУ.
– Це найбільший проект між Україною та
Францією. Це великий структурний проект всередині України, за який ми взялися за підтримки
Президента та Прем’єр-міністра України, – сказав
Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ наголосив, що Україна
розраховує вже цього року отримати перші гелікоптери, а також зауважив, що МВС тісно співпрацює зі
своїми французькими колегами, зокрема щодо боротьби з організованою злочинністю та в питаннях
взаємного визнання водійських посвідчень.
Володимир Гройсман зазначив, що Франція –
надійний партнер України і підтримує нашу державу у боротьбі проти російського агресора.
– Франція – стратегічний партнер України. Цей
візит – свідчення того, що ми маємо величезні перспективи стосовно двосторонньої співпраці. Хочу
також відзначити позицію Франції стосовно мир-
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ГЕЛІКОПТЕРИ
ФРАНЦУЗЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА
ДОПОМАГАТИМУТЬ
ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖСЛУЖБИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ, НАЦГВАРДІЇ,
НАЦПОЛІЦІЇ ТА
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБІ.
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ного врегулювання російської агресії. Я вірю,
що наші спільні зусилля змусять Росію повернутися до цивілізованого демократичного світу і відновити територіальну цілісність нашої
країни, – сказав Прем’єр-міністр.
Міністр у справах Європи і закордонних
справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запевнив
українську сторону, що офіційний Париж готовий підтримувати нашу державу не лише в
питаннях реформ, але й у встановленні миру.
– Франція рішуче підтримує Україну у відновлені її територіальної цілісності. А також
ми підтримуємо всі реформи, які проходять у

Н125

Перевищує інші одномоторні вертольоти за продуктивністю
та універсальністю, не потребує високого рівня обслуговування та демонструє високі показники роботи у високогір’ї.

Н145

Має високий ступінь експлуатаційної готовності та гнучкості, особливо в умовах спекотного клімату і у високогір'ї.

Н225

Володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості,
дальності польоту, завантаження та надійності в категорії
11-тонних дводвигунових машин.
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вашій державі. Ми сподіваємося на подальшу
співпрацю у будь-якій сфері, – заявив міністр
закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Гелікоптери французького виробництва
допомагатимуть персоналу Держслужби з
надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужбі. МВС планує
отримати вертольоти трьох моделей – Н145,
Н125 та Н225.
Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть: порятунок, громадський
порядок, кримінальні розслідування, антитерористичні та спеціальні місії, охорона державного кордону й безпека на дорогах.
– Н125, який надійде у підрозділи Держприкордонслужби, ми обирали самі. Це сучасна, функціональна й економна техніка, значно
менша й легша від вертольотів 70-80-х років,
які ми експлуатуємо сьогодні. Нові літальні
апарати постачатимуться обов’язково із моніторинговим обладнанням. 24 вертольоти
будуть розміщені по всій лінії державного
кордону на 14 базах. Доцільна чисельність екіпажу для виконання завдань – три особи, максимально – п’ять. Командир, який займається
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ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВЕРТОЛІТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
МВС БУДУТЬ: ПОРЯТУНОК, ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК,
КРИМІНАЛЬНІ РОЗСЛІДУВАННЯ, АНТИТЕРОРИСТИЧНІ
ТА СПЕЦІАЛЬНІ МІСІЇ, ОХОРОНА ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ І БЕЗПЕКА НА ДОРОГАХ.

підготовкою і безпекою польоту, оператор, що
відповідає за моніторинг обладнання, фіксує
порушників й передає інформацію з борта, і
льотчик-штурман, який допомагає оператору.
Перед нами великий обсяг роботи. 24 гелікоптери потребують збільшення чисельності
льотного складу та його підготовки. Крім того,
техніка має зберігатися у певних умовах. Наприклад, як наші літаки «Даймонд», усі дев’ять
розміщенні в ангарі, – пояснив Начальник
авіаційного управління-начальник авіації Департаменту охорони державного кордону генерал-майор Микола Тепан.
На сьогодні Держприкордонслужба активно використовує вертольоти. Зокрема, за допомогою прикордонної авіації здійснюється
патрулювання найбільш віддалених ділянок
кордону та евакуація поранених і хворих. Це
кардинально змінило підхід до швидкого перевезення постраждалих із зони бойових дій,
де неможливо надати всю необхідну медичну
допомогу.
Загалом з початку російської агресії авіація Держприкордонслужби здійснила 53
санітарні рейси, евакуювавши понад 250
поранених військовослужбовців. Жодного
летального випадку під час евакуації не зафіксовано.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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▶ ІЗ ДОСЬЄ КОРДОНУ ◀

Цього року призов на строкову військову службу
відбуватиметься в ті самі терміни, як це було
раніше. Прикордонне відомство також практикує
набір строковиків з 2016 року.

ВЕСНЯНА
КАМПАНІЯ
2018
З

березня цього року набув чинності
пункт 1 статті 3 Указу Президента
України № 33/2018 «Про звільнення
у запас військовослужбовців строкової служби, а також про строки проведення чергових призовів громадян України
на строкову військову службу у 2018 році»
щодо призову у квітні – травні цього року.
Призиватимуть на строкову військову
службу придатних за станом здоров'я до військової служби чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося
20 (18) років, а також тих, хто не досягнув
27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку.
Для своєчасної підготовки та проведення
чергового призову Президент доручив Кабінету Міністрів України визначити кількість
призовників-строковиків та обсяги видатків.
Так, 21 березня Кабінет Міністрів України
схвалив розпорядження, згідно з яким у квітні — травні 2018 року до Збройних Сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде
направлено 15 190 осіб. Із них до Збройних
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Сил України — 8 990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту — тисяча осіб, Державної прикордонної служби — 1200 осіб, Національної гвардії України — чотири тисячі осіб.
Обсяг видатків на одного призовника
становить 3617 гривень 13 копійок, із яких –
3524 гривні для виплати грошової допомоги
призовникам, 93 гривні 13 копійок – для підготовки та проведення призову на строкову
військову службу (без урахування коштів на
харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із
збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).
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Основним завданням під час проведення
чергового призову, як і раніше, є недопущення
зниження якісної характеристики призовного
ресурсу, який направляється для комплектування військ. Розподіл та призначення призовників здійснюється пропорційно до потреби
і наявності призовних ресурсів. Призвані військовослужбовці строкової військової служби
до участі в АТО не залучаються.
Триває робота з місцевими органами влади,
комісаріатами та громадськістю на місцях щодо
відбору кандидатів. Запущено механізм набору
людей з населених пунктів прикордоння.

▶

Державна прикордонна служба України
відновила призов на строкову військову службу, що був скасований ще 2008
року, із весни 2016-го.

▶

Хоча з 2008 року відомство не мало
справи з навчанням строковиків,
однак як це відбувалося – тут не
забули. Була підготовлена відповідна програма, покликана навчити військовослужбовця первинним
навикам. Солдати, відібрані на
конкурсній основі, приступають до
охорони кордону лише після проходження двомісячного навчання.
Базова підготовка молоді відбувається у навчальних центрах ДПСУ.
Працюють з призовниками офіцери, які мають бойовий досвід. Після проходження програми в «учебках» поповнення розподіляється
у підрозділи охорони державного
кордону. На місцях вони вивчають
особливості ділянки відповідальності, а вже згодом розпочинають
повноцінну службу.

▶

Найголовніший чинник, що заспокоює
рідних та близьких, – майбутні призовники служитимуть на «мирному»
кордоні.

▶

Як ще один бонус для солдата – 2016-го
відомство започаткувало територіальний принцип комплектування. Військовослужбовець, призваний, скажімо,
із Закарпаття, після навчання направляється на службу до цього ж регіону.
Проте від нього вимагають сумлінного
ставлення до служби, за яке командування підрозділів може дозволити відвідувати домівку у вільний від служби
час. Натомість ДПСУ жорстко реагує
на неналежне виконання службових
обов’язків, порушення дисципліни, втягнення у корупцію.

▶

В обмін на нову професію, чи, можливо,
подальший кар’єрний шлях, від поповнення лав строковиками ДПСУ має
і свій зиск – «свіжа кров» дозволяє
зробити Службі таке собі щеплення від
корупції.

▶

Також один зі шляхів підвищення мотивації військовослужбовців строкової
служби – це те, що, за бажання, їм надається право переходу на контрактну
службу. Так само як і можливість за
рахунок держави освоїти професії кінолога, водія, кухаря, матроса, моториста,
молодшого інспектора.

▶

Слід зазначити, що відомство зберегло
необхідну інфраструктуру для розміщення строковиків у підрозділах.

▶

На військову службу за контрактом
упродовж першого кварталу 2016 року
були прийняті 1254 особи, що навіть перевищило план набору громадян, яким
було визначено у цьому кварталі прийняти на службу за контрактом 750 осіб.

Тетяна ФІЛІПЕНКО
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Українські прикордонники взяли участь у Світовому конгресі
з прикордонної безпеки у Мадриді. На заході були присутні
160 представників з 59 країн світу. Організаційний комітет
конгресу отримав підтримку від Міністерства внутрішніх справ,
Національної поліції та Цивільної гвардії Іспанії.

Т

ака масштабна конференція стала
можливою за сприяння ОБСЄ, МОМ
та низки неурядових безпекових
організацій. Під час роботи учасники обговорили сучасні загрози та виклики,
що стоять перед прикордонними відомствами, стратегії протидії тероризму на кордоні,
координацію служб берегового та морського
спостереження. Велику увагу приділили стратегії протидії торгівлі людьми та наркотиками,
а також напрямкам розвитку інтегрованого
управління кордонами.
Представники делегацій обмінялися думками з питань проблематики незаконної міграції у Середземномор’ї. Вони поділилися
національним досвідом надання міжнародної
підтримки у вирішенні проблемних питань на
кордоні, а також обговорили перспективи розвитку прикордонного менеджменту. Крім того,
вони ознайомилися із сучасними розробками
та технологічними новинками передових європейських та американських компаній.
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RESPECTED AUDIENCE!
DEAR COLLEAGUES!

But four years ago the vectors of threats in sphere of the
national security of Ukraine changed dramatically:
Thank you very much for invitation and opportunity to present the
Aggression of the Russian Federation caused temporary occupation
position of the border guard agency of Ukraine at the World Border of Crimea, and deployment of real military actions in the East of
Congress.
Ukraine. This coincided in time with migration crisis in EU and
Under conditions of present life, the enhancement of border increasing of terroristic threats on the continent. All above mentioned
security is extremely important and actual.
forced us to change our approaches to the border security drestically.
The issues are closely connected with the new threats and In terms of Russian aggression, we continue to conduct comprehensive
challenges to border security in the whole
reforming as a law enforcement agency, not
world.
only for protection, but also for defense of the
At the same time, it is important to mention
state border.
UKRAINE REMAINS RELIABLE
that only mutual trust and consolidation of
As result, we got the new additional
the common efforts may ensure effective
specific tasks:
PARTNER AND SECURITY
counteraction to the emerging security
Within zone of conducting Anterroristic
FORPOST ON THE EASTERN
threats.
operation; Along the administrative line
I think that today we have an excellent
with temporary occupied Crimea; Readiness
BORDER OF EUROPE AND
opportunity to exchange our views,
for renewal of control over the temporary
ENTIRELY READY FOR
experience, ideas, аnd also to approve
uncontrolled sector of Ukrainian border;
the further directions of cooperation
Reinforcement of land border with the Russian
COOPERATION.
development.
Federation and marine coast.
I am sure, that the World Border Security
Dear colleagues!
Congress will bring significant input into the
Regarding the threats and challenges, I
system of border security enhancement.
want to pay your attention at:
Honorable participants of the Congress! First of all, let me briefly
Aggressive Russian policy against Ukraine is the main destabilizing
introduce you our service. The State Border Guard Service of Ukraine factor, which influences much our strategy and must be taken into
is law-enforcement body with a special assignment.
account by our partners.
Its main tasks are:
For the last two years the Russian side:
Protection of the land and marine border; Security of sovereign
Militarized occupied Crimea and changed it into powerful military
rights of Ukraine within its Exclusive marinetime economic zone; base. Increased military presence in the Black sea; continues to
Admission of persons, vehicles and cargos via the state border; support militants in Donbas in spite of international attempts to
Counteraction of cross border crimes.
normalize situation:
I want to stress that before 2014 the service had been developing
We monitor the regular shelling at Ukrainian positions, including
as a border agency of the European example with law-enforcement shootings in direction of control ports of entry-exit along the contact
functions.
line, where peaceful civilians live.
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Під час свого виступу перед делегатами
Світового конгресу перший заступник Голови Держприкордонслужби Василь Серватюк
зазначив, що в сучасних умовах питання посилення прикордонної безпеки, зокрема для
України, є надзвичайно важливим і актуальним. І лише взаємодовіра та консолідація
зусиль можуть гарантувати ефективну протидію загрозам. Він відмітив, що в останні
роки вектори загроз у сфері безпеки України
кардинально змінилися. Причиною цього стала агресія Росії, яка призвела до тимчасової
окупації Криму та розгортання на сході нашої
держави реальних воєнних дій. Іншими вирішальними факторами стала міграційна криза
в Європі та загострення терористичних загроз
на континенті.

ENG

ПІД ЧАС СВОГО ВИСТУПУ
ПЕРЕД ДЕЛЕГАТАМИ
СВІТОВОГО КОНГРЕСУ
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
ВАСИЛЬ СЕРВАТЮК ЗАЗНАЧИВ,
ЩО В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ПИТАННЯ ПОСИЛЕННЯ
ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ,
ЗОКРЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ,
Є НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВИМ
І АКТУАЛЬНИМ. ЛИШЕ
ВЗАЄМОДОВІРА ТА КОНСОЛІДАЦІЯ
ЗУСИЛЬ МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ
ЕФЕКТИВНУ ПРОТИДІЮ ЗАГРОЗАМ.
Крім того, Василь Серватюк додав, що важливим для Служби є виконання рекомендацій
у рамках візової лібералізації та запровадження кращих світових практик з управління кордонами. Він розповів про розгортання
з 1 січня цього року біометричного контролю
для громадян з країн ризику на державному
кордоні України.
– Лише спільний безпековий простір і
колективні гарантії – запорука протистояння
сучасним загрозам. Тому прикордонне відомство України працює над розширенням
міжрегіональної та міжнародної співпраці, –
зауважив наприкінці свого виступу перший
заступник Голови Держприкордонслужби. Для
підтримання останньої тези він навів позитивні приклади співробітництва оперативних
підрозділів Державної прикордонної служби
України та Цивільної гвардії Іспанії у виявленні контрафактних сигарет, дискредитації
каналів торгівлі людьми та контрабанди наркотиків.
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The last actual fact – on the 13th of January our positions were
shelled from two mortars next to the entry-exit check point “Gnutove”
In addition, we monitor demonstrative concentration of Russian
troops near our borders. Alongside with the Russian aggression such
traditional threats as illegal migration, smuggling of goods, illicit
trafficking of weapons, drugs trafficking etc continue to influence on
the situation on the border as to illegal migration – in 2017 over 3.8
thousands of illegal migrants were detained and 5.1 thousands of
potential migrants were not allowed to enter Ukraine.
Due to the efforts of our Turkish, Bulgarian and Rumanian colleagues,
the channels of illegal migration were not redirected via Ukraine.
There are no mass flows of illegal migrants from Russia, as well as
refugees from Syria. The potential risks exist, but the situation remains
under control. Concerning smuggling activity - the most characteristic
feature is illegal transfer of goods – smuggling of cigarettes, elite cars,
perfumes, meat and other.
Often we have cases of detention of a small aviation aircrafts, that
are used with criminal purpose. The tendency of usage of the marine
channel for drugs trafficking still remains. We also have some cases of
drugs trafficking, carried by land transport. In 2017 we confiscated 903
kilos of drugs and precursors.
I want to stress, that to counteract cross border crime we closely
cooperate with international institutions and foreign law-enforcement
agencies.
Bright result of such cooperation with civil guard of Spain
is detention in December on the territory of Spain the illegal
factory, which produced cigarettes.
In December 2017 in Granada the illegal factory was disclosed. The
factory manufactured 2 million cigarettes per day.

Also deserve for your attention the liquidation of:
The channel of hashish smuggling from Spain to Russia (2 cases of
hashish smuggling for 60 kilos and 30 kilos);
The trafficking in human beings to Spain.
In February at the international airport Zhuliany, Kyiv, was detained
a foreigner at attempt of smuggling of 3 Ukrainian women to Spain for
engaging in sex industry.
Also it is important for the Service to fulfill recommendations in
terms of visa liberalization and implementation of the best practices.
EU-Ukraine VISA FREE regime came into force starting from 11th
June 2017. We have created the system of Biometric control, which
works in non-stop regime at aviation check-points and on the border
with European Union countries. This allows us to check all types of
biometric documents. It is installed in 157 check-points. Significant
step for us was access to Interpol database in check-points. Now 157
of them are equipped.
To enhance control after the foreigners who cross Ukrainian border
and stay in Ukraine, we implemented on the 1 (first) of January the
system of fixation of their biometric data. This procedure is related to
the citizens from 70 (seventy) risk countries, including Russia.
Dear participants!
I will not describe all our results and achievements in details. This
information is available in our materials. At the end I want to mention
that only common security environment and collective quaranties can
ensure an adequate counteraction to modern challenges. That is why the
State Border Guard Service of Ukraine constantly works on development
of international and regional cooperation. I also want to stress – Ukraine
remains reliable partner and security forpost on the eastern border of
Europe and entirely ready for cooperation. Wish all of us successful work.
Thank you for attention!
Підготувала Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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вдалий кадр

вдалий кадр
Журнал «Кордон»

Фото Яноша НЕМЕША

ua_border_service
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технічна допомога

технічна допомога

УКРАЇНА–КАНАДА

КІБЕРБРОНЯ
ТА «ТОНКИЙ КЛІЄНТ»
У Краматорську прикордонники отримали від Уряду Канади обладнання
для функціонування захищеної інформаційної мережі.

Г

олова Держприкордонслужби Петро Цигикал разом з Надзвичайним
і Повноважним Послом Канади в
Україні Романом Ващуком та Головою
програми UNOPS в Україні Сергієм Волковим побували у Краматорському прикордонному загоні. У рамках візиту від
Уряду Канади військовослужбовцям
Держприкордонслужби передали технічну допомогу на суму 500 тисяч доларів
США. Серед якої сервери та 150 автоматизованих робочих місць на базі «тонких
клієнтів».

«Тонкий клієнт» – це компактний і
безшумний комп'ютер без жорсткого
диска (і без вентиляторів), завантаження
основної операційної системи якого відбувається на сервері. Крім того, канадці
поставили програмне та апаратне устаткування і радіостанції.
Отримане обладнання дозволить розгорнути захищену інформаційну мережу,
що особливо ефективно протидіятиме
вірогідним кібератакам агресора. Також
це не допустить втрати інформаційних
ресурсів як від несанкціонованих дій, так

і ймовірного фізичного знищення. Начальник зв'язку Краматорського загону
ДПСУ Сергій Свіргуненко заявив, що на
робочих місцях службова інформація не
буде циркулювати.
Сертифікати на відповідне обладнання начальнику загону вручив Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук.
– Наша рука допомоги – це спосіб
поліпшення життя сьогодні, а також
спосіб побудови безпечнішої, кращої
України для всіх громадян і для всіх

партнерів, яких є багато у світі, – сказав Роман Ващук.
Голова Держприкордонслужби подякував міжнародним гостям за увагу
та допомогу відомству.
– Завдяки підтримці Уряду Канади та
ефективній діяльності Управління ООН
з обслуговування проектів (UNOPS) ми
реалізували пілотний проект на базі
Краматорського прикордонного загону
щодо розгортання захищеної інформаційної мережі. Хочу відмітити, що
цей досвід ми плануємо використати
спочатку в підрозділах Донецько-Луганського регіонального управління, а
згодом і в інших органах ДПСУ , – сказав Петро Цигикал. Також він додав,
що Держприкордонслужба не бачить
для себе іншого шляху, як прагнення
та планомірний рух до Європейської
32

3/2018

3/2018

ЗАВДЯКИ ПІДТРИМЦІ УРЯДУ КАНАДИ ТА
ЕФЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ООН
З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРОЕКТІВ (UNOPS) МИ
РЕАЛІЗУВАЛИ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ НА БАЗІ
КРАМАТОРСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ
ЩОДО РОЗГОРТАННЯ
ЗАХИЩЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ.

спільноти та відстоювання демократичних цінностей.
Це вже не перша допомога для України.
Також раніше Уряд Канади надав захисне
спорядження та медичне обладнання для
наших прикордонників. А проект «Посилення безпеки кордонів України» мав
загальний бюджет у два мільйони канадських доларів.
Роман Ващук особисто відвідав КПВВ
«Майорськ», де зазначив, що цього року
Уряд Канади планує виділити для ДПСУ ще
близько 800 тисяч доларів. Посол Канади
досліджує роботу пункту та вже має певні
ідеї, на що саме спрямувати ці кошти.
– Хочеться, щоб ваші люди були забезпеченні гідними умовами під час вимушеного
пересування, – прокоментував він.
Андрій ДЕМЧЕНКО, фото Ігоря ЗАРУДНЄВА
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аспект
Тютюнові вироби продовжують очолювати список основних видів контрабанди на державному
кордоні України, зокрема з Євросоюзом. Цьому сприяє значна різниця цін на внутрішніх ринках.
Активність протиправної діяльності з незаконного переміщення сигарет дедалі зростає.
Так, у 2017 році прикордонники виявили понад вісім мільйонів пачок контрабандних сигарет,
а 2016-го цей показник становив 5,8 млн пачок.
Більшість спроб переміщення сигарет у 2017 році було припинено на кордоні з Румунією — 21%,
Білоруссю — 9%, Польщею — 8%, на каналах повітряного — 14% та морського сполучення — 31%.
При цьому найбільше спроб незаконного переміщення сигарет — у пунктах пропуску — 63%.
Тютюнові контрабандисти, наче в агонії, будь-що намагаються переправити якомога більше товару,
знаючи, що їхнє щастя може тривати недовго, адже в тютюновій галузі вже відбуваються зміни.

НА ДВА
ТАБОРИ
С

игарети – один з найпоширеніших товарів нелегального ринку, що дає високий прибуток, відносно нескладний щодо виробництва та мобільності обладнання. Крім того, в цій сфері
низький рівень виявлення незаконного виробництва і діють
м’які санкції до порушників.
«Чорний» ринок тютюну – проблема з багатьма складовими, серед
яких – злочинні угруповання, що контролюють виробництво контрафактних сигарет, контрабанда та ухилення від сплати податків у великих обсягах. Через незначні кримінальні покарання та велику різницю
ставок акцизного податку у сусідніх країнах проблема незаконної торгівлі постала як ніколи гостро. За деякими оцінками, щороку у світі реалізується понад 460 млрд нелегальних сигарет. Ця цифра складається
з контрабанди, контрафакту або сигарет, з яких не сплачено податок.
Як відомо, наші ціни на сигарети непорівнянні зі світовими. Наприклад, в США середня вартість пачки вище, ніж в Україні в 15 разів, у
Великобританії за неї віддають 370 грн, в Ірландії – 346 грн, у Франції – 215 грн, у Польщі – 100 грн, в Болгарії – 90 грн.
На протидію нелегальному бізнесу торік у серпні уряд України схвалив «Стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та обігу
тютюнових виробів на період до 2021 року». Документ спрямовано
на зниження обсягів нелегального виробництва тютюнових виробів в
Україні, протидію їх незаконному переміщенню через митний кордон
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країни та підвищення авторитету України на міжнародній арені. Яким
чином це реалізується – покаже час, а поки що для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень парламент ухвалив низку змін
до Податкового кодексу – акцизні ставки на тютюнові вироби в цьому
році підняли майже на 30%. Тобто пачка сигарет подорожчала щонайменше на сім гривень. Від часу підняття акцизів у нашій державі
з 2008 року вартість пачки сигарет зростала щонайменше 20 разів.
Однак через те, що акциз нараховують у національній валюті, на яку
діє інфляція, зміна ціни не була радикальною. Процес зростання ціни
триватиме і надалі – Україна взяла зобов’язання до 2025 поступово
підвищити акциз до рівня, еквівалентного 90 євро за тисячу сигарет, як
вимагають європейські норми. Тож до 2025 року пачка коштуватиме
85 – 90 грн, з яких 46 – 48 грн становитиме акцизний збір.

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Зараз активізувалося нелегальне ввезення сигарет з Молдови, Білорусі та РФ, де ставки акцизного податку нижчі, ніж в Україні.
Контрабанда сигарет в Україну за перший місяць року зросла більш
ніж втричі. За експертними даними, в загальному обігу сигарет в Україні частка контрабандних тютюнових виробів тільки за перший місяць
2018 року зросла з 1 до 3-4%. Це не критична цифра, але за такої динаміки реалізація контрабандних сигарет за рік може становити до 15%
загального продажу. Передусім йдеться про сигарети нижнього цінового сегменту. Такий стан справ, вірогідно, спричинений незбалансованим
регулюванням ставок акцизного податку останніми роками. Акцизний
податок на тютюн в Україні складається зі специфічного (у гривнях за
тисячу штук) та адвалорного (у відсотках від роздрібної ціни).

Думка громадськості про підвищення акцизів на сигарети розділилася. Прихильники здорового способу життя впевнені, що підвищення акцизів не тільки збільшить надходження до бюджету, а й зробить тютюнові
вироби менш доступними, що скоротить число курців. Водночас прибічники іншої точки зору стверджують, що через підвищення акцизів українці перейдуть на більш дешеві і менш якісні сигарети. Крім того, якщо
«легальна» пачка сигарет виявиться не по кишені, швидше за все, потреби
ринку задовольнятиме контрабанда. До того ж, такий крок вдарить по вітчизняному виробникові. Підвищення акцизу не вигідне для багатьох.
На думку www.dengi.ua, результатом роботи антитютюнових організацій в Україні стало не зниження рівня споживання сигарет, а скорочення кількості виробників: з 24 компаній до п’яти. Тютюновий ринок
поділили між собою транснаціональні тютюнові компанії, а українські
виробники практично зникли. На розгляд Верховної Ради неодноразово подавали законопроекти, якими передбачалося помірковане
підвищення специфічної складової при збільшенні адвалорного податку до 15%. Однак ці проекти не проходили голосування. Українська
адвалорна ставка у 12% – одна з найнижчих у Європі. В результаті до
ціни пачки сигарет у 32 грн застосовується лише мінімальне податкове зобов’язання – сума податку, менше якої виробник заплатити не може з будь-якого виду
виробів. А в ціні дорогих брендів складова
адвалору незначна і не має великого впливу на ціноутворення. Як наслідок, ціни на
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З ПОЧАТКУ ЦЬОГО РОКУ І НА КІНЕЦЬ
БЕРЕЗНЯ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ
ПІД ЧАС ОГЛЯДОВОЇ РОБОТИ В ПУНКТАХ
ПРОПУСКУ ТА НА «ЗЕЛЕНОМУ КОРДОНІ»
ВЖЕ ПОНАД 1,5 МІЛЬЙОНА
ПАЧОК СИГАРЕТ.
преміальні бренди сигарет в Україні вдвічі менші, ніж в країнах СНД,
не кажучи вже про Європу. Така ситуація більш ніж влаштовує виробників преміальних брендів – транснаціональні тютюнові корпорації – і
стимулює попит на їх продукцію.
До початку 1990-х господарства Ужгородського, Мукачівського,
Берегівського, Виноградівського та інших районів трималися за тютюнову галузь як за найприбутковішу в структурі аграрного виробництва.
Так тривало, аж поки не почалися неоднозначні процеси в новітній
економіці України. За кілька років потужна й високоприбуткова галузь
була зведена майже нанівець.
Підвищення адвалорного акцизного податку розподілить навантаження між ціновими сегментами – ціни на дешеві сигарети зростатимуть
помірковано при суттєвому дорожчанні сигарет «верхнього» класу. Це
захистить український ринок від збільшення нелегального ввезення
сигарет, але не відповідає інтересам транснаціональних виробників, які зосереджені на просуванні саме сигарет преміальних
сортів, – зазначає www.dengi.ua.
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Партію контрафактного курива виявили прикордонники Львівського загону на початку березня
у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський». 34 ящики тютюнових виробів, а це 17
тисяч пачок, без акцизних марок містилися у трьох
вагонах з рудою потяга, який прямував до Польщі.

З МАЯЧКОМ

Також у пункті пропуску «Володимир-Волинський» наприкінці березня прикордонники Львівського загону спільно з митниками за допомогою
службового собаки знайшли у вантажному потягу
понад 4,5 тисячі пачок тютюнових виробів і GPSтрекер. Товар замаскували у хребтових балках
під двома вагонами поїзда, що прямував до польського міста Грубешів.

ЧУЖОМУ НЕ ДАМ

На тій же Волині, втікаючи від прикордонників
відділу «Новогрузьке», розлючені контрабандисти навіть намагались спалити сигарети, що
мали потрапити для реалізації до Польщі. Згорів
лише один пакунок, а решта, сім ящиків сигарет
(3500 пачок), потрапили до Волинської ДФС.

«ЗАПАКОВАНІ» КОТУШКИ

На початку лютого цього року в пункті пропуску
«Дякове» правоохоронці виявили тютюнові вироби у котушках з кабелем. Громадянин Литви віз їх
вантажівкою Volvo до Болгарії. У котушки «винахідники» запакували 157 500 пачок сигарет різних марок. Вірогідна сума оцінки контрабанди –
майже п’ять мільйонів гривень.

ПІД СОУСОМ

За інформацією оперативних співробітників тютюнові вироби виявили прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної
служби в пункті пропуску «Порубне» у вантажівці
«ДАФ» української реєстрації, де перевозили харчові продукти до Румунії. Під кетчупом, майонезним соусом та маргарином знайшли більше ста
ящиків із 54,5 тисячі пачок сигарет без акцизів.
Сума їх оцінки – майже 1,2 мільйона гривень.

ВОДОЛАЗ

На початку квітня, завдяки оперативному обміну
інформацією прикордонників відділу «Солотвино»
Мукачівського загону з румунськими колегами, поблизу річки Тиси, по якій проходить кордон з Румунією, було затримано парубка у мокрому гідрокостюмі та 15 пакунків з контрабандним тютюном.

КОНТРАБАНДНА ЛОГІСТИКА

Майже 20 ящиків із 9570 пачками білоруських
та швейцарських сигарет без акцизних марок у
будівлі однієї з логістичних компаній на Одещині, в місті Подільську, виявила спільна міжвідомча група у середині лютого. Ці тютюнові вироби
вартістю понад 330 тисяч гривень доставлено з
центральної території України для подальшої реалізації на внутрішньому ринку.
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Під час переогляду вже після митного оформлення у вантажному автомобілі «МАН» української реєстрації, що слідував на виїзд з території
України, партію контрабандних сигарет іноземного виробництва виявили прикордонники
Харківського загону спільно с представниками
СБУ в пункті пропуску «Гоптівка», що на кордоні
з Росією. Сигарети Marble без акцизних марок
були сховані в подвійному днищі напівпричепа.
50 ящиків з 26 тисячами пачок сигарет та транспортний засіб вилучено. Загальна сума оцінки
становить понад 900 тисяч гривень.

ДОНБАСЬКИЙ БІЗНЕС

На початку березня співробітники прикордонних оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління спільно
з представниками СБУ, поліції та ДФС під час
відпрацювання тилових районів вздовж лінії
зіткнення, в районі міста Дружківка, затримали
вантажівку Iveco української реєстрації із 200
ящиками сигарет Marlboro з підробленими українськими акцизами та без відповідних товаросупровідних документів. Водія, 100 тисяч пачок
сигарет на близько 3,6 млн гривень та автомобіль як засіб незаконного переміщення товарів
вартістю 400 тисяч гривень передано ДФС.

НЕФЕЙКОВИЙ КРАМ

Нещодавно оперативники Держприкордонслужби викрили бізнес бойовиків, які збувають
контрабанду, завезену з Росії. Їхню увагу привернула пара, яка намагалася дати хабара прикордонникам напередодні, аби провезти тютюновий крам до місця призначення. З’ясувалось,
що це не «одноразова акція», а налагоджений
бізнес між тимчасово окупованою і вільною
від незаконних збройних формувань Україною.
Продаж тютюнових виробів здійснюється в магазині безмитної торгівлі Duty Free, який розташувався між КПВВ «Оленівка» (контрольований НЗФ) та нульовим блокпостом так званої
«ДНР», на тимчасово непідконтрольній українській владі території України, та діє незаконно.
Торгують сепаратисти сигаретами аж ніяк не
фейкової «республіки», а завезеною з Росії
контрабандою. Продаж тютюнових виробів
здійснюється від одного блока на одну особу.
Отже, деякі громадяни, намагаючись провезти
сигарети через КПВВ, не просто прагнуть налагодити свій малий нелегальний бізнес, а ще й
сприяють бізнесу окупанта, який безпосередньо
пов'язаний зі збуванням тютюнових виробів
країни-агресора.

МІЖНАРОДНА «ОРГАНІЗАЦІЯ»

В середині березня у Польщі співробітники
прикордонних служб Польщі, України та поліції
Молдови викрили організовану злочинну групу,
що займалися виробництвом та поширенням
значної кількості контрафактних тютюнових виробів. За інформацією польських правоохоронців, матеріальні збитки від діяльності злочинців
можуть становити щонайменше 100 мільйонів
злотих (близько 766 мільйонів гривень).

3/2018

повною виробничою лінією сигарет, 2,5 тонни тютюну та чималу кількість продукції. У місцях проживання учасників злочинної групи знайдено три одиниці вогнепальної зброї, більше 200 патронів, два глушники
і гранати. Триває слідство.
Варто згадати, що у грудні 2017 року аналогічна операція проводилася спільно з Цивільною гвардією Іспанії. За участі запрошених
співробітників ДПСУ в районі міста Гранада було припинено діяльність
нелегальної фабрики з виробництва тютюнових виробів.
Під егідою Державної прикордонної служби України вже не перший рік проводяться спільні спеціальні прикордонні операції. Нещодавно розпочалася така операція «Кордон-2018», яка територіально
охоплює 15 прикордонних областей (крім району проведення операції Об’єднаних сил) та столиці. Її мета – зниження рівня протиправної
ПОКИ ЛАВОЧКА НЕ ЗАКРИЛАСЯ
діяльності на кордоні. Окрім підрозділів прикордонного відомства, в
Поки чиновники розмірковують, як викорінити тютюновий чорний операції беруть участь взаємодіючі структури, ЗС України та прикорринок, правоохоронці зусібіч стримують справжній вал сигаретної донні відомства суміжних держав і міжнародних організацій, а саме
контрабанди. Де тільки її не знаходять! Винахідливість та креатив- FRONTEX, EUBAM, INTERPOL, EUROPOL.
Для посилення боротьби з незаконною торгівлею та переміщенням
ність порушників вражає навіть досвідчених прикордонників, які щоконтрафактних і оригінальних тютюнових видня виявляють схованки з куривом. Днища
робів через державний кордон Держприкортранспортних засобів, бензобаки і паливні
ЗА ДЕЯКИМИ ОЦІНКАМИ,
донслужба співпрацює з тютюновими підприбаки, дрони, вщент запаковані сигаретами
ЩОРОКУ У СВІТІ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ємствами. З 2015 року і до цього часу відбулося
вже не дивують. А ось контрабанда у вугілпонад 20 навчальних тренінгів з прикордоннилі, руді або котушках з кабелем трапляєтьПОНАД 460 МЛРД
ками щодо ідентифікації контрафактної тютюся не кожен день. Зухвалість невгамовних
НЕЛЕГАЛЬНИХ СИГАРЕТ.
нової продукції, налагоджена система інфорділків щодо обсягів переміщуваного куримування стосовно марок та кількості виявлених
ЦЯ ЦИФРА СКЛАДАЄТЬСЯ
ва приголомшує.
тютюнових виробів різних виробників, які неТорік дві найбільші партії вилученої
З КОНТРАБАНДИ,
законно переміщувались через кордон. З 2015
контрабанди доставили морем. Понад
КОНТРАФАКТУ АБО СИГАРЕТ,
року до охорони державного кордону активно
два мільйони пачок на судні «Гермес» під
долучають службових собак, спеціально натрепрапором Коморських островів. Їх виванЗ ЯКИХ НЕ СПЛАЧЕНО
нованих на пошук тютюнової продукції. Зокретажили у серпні 2017-го у Миколаєві за
ПОДАТОК.
ма, зараз в органах охорони підготовлено та
допомогою портового крана. Торік у липні
працюють 98 чотирилапих помічників.
в Одесі в контейнерах з посудом з міста
Боротьба з нелегальною торгівлею тютюноДубай правоохоронці виявили 1,3 мільйона пачок сигарет. Ще одна чимала партія, мільйон пачок, знайшлася у вими виробами – міжнародна проблема, яку слід вирішувати комплексно та жорсткішими санкціями. Приміром, у сусідній Польщі відповічартері «Мінськ – Київ» в аеропорту «Бориспіль».
А з початку цього року і на кінець березня прикордонники виявили дальність за контрабанду суворіша, ніж в Україні. За даними польського
під час оглядової роботи в пунктах пропуску та на «зеленому кордоні» міністерства фінансів, за нелегальне перевезення сигарет у Польщі загрожує штраф від 185 злотих (1417 грн) до 3700 злотих (28 333 грн),
вже понад 1,5 мільйона пачок сигарет.
Спільна міжнародна оперативно-розшукова група розплутувала або штраф від 180 злотих до 37 000 (283 тис. грн) злотих за податкове
злочинний клубок з березня 2017 року. У результаті торік в липні в правопорушення, або покарання від 616,66 злотих до 17 758,368 злоЧернівецькій області оперативники викрили та припинили незакон- тих за фіскальний злочин.
Однак наразі, поряд з поступовим зростанням вартості продукції,
не виробництво тютюнових виробів марки Astru. До організації цієї
оборудки були причетні двоє наших співвітчизників. Правоохоронці основний спосіб боротьби з контрабандою тютюнових виробів в Украпрослідкували їх виїзд на територію Польщі. На завершальній стадії їні – це щит правоохоронців.
Підготувала Тетяна ФІЛІПЕНКО
операції, у Гданському воєводстві, було викрито підпільну фабрику з
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Proofs of the
Russian Aggression:

InformNapalm releases extensive database of evidence

I

nformNapalm volunteer intelligence
community presents its interactive
database, mapping Russian aggression
against Ukraine as well as Georgia and
Syria. The searchable web site titled Russian
Aggression is the summary of the findings
collected by our volunteers over four years. More
than 1700 OSINT investigations performed by
InformNapalm have been systematized and
divided into two groups: Russian weaponry
found in Donbas, and the units of the Russian
army taking part in the aggression against
Ukraine and Syria, as well as in the occupation
of Georgia.
The body of this database deals with the
facts of the large-scale Russian invasion in
Ukraine.

More than 1300 Russian servicemen from
89 units of the Russian army and other law
enforcement and security of Russia, as well as
44 types of Russian weapons and equipment,
which could not have been captured in
combat, and were secretly brought to Donbas.
Images of the patches of military units
and photos of equipment are clickable
links to the texts of our investigations. The
Russian Aggression database will be useful
to journalists and experts who are studying
Russia’s participation in the armed conflicts
and hybrid wars. At the moment, the database
is available in Ukrainian, English, Bulgarian and
Russian.
Every new lie of the Russian propaganda
must be exposed with the light of evidence

and facts. Let’s write together the history of
the fight against the aggressor and expose
the committed hostilities to the international
community at diplomatic meetings, on websites
and internet forums. Thus, we can contribute in
stepping up political and media pressure on
the Russian Federation. We invite you to join
the peace enforcement effort!

ДОКЗИ
РОСІЙСЬКОЇ ГРЕСІЇ
Нова велика база даних

М

іжнародна волонтерська спільнота InformNapalm представляє інтерактивну базу даних
російської агресії проти України, Грузії та Сирії. База Russian Aggression —
це результат роботи волонтерів за чотири
роки. Це понад 1700 систематизованих
OSINT-розслідувань InformNapalm, що розділені на дві групи:
• російське озброєння, виявлене на Донбасі;
• підрозділи російської армії, що брали
участь в агресії проти України, Грузії, Сирії.
База містить масштабні факти вторгнення.
Понад 1300 російських військовослужбовців з 89 формувань ЗС РФ та інших силових
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структур Росії, а також 44 типи російського
озброєння і техніки, що не могла стати трофеєм і таємно постачалася на Донбас.
Зображення шевронів військових частин і
фото зразків техніки — електронні посилання,
які ведуть до повних текстів розслідувань. База
Russian Aggression буде корисною журналістам і експертам, які досліджують участь Росії у
збройних конфліктах та гібридних війнах. Сьогодні база доступна українською, англійською,
болгарською, російською мовами.
Кожна нова брехня російської пропаганди має бути випалена з допомогою доказів
та фактів. Давайте разом писати історію боротьби з агресором і спільно викривати його
на світовій арені, під час дипломатичних

зустрічей, на сайтах та інтернет-форумах.
Тільки так ми зможемо посилити політичний
та інформаційний тиск на Російську Федерацію. Примушування агресора до миру має
бути безкомпромісним.
informnapalm.org
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ЄДНІСТЬ
&РІВНІСТЬ
Що б не робила жінка, вона завжди досягає мети.
У кожній справі жінки знаходять баланс і домагаються
встановлення миру, порядку і безпеки. Це їхня місія, тож
і в справі захисту своїх прав вони послідовно, долаючи
чисельні перепони, досягають успіху. Сьогодні, коли
суспільна роль жінки змінюється, черговим прикладом
цього стала перша в Україні Асоціація представниць
правоохоронних органів (УАППО), яка щойно розпочала
свою роботу. Учасниці цієї організації представляють
Національну поліцію, Департамент патрульної поліції
та Державну прикордонну службу України.
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цього приводу відбувся урочистий
прийом за участі представників правоохоронних органів та міжнародних організацій, що підтримали цю ініціативу.
Створення Асоціації стало можливим завдяки
зусиллям та самовідданості учасниць Робочої
групи, які працювали над проектом протягом
підготовчого року. Проект підтримки підготовки поліцейських (PTAP) надав фінансову та організаційну допомогу задля втілення цієї ідеї в
життя. Це трирічний проект, що впроваджується
в Україні за фінансування МЗС Канади в обсязі
6,5 млн канадських доларів.
Мета Асоціації – сприяння забезпеченню
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у
правоохоронних органах України.
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НА ПРАКТИЦІ АСОЦІАЦІЯ
СПРИЯТИМЕ ПРОФЕСІЙНОМУ
РОЗВИТКУ ЖІНОК У
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ,
ПІДСИЛЕННЮ ГОЛОСУ
ЖІНОК, АДВОКАТУВАННЮ
ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА
І ПІДВИЩЕННЮ АВТОРИТЕТУ
І ДОВІРИ ДО НИХ.

Нині перед правоохоронними органами
стоїть амбітне завдання – забезпечити рівні
права і можливості жінок та чоловіків. «Цеглина за цеглиною ми будуємо мур, який захистить від будь-яких проявів дискримінації як
щодо жінок, так і щодо чоловіків, – зауважила
заступниця Міністра внутрішніх справ України
Тетяна Ковальчук, – надасть однакові можливості для розвитку, кар’єрного зростання, навчання і вибору професії, економічного добробуту, можливості будувати сім’ю і реалізувати
себе в професії».
На практиці Асоціація сприятиме професійному розвитку жінок у правоохоронних
органах, підсиленню голосу жінок, адвокатуванню жіночого лідерства і підвищенню авторитету і довіри до них. Серед завдань Асоціації – створення сприятливого середовища
для покращення положення жінок і чоловіків
у правоохоронних органах та розвиток мереж
наставництва для жінок у цій сфері. Інформування жінок про їхні права і перспективи у
будь-якій сфері діяльності – один з пріоритетів
роботи організації.
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ДПСУ – ЄДИНЕ
ВІДОМСТВО, ДЕ
З 2006 РОКУ ДІЄ
ПРИНЦИП РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ, ТОБТО
У ПРИКОРДОННІЙ
СЛУЖБІ ЖІНКИ
МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ
БУДЬ-ЯКІ ПОСАДИ.

Вітаючи створення Асоціації, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні
Роман Ващук сказав: «Асоціація – це приклад
феміністичної політики на практиці. Тобто реальне об'єднання жінок і чоловіків, які вірять
у рівність прав і можливостей у справі захисту
законності в Україні. Водночас це доказ нашої
тісної співпраці, який віддзеркалюється у зростанні кількості жінок у поліції та інших правоохоронних органах. Канада дуже рада, що ми
можемо підтримати цю ініціативу, спрямовану
на виконання Національного плану дій для
забезпечення Резолюції Ради Безпеки ООН
1325 «Жінки, мир, безпека»».
Представниці Держприкордонслужби взяли активну участь у створенні Асоціації, увійшовши до складу Робочої групи. Між іншим,
ДПСУ – єдине відомство, де з 2006 року діє
принцип рівних можливостей, тобто у прикордонній службі жінки можуть обіймати будь-які
посади. На сьогодні 24% особового складу
Держприкордонслужби – це жінки, з яких
11% – офіцери.
У свою чергу Заступник Голови місії Посольства США в Україні Джордж Кент зауважив,
що США почали надавати допомогу жінкам у
цьому регіоні сім років тому, спочатку у Грузії,
а після Революції Гідності і в Україні. «Я радий,
що ви досягли успіху у цій сфері, – наголосив
представник США. – Створення цієї Асоціації –
важливий крок не лише для жінок, а насамперед для розвитку реформ, зокрема правоохоронної сфери. Тепер жінки-офіцери мають
соціальну групу, де можуть обговорювати питання, з якими стикаються щодня, виробляти
стратегії для вирішення проблем та обмінюватися досвідом».
Асоціація – це не данина моді і не формальність, а ознака поступу і підтвердження
того, що у правоохоронних органах є жінки, які
вірять у перспективу служби і готові відстоювати свої права, вирішувати проблемні питання,
щоб нові покоління українських дівчат бачили
перед собою відкритий шлях до служби у правоохоронних органах.
Концепцію розвитку УАППО представила
заступник начальника Департаменту патрульної поліції Катерина Павліченко, керівник
Української асоціації представниць правоохоронних органів, яка також очолила робочу
групу з її створення. Керівник Асоціації подякувала всім, хто підтримав ініціативу і зокрема учасницям Робочої групи. «Такі асоціації
можуть відігравати вирішальну роль у процесі
реформування. І подальша наша місія – забезпечити рівні права жінок і чоловіків у правоохоронній системі. Я впевнена, що завдяки діяльності асоціації ми зможемо створити умови
для подолання існуючих бар’єрів. Поодинці ми
сила, а разом ми могутні» – підкреслила Катерина Павліченко.
Учасниці Асоціації, можливо, як ніхто інший
знають, що проблеми у цій сфері існують дав-
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АСОЦІАЦІЯ –
ЦЕ НЕ ДАНИНА МОДІ
І НЕ ФОРМАЛЬНІСТЬ,
А ОЗНАКА ПОСТУПУ
І ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО,
ЩО У ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНАХ Є ЖІНКИ, ЯКІ
ВІРЯТЬ У ПЕРСПЕКТИВУ
СЛУЖБИ І ГОТОВІ
ВІДСТОЮВАТИ СВОЇ
ПРАВА, ВИРІШУВАТИ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ,
ЩОБ НОВІ ПОКОЛІННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ДІВЧАТ
БАЧИЛИ ПЕРЕД
СОБОЮ ВІДКРИТИЙ
ШЛЯХ ДО СЛУЖБИ
У ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНАХ.

но і їх вирішення потребує системного підходу.
У подальшому учасниці УАППО зосередяться
на запровадженні змін. Найбільш болючим
залишається питання кар’єрного просування
через упередженість керівників-чоловіків,
розрив, що існує між декларацією рівних можливостей та реальним рівнем дискримінації
жінок, а також проблема адаптації до умов роботи у чоловічому середовищі.
Фахівці з ґендерних питань досі дискутують щодо впливу психофізіологічних особливостей жінок на якість виконання професійних
обов’язків. Зокрема, йдеться про більш високий
рівень емоційності, емпатії, дисципліни, меншу
фізичну силу та меншу залежність від шкідливих звичок. Тож жінки мають об’єднатися, щоб
вкотре довести, що професіоналізм важливіший за стать і ґендерну упередженість. А новостворена організація покликана сприяти у вирішенні соціальних проблем жінок, які служать
у правоохоронних органах, а також забезпечить їхню правову захищеність.
Створена Асоціація – елемент реформ в Україні, тож учасники зібрання висловили сподівання,
що її діяльність наблизить українську державу до
європейської та євроатлантичної інтеграції.
Підготувала Леся МЕДВЕДЕНКО,

фото Валерія Олійника
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Міжнародні організації всебічно підтримують такі ініціативи як створення Української асоціації
представниць правоохоронних органів. І таке сприяння розвитку реформ полягає не лише у фінансуванні
проектів, але й проведенні консультацій з іноземними експертами. Зокрема, у створенні Асоціації
українським представницям правоохоронних органів (УАППО) допомагала помічник Комісара, Радник з
питань поліції Проекту підтримки підготовки поліцейських Трейсі Харді. Протягом 34 років вона і сама
служила у поліції Канади, долаючи численні бар’єри, а також входила до складу громадських об’єднань
жінок. Під час заходу з нагоди створення УАППО пані Харді відповіла на наші запитання.

ВАРТО ЗМІН
Одним з найсильніших чинників, що протистоїть впровадженню ґендерних реформ, залишаються стереотипи щодо
сприйняття жінок як «слабкої статі». Принаймні в Україні це залишається проблемою. На Вашу думку, як можна подолати
стереотипи в суспільстві і чи здатні вони
гальмувати процес змін?
Я не думаю, що стереотипи становлять нездоланну перепону. Навпаки, вони змушують
жінок краще розуміти їхню цінність. Із часом
усі помічають, що жінки демонструють свою
міць, силу і розум. Під впливом цього усвідомлення, поступово всі ці стереотипи починають
руйнуватися.
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Чи були такі стереотипи щодо жінок у силових структурах у вашій країні?
Звичайно, на початку. У 1981 році я поступила на службу в поліцію, де були чоловіки-співробітники, які просто не хотіли зі мною
працювати або надто довго вагалися. Проте
пройшло не так багато часу, і мені вдалося
продемонструвати свій рівень підготовки, а він
був досить високий, і свою цінність як кваліфікованого фахівця. Я була дуже ефективним
співробітником. За короткий період часу все ж
таки добилася поваги з боку колег-чоловіків.
А також з боку громади, тому що в ті часи люди
мали певну упередженість щодо служби жінок
у поліції.
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Тобто лише самі жінки можуть змінити
ситуацію своїм прикладом довівши право
служити нарівні з чоловіками?
Важливо зосередитися на наборі на службу
саме жінок співробітників, адже багато з них
виконують добре свою роботу. І саме ця ефективна діяльність в результаті піднімає їхній
авторитет і статус на службі. Всі добре ставитимуться до них саме через їхній професіоналізм.
Щоб жінка присвятила себе кар’єрі, зокрема у військовій сфері, потрібне потужне
й ефективне соціальне забезпечення:
зокрема щодо дитячих садочків, закладів
охорони здоров’я, створення побутових
умов на належному рівні. Не можна сказати, що зараз українські жінки забезпеченні в цьому сенсі.
В Канаді була така ж проблема як і в Україні. Саме організації як щойно створена Асоціація допомагають у вирішенні таких проблем,
аби знайти методи, щоб врівноважити життя
на службі і вдома в родині. Власне, Асоціація
і повинна бути тим органом, що лобіюватиме
такі ідеї для підтримання жінок в правоохоронній системі. Щоб дозволити жінкам мати
повноцінне сімейне життя і при цьому розвиватися по службі. Звичайно, під це потрібно
адаптувати і соціальну політику, і законодавство. Зауважу, що цінність такої організації
саме в цьому – вона сприятиме запровадженню необхідних змін.
В правоохоронних структурах багато гарних спроможних жінок, які управляють своїми
підрозділами досить успішно. Коли я прийшла
на службу в поліцію, то зі здивуванням дізналася, що жінки у нас служать у поліції з 1973
року. І на той час керівні посади вони майже
не займали. Мала місце певна політика, що обмежувала службові підвищення, переведення
на більш високі посади. Крім того, на той час,
якщо жінка хотіла стати лідером, керівником
то, як правило, у неї не було дітей, вона просто
не мала часу на сім’ю. Однак зараз все змінилося. Нині жінки можуть поєднувати і сімейне,
і професійне життя. Та заради цього були проведені відповідні реформи.
Як ви оцінюєте діяльність Робочої групи
зі створення Асоціації, до якої увійшли
представниці МВС, Національної поліції
та Держприкордонслужби України, адже
ви брали участь у їхніх засіданнях і надавали консультації?
Здебільшого ми обговорювали загальні
речі: як це бути жінкою у формі і на посаді, як
ставити перед собою цілі і досягати їх. По суті,
ми вивчали характерні питання для всіх жінок,
які працюють у правоохоронній системі, в усіх
структурах. Коли ця організація вже стане на
ноги, тоді жінки матимуть змогу через Асоціацію говорити і про виклики, що стоять перед
ними, і про досягнуті успіхи. За посередництва
Асоціації жінки зможуть отримати захист своїх
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“
Я ВІРЮ У ШВИДКЕ
ПРОВЕДЕННЯ
РЕФОРМ В УКРАЇНІ.
ЛИШЕ РІК ТОМУ МИ
ВПЕРШЕ ЗУСТРІЛИСЯ
ІЗ РОБОЧОЮ
ГРУПОЮ І ЗА ТАКИЙ
КОРОТКИЙ ЧАС ВОНИ
ВСЕ ПІДГОТУВАЛИ,
АБИ СЬОГОДНІ
АСОЦІАЦІЯ
РОЗПОЧАЛА СВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ.

ідей, пропагувати свої ініціативи, аби розвиватися у правоохоронній сфері. Наскільки я знаю,
у силових структурах реформи направлені на
зміни в адміністративній діяльності. І ми вже
зараз бачимо, що це зміни, які впливають і на
жінок, і на чоловіків. Адже правоохоронна діяльність – це спільна справа.
Які напутні слова ви сказали своїм українським колегам з Асоціації жінок правоохоронних органів?
Ми очікуємо великих звершень від цієї організації, яка є одним з елементів реформ в
Україні, і допоможемо, щоб вона стала частиною світової організації жінок-поліцейських.
Я вірю у швидке проведення реформ в Україні.
Лише рік тому ми вперше зустрілися із робочою групою і за такий короткий час вони все
підготували, аби сьогодні Асоціація розпочала
свою діяльність. Головне для вашого успіху –
залучайте талановитих жінок, використовуйте
досвід експертів і будьте впевнені в собі.
Спілкувалася Леся МЕДВЕДЕНКО
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вірності. На усі свята він дарував мені ці ніжні
квіти, а згодом, як народилася дочечка, підносив троянди і їй». З великим букетом білих
троянд, стоячи на колінах, зустрічала Ольга
свого коханого у трагічний день, коли його
привезли до рідного міста, щоб поховати з
військовими почестями як героя…
— Жили ми напрочуд дружно, розумілися
з-пів слова, намагалися щодня чимось приємним порадувати один-одного: словом, подаруночком, вчинком. Завжди разом відпочивали, мали багато друзів, яких Олег як напрочуд
гостинний господар радо зустрічав у нашому
сімейному гніздечку. Ми жили, радіючи кож-

МОГИЛІВЧАНКА ОЛЬГА
ГЛУЩАК ОДЯГЛА
ПРИКОРДОННУ ФОРМУ ТРИ
РОКИ ТОМУ. САМЕ В ЦЕЙ ЧАС
ТРИВАЛИ АКТИВНІ БОЙОВІ ДІЇ
НА СХОДІ УКРАЇНИ. ЦІ ПОДІЇ
І ВИЗНАЧИЛИ ЇЇ ПОДАЛЬШУ
ДОЛЮ. ВІЙНА, ЯКУ НІХТО
НЕ ОГОЛОШУВАВ, ЗАБРАЛА
КОХАНОГО ЧОЛОВІКА,
РОЗДІЛИВШИ ЖИТТЯ
НА «ДО» І «ПІСЛЯ».

Сьогодні Даринка, щораз
проходячи центром
міста повз стелу на
честь загиблих героїв,
серед яких і її батько,
зупиняється і стиха
промовляє: «Привіт,
таточку!»

БІЛІ ТРОЯНДИ
С

трашна звістка увірвалась в оселю
Ольги 11 липня 2014-го: «Ваш чоловік, старший сержант Олег Глущак
загинув під Зеленопіллям, виконуючи бойові завдання із захисту державного
кордону»… Життя тієї миті втратило барви
та сенс. «Треба жити далі!» – долаючи біль та
відчай, промовляла крізь сльози молода вдова, пригортаючи до себе донечку Дарію – татову улюбленицю.
У важкі години усвідомлення, що його вже
немає поруч, Ольга жила минулим, пригадуючи перший день знайомства, що одразу ж
переросло у взаємні почуття. Згадувала їхні
кількагодинні телефонні розмови під час перебування Олега у відрядженнях на кордоні.
Багато про що тоді мріялось…
– Особливо запам’яталося його освідчення, – пригадує Ольга. – У День закоханих,
14 лютого, Олег завітав до мене з розкішним
букетом білих троянд і запропонував руку та
серце… Згодом ми одружилися, а білі троянди назавжди стали символом нашої любові та
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ному дню, купалися в щасті та любові і, здавалося, так буде завжди… Але усі плани порушила ця віроломна жахлива війна. Скільки
ж вона горя принесла моїй сім’ї! – утираючи
непрохану сльозу, сьогодні каже Оля.
Йти по життю допомагають їй не лише
світлі спогади про щасливо прожиті роки, а й
донечка Дарія – маленька щебетушка та помічниця. – Доня дуже любила свого татка. У
всьому його наслідувала, зустрічала зі служби, допомагала поратись по господарству.
Дівчинка тривалий час не відала, що батька
немає серед живих. Дуже сумувала, чекаючи
на його повернення. Та прийшов час і, як не
було важко, довелося розповісти їй правду, –

ВІД АВТОРА: Дякую долі, що звела

мене з Ольгою Глущак. Вона – справжнє
уособлення української жінки: люблячої,
щирої, ніжної, відданої. Жінки, на якій
тримається світ. Її сила волі, витримка,
наполегливість викликають захоплення
та надихають на проникливі слова.

ЖІНКА-УКРАЇНКА

Загадкова жінка – жінка-українка,
На її обличчі усмішка завжди.
З усіма привітна – миловидна жінка,
На всіх вистачає її доброти!
Наче сонце ясне, всіх вона зігріє,
Своїм щирим серцем кривду розжене,
І усі незгоди заховати вміє,
І ніхто не знає, як вона живе…
І ніхто не знає, чом вночі заплаче,
Чом іній у коси Доля заплела…
Всім вона бажає щастя та удачі,
Тож нехай життя їй щастя посила!
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зізнається жінка. Сьогодні Даринка, щораз
проходячи центром міста повз стелу на честь
загиблих героїв, серед яких і її батько, зупиняється і стиха промовляє: «Привіт, таточку!».
…Після загибелі старшого сержанта Олега
Глущака бойові побратими не залишили наодинці з горем його дружину та доньку, оточивши їх увагою та турботою. — Мені ставало
краще в колі людей у військовій формі. Турботливі, щирі – вони досить швидко стали для
мене рідними. Саме тоді й прийшло це усвідомлене рішення: я маю продовжити справу
Олега в його світлу пам’ять, – зазначає Ольга. – Про свій вибір я сповістила батьків, які
мене підтримали, хоча спочатку трохи жалку-

вали, що залишаю школу, де більше дванадцяти років навчала дітей української мови.
Тож незабаром колишня вчителька Ольга Глущак поповнила стрій прикордонників
Могилів-Подільського загону. Пройшовши
навчання, вона прийняла посаду начальника
стаціонарної радіостанції, де понад десять років служив її чоловік. Попервах було не легко,
та колектив, де служив Олег, усіляко допомагав Ользі, та й вона намагалась бути гідною
пам’яті свого чоловіка. Можна лише уявити
душевний біль, який переживала ця тендітна
і напрочуд стійка жінка, щоразу переступаючи поріг приміщення, де кожен куточок нагадує про нього… Однак вона зуміла подолати
відчай та інші труднощі. Сьогодні старший
сержант Ольга Глущак – справжній фахівець
військової справи. Вона не лише не поступається колегам-чоловікам у професіоналізмі та
самовідданості, а й залишається при цьому
справжньою жінкою, гідною шани та поваги.
– Знаєте, у суспільстві побутує думка, що
військова служба – це суто чоловіча справа. Але це не так! Приміром, у нашому загоні працює чимало жінок, яких не лякає
ні ненормований робочий день, ні постійні
чергування, ані значний обсяг завдань, – підкреслює старший сержант Ольга Глущак. –
Прикордонна служба, без перебільшення,
стала для багатьох з нас долею, сенсом усього життя. І дуже хочеться, щоб це життя було
мирним та щасливим, а матері були спокійними за своїх дітей… Це на сьогодні – моя
найзаповітніша мрія!
Людмила КАТЕРИНИЧ
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ФЕЙКИ З’ЯВИЛИСЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІН, ЯКИХ ЗАЗНАЄ
ЛЮДСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ. ПІД ЧАС ЦИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
НА НАШИХ ОЧАХ, ПО СУТІ, ЗНИКАЄ ІСТИНА, ЩОБ ЗГОДОМ
ВІДРОДЖУВАТИСЯ У ТИХ ФОРМАХ, ДЕ КОЖЕН МОЖЕ
ОБРАТИ ПРАВДУ СОБІ ДО ДУШІ.
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е вже зовсім інша правда, оскільки вона створюється під споживача інформації, а не існує
об’єктивно. Фейки, наприклад, за
своїм походженням із численних
джерел, створених для породження інформації
соцмедіа, відображають закономірності боротьби ієрархічних структур проти мережевих.
Як виявилося, традиційні ієрархічні структури,
на яких ґрунтувалася сила держави, виявилися
безсилими проти фейків. Це проявилося особливо показово в надзвичайній ситуації політичних виборів і Трампа, і Макрона. Оскільки
це варіант кризової ситуації, що має чіткі часові обмеження, коли все потрібно зробити саме
сьогодні, тому що завтра, після закінчення виборів, все це не матиме сенсу.
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Дослідники аналітичного центру RAND на
чолі з Аркіллою давно відмічали, що ієрархічні
структури будуть програвати мережевим, якщо
держави не зможуть також перейти на мережеві методи організації. Щоправда, вони згадували це щодо фізичних зіткнень регулярної
армії та повстанців.
В інформаційних баталіях спостерігається
подібна ситуація. Бюрократична структура
стовідсотково запізнюється, наприклад, зі
своїми спростуваннями після інформаційної атаки. Причому це спростування лише
розширює коло тих, хто ознайомився із цим
негативом, а не знищує його разом з наслідками. Ця ж невдача переслідує бюрократичні
структури і в боротьбі з чутками. І все це на
тлі посилення інформаційних атак різного
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роду, де фейки – лише одна зі складових.
Єврокомісар з безпеки Кінг стверджує: «Російська влада не обмежує себе щодо цілей
цієї кампанії з дезінформації і такого роду
діяльності. У деяких російських військових
колах, а також вустами певних російських
генералів часто озвучуються неправдиві дані
та дестабілізаційна пропаганда як законний
інструмент впливу. І сьогодні інформація – це
свого роду нова військова зброя. Мета кампанії з дезінформації – змусити людей вірити,
що неправда заслуговує довіри, спирається
на факти. Коли знайомишся з опитуваннями,
багато людей погоджуються з дезінформацією, поширеною Росією і офіційним Кремлем.
І на жаль, ми можемо зробити висновок, що
російська дезінформація дійсно може дуже
ефективно функціонувати. Ось чому ми повинні подвоїти наші зусилля і зруйнувати цю
пропаганду».
Сьогодні агресивність повідомлень вже
визначається на лінгвістичному рівні, що
важливо для судових експертиз. При цьому
немає згоди щодо побудови комунікацій з
Донбасом або Кримом. А це ускладнює практичні дії. Ми давно писали, що закінчення
військових дій на Донбасі не буде закінченням головного болю за Донбас, оскільки виникне абсолютно нова проблема, до якої ми
виявимося неготовими.

ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ НЕ СТІЛЬКИ ПЕРЕЛОМ СВІДОМОСТІ
ЩОДО ПОНЯТТЯ ПРАВДИ, А Й ОЧЕВИДНИЙ КРАХ УСІЄЇ
МЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СУСПІЛЬСТВА. ЛЮДИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ
БАЧИТИ ТЕ, ЩО Є НАСПРАВДІ, ВВАЖАЮЧИ ЗА КРАЩЕ БАЧИТИ
НАВКОЛО ТЕ, ЩО ХОЧЕТЬСЯ. ТЕЛЕСЕРІАЛИ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ
БІЛЬШ ПЕРЕКОНЛИВИМИ В УТРИМАННІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ІСТОРІЇ, НІЖ ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ.
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Як бачимо, вибрані точки відліку викликають повагу, оскільки ставлять фейки у ширший
контекст, що демонструє поступове зростання
важливості цієї проблеми.
Руйнування правди, до якого прийшло
людство, вони виводять з наступних чотирьох
причин:
• характеристики когнітивних процесів: люди
намагаються спиратися на вже існуючі уявлення, особистий досвід виявляється сильнішим за інформацію, вони також орієнтуються на думку інших у соціальних мережах;
• зміни в інформаційній системі: поширення соціальних медіа, що збільшує об’єми і
швидкість інформаційного потоку, розпо-

Рівень довіри/недовіри до конкретних
ЗМІ вимірював не тільки Трамп, а й соціологи.
Наприклад, високою довірою користуються
The Economist, Reuters, BBC, а ось CNN, Fox
News або соціальні медіа знаходяться в полі
недовіри. Зрозуміло, що підривають довіру до
соцмедіа не самі фейки, а майже щоденні повідомлення про виявлення фальшивих акаунтів у Фейсбуці або Твіттері.
Василь Гатов також виносить проблему довіри на перше місце, коли говорить: «Основна
шкода від fake news – як від явища, так і від
поняття – у руйнуванні структури суспільної
довіри, важливим елементом якої є незалежні засоби масової інформації. Ці структури в тій чи іншій формі властиві будь-якій
державі: разом з інституційним насильством,
вони утримують, як горезвісні скріпи, фундамент суспільного договору, причому навіть не
обов'язково в демократичних державах».
Корпорація RAND також випустила дослідження «Занепад правди». Дослідники відштовхуються від чотирьох трендів:
• зростання розбіжностей щодо фактів і аналітичних інтерпретацій фактів та інформації;
• стирання лінії розмежування між думкою і
фактом;
• зростання відносного об’єму відповідного
впливу думок та особистого досвіду над
фактами;
• зниження довіри до колишніх поважних
джерел фактичної інформації.

3/2018

Експерт з медіа-етики Казаков говорить,
розмежовуючи журналістику і пропаганду:
«Журналіст, з огляду на природу професії,
зобов'язаний оглядатися на професійні стандарти, узгоджувати свою професійну поведінку і свої тексти саме з журналістськими професійно-етичними нормами. Там, де він перестає
звертати на них увагу, журналістика плавно
переходить у щось інше: в рекламу, поганий
PR, в ту ж пропаганду. У пропагандистів все
значно простіше: мета виправдовує засоби.
Пропагандист не орієнтується на професійні
чи етичні норми: вони відсутні у його спеціальності. Не професії, зауважте. Там, де журналістика схрещується з пропагандою, з'являється

Перед нами виникає інший тип політики,
інший тип організації держави. Кластр описав
такого типу революційний перехід, який був у
далекій історії людства: «Справжня революція
в протоісторії людства – це не неолітична революція, тому що вона залишила попередню
організацію суспільства в незайманому стані,
а політична революція, загадкове, незворотне, смертельне для примітивних суспільств
явище, яке знайоме нам під ім'ям держави.
І якщо нам хочеться зберегти марксистські
терміни базису і надбудови, тоді, напевно,
доведеться визнати, що базис – це політична сфера, а надбудова – економічна. Єдиний
глибинний структурний переворот, який був

АВТОРИТЕТИ ЗНИКАЮТЬ
СКРІЗЬ, ПОЧИНАЮЧИ З ЛІТЕРАТУРИ
І МИСТЕЦТВА. ВЖЕ НЕ ГРАЄ РОЛІ
ТОЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ,
ЯКИЙ ВОНИ СТВОРЮЮТЬ.
НА ПЕРШЕ МІСЦЕ ВИХОДИТЬ
ІНШИЙ ПАРАМЕТР: ПРО КОГО
І СКІЛЬКИ ГОВОРЯТЬ.
І ФЕЙКИ ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЮТЬ
ЦІЙ МОДЕЛІ, ТОМУ ЩО ПРО НИХ
ГОВОРЯТЬ БІЛЬШЕ,
НІЖ ПРО ІНШИХ.

всюдження дезінформації та інформації,
побудованої на упередженні;
• освітня система не встигає іти в ногу з інформацією;
• політична, соціодемографічна й економічна поляризація, що веде до збільшення
незгоди щодо фактів і аналітичних інтерпретацій фактів та інформації.
Слід чесно визнати, що зараз відбувається
не стільки перелом свідомості щодо поняття
правди, а і очевидний крах усієї ментальної
моделі суспільства. Люди відмовляються бачити те, що є насправді, вважаючи за краще
бачити навколо те, що хочеться. Телесеріали
виявляються більш переконливими в утриманні інтерпретації історії, ніж шкільні підручники.
Ще одна зміна, яка призвела до появи
фейків, полягає у відродженні пропаганди.
Пропаганда – це не тільки війна, це і нові типи
впливу, що підштовхують населення до іншого
типу поведінки. Це підштовхування (nudge),
яке взяли на озброєння деякі досить демократичні уряди, які виправдовуються тим, що
вибір все одно зберігається. Однак це таке ж
управління іншими, як і пропаганда.
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«гібридна журналістика». Це умовна конструкція, звичайно. Журналістика закінчується там,
де з'являються перші ознаки пропаганди».
Все це тектонічні зрушення, що породжують
і новий тип людини, і новий тип держави, в якій
ми ще не жили, але активно рухаємося до неї. І
для цієї держави аж ніяк не випадково виявляється важливим аспект розпізнавання фейків.
Один з дослідників впливу комунікації на людську поведінку Вісванат з Гарварда підкреслив
наступні наслідки вибухового розвитку інформаційного компонента, що тепер долає географічні та дисциплінарні кордони:
• демократизація інформації, породження
і споживання якої раніше обмежувалася
географією або спеціальністю,
• відхід від командної моделі контролю до
низових моделей участі.

здатний трансформувати примітивне суспільство, попутно його руйнуючи – це той,
що був викликаний внутрішніми процесами
або ззовні, той, чия відсутність визначає примітивне суспільство, ієрархічну владу, владні
відносини, підпорядкування людей – коротше
кажучи, державу».
Кластр говорить про виникнення держави, ми ж живемо в епоху зникнення держави. Всі ті прикмети нового, що нас оточують,
значною мірою доводять нам непотрібність
держави.
Множинність правди пов'язана і з втратою авторитетів. Сучасний світ перетворився
на світ рівних, але тільки нібито, оскільки 1%
населення тримає в своїх руках 82% власності. Авторитети зникають скрізь, починаючи з літератури і мистецтва. Вже не грає
ролі той інтелектуальний продукт, який вони
створюють. На перше місце виходить інший
параметр: про кого і скільки говорять. І фейки повністю відповідають цій моделі,
тому що про них говорять більше, ніж
про інших.
Георгій ПОЧЕПЦОВ
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Фото Дмитра ЛАРІНА, УП

“

АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ:

«Пересічні глядачі
аналізують “Кіборгів” глибше,
ніж так звані кінокритики»

КIНО
ПРО МИР
Фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги» про історію захисту
Донецького аеропорту вже побив рекорд українського кінопрокату,
зібравши більше 22 мільйонів гривень. Попри те, що кінотеатри
показують стрічку майже два місяці, квитки на сеанси досі
користуються попитом.

На зустріч до «Української правди. Життя» Ахтем приїхав за кілька годин
після повернення із зони АТО. Каже, що пережив незабутні відчуття, коли
разом із військовими у бліндажі дивився «Кіборгів» під звуки артилерії.
В інтерв’ю режисер розповів, чому зняв у своєму фільмі міністра
культури, як ставиться до звинувачень у плагіаті та думок кінокритиків,
а також пояснив, за що отримав орден від Президента України.
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– Щойно «Кіборги» вийшли у прокат, Facebook-стрічка наповнилася
схвальними відгуками. Негативні на їх фоні якось зовсім губляться. Одна з
редакторок «Української правди» вже п’ять разів подивилася цей фільм у
кінотеатрі. Чи очікували ви на таку реакцію?
– Не таємниця, що кожен режисер і кожна людина, яка займається творчістю, очікує на якийсь фідбек. Бажано, щоб він був позитивний. Я не є винятком. Однак не очікував такого масштабу і такої емоції.
Особливо тішить, що думки і сподівання, які ми закладали у фільм, переважно дуже чітко прочитуються глядачами, і вони про це говорять.

НАШЕ КІНО НЕ ПРО ВІЙНУ, А ПРО МИР,
ЯКИЙ НАРОДЖУЄТЬСЯ ВСЕРЕДИНІ
ЦІЄЇ ВІЙНИ. САМЕ ТОМУ У «КІБОРГАХ»
ТАК БАГАТО РОЗМОВ ПРО ЖИТТЯ, ПРО
СПОДІВАННЯ, ПРО МРІЇ, ПРО БІЛЬ.

– Чи пам’ятаєте той день, коли відбулася прем’єра? Що ви робили тоді,
що відчували?
– Звісна річ, пам’ятаю. У перший день прокату я шукав відгуки людей, чий погляд і слова для мене є важливими, чекав на їхні враження. Насамперед хотів почути думки Ади Миколаївни Роговцевої, наших
консультантів – тих, хто брав участь у створенні сценарію, бійців та волонтерів.
Відчував надзвичайне хвилювання, бо вже на етапі, коли замовляли
сценарій, починали зйомки, ми розуміли, наскільки велика відповідальність на нас лежить. Однак водночас ми чітко усвідомлювали, навіщо це
робимо.
Я чув багато розмов про те, чи не зарано ми знімаємо «Кіборгів», адже
так мало часу минуло від подій, що відбулися. Та мені не потрібен час, аби
зрозуміти, що Росія напала на Україну, що ми є свідками й учасниками народження нової країни...
Я сам собі відповів: ми не рано створили цей фільм. Ми зняли його для
майбутнього, для того, щоб воно сталося.
Наше кіно не про війну, а про мир, який народжується всередині цієї
війни. Саме тому у «Кіборгах» так багато розмов про життя, про сподівання,
про мрії, про біль.

Військові кажуть: нам вдалося розповісти про речі, про які вони переважно мовчать, але розмірковують. Це тішить.
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– З якими відчуттями ви дивитеся власні фільми? Озираєтеся на реакцію глядачів у залі?
– Я дуже реалістично ставлюся до своїх робіт. За два-три дні до того, як
відбувається прем’єра, починаю думати, що зняв щось таке, на що глядач не
піде: мовляв, воно нудне і нікому не потрібне…
Намагаюся дивитися на власну роботу так, як лікар дивиться на пацієнта. Якщо емоції переважають, неможливо працювати добре. Однак майже
ніколи у мене не виходить оцінювати відсторонено.
– Чому ви зняли у «Кіборгах» міністра культури?
– Я знімав не міністра культури, я знімав актора Євгена Нищука.
– Сценарист Наталя Ворожбит в одному з інтерв’ю сказала, що це було
незаплановане рішення. Як воно виникло?
– Я знаю Євгена Миколайовича або Євгена більше 20 років. Ми навчалися в один час у театральному виші. Для мене він запам’ятався як актор і
як голос Майдану.
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Коли ми наближалися до завершення зйомок, я зрозумів, що серед персонажів має бути військовий капелан. Коли ми з Євгеном розмовляли про
це, він зачитав мені молитву, і я зрозумів, що саме голос Євгена й ця молитва будуть доречними у фільмі.
Спотворити обличчя його героя було моєю ідеєю. Я свідомо зробив такого обпаленого війною та життям військового капелана, яких маю честь
знати чимало.
– Автор книжки «Аеропорт» Сергій Лойко звинуватив вас у плагіаті деяких сцен. Згодом з’явилася офіційна відповідь від команди «Кіборгів», де
розтлумачено, чому плагіату не могло бути. Чи вважаєте ви вичерпаним
цей конфлікт?
– По-перше, я не вважаю це конфліктом. Насамперед мені було ніяково
і дуже сумно через те, що ця історія паплюжить пам’ять про загиблих.
І я не конфліктував з паном Лойком. Ми чітко відповіли фактажем: сценарій був готовий 15 липня 2015 року, а книга «Аеропорт» Лойка була
надрукована 3 вересня 2015 року. У нас збережені інтерв’ю із бійцями, які
розповідали історії, використані у фільмі.
Я вже мовчу про те, як неповажний пан Лойко дозволив собі в особистому листуванні з пані Наталею Ворожбит висловлюватися і писати такі
листи, які чоловік, котрий себе поважає, ніколи б не написав.
Пан Лойко чомусь вирішив, що це він створив світ Донецького аеропорту, захотів привласнити історію, той фактаж, що добре відомий всім, хто був
в аеропорту і слідкував за тими подіями.
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АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ
Український актор та режисер кримськотатарського
походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий
військово-патріотичного ток-шоу «Хоробрі серця».
Директор «Кримського дому».
▶ У 2003 році дебютував у кінематографі.
▶ З 2005 працює в трупі Київського академічного театру
драми і комедії на лівому березі Дніпра.
▶ У 2007 році Ахтем Сеітаблаєв дебютував як режисер.
Його першою роботою стала телевізійна стрічка
«Квартет для двох».

– Навіщо йому цей скандал?
– Я можу тільки припустити, бо я з ним не спілкувався і не хочу цього
робити. Тому що є такі речі, після яких взагалі немає бажання навіть подавати руку.
– У редакції «Української правди» історію про морозильну камеру у
ДАП, в якій зберігали тіла сепаратистів, чули від бійців АТО ще до виходу
фільму та книги. Але Лойко каже, що саме він з цієї історії зробив жарт. Що
ви на це скажете?
– Я сьогодні вранці повернувся зі сходу, був і серед бійців третього
полку спецпризначення, який очолює Олександр Сергійович Трепак. Так от,
вони мені знову нагадали про те, що кожного нового бійця, який прибував
до аеропорту, жартуючи, підводили до цього холодильника – і за «пепсіколою», і за льодом.
Я маю честь знати особисто, як мінімум, десятьох бійців і офіцерів, які
були свідками і самі жартували з приводу холодильника.
Пан Лойко за наш рахунок вирішив зробити для себе ще одну інформаційну хвилю. І те, що він неправий, він абсолютно розуміє – інакше б не
прибирав своє сміття (першу публікацію зі звинуваченням у плагіаті – ред.)
на особистій сторінці у Facebook.
– Навіть якщо абстрагуватися від історії з Лойком, можна помітити деякі промахи. У фільмі йдеться про вересень 2014 року…
– З чого ви взяли, що історія розповідає про вересень?
– З інформації на офіційній Facebook-сторінці «Кіборгів» та офіційних
прес-релізів.
– Мабуть, це помилка.
– Та й снігу там ніби не видно…
– Чотири дні тому й у Києві не було зими, то й що? (розмова відбувалася,
коли у Києві почалися сильні снігопади – ред.)
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▶ У 2014 році виходить історична військова
драма «Хайтарма», яку режисер Сеітаблаєв
присвятив важкому періоду історії свого рідного
кримськотатарського народу. Сюжет фільму
заснований на реальних подіях. Роль головного
персонажа цього фільму, військового льотчика АметХана Султана, виконав сам режисер. На італійському
фестивалі «Кімерія» в Термолі «Хайтарма» визнана
кращим фільмом, а Сеітаблаєв – кращим режисером
2014 року.

Я ЧУВ БАГАТО РОЗМОВ ПРО ТЕ, ЧИ
НЕ ЗАРАНО МИ ЗНІМАЄМО «КІБОРГІВ»,
АДЖЕ ТАК МАЛО ЧАСУ МИНУЛО ВІД
ПОДІЙ, ЩО ВІДБУЛИСЯ. ТА МЕНІ
НЕ ПОТРІБЕН ЧАС, АБИ ЗРОЗУМІТИ,
ЩО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ, ЩО
МИ Є СВІДКАМИ Й УЧАСНИКАМИ
НАРОДЖЕННЯ НОВОЇ КРАЇНИ...

▶ За значний особистий внесок у розбудову держави,
соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм 23 серпня 2017го був удостоєний Ордена «За заслуги» III ступеня.

– Тобто холодильник у таку погоду все одно міг морозити попри відсутність світла у ДАП?
– Чому без світла? Ви знаєте, що в аеропорту було доволі багато генераторів? А я знаю. Бо добре виконую свою роботу.

▶ 7 грудня 2017 року на екранах кінотеатрів з'явилася
стрічка «Кіборги» про оборону Донецького аеропорту
восени 2014 року режисера Ахтема Сеітаблаєва і
в перший же вікенд прокату зібрала понад вісім
мільйонів гривень. П'ять гривень з кожного
придбаного глядачами квитка перераховуються на
допомогу сім'ям загиблих у боях за аеродром.

– Ви планували робити телеверсію фільму…
– У нас доволі багато матеріалу, ми відзняли близько чотирьох годин.
Якщо буде потрібно, готові зробити чотирьохсерійну версію.
Ми розмовляли з цього приводу з телеканалом 1+1, який є інформаційним партнером «Кіборгів», і якщо справа йтиме так, як вона зараз іде,
створимо цю телеверсію.

▶ Завдяки фільму «Кіборги», допрем'єрні покази якого
проходять спочатку в дипломатичних установах різних
країн світу, а після цього стрічка вийде в широкий
міжнародний прокат, Україна вбачає можливість
боротися з російською пропагандою за кордоном.
▶ Фільм про захисників Донецького аеропорту набув
популярності не лише серед українців. Режисер
стрічки зазначив фіксацію масового скачування
піратської версії російськими користувачами. Разом з
тим, від зазначив, що не перебільшує впливу стрічки
на свідомість росіян: «Я б не говорив, що фільм може
змінити чийсь світогляд, але якщо людина, яка живе
в Росії, побачивши фільм "Кіборги", почне ставити
сама собі якісь питання, то це вже дуже круто».

– Наскільки, на вашу думку, постраждав фільм від того, що його скорочували з чотирьох годин до 1 години 50 хвилин?
– Я скажу так: кожен кадр фільму режисерові з кров’ю дається, коли
скорочуєш. Мені особисто шкода всього.
Насамперед оцінювати має глядач: чи все йому зрозуміло, чи отримав
він повноцінне враження від персонажів, від розвитку їхніх характерів, від
їхніх взаємовідносин, від того, як ми розповіли історію.
– Найвибагливішими глядачами є кінокритики. В одній з рецензій,
зокрема, йдеться про те, що фільм є набором «покромсанных историй, ни
одной из которых не дают развернуться – ни полноценно, выделив одного
героя, ни частично, прописав каждого из интересующих режиссера героев
так, чтобы зрителю было интересно наблюдать за их развитием и/или существованием в заданной реальности». Чи погоджуєтеся ви з такою критикою?
– Ні. Цей кінокритик – лише кінокритик. І вона не є істиною в останній
інстанції. Я знаю, про кого ви говорите. Я ж читаю все.
Проаналізувавши її тези і те, що вона особисто вважає важливим або
неважливим, я впевнився у думці, що мені не потрібно звертати на неї увагу взагалі.
Мистецтво – це суб’єктивна річ, і воно прекрасне цим. Байдуже, що
критикам щось там не подобається. Кожен має право на власну думку, але
якби я завжди прислухався, то ніколи б не грав у театрі, ніколи б не знімав
фільми. Це мій світ, мої мрії, моя категорія смаку.
– Інколи думки критиків допомагають акторам та режисерам ставати
популярними…
– Вони завжди допомагають. І я вам скажу, що взагалі це дуже нелегка
праця – бути кінознавцем або кінокритиком. Однак я не сприймаю критики, яка ґрунтується на таких висловах, як «топорна робота оператора»,
«нарізка кадрів з якихось там історій».
Ніхто не дає права так казати… Я дуже спокійно сприймаю, коли критикують мене як режисера, але не коли це стосується моєї команди.
Переважна більшість пересічних глядачів аналізують фільм, на мою
думку, набагато ліпше, глибше, точніше та елегантніше, ніж ті, хто чомусь
називають себе кінознавцями і кінокритиками.
– Хто має право називати себе кінокритиком?
– Людина, яка в кожній роботі спершу відмічає те, що є доброго, і яка у
висловах не позиціонує себе як істину в останній інстанції.
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“
Вона може тільки розмірковувати, що, ймовірно, було б краще, а не
стверджувати безапеляційно. Бо тоді у мене виникає запитання: «Ти хто
такий? Хто ти?».
– Чи існують критичні відгуки на фільм, з якими ви погоджуєтеся?
– Так, звичайно. Наприклад, я розумію, що з точки зору військових у
нас будуть деякі неточності. Проте я завжди підкреслюю, що ми знімаємо
художній фільм, тому неточності можливі. Нереально розповісти історію
захисту Донецького аеропорту, що тривав 242 дні, на території двогодинного фільму.
– А з художньої точки зору все вийшло?
– Якщо говорити про художню точку зору, то вважаю, що нам вдалося
витримати баланс між доволі пафосними тезами і гармонійним виконанням. Але ви зараз вимагаєте від мене, щоб я як та унтер-офіцерська вдова
сам себе висік.

МИСТЕЦТВО – ЦЕ СУБ’ЄКТИВНА РІЧ,
І ВОНО ПРЕКРАСНЕ ЦИМ. БАЙДУЖЕ,
ЩО КРИТИКАМ ЩОСЬ ТАМ НЕ
ПОДОБАЄТЬСЯ. КОЖЕН МАЄ ПРАВО
НА ВЛАСНУ ДУМКУ, АЛЕ ЯКБИ Я
ЗАВЖДИ ПРИСЛУХАВСЯ, ТО НІКОЛИ Б
НЕ ГРАВ У ТЕАТРІ, НІКОЛИ Б
НЕ ЗНІМАВ ФІЛЬМИ. ЦЕ МІЙ СВІТ,
МОЇ МРІЇ, МОЯ КАТЕГОРІЯ СМАКУ.

– Чому ви вирішили самі зіграти головну роль у
своєму фільмі «Хайтарма»?
– О, тут ціла симфонія почуттів. Кожен кримськотатарський хлопчик знає, хто такий Амет-Хан Султан, і в дитинстві кожен з нас грав у Амет-Хана Султана. Я не виняток.
Мені випала честь зняти перше кіно для мого народу. Я довго
мріяв про нього, довго жив цією ідеєю… Мав на прикметі актора, який міг
би зіграти головну роль. Та я добре розумів: якщо фільм буде невдалим,
актору доведеться все життя із цим жити, бо Амет-Хан Султан – одна з найбільш визначних постатей цілого народу.
– А ви готові були все життя із цим жити?
– Звісно, ні. До слова, потім стався такий момент, що на мою акторську
душу був, як мед. Коли ми збирали матеріал в Алупці, директор дому-музею Ахмет-Хана Султана, куди ми прийшли на екскурсію, порівнявши наші
фотографії, запитав: «А ти не родич його?». Ви розумієте, чим ці слова для
мене були?!
Я вагався, чи не нахабним буде те, що сам знімаю і сам знімаюся. А потім сказав Ленуру Іслямову, який фінансував стрічку: «Якщо ви не проти,
я візьму цю відповідальність на себе і сам зіграю». Він сказав «так» – і це
відбулося.

– Часом творчим людям хочеться переробити готовий матеріал…
– Я би, наприклад, перезняв танковий бій у «Кіборгах». Я вже передивився фільм бозна-скільки разів, і щоразу враження від однієї сцени може
бути різним – сьогодні вона здається вдалою, завтра – ні. Це природно.
Тому що мені не байдуже, я перед кожним показом хвилююся через те, як
фільм буде сприйматися. І якщо перезнімати, то це буде зовсім інше кіно.
– Ви знімалися у шостому сезоні серіалу «Свати». Що думаєте про його
заборону в Україні?
– Давайте будемо опиратися на букву закону. Я багато за що поважаю
Володимира Зеленського і взагалі «Квартал 95». Я знаю, що він багато робить для підтримки української армії.
У «Сватах» знімалися чудові актори. І це дійсно класний продукт. Однак коли я бачу відео, на якому Федір Добронравов каже, що радий, бо
Крим повернувся до Росії, мені хочеться, щоб всі причетні до цього, разом
зі мною, подивилися в очі дітям киримли, батьки яких сидять в російській
в’язниці за те, що в лютому 2014 року вийшли до Верховної ради Криму
з прапорами України та кримських татар, підтримуючи єдність держави...
Я хотів би вважати «Квартал 95» своїми добрими приятелями, але коли
вони стали на захист Добронравова, вони самі викреслили мене зі спис-
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ку тих, кого поважають. Мені боляче від того, що
є такий факт.

– Чи не шкодуєте ви про те, що отримували в Росії винагороду за цей
фільм одразу після анексії Криму?
– Я не можу сказати, що шкодую. Ні. Якщо ви знаєте, що це за кінопремія «Ніка», і хто тоді за нею стояв – Олег Басілашвілі, Лія Ахеджакова,
Ельдар Рязанов, Олександр Філіппенко...
Коли я отримав запрошення у Москву, переді мною постало велике питання, тож я вирішив порадитися з людьми, чия думка для мене є важливою. Зокрема, з Адою Роговцевою, Едуардом Митницьким, Віталієм Портниковим та Віталієм Малаховим.
І всі вони сказали приблизно те саме, що сказала Ада Роговцева: «Ці
люди не бояться висловлювати свою думку там, у Москві, підтримують
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звідти нас і, зокрема, тебе як кримського татарина,
чию Батьківщину щойно захопили... Якщо у тебе є
хоча б мінімальна можливість поїхати туди і підтвердити своєю присутністю те, що ти чуєш і знаєш про
їхню підтримку, їдь».
І я не пошкодував.
– Коли і чому ви вирішили, що вам потрібно знімати історичне кіно?
– Я не вирішив, так воно сталося. Що стосується «Хайтарми» та «Чужої
молитви», їх можна назвати моїм внутрішнім обов’язком. Я так відчував.
Про «Кіборгів» можна сказати те саме. Можливо, такий час. Можливо,
мій внутрішній стан зараз такий. Знімаючи історичні події, краще розумієш себе теперішнього.
– Чи цікавилися історією раніше?
– Так, звичайно. Кожен киримли у певному сенсі – історик. Розумієте, за
Радянського союзу кримських татар навіть не існувало в переліку народів,
які живуть на території СРСР. Намагалися так зробити, щоб нас не було. Мабуть, через це кожен кримський татарин знає свою історію: потрібно було
розібратися, хто ми є і чому маємо право на свою Батьківщину.
– На презентації «Кіборгів» Президент вручив вам орден «За заслуги»
III ступеня. Формулювання трохи розмите. Ви відповіли собі на запитання,
за що саме отримали нагороду?
– Офіційно я отримав її ще влітку минулого року як голова ДП «Кримський дім», бо за півроку ми багато чого зуміли зробити.
Коли зустрілися з паном Президентом у холі кінотеатру «Україна», я
сказав, що почуваю себе трохи ніяково, бо це не мій день, а день Збройних
Сил України. А він відповів: «Стривай, ти ж знаєш, що тобі ця нагорода була
вручена як голові ДП «Кримський дім».
«А по-друге, – сказав Президент, – сприймай це як аванс режисеру, не
байдужому до подій, що відбуваються в країні, і який засобами кіно про
це розповідає. Сприймай це як аванс від держави тобі та твоїй команді».
На цьому ми і домовилися.
Олександра ГАЙВОРОНСЬКА, УП
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