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офіційно

офіційно

Україна має намір оптимально об’єднати військові та невійськові
можливості всіх складових системи національної безпеки і
оборони для запобігання і нейтралізації існуючих та потенційних
воєнних загроз шляхом трансформації Воєнної організації держави
в сектор безпеки і оборони.

Трансформація передбачає побудову нової моделі сектору
безпеки і оборони на базі існуючих центральних органів
виконавчої влади України за рахунок уточнення функцій,
завдань та розподілу сфери відповідальності і дольової участі
всіх складових системи гарантування національної безпеки
України за визначеними сценаріями застосування військ (сил).

Україна має намір здійснювати подальшу
розбудову державного кордону та його
інфраструктури згідно з європейськими
критеріями та Стратегією національної
безпеки України. Відповідно до Концепції
розвитку Державної прикордонної
служби України на період до 2015 року
буде завершено становлення Служби як
самостійного правоохоронного органу
європейського зразка.
Тези з річної Національної програми співробітництва Україна–НАТО на 2012 рік, затвердженої Указом Президента України В.Ф. Януковичем від 19 квітня 2012 року №273/2012
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офіційно

офіційно

Особовому складу, ветеранам Державної
прикордонної служби України

Шановні друзі!
Від імені Уряду України та від себе особисто щиро вітаю вас із професійним святом – Днем прикордонника.
Служба у прикордонному відомстві в усі часи була справою мужніх самовідданих людей, які виконують надзвичайно відповідальну місію, –
забезпечують недоторканність кордонів держави, створюють надійну систему захисту національної безпеки на передових рубежах.
У цей день ми відзначаємо заслуги усіх поколінь вартових держави, які
захищали священні кордони нашої Вітчизни в роки Великої Вітчизняної
війни і в мирний час.
Щиро вдячний тим, хто присвятив своє життя служінню на кордоні,
протягом багатьох років ніс цю нелегку службу, а також тим, хто сьогодні стоїть на варті суверенних прав наших громадян.
Переконаний, що ви і надалі з честю виконуватимете свій обов’язок,
надійно охоронятимете кордони нашої Батьківщини.
Бажаю вам та вашим близьким міцного здоров’я, родинного благополуччя, добра і гараздів, наснаги та успіхів у надзвичайно важливій для
України службі.

Радий вітати вас з Днем прикордонника – святом усіх поколінь вартових священних рубежів Батьківщини.
У вашій нелегкій службі, щоденній праці, що потребує високого професіоналізму, неослабної пильності та мужності, органічно поєднуються кращі традиції минулого і динамічні реалії сьогодення. За роки
незалежності в Україні розроблено і втілено в життя нову модель
охорони державного кордону, впроваджено сучасні технології забезпечення діяльності прикордонного відомства на рівні європейських
стандартів.
Вимогливим іспитом для вашого вишколу, вміння зустрічати гостей, випробуванням особистих якостей стане напружена вахта у дні
ЄВРО-2012. Переконаний, що українські прикордонники з честю пройдуть цей неординарний період в історії своєї служби.
Бажаю і надалі надійно стояти на варті державного кордону, гідно захищати інтереси своєї країни, зразково виконувати службовий і громадянський обов’язок.
Щастя, добра й благополуччя вам і вашим родинам!

З повагою
Прем’єр-міністр України

Голова Верховної
Ради України

Микола АЗАРОВ

Володимир ЛИТВИН
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з перших вуст

з перших вуст
– Миколо Михайловичу, які напрями професійної діяльності українських
прикордонників сьогодні можна назвати
найбільш актуальними?
– Вступаючи у 2012 рік, ми чітко визначили для себе сім основних пріоритетів та
системно підійшли до їх вирішення. Першим
із них є служба. Її організацію ми здійснюємо інноваційними методами. Особливу увагу
приділяємо відділам прикордонної служби,
на ефективне функціонування яких мають
орієнтуватися всі управлінські структури та
підрозділи забезпечення.
Другий напрям – робота з персоналом,
адже люди – наше головне багатство. Чотири
стовпи, на які має спиратися підготовка прикордонника – це патріотизм, професіоналізм, дисциплінованість та відповідальність.
Цього року увага мільйонів вболівальників
буде прикута до України під час Чемпіонату
Європи з футболу. Наше відомство покликано забезпечити комфортний пропуск учасників та гостей турніру і водночас безпеку
на кордоні з дотриманням усіх визначених
законодавством формальностей – це третій
напрям зосередження наших зусиль.
Наступним пріоритетом є забезпечення
прав громадян, адже сотні тисяч щодня проходять процедуру прикордонного контролю.
Питанням правової культури персоналу та
культури загалом ми приділяємо дуже велику
увагу. Для цього було введено спеціальні навчальні дисципліни, розроблено кодекси поведінки тощо. На окремому контролі у нас дотримання прав і свобод осіб у місцях тимчасового
тримання. Тут варто наголосити, що від міжнародних організацій, які чітко відслідковують ці
питання – до Держприкордонслужби за останні роки не було жодних серйозних зауважень.
Ще одним важливим пріоритетом роботи
є соціальний захист нашого персоналу. Турбота, гарантія та добробут – це основні принципи, на яких стоїть відомство, коли йдеться
про грошове, медичне забезпечення, будівництво житла для прикордонників тощо. Багато уваги ми приділяємо логістиці. Нами
постійно відслідковується якість товарів та
послуг, що закуповуються Службою. Забезпечуючи економне використання ресурсів при
обмеженому фінансуванні, відомству вдається досягати максимальних результатів.
Ще один важливий напрям нашої роботи –
це цивільний контроль за діяльністю відомства,
до якого ми завжди і повною мірою відкриті.

Микола ЛИТВИН:
«МИ РУХАЄМОСЯ
В НОГУ З ЧАСОМ»

Цей рік Державна прикордонна служба України почала досить
динамічно, адже у зв’язку з проведенням у нашій країні матчів
фінальної частини Євро-2012 вітчизняним охоронцям рубежу довелося значно активізувати співпрацю із взаємодіючими національними структурами та закордонними колегами. Окрім підготовки до зустрічі гостей футбольного свята впродовж всього
часу у відомстві широко впроваджувалися інноваційні підходи
за всіма напрямами його діяльності.
Що вже досягнуто та над чим продовжує працювати Державна
прикордонна служба України — сьогодні розповідає її очільник
генерал армії України Микола ЛИТВИН.
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– Сьогодні реалізовується третій етап
Концепції розвитку Держприкордонслужби
до 2015 року, в основі якого завершення
створення сучасної інтегрованої системи
охорони держкордону. Розкажіть, будь ласка, детальніше про перебіг цього процесу.
– Сучасний світ змінюється дуже стрімко,
тому вже в ході реалізації Концепції нам доводилося вносити певні зміни, щоб йти в ногу з
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часом. Інтегроване управління кордоном – це
найсучасніший підхід до організації прикордонної безпеки, який активно запроваджується в Євросоюзі як національними відомствами,
що відповідають за охорону державних рубежів, так і агенцією Frontex.
Суб’єктами інтегрованого управління виступають не лише прикордонні відомства, як би
вони не називались – прикордонна служба, варта чи поліція, а й інші національні інституції. Це
має забезпечити комплексний підхід, об’єднати
зусилля всіх структур, діяльність яких орієнтована на прикордонну безпеку. Є міжнародний,
міждержавний, національний і прикордонний
рівні інтегрованого управління кордоном. Держприкордонслужба нині реалізує четвертий рівень та є координатором решти трьох.
Поясню, міжнародний рівень – це приєднання до міжнародних угод, які стосуються кордону, безпеки, таких як Морська
конвенція, Дунайська конвенція тощо. Під
міждержавним рівнем слід розуміти договірно-правове оформлення спільних ділянок

Завдяки впроваджуваним роками системним
змінам відомство нині здатне
оперативно й
адекватно реагувати на зміни
обстановки та
ефективно протидіяти сучасним загрозам.

держрубежів, угоди про малий прикордонний
рух, функціонування пунктів пропуску, інші
двосторонні документи відповідного змісту.
На національному рівні забезпечується взаємодія міністерств і відомств, діяльність яких
спрямована на держкордон – інформаційне
забезпечення, технічне оснащення, інфраструктурні питання.
– Тобто, можемо говорити, що Державна прикордонна служба України розвивається у відповідності із євростандартами і
відповідає їм?
– Це не зовсім так. Загалом поняття цих
стандартів досить умовне. Скажімо, для країн
Шенгенської угоди вони викладені у Шенгенському кодексі кордонів. В Євросоюзі фор-

муються виходячи з того, що це об’єднання
низки країн, яким потрібні загальні принципи
охорони зовнішніх кордонів. Ми ж будуємо
власні стандарти, виходячи зі статусу нашої
країни, спираючись на передові світові досягнення у цій сфері та враховуючи методи
роботи прикордонних відомств країн-сусідів.
У цьому контексті можу стверджувати, що ми
рухаємося в ногу з часом, а в деяких аспектах випереджуємо навіть колег з Євросоюзу
і далі намагаємося демонструвати інноваційний, чіткий і прагматичний рух вперед.
Якщо ж говорити про фінансування, то тут
ми відстаємо. Відповідати за рівнем технічного
забезпечення, мобільності та іншими параметрами нам значною мірою вдається за рахунок
залучення міжнародної допомоги. Також доводиться ретельно планувати бюджет і досягати
помітних результатів навіть при його обмеженому ресурсі.
– Миколо Михайловичу, як виглядає
Держприкордонслужба на фоні прикордонних відомств країн СНД і як оцінюють там
український досвід?
– Скажу так. Поки інші модернізували
радянські принципи роботи, ми почали працювати як правоохоронний орган, перейшли
до комплектування на професійній основі.
Як наслідок, опинилися попереду за рівнем
нормативної бази, структурних, функціональних змін. Це дало можливість відповідно до
вимог часу формувати системи управління,
зв’язку, автоматизації паспортного контролю.
Наш досвід високо оцінюють в прикордонних
відомствах країн СНД і намагаються його наслідувати. Лише цього року цілеспрямовано
вивчати наші досягнення приїжджали експерти з Білорусі, Казахстану, Молдови. Разом
з тим, ми не зупиняємося. Те, що вже втілено
в життя, продемонстровано – це вчорашній
день. Відомство продовжує свій розвиток, і
це безперечний факт.
– Сьогодні велика увага приділяється розбудові системи центрів управління службою. Які Ви бачите перспективи
діяльності цих підрозділів?
– Ідея створення таких центрів виникла під
час робочого візиту в схожий підрозділ МВС Німеччини, хоча його оснащення тоді було значно
скромнішим. Потім у нас була можливість
ознайомитися з роботою більш досконалого
підрозділу в Комітеті громадської безпеки
Китаю. Свою вертикаль підрозділів управління
службою ми почали будувати так, щоб вона
діяла незалежно від керівників регіональних
управлінь, загонів, ВПС.
Сьогодні Центри управління службою – це
наша гордість. Багато країн як на Сході, так і
на Заході ще й близько не підійшли до такої
системи. Однак ми продовжуємо її удосконалювати. ЦУСи повинні збирати та аналізувати
всю інформацію на ділянці відповідальності і
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забезпечувати можливість ефективного управління 24 години на добу. Протягом нинішнього
і наступного років ми плануємо спрямовувати
значні кошти та зусилля на те, щоб вони технічно й функціонально були повністю готові
до виконання покладених на них завдань.
Разом з тим, хочемо ввести окремий вид діяльності – дистанційний контроль за несен-

ням служби та державним кордоном. Для
цього має ефективно працювати комплекс
технічних засобів – камер, постів технічного
спостереження та інших елементів, які будуть
зав’язані на ЦУСи. До речі, якраз зараз ми замикаємо на ці центри всі 52 пости технічного
спостереження, щоб інформація з них могла
відтворюватися в автоматичному режимі.
Також плануємо використовувати сучасні інтерактивні дошки, які допоможуть швидко та
повною мірою висвітлити обстановку.
– Чимало зусиль відомство зосереджує
на оновленні корабельно-катерного складу та парку літальних апаратів. Чи маємо
практичні результати цієї роботи?
– Наразі маємо позитивну динаміку та
оптимістичні прогнози щодо технічного оновлення Морської охорони та авіації Служби.
Йде планова реалізація програм розвитку
відомства. У липні – серпні цього року буде
спущений на воду перший катер «Орлан», який
вже проходить технічні випробування. Згодом
його піднімуть, перевірять всі вузли та агрегати, доукомплектують, пофарбують – і він почне
виконувати завдання з охорони державного
кордону. Хочу зауважити, що «Орлан» – це серйозний морський катер, який зможе автономно працювати чотири доби в 12-мильній зоні.
Цього року плануємо розпочати будівництво
ще одного. А загалом їх має бути вісім.
Також має розпочатися будівництво корабля типу «Корал», яких плануємо закупити
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шість одиниць. Одночасно триває будівництво
й менших катерів. Так, минулого року ми отримали два катери «UMS-1000», ще чотири такі
ж отримаємо цього року і стільки ж плануємо
придбати в наступному.
Що стосується авіації, то ми переходимо на
легку економічну техніку. Літаки типу АН-24,
АН-26, АН-72 – це транспортні літаки, які мало-

ефективні для патрулювання і висвітлення обстановки вони можуть використовуватися лише
в денний час. Те саме стосується і вертольотів
Мі-8 та Мі-9. Сьогодні позитивно зарекомендували себе літаки «Diamond», яких у нас уже є три
одиниці і ще стільки ж плануємо придбати. Вони
оснащені відео- та тепловізійними засобами моніторингу, можуть виконувати завдання вдень і
вночі, крім того, споживають майже в 30 разів
менше пального, ніж АН-24 чи Мі-8. Плануємо
також отримати до 30 легких вертольотів, пристосованих до реалізації правоохоронних функцій з необхідним моніторинговим обладнанням,
засобами зв’язку тощо. Вони базуватимуться
безпосередньо на ділянці загону, для кожного
буде підготовлений екіпаж, збудований бокс і
начальник загону чи начальник відділу зможуть
безпосередньо приймати рішення на їх використання. Переконаний – це буде ефективно.
– Миколо Михайловичу, Ви є членом нещодавно створеного Комітету з питань реформування правоохоронних органів України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про
завдання та погляди інших членів цієї організації на майбутнє прикордонників в загальнодержавній системі національної безпеки?
– На сьогодні Комітет лише планує свою
діяльність, свої пропозиції ми вже подали. У
цьому контексті плануємо чітко дотримуватися Указу Президента «Про затвердження Річної національної програми співробітництва
Україна – НАТО на 2012 рік», який нещодавно

був офіційно опублікований. У ньому чітко
відображені місце, роль та головні завдання
Держприкордонслужби України, зокрема передбачено завершення становлення відомства як самостійного правоохоронного органу
європейського зразка. І саме так має розвиватися Служба, яка вже пройшла основний
етап реформування на базі двох державних
програм, і зробила це ефективно в умовах обмеженого фінансування.
Хочу зазначити, що ми маємо найбільшу
протяжність кордону в Європі, а Держприкордонслужба України поєднує класичну прикордонну службу і ту складову, яка в багатьох
країнах є окремою структурою під назвою
Берегова охорона. Завдяки впроваджуваним
роками системним змінам відомство нині здатне оперативно й адекватно реагувати на зміни
обстановки та ефективно протидіяти сучасним
загрозам. Якщо ж цей плановий рух вперед
порушити, приєднати кудись Службу на нинішньому етапі, вона може зупинитися на місці. А
якщо на цьому фоні виникатимуть проблеми з
фінансуванням, кадровим та технічним забезпеченням, оперативністю прийняття рішень,
це може зашкодити всій системі національної
безпеки на державному кордоні.

ною, спортмайданчиком. У Борисполі будемо
зводити будинок на 48 квартир.
Будуємо житло не лише в Київському гарнізоні, а по всій країні. Так, у Харкові зводиться будинок на 24 квартири для персоналу авіаційної ескадрильї, в Оршанці – гуртожиток на
20 квартир та 110 кімнат для викладачів і курсантів Навчального центру. В Одесі плануємо
здати першу чергу (54 квартири) 108-квартирного будинку, в Сімферополі – першу чергу
(15 квартир) 60-квартирного будинку, в Луцьку – третю чергу (16 квартир) 45-квартирного
будинку, в Ізмаїлі – гуртожиток на 20 кімнат.
Також під час комплексного облаштування
містечок плануємо отримати вісім квартир у
відділі «Млачівка», 12 – у ВПС «Дубровиця»,
8 – у ВПС «Грушів», 7 – квартир та 5 кімнат
у ВПС «Ялта».
Цього року також плануємо розпочати
будівництво 40-квартирного будинку у селищі Пісочин на Харківщині, реконструкцію
під службове житло казарми Котовського
загону та цілої низки об’єктів у підрозділах
охорони кордону. За рахунок спільної забудови земельних ділянок планується введення в експлуатацію житлових будинків у
Чернівцях на 128 та Луцьку на 108 квартир.
У найближчій перспективі завершення проектних робіт з будівництва багатоквартирних будинків у Житомирі, Чернігові, Овручі,
Сумах, Маріуполі, Берегово, Хмельницькому
та інших населених пунктах.

– У нашій розмові Ви вже згадували
про пріоритетність соціального захисту
персоналу відомства. Як у цьому відношенні вирішується питання забезпечення
прикордонників житлом?
– Звичайно, ми хочемо, щоб усі безквартирні прикордонники отримали житло, але, на
жаль, зробити це водночас неможливо. Проте
докладаємо багато зусиль, щоб вирішити це
питання якнайшвидше. Скажімо, по Київському гарнізону лише цього року ми заселили
гуртожиток на 68 кімнат в житловому районі
столиці Бортничах та будинок на 48 квартир у
Борисполі. Будівництво цих об’єктів обійшлося значно дешевше, ніж якби цю житлову площу довелося купувати. Так, квадратний метр
житла в Борисполі нам обійшовся у 3,7 тис., а в
Бортничах – 4,6 тис. гривень. Для порівняння:
купити квадратний метр житла навіть на околицях Києва дешевше ніж за 8 тис. гривень
нереально, і то отримаємо лише двері, вікна
та бетон, у той час як ми здаємо житло вже
придатне для заселення.
Будуватимемо ми і далі. У цьому році ведуться роботи по житловому будівництву на 23
об’єктах. Зокрема, буде введена в експлуатацію секція на 56 квартир житлового комплексу
на території Окремої комендатури охорони і
забезпечення в Києві. У цьому ж комплексі до
кінця року плануємо звести каркас ще однієї
аналогічної секції, а в перспективі добудувати
два крила приблизно на сто квартир. Нині розробляється проектна документація на зведення модульного будинку на 96 квартир у Бортничах. Окрім того, там облаштовуватиметься
ціле містечко з магазином, аптекою, санчасти-

– А як щодо інших питань соціального захисту?
Наше відомство продовжує практику некомплектування посад, які не впливають на
службу, дотримуємося встановлених лімітів на електроенергію, газ, водопостачання
тощо. Все це дає можливість економити кошти, а також підвищувати фонд оплати праці.
Так, минулого року двічі підвищувалося грошове забезпечення прикордонників. З квітня цього року знову зросла заробітна плата і
грошове забезпечення персоналу.
Також ми розширюємо мотиваційне поле –
сумлінним сержантам даємо можливість безкоштовно отримати вищу освіту. Цього року
плануємо набрати в Національну академію
Держприкордонслужби двісті осіб, з них – сто
сержантів. Ще сотня сержантів зможе навчатися заочно. У перспективі ми плануємо, що
на перший курс Академії вступатимуть лише
сержанти, і хочемо повністю відмовитися від
добору цивільної молоді.
– З мотивацією зрозуміло, а от що змінилося відносно впливу на прикордонників, які своїми діями псують загальну
картину відомства?
– Питання роботи з персоналом у нас
на першому місці, у тому числі щодо запобігання втягуванню його в корупційні та
інші протиправні діяння. Сюди відносить-
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ся й інформаційно-роз’яснювальна робота,
стандарти культури, а також ротації персоналу. Нами визначено перелік посад, які
підпадають під ротацію та граничні терміни
перебування на них. Завдяки новій системі
кадрової роботи посадова особа отримує
більше можливостей реалізувати себе і
менше шансів накоїти лиха. Лише минулого
року було ротовано близько 800 осіб офіцерського та сержантського складу. Ця робота продовжуватиметься і надалі.

Кожен прикордонник повинен
бути налаштований на те, що
він представляє
державу, і розуміти персональну відповідальність за свої дії.

Крім того, ми збудували таку систему управління та контролю, яка практично унеможливлює
порушення. Сюди відноситься і робота підрозділів, які здійснюють внутрішні розслідування,
служба «Довіра», інші аспекти. І якщо порушення не виявляємо одразу, то обов’язково це
стається згодом, і з винних серйозно запитуємо. У нас є такі, яких звільнили, і такі, стосовно
яких порушено кримінальні справи, і такі, яких
понизили по службі.
Однак зауважу, що основний акцент
робиться не на покаранні винних, а на мобілізації персоналу до більшої самовіддачі,
адже ми працюємо з дорослими людьми. Уже
немає 18-річних хлопців, які випадково потрапили на кордон за призовом. У нас професійна служба і середній вік українського
прикордонника сьогодні складає 28–30 років. Збільшується кількість жінок, яких у відомстві близько чверті від усього персоналу.
Покращуються якісні характеристики людей,
які вступають в лави прикордонної служби.
Так, з двох тисяч сержантів, які прийшли
служити до нас минулого року, 40 відсотків
мають вищу освіту.
– До фінальної частини чемпіонату
Євро–2012 залишилися лічені дні. Можна
сказати, що Держприкордонслужба до цього іспиту повністю готова, весь персонал на
місцях і «на низькому старті»?
– Про підготовку нашого відомства до
Євро-2012 говорилося багато, тому на техно-

логіях зупинятися не буду. Хочу наголосити,
що наші пункти пропуску були протестовані в режимі Євро і показали спроможність
якісно працювати. Залучалося по 800–1000
волонтерів, які допомагали зімітувати пік
пасажиропотоку та перевірити, як з ним
впораються контролюючі служби. Така
практика показала, що в аеропортах приймаючих місць, де пасажиропотік зросте
десь на 70 відсотків, ми здатні витримати
норматив – 20 секунд на одну людину. Значну увагу будемо приділяти попередньому
оформленню, роботі офіцерів зв’язку з країн, збірні яких гратимуть, та наших співробітників в їхніх аеропортах.
Також проводилися тренінги й на інших,
визначених для забезпечення Євро пунктах пропуску, в тому числі з роботою наших
контролюючих служб на польській стороні.
Перебуваючи на такому тренінгу в пункті
пропуску «Хребена–Рава-Руська», я переконався, що створені всі умови для роботи нашого персоналу на суміжному боці.
Не варто розраховувати на те, що в пунктах
пропуску працюватиме сила-силенна контролерів, адже в одну кабінку паспортного контролю двох прикордонників не посадиш. Ми
очікуємо, що під час Євро до прикордонного
контролю залучатиметься 7–8 тисяч осіб, в той
час як у звичайному режимі їх працює 5,5–6
тисяч. На випадок нестандартних ситуацій у
пунктах пропуску працюватимуть оперативні
групи, з відповідними повноваженнями, досконалим знанням необхідних іноземних мов,
в готовності до дій перебуватимуть мобільні
резерви. Загалом уже за два дні до початку
Чемпіонату ми перейдемо на посилений режим несення служби, щоб досконало вивчити
обстановку і працювати на випередження.
Щодо підготовки персоналу, то все залежне від нас як керівництва зроблено. Тепер треба мобілізувати прикордонників, щоб
кожен був налаштований на те, що він представляє державу, розумів персональну відповідальність за свої дії. Важливо розуміти, що
до України сьогодні прикута увага всієї міжнародної спільноти і один прикордонник своїми неправильними діями може завдати такої
шкоди, яка переважить весь той позитив, який
напрацьований цілим відомством.
– Миколо Михайловичу, Ви особисто
плануєте переглядати матчі Євро-2012?
– Звичайно, я люблю футбол і вболіватиму за нашу збірну. Хотілося б слідкувати за
матчами турніру і, якщо буде така можливість,
переглядати їх, можливо, навіть на стадіоні.
– Тоді хочеться побажати збірній
Україні вдалої гри, а Держприкордонслужбі успішно пройти цей неординарний іспит в її історії.
Спілкувався

Олег БОЙКО
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ГОТОВІ

ЧЕРВЕНЬ

ДО ЄВРО-2012

ПРИКОРДОННИЙ РІК 2011–2012

Create

history together!
Творимо історію разом!

Ми не просто чекали цієї події. Підготовці до
неї було присвячено більше року інтенсивної роботи у напрямі розбудови інфраструктури, вирішення кадрових питань, удосконалення майстерності персоналу, оснащення
підрозділів новітніми технічними засобами
охорони кордону, досягнення належної
швидкості роботи у режимі зростаючого потоку гостей та гарантування безпекової складової прикордонного контролю. І все це заради одного – позитивного іміджу держави.
Чи впоралися прикордонники з поставленим завданням, покаже, власне, проведення футбольного чемпіонату, а перед самим
його початком ми перегорнемо сторінки
календаря так званого прикордонного року,
зшиті символічними жовто-блакитними та
червоно-білими нитками.

Координація безпеки – один
із найважливіших аспектів
роботи правоохоронних
органів під час проведення в Україні та Польщі
футбольного чемпіонату
Європи. Відтак перший місяць
минулого літа позначився
активізацією діяльності у
цьому напрямі. У рамках засідання українсько-польської
міжурядової Робочої групи у
справах координації безпеки
Євро–2012 відбулася зустріч
керівників прикордонних
відомств обох країн, яка
визначила чіткий перелік
конкретних завдань, зокрема
у питанні реалізації спільних
проектів міжнародної технічної допомоги та готовності
до забезпечення спільного
контролю на суміжному
кордоні.

2011

Єдиний тариф на оформлення віз та зменшення
кількості їх типів – основні
завдання, визначені у Постанові Кабінету Міністрів
України, прийнятій на
початку «прикордонного
року». Набуття документом
чинності вже у вересні
2011-го дало змогу привести нормативно-правову
базу України у візовій сфері
у відповідність із сучасними
вимогами та законодавства
ЄС, а також підвищити ефективність діяльності органів
державної влади України
у протидії незаконній
міграції.

Яскравим завершенням червня став черговий випуск Національної академії Держприкордонслужби України імені Б. Хмельницького. 2011-го його закінчили 293 офіцери – 54 з них отримали
дипломи з відзнакою, імена п’яти найкращих занесено на Дошку
пошани Академії. Загалом, за 19 років роботи НАДПСУ підготувала
3747 офіцерів для підрозділів охорони кордону України та двісті – для
прикордонних відомств держав СНД.
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ЛИПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ
2011

2011

2011

Напрацювання механізму оперативного обміну інформацією про
обстановку на спільному з країнами Євросоюзу кордоні України та
основні результати протиправної діяльності – виконання цього завдання стало можливим завдяки проведенню робочої зустрічі представників Ситуаційного центру Європейської агенції з управління
оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС «FRONTEX»
та Головного центру управління службою ДПСУ.
Корабель Морської охорони «Донбас» Керченського ЗМО на «відмінно» виконав завдання другого етапу міжнародних морських навчань
прикордонних відомств держав Чорноморського регіону «Чорноморський яструб–2011». Маневри проводилися неподалік порту «Новоросійськ». Українські моряки-прикордонники показали високий
рівень оглядової роботи, а на особливу увагу заслуговували дії аварійно-рятувальної групи «Донбас», яка допомогла локалізувати та загасити пожежу на одному із затриманих плавзасобів.

В Одеському ЗМО відбулися показові навчання на тему «Організація застосування відділу забезпечення дій на воді під час проведення заходів з протидії протиправній діяльності на морській ділянці».
Моряки прикордонники удосконалили рівень власної фахової підготовки при виявленні, переслідуванні, затриманні і поглибленому
огляді навчального судна-порушника, а також у протидії можливому
фізичному опору членів екіпажу.

Реструктуризація підрозділів cпецпризначення стала однією із головних у
переліку реформ та новацій ДПСУ впродовж минулого року. Вже до серпня відомству вдалося реалізувати низку вкрай
важливих заходів першого етапу реформування. Було удосконалено нормативну
базу, яка врегульовує діяльність мобільних підрозділів, посилено програму підготовки персоналу. На базі мобільних
прикордонних застав створено відділи
прикордонної служби типу «С».
Структурних перетворень зазнав і Мобільний прикордонний загін. Відтак, вдалося
суттєво підвищити ефективність його діяльності та збільшити повноваження у
сфері протидії оргзлочинності, зокрема
здійсненні оперативно-розшукової діяльності. На особливу увагу заслуговує той
факт, що процес злагодження підрозділів загону проведено на базі Навчального
центру ДПСУ.
Не залишилася осторонь реформи і Морська охорона відомства, у системі якої
також створено два підрозділи спецпризначення – відділи забезпечення дій
на воді, персонал яких пройшов курс
спецпідготовки на базі Ізмаїльського навчального центру ДПСУ і вже наприкінці
літа продемонстрував злагодженість дій
на перших профільних навчаннях.
Загалом програма розвитку прикордонного спецназу розрахована на період до 2013 року.

Відпрацювання взаємодії органів безпеки
і спецслужб стало метою спільних навчань
«Донбас-Антитерор 2011», які пройшли
у Донецьку. До участі в тренуваннях долучилися понад 150 фахівців України, Росії,
Білорусі, Молдови, Казахстану, Польщі та
інших держав. Серед іншого під час навчань
демонструвалися можливості українських
підрозділів з виявлення, попередження та
припинення терористичного акту на об’єкті
інфраструктури Євро–2012.

Другий Українсько-Російський міжрегіональний
економічний форум, що відбувся в Донецьку, став
доброю нагодою для оцінки співпраці прикордонних
та митних відомств України й Росії, а також перспектив їх розвитку на найближче майбутнє. Результатом зустрічі було підписання низки міжурядових та
міжвідомчих документів. У присутності Президента
України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Дмитра Медведєва було підписано
три міжнародні угоди: «Про порядок перетинання
українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської
Федерації»; «Про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів
і товарів на українсько-російському державному
кордоні»; «Про співробітництво та взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон».
Загалом підписання цих міжнародних угод передбачає спрощення формальностей прикордонно-митного контролю на спільному кордоні та забезпечення
громадянам комфортних умов його перетинання.

Чемпіонат світу з боксу, який пройшов
у столиці Азербайджану, додав до активу
української збірної перше загальнокомандне місце: чотири золотих та одну
срібну медаль. Особливо приємно те, що
четверо призерів – прикордонники. «Золото» з Баку привезли Василь Ломаченко,
Тарас Шелестюк, Євген Хитров та Олександр Усик. Срібну нагороду виборов
Денис Беринчик.

Фінал традиційних змагань дільничних інспекторів прикордонної служби вже вдруге приймав Навчальний центр ДПСУ. За програмою першості правоохоронці зупиняли вантажівки контрабандистів,
шукали сліди нелегалів, вгамовували галасливих порушників, знаходили у прикордонні постраждалих
та, не гаючи часу, надавали їм допомогу. Крім того, кращі майстри дільничної справи демонстрували
професійну ерудованість. За результатами турніру у загальнокомандному заліку перемогу поділили
представники Східного та Південного регіональних управлінь, в індивідуальному – звання кращого
дільничного інспектора прикордонної служби присвоєно прапорщику В’ячеславу Узуну (ВПС «Рені»
Ізмаїльського загону).
Загалом підписання цих міжнародних угод передбачає спрощення формальностей прикордонно-митного контролю на спільному кордоні та забезпечення громадянам комфортних умов його перетинання.

ЛИСТОПАД
2011

Українсько-російські автомобільні пункти пропуску почали
облаштовувати пішохідними
доріжками. Вже до кінця місяця
така смуга запрацювала на МАПП
Троєбортне – Бачівськ. Нововведення спрямоване на розмежування потоків на кордоні
та створення умов безпеки для
громадян.

Спільна українсько-російська демаркаційна комісія визначила місце встановлення першого прикордонного знаку. Під час зустрічі, яка відбулася на Чернігівщині, експерти обговорили алгоритм подальшої
взаємодії стосовно проведення демаркаційних робіт на лінії кордону між Україною та Російською Федерацією. Також відбувся виїзд членів комісії на попередньо визначене місце встановлення першого знаку, що знаходиться неподалік стику трьох кордонів – України, Росії та Білорусі на території Сеньківської
сільської ради Чернігівської області.

Дружній візит українського корабля Морської охорони «Миколаїв» до турецького порту «Стамбул» став черговим кроком у процесі налагодження партнерських відносин з правоохоронцями
Берегової охорони Турецької Республіки та важливим аспектом гарантування надійної взаємодії
охоронців рубежів Чорноморського регіону. Головним завданням морського походу були спільні навчання, в ході яких відпрацьовувалися елементи патрулювання північної частини Босфору.
Українські та турецькі моряки вправлялися в організації зв’язку та спільному плаванні кораблів,
проводили тренування з опитування підозрілих суден, а найбільш видовищними стали навчальні
дії оглядових груп, сумісний пошук та порятунок людей на воді.
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З 1 жовтня грошове забезпечення рядового,
сержантського і старшинського складу збільшилося на суму від 160 до 240 гривень, для
молодшого офіцерського складу – від 280 до
340, для старшого і вищого офіцерського складу – від 300 до 550 гривень. Це стало результатом чергового збільшення розміру премії
військовослужбовцям відомства всіх категорій
на 30 відсотків від посадового окладу. Відтак,
з урахуванням нововведень, заробітна плата
прикордонника впродовж 2011-го зросла на 50
відсотків від обсягу посадового окладу.

ЖОВТЕНЬ

СЕРПЕНЬ

2011

Підсумок календарного півріччя та визначення головних
завдань на наступне стали
результатом проведення виїзного
засідання Колегії ДПСУ, що проходило на базі Навчального
центру в Оршанці. Так, упродовж
цього періоду правоохоронці
пропустили через держкордон
понад 30 млн осіб та майже
7 млн транспортних засобів.
За незаконне перетинання
держкордону затримано більше
ніж 2,5 тис. осіб, виявлено понад
3,2 тис. незаконних мігрантів,
вилучено 320 од. зброї, понад
56 тис. боєприпасів, майже
100 кг наркотичних речовин, а
також контрабандних товарів
на суму понад 153 млн гривень.
Пріоритетними напрямами
роботи на подальші шість місяців
поточного року визначено виконання завдань Президента
та Уряду України з посилення
прикордонної безпеки, спрощення прикордонних процедур,
забезпечення профілактики та
протидії корупції.

календар

Станом на кінець календарного року за всіма напрямами, визначеними Програмою забезпечення житлом, Держприкордонслужба
України отримала 307 квартир та 162 кімнати. Введено в експлуатацію гуртожиток на 68 кімнат у Києві, житловий будинок на 18
квартир в Овручі, службове житло у відділах «Ужгород» Чопського,
«Великокомарівка» Котовського та інспекторському посту «Липці»
Харківського загону.

3/2012

3/2012

Президент України Віктор Янукович
підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо гуманізації відповідальності за порушення у сфері
господарської діяльності». Цим документом фактично декриміналізовано
економічну протиправність. Зміни до
законодавчих актів серед іншого передбачають скасування кримінальної
відповідальності за контрабанду товарів – дана категорія правопорушень
перенесена до Кодексу про адміністративні правопорушення.

ГРУДЕНЬ
2011
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У Брюсселі відбулося парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відтак, Київ і Брюссель зобов’язалися вжити подальших заходів у підготовці Угоди про асоціацію до підписання, яке, за прогнозами України, має відбутися за 6–12
місяців. Україна розглядає Угоду про асоціацію з ЄС насамперед як комплексну програму масштабних внутрішніх реформ
у всіх сферах політичного, економічного та соціального життя нашої держави.

У рамках оновлення системи польового парку зв’язку Адміністрація ДПСУ презентувала
сучасну комплексну інформаційно-телекомунікаційну апаратну (СКІТА). Призначення комплексу – інформаційне забезпечення діяльності керівництва прикордонного відомства в польових умовах (під час ускладнення обстановки на держкордоні, при виникненні надзвичайних ситуацій і вирішенні інших завдань оперативно-службової діяльності органів ДПСУ). Новинка дає
можливість організовувати високошвидкісний цифровий канал завдяки застосуванню станції
космічного зв’язку останнього покоління, а також підключатися до стаціонарної телекомунікаційної мережі. Автоматичне налаштування обладнання істотно скорочує час розгортання апаратної. У русі зв’язок підтримується за допомогою радіопристроїв, які працюють в GSM, КХ та УКХ
діапазонах. Транспортна база комплексу – вантажопасажирський мікроавтобус Citroen Jumper.

КВІТЕНЬ
2012

Європейська Агенція FRONTEX
презентувала концепцію проведення спільної операції під час
Євро-2012. Її головна ідея – посилення контролю у визначених
пунктах пропуску на українсько-польському кордоні та
постійному обміні інформацією.
Для цього буде здійснюватися
направлення експертів-спостерігачів прикордонних відомств
держав ЄС, України та Польщі до
міжнародного координаційного
центру FRONTEX, що працюватиме у Варшаві.

Традиційний зліт кращих дільничних інспекторів в Адміністрації
Держприкордонслужби
вшанував лідерів даної
категорії персоналу відомства. За вагомі результати у протидії порушенням законодавства
України з прикордонних питань, сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків кращим дільничним інспектором
ДПСУ за підсумками 2011 року визнано старшого сержанта
Михайла Саклакова – дільничного інспектора прикордонної
служби ВПС «Бердянськ», якому вручено службовий автомобіль «Шевроле Нива».

2012

БЕРЕЗЕНЬ
2012
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Офіційно відкрито новий термінал аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. У його будівництво держава вклала майже 3 млрд гривень. Завдяки розбудові пропускна спроможність аеропорту зросла до 2100 пасажирів за годину. Кількість робочих місць для перевірки документів у
новозбудованому терміналі збільшується до 26-ти на постійній основі та до 38-ми у разі встановлення трьох додаткових тимчасових кабін паспортного контролю на час проведення Євро-2012,
що відповідно збільшує пропускну спроможність до 2500 пасажирів за годину.

2012

Друга група фахівців відділів забезпечення дій на воді успішно
завершила підготовку на базі Академії ВМС ЗСУ імені П.С. Нахімова. Морські спецназівці Севастопольського та Одеського ЗМО
пройшли курс навчання за напрямом «водолаз спеціального призначення». Тепер вони не лише залучатимуться до служби у складі оглядових груп та участі у спеціальних оперативно-профілактичних заходах, а й здійснюватимуть підводні огляди акваторій,
корпусів суден та гідротехнічних споруд, а також проводитимуть
рятувальні водолазні роботи.

Випробування нових рятувальних костюмів канадського виробництва МАС-200 для екіпажів легкої авіації ДПСУ пройшли
успішно. За характеристиками новітнє обмундирування забезпечує вогневий, вибуховий захист та захист від кульових
блискавок. Окрім того, МАС-200 дозволяє перебувати у воді при нулю градусів за Цельсієм впродовж восьми годин. Наразі
відомство придбало вже два комплекти захисних костюмів, які активно експлуатуються екіпажами літаків «Даймонд».

ЛЮТИЙ
Навчитися ефективніше боротися
з наркотрафіком – головне завдання учасників навчально-методичних
зборів, які проводилися на базі Південного регіонального управління
ДПСУ. Окрему увагу охоронці кордону приділяли питанням специфіки
організації протидії наркотрафіку
в період підготовки та проведення
Євро-2012. Прикордонники теоретично та практично вдосконалили
навички безпосереднього огляду
суден, залізничних потягів, автомобілів, контейнерів і, зокрема, їхніх
конструктивних особливостей, які
можуть використовуватися для прихованого перевезення наркотичних речовин.

СІЧЕНЬ

Одним із визначальних координаційних заходів у процесі підготовки ДПСУ до Євро–2012 стало розширене засідання Колегії Держприкордонслужби за участю представників
переважної більшості установ та організацій, які займаються питанням організації чемпіонату. Після її проведення
основним завданням для визначених підрозділів залишилася практична апробація роботи в режимі ЄВРО: відпрацювання всіх можливих штатних та позаштатних ситуацій.

ТРАВЕНЬ
2012

Підрозділи аналізу ризиків та кримінального аналізу, що
дислокуються на державному рубежі, отримали велику партію
комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення на
загальну суму близько 700 тис. гривень. Проект міжнародної
технічної допомоги, загальний бюджет якого складає більше
470 тис. євро, діє під патронатом Представництва ОБСЄ в Україні та за фінансової підтримки США.

Спецзаходи «Весна-2012» посилили протидію протиправній діяльності на ділянці Луганського загону.
Для цього були залучені резерви Голови Держприкордонслужби, начальника Східного РУ та підрозділи
Луганського загону. Долучилися до дій і правоохоронці УМВС та УСБУ в Луганській області. Результатом
спільної роботи стало вилучення трьох одиниць зброї,
56 боєприпасів, наркотичних речовин, незаконно переміщуваних товарів на майже півмільйона гривень.
Окрім того, ліквідовано дві бази накопичення та знищено підпільний трубопровід, який використовувався
для незаконного перекачування з-за кордону паливно-мастильних матеріалів.

На Сумщині відкрито місцевий пункт пропуску на напрямі Сопич – Некислиця. Передумовою його створення стала Угода між урядами
України та Росії, підписана у жовтні 2011-го.
Цей пункт пропуску став одинадцятим місцевим пунктом пропуску на ділянці Сумського
загону. До кінця 2012 року передбачається
відкриття ще одного – «Запсілля», що у Краснопільському районі Сумської області.
3/2012
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Відбулося урочисте відкриття Міжнародного аеропорту «Донецьк» імені Сергія Прокоф’єва. Участь у церемонії
взяв Президент України Віктор Янукович. Він назвав відкриття нового терміналу черговим свідченням того, що Україна
гідно складає іспит на прийняття такого грандіозного спортивного свята, яким є фінальна частина Євро–2012. Глава
держави ознайомився з роботою аеровокзалу, який за рівнем
технічного оснащення, комфорту і безпеки пасажирів відповідає сучасним світовим стандартам. Зокрема, він оглянув зали
реєстрації, контролю багажу, контролю на безпеку та протестував роботу прикордонників щодо паспортного контролю.
Будівництво нового терміналу Міжнародного аеропорту «Донецьк» розпочалося у 2009 році. Згідно з Державною цільовою програмою підготовки і проведення в
Україні фінальної частини Євро–2012 на розвиток та реконструкцію аеропорту було виділено 6064,597 млн грн.
Фінансування робіт здійснювалося як державним коштом,
так і за рахунок інвестицій.
З новим терміналом пропускна спроможність аеропорту
«Донецьк» зросте більш ніж удесятеро – з 300 до 3,1 тис. пасажирів за годину. Цей показник відповідає вимогам УЄФА
до інфраструктури аеропортів у містах, які прийматимуть
Євро-2012.
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ДПСУ

вектор

вектор

ТЕХНІЧНІ М’ЯЗИ
НАРОЩЕНО

Агентство
зменшення
загрози
МО США

18

Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

Європейська
комісія

3/2012

3/2012
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Автомобіль — не розкіш, а засіб охорони державного
кордону. Так можна перефразувати крилатий вислів знаменитих одеситів Ільфа та Петрова з огляду на успіхи Державної прикордонної служби України у реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги. Днями на базі Окремої
комендатури охорони і забезпечення ДПСУ відбулася передача великої кількості автомобільної техніки органам та
підрозділам охорони кордону. Вона стала можливою завдяки реалізації спільних з посольством США та представництвом Європейського Союзу в Україні проектів міжнародної технічної допомоги у сфері забезпечення прикордонної
безпеки та інтегрованого управління кордоном. На урочисту церемонію прибули Голова Держприкордонслужби України генерал армії України Микола Литвин, Надзвичайний та
Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт, керівник
Програми зовнішньої допомоги представництва ЄС в Україні Ендрю Разбаш, представники регіональних управлінь,
органів охорони кордону, а також партнери — аташе з правоохоронних питань, акредитовані в Україні.

НАДЗВИЧАЙНИЙ
ТА ПОВНОВАЖНИЙ
ПОСОЛ СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ
В УКРАЇНІ
ДЖОН ТЕФФТ
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«Кожного разу, коли я приїжджаю
сюди, а сьогодні – це вже втретє, ми
робимо заяви про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. І коли я дивлюся на цю техніку і на наших колег,
які стоять поряд з нею, я думаю, що
це найбільш конкретний матеріальний прояв таких заяв. Я гордий бути
тут разом з колегами із Європейського Союзу, тому що це саме та царина,
у якій Сполучені Штати Америки та
ЄС успішно працюють разом, щоб
спільними зусиллями підтримати
народ України.
Починаючи з 2004 року Агентство
зменшення загрози Міністерства оборони США співпрацює з

З

LAND ROVER Defender
Модифікація:
Габаритні розміри:
Повна дозволена
маса автомобіля:
Кут переднього звису:
Дорожній просвіт:
Максимальна
глибина броду:
Двигун:

Ступінь стискання:
Максимальний
крутний момент:
Норми витрати палива:

Держприкордонслужбою України
у рамках програми запобігання
розповсюдженню зброї масового
знищення. П’ятий, завершальний,
етап цього проекту в Україні закінчується у липні 2013-го, і ми
віримо, що завдяки очільнику прикордонного відомства, наполегливій
праці Адміністрації Держприкордонслужби він значно підвищив
спроможність України виявляти, не
пропускати і перехоплювати зброю
масового ураження. Ми вважаємо,
що обладнання, зразки якого тут
представлені, дуже важливе, бо
воно покращує можливості ДПСУ
у контролі суверенності території
України. Разом з тим посилюються

110 Універсал
3,94 х 1,79 х 2,02 м
3050 кг
470
250 мм
500 мм
дизельний
4-циліндровий
об’ємом 2198 см3,
потужністю 122 к.с.
15,64:1

POLARIS Turbo IQ

360 Нм
при 2000 об/хв.
міський цикл – 12,5 л
заміський цикл – 8,6 л
змішаний цикл – 11,1 л

правоохоронні можливості прикордонного відомства у недопущенні
таких негативних явищ, як контрабанда, незаконне переміщення
зброї, незаконна міграція, а також у
протистоянні різноманітним терористичним загрозам. Протокол, який
ми підписуємо сьогодні, передбачає
реалізацію проектів упродовж наступного року загальним обсягом
1,5 млн доларів. Наші спільні
програми будуть зосереджені на
покращенні управління людськими
ресурсами, перепідготовці персоналу,
управлінні оперативними заходами.
Я вважаю, що ця підготовка вдало
доповнить ті досягнення, заради яких
ми працювали всі попередні роки».
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Габаритні розміри:
Ширина колії:
Двигун:

3,27 х 1,22 х 1,32 м
1,8 м
2-циліндровий
об’ємом 750 см3
Система впорскування: Bosch – Closed Loop
Паливний бак:
38,6 л
Гальма:
дискові Phantom, Hydraulic

КЕРІВНИК
ПРОГРАМИ
ЗОВНІШНЬОЇ
ДОПОМОГИ
ПРЕДСТАВНИЦТВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ В УКРАЇНІ
ЕНДРЮ РАЗБАШ
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агалом на даному етапі
прикордонне відомство
отримало автомобілі та
інше обладнання на суму
майже 135 млн гривень. За проектом «Постачання патрульних автомобілів Державній прикордонній службі України (BOMMOLUK-3)
Lot 1» та програмою «Посилення
прикордонного менеджменту на
державному кордоні України»
до прикордонних підрозділів надійдуть 54 позашляховики Land
Rover Defender та 100 Chevrolet
Niva, 110 квадроциклів Polaris
Sportsmant 500 H.O. Touring, 183
мотоцикли «Піонер», 50 снігоходів Polaris Turbo IQ LX 2012,

«Як відомо, чотири держави – члени Європейського
Союзу мають спільний кордон
з Україною, тож не дивно,
що для нас ця ділянка є дуже
важливою. Мені приємно
бути присутнім на церемонії
вручення документів на автотранспортні засоби для України,
а також те, що Державна прикордонна служба організувала
цей захід спільно з Посольством
Сполучених Штатів Америки. Це
є свідченням того, що питання
координації між усіма правоохоронними органами надзвичайно важливі для всіх нас.

НОВІТНЄ
ОБЛАДНАННЯ НАДІЙДЕ
ДО ПІДРОЗДІЛІВ
ОХОРОНИ КОРДОНУ
НАПЕРЕДОДНІ
ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ
З ФУТБОЛУ, ЩО
ЗНАЧНО ПОСИЛИТЬ
МОЖЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ
ПРИКОРДОННИКІВ.

Автомобілі Land Rover, мікроавтобуси Ford, які надходять
від ЄС, допоможуть українським прикордонникам патрулювати зокрема «зелений
кордон» між Україною та Республікою Молдова. Ми хочемо
допомогти Україні зберігати
свої кордони відкритими і надійними, щоб сприяти законному переміщенню подорожуючих та ефективно боротися
зі всіма видами транскордонної злочинності.
У нас є дуже важлива програма підтримки управління
кордонами. Її загальний бю-

джет – 66 млн євро, які надає
ЄС. Ми плідно співпрацюємо
з ДПСУ ось уже десять років і,
часом взаємодіючи з іншими
державними структурами
України, ставимо співпрацю з прикордонниками за
приклад. На мою думку, це
є свідченням ефективного
управління прикордонним
відомством. Тож я впевнений,
що прикордонники якнайкраще скористаються тим обладнанням, яке сьогодні отримують, і з нетерпінням чекаю на
тісну й плідну співпрацю у
майбутньому».
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POLARIS Sportsman Touring 500 H.O.
Габаритні розміри:
Двигун:
Запуск:
Трансмісія:
Передня підвіска:
Задня підвіска:
Гальма:
Колісна база:
Паливний бак:

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛ АРМІЇ УКРАЇНИ
МИКОЛА ЛИТВИН

«Протягом тривалого часу прикордонне відомство України
співпрацює з Урядом США та
Європейською Комісією у сфері
посилення потенціалу підрозділів
задля запобігання та припинення
на державному кордоні контрабанди, незаконного переміщення зброї масового знищення,
наркотиків, торгівлі людьми. Ми
розуміємо, що сучасні виклики
та загрози набули транснаціонального характеру і посилюють
уразливість національної та регіональних систем безпеки. Тому
наша мета – гідно протистояти
цим викликам та загрозам. Це забезпечується комплексом заходів,
окреслених в концепції і програмі
розвитку нашого відомства. Осно-

вну увагу ми зосереджуємо на технічному оснащенні та застосуванні
новітніх технологій. І сьогодні
мені дуже приємно вкотре підтвердити високий рівень співробітництва з партнерами зі Сполучених
Штатів Америки та Європейського
Союзу. Отримані від Агентства
зменшення загрози Міністерства оборони США, Міністерства
енергетики США та Європейського
Союзу сучасні транспортні засоби
патрулювання кордону, новітні
засоби спостереження та зв’язку,
радіаційного контролю, біометричні прилади паспортного контролю
та інші зразки новітньої техніки
будуть спрямовані на посилення
прикордонної безпеки, прикордонного менеджменту та запобігання

розповсюдженню зброї масового
знищення. Слід наголосити, що
Президент України Віктор Янукович під час Сеульського саміту з
ядерної безпеки у березні цього
року відзначив результативну
співпрацю у рамках програми
«Друга лінія оборони», яка спрямована на створення системи радіаційного контролю на державному
кордоні. Мені приємно констатувати, що новітнє обладнання надійде
до підрозділів охорони кордону
напередодні Чемпіонату Європи з
футболу, що значно посилить наші
можливості. Хочу наголосити, що
такі міжнародні технічні проекти
спрямовані на запровадження
європейських стандартів у системі
охорони кордону».

210,8 х 121,9 х 121,9 см
4-тактний SOHC,
одноциліндровий, об’ємом 499 см3
електростартер
автоматична PVT 2x4/4x4
незалежна типу MacPherson,
з робочим ходом 20,8 cм
незалежна зі стабілізатором
поперечної стійкості
дискові, гідравлічні
128,3 см
15,5 л

му етапі першочерговим завданням Державної прикордонної
служби є забезпечення якомога
результативнішого використання отриманої техніки.
По завершенні церемонії Микола Литвин та Джон Теффт підписали протокол до Меморандуму про взаєморозуміння між
Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо
надання допомоги з правоохоронних питань. Це дозволить реалізувати ще два проекти, спрямовані на посилення потенціалу
прикордонних підрозділів.
Дмитро СЛИВНИЙ,
фото автора

На даному етапі прикордонне відомство
отримало автомобілі та інше обладнання
на суму майже 135 млн гривень.
CHEVROLET Niva
Габаритні розміри:
Колісна формула:
Маса спорядженого
автомобіля:
Передня підвіска:
Задня підвіска:
Гальма:
Максимальна
швидкість руху:
Двигун:

4,048 х 3,844 х 1,652 м
4х4
1410 кг
незалежна, пружинна, 2-ричажна
залежна, пружинна, 5-штангова
передні – дискові,
задні – барабанні

140 км/год.
1,69 л, 4-тактний,
з роздільним впорскуванням
палива, 80 к.с.
Норми витрати палива: міський цикл – 14,1 л
заміський цикл – 8,8 л
змішаний цикл – 10,8 л
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п’ять автомобілів КамАЗ, десять
тракторів ХТЗ, обладнаних плугами, вісім човнів з алюмінієвим
корпусом UMS 450 DC та один UMS
600 DCAL, а також мікроавтобуси
Ford Transit, засоби спостереження,
інженерне обладнання екіпіровки
персоналу, серед якого 79 пристроїв нічного бачення DVS-8, 67
надувних рятувальних жилетів та
388 тактичних куленепробивних жилетів DiSi 8298. Надано великий обсяг засобів зв’язку,

фото- та відеодокументування,
комп’ютерного обладнання. Основними донорами проектів та партнерами Держприкордонслужби
України виступили Уряд США та
Європейська Комісія, з якими прикордонне відомство співпрацює
вже упродовж багатьох років.
Церемонія вручення пройшла у
теплій атмосфері порозуміння та
обміну словами подяки між представниками донорів, виконавців і
бенефіціарів проектів. Тож на дано3/2012
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рубрика
психологія

рубрика
психологія

ТЕОРІЯ БРЕХНІ
ПРИКОРДОННА ПРАКТИКА
Ще за радянських часів за
прикордонниками надійно
закріпилося кліше — «зелені
кашкети» володіють особливим чуттям, яке дозволяє
їм безпомилково виявляти
з-поміж великої кількості
людей порушників прикордонного законодавства. Особливими здібностями журналісти
та публіцисти наділяли таких
відомих прикордонників того
часу, як М. Карацупа,
В. Кублашвілі, О. Смолін.
З огляду на те, що донедавна прикордонники взагалі
не отримували спеціальних
психологічних знань щодо
виявлення ознак підозрілої поведінки людини, яка перетинає
кордон, можна дійти висновку,
що їхні успіхи в службі грунтувалися на суто інтуїтивному,
підсвідомому відчутті невпевненості людини. Здатність
миттєво і безпомилково помічати обман вони розвивали
практично у процесі служби.
Сучасний стан психології як
науки дозволяє кожному охоронцю державного рубежу, не
покладаючись лише на свою
інтуїцію, ще до початку служби озброїтися теоретичними
знаннями та практичними
навиками у виявленні ознак
невпевненої поведінки тієї
чи іншої особи.
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рофесійна пильність прикордонника пов’язана передусім
з необхідністю виявлення
тих, хто намагається приховати правду чи повідомити
хибну інформацію. У першому випадку людина приховує дійсне, видаючи неправдиве, в другому – не лише приховує правду,
а натомість видає недостовірні дані, переконуючи у їх правдивості. Обидва випадки належать до спроби обману. Ознак його як таких
не існує – немає жесту, виразу обличчя чи
мимовільного скорочення м’язів, які б самі
по собі свідчили про те, що людина говорить неправду. Існують лише певні ознаки,
які показують, що слова не відповідають
думкам або емоції, які переживає людина,
не адекватні її словам.
Існують два види ознак обману: людина видає себе мимоволі або її поведінка
свідчить про те, що вона говорить неправду. Ми розглянемо лише ті помилки,
які видають брехню всупереч бажанню
людини. Ознаки його можуть виявлятися
у міміці, рухах тіла, голосових модуляціях,
ковтальних рухах, у дуже глибокому або ж,
навпаки, поверховому диханні, довгих паузах між словами, обмовках, мікровиразах
обличчя та неточній жестикуляції.
Розпізнати обман можна за вербальними (слова) і невербальними (міміка і
жести) ознаками. За мімікою зробити це
легше, ніж за словами, оскільки м’язи обличчя безпосередньо пов’язані з тими ділянками мозку, які відповідають за емоції,
на відміну від мовлення. Коли щось викликає емоцію, вони спрацьовують мимоволі.
Відомо, що більша частина інформації передається невербально. Якщо людина, готуючись повідомити неправдиві свідчення,
все детально продумала на рівні слів, деякі
мімічні жести обов’язково її видадуть. Чим
менше вона підготовлена до обману – тим
сильніше за неї говорить міміка. Та слід
бути уважним – люди, які часто брешуть
або блефують, краще контролюють свою
міміку, ніж це може здатися.
До ознак, які вказують на вірогідну неправду, належать певні фізіологічні симптоми, своєрідна міміка і жестикуляція людини, деякі її слова і фрази. Так, її видають
краплини поту, особливо над верхньою
губою чи на лобі; сухість у роті, яка викликає бажання пити; сухість губ та їх часте
облизування; важке дихання – видих стає
чутним, зітхання глибокі, змінюється колір
обличчя – воно червоніє, блідне або вкривається плямами; сіпання м’язів обличчя
(повіки, куточок рота, кінчик брови); не-
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рвовий тик – рот кривиться, напружуються губи, людина покусує або надуває їх;
тремтіння тіла, тремтіння у голосі; часте
моргання; поява «гусячої шкіри» на руках,
нервове позіхання, заїкання; нервовий
кашель (покашлювання); часте і (або)
сильне ковтання слини, при цьому кадик
рухається різко.
Очі – дзеркало душі. У разі хвилювання в організмі підвищується рівень
адреналіну. Через це зіниці обов’язково
розширюються. Крім того, слід звертати

увагу на погляд – якщо його відводять
під час розмови, можливо, є що приховувати. Характерним жестом людини, яка
щось не договорює або боїться проговоритися, – прикривання рукою рота. На
середині жесту вона може спохватитися,
але початковий імпульс завжди помітний.
Деякі психологи стверджують, що повідомлення неправди викликає необхідність
почісування нижньої частини обличчя і
шиї, поправляння комірця сорочки.
Якщо під час діалогу швидкість жестикуляції людини сповільнюється, це
може свідчити про те, що її мозок сильно напружений і зайнятий гарячковими
пошуками правдоподібної відповіді.
Голос, як і обличчя, також пов’язаний
з тими ділянками мозку, які відповідають за емоції. Дуже важко приховати
зміни у ньому, викликані негативними
емоціями. Так, під час брехні втрачається контроль над тембром і тоном голосу: вищий тембр або підвищена гучність свідчать про напруженість, стрес,
який людина відчуває; м’який тон може
бути спробою ослабити пильність прикордонника; швидка мова може вказувати на нещирість; дуже тихий голос, як
і різкий тон, свідчить про страх. Проте
підвищення тону голосу не завжди є ін-

дикатором брехні, це може бути ознакою страху або гніву, можливо, збудження. Тому необхідно звертати увагу
на сукупність кількох ознак. Найбільш
поширеними є паузи перед словами,
особливо під час відповіді на запитання. У процесі самого мовлення вони
можуть бути тривалими або короткими,
але дуже частими. Ознаками обману
також можуть бути мовні помилки: вигуки, наприклад «гм», «ну», «е-е»; повтори – «я, я, я маю на увазі, що я...»;

ЯКЩО ЛЮДИНА , ГОТУЮЧИСЬ ПОВІДОМИТИ
НЕПРАВДИВІ СВІДЧЕННЯ, ВСЕ ДЕТАЛЬНО ПРОДУМАЛА НА РІВНІ СЛІВ,
ДЕЯКІ МІМІЧНІ ЖЕСТИ
ОБОВ’ЯЗКОВО ЇЇ ВИДАДУТЬ. ЧИМ МЕНШЕ ВОНА
ПІДГОТОВЛЕНА ДО ОБМАНУ – ТИМ СИЛЬНІШЕ ЗА
НЕЇ ГОВОРИТЬ МІМІКА.
зайві склади у словах, наприклад «мені
дуже по-сподобалося».
Наведений перелік зовнішніх ознак
того, що людина говорить неправду, не є
повним. У подальших публікаціях ми проаналізуємо інші універсальні мікровирази
і мікрожести, які допомагають визначити
людину, що повідомляє неправдиві відомості або намагається щось приховати.
Підготували
кандидат психологічних наук,
доцент Дмитро КАРПІЛЯНСЬКИЙ,
кандидат технічних наук Юлія МИСЮК
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едарма кажуть: нема лиха без добра. Адже Land Rover завдячує
своїй появі саме Другій світовій,
точніше – повоєнному становищу
Великобританії. Справа в тому, що після війни у
компанії Rover виникла проблема – зруйноване
виробництво перенесли із Ковентрі на авіаційний завод в Соліхалі. Та завантажити величезні
потужності підприємства лише легковими моделями, які вироблялися на той час, було практично неможливо. Треба було щось новеньке.
Як свідчить легенда, тоді брати Моріс і
Спенсер Уілкси, котрі очолювали раду директорів компанії, розмірковували над долею свого
Jeep Willys, на якому старший працював у власному маєтку. «Що буде, коли він остаточно розвалиться?» – запитував Спенсер. – «Куплю собі
такий самий», – відповідав Моріс. Мабуть, саме
тоді їм спала на думку ідея створення того, що
пізніше стало першим Land Rover.
Кузов вирішили виготовити з алюмінію, легкого й стійкого до корозії матеріалу, якого після
війни було в надлишку. Економія відігравала важливу роль і при проектуванні шасі. Його елементи
вирішили не штампувати, а варити зі смуг сталі.
Отримані лонжерони і поперечини потім зварювалися в раму драбинного типу, яка стала візитівкою позашляховика Land Rover на довгі роки.
Вже 1948-го світ побачила пробна серія із 48
екземплярів з двигунами, коробками передач і
модернізованими мостами від легкових моделей Rover. 30 квітня його представили публіці
на автосалоні в Амстердамі. Це був відкритий
автомобіль з пласкими панелями кузова, лише
з переднім рядом сидінь і до болю знайомими
вузько посадженими «очима» фар на радіаторній решітці (версія з цільнометалевим кузовом
Station Wagon з’явилася лише 1951 року, а ім’я
Defender – взагалі після 1990-го).
Справжній повнопривідний трудяга. Таким був,
таким і залишився. Він зазнав кількох модернізацій, але не надто змінився, залишившись бажаним та популярним, про що красномовно свідчить
цифра – понад два мільйони покупців! Фермери,
працівники комунальних служб, співробітники
різноманітних неурядових організацій, військовослужбовці збройних сил кількох держав – всі
вони говорять про нього з трепетом. А про всепрохідність та надійність взагалі складають легенди.
І ось нарешті вони – вишикувані рівними
шеренгами між боксами автопарку. Щойно ця
картина відкривається переді мною – ідилія кубізму прямолінійності й візуальної потужності
мимоволі змушує затамувати подих.
Що ж такого особливого в цих автомобілях?
Почнемо знайомство з екстер’єру. Він не
надто відрізняється від моделі свого попередника, яка успішно випускалася з 1990 по 2006
рік. З нового хіба що те, що у нашому варіанті
універсала з’явилися великі літери на капоті,
дещо змінилася радіаторна решітка, з’явилися

Його геніальність — у простоті. Надійність — вище
всяких похвал. Популярність — поза конкуренцією.
Він об’їхав цілий світ у пошуках пригод та наукових
обгрунтувань. Він бачив війни, людські страждання,
сам страждав від екстремальних умов експлуатації,
але за будь-яких обставин залишався надійним партнером і помічником. Тепер на його долю випадає ще
одне випробування — він заступає на охорону державного кордону України. Він — це легендарний позашляховик
Land Rover Defender. Днями 54 нові англійські автомобілі
надійдуть до підрозділів Держприкордонслужби завдяки
успішній реалізації проекту міжнародної технічної допомоги
BOMOLLUK-3. Тож щойно машини прибули до Києва, редакція
журналу одразу ж взяла один для тест-драйву, аби ближче познайомити читачів із тим, що гідне носити визначення еталону.

Land Rover
Defender

ЛЕГЕНДАРНИЙ

БРИТАНЕЦЬ
ЗАСТУПАЄ НА ОХОРОНУ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ
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4х4

4х4
красиві фірмові п’ятиспицеві легко сплавні
диски, зникли вентиляційні віконця під лобовим склом. І це все. Консерватизм Land
Rover – його родзинка.
Тепер зазирнемо всередину. Одразу зауважу, що для більш повного огляду запросив на тест професійного водія з Окремої
комендатури охорони і забезпечення та
двох контрактників Мобільного прикордонного загону у так званих розгрузках, аби
прикордонники змогли оцінити практичність авто з огляду на досвід служби.
Починаємо з передніх сидінь. Вони доволі зручні, але дістатися до них не так просто. Тим більше, якщо у вас в руках якась
сумка чи рюкзак – їх слід відразу залишити
у багажному відділенні. Щодо місця водія,
то рульова колонка не регулюється ніяк, а
педальний вузол помітно зміщений вліво.
Не надто просторо, до того ж ноги доводиться вигинати дивним способом, аби потрапити на потрібну педаль. Ліву руку подіти
нікуди – ані загострений скат дверної карти,
ані маленька ручка для закриття дверей не
підходять для цього. Щоправда, моя думка може бути дещо упередженою, адже ця
машина має долати звивисті прикордонні дороги і водієві просто не вистачатиме
часу на релаксацію – скажімо, розкладати
руки на якісь там підлокітники. Він повинен
інтенсивно крутити кермо! На крайній випадок – влітку можна відкрити бокове скло
і виставити лікоть у вікно, а взимку нашим
водіям доведеться вигадати щось на зразок

геніального винаходу власників автомобілів
ГАЗель – підголівник пасажирського сидіння вставлений у дверну ручку.
Задні сидіння – не гірші за передні, хоча
через особливості рами розміщені значно
вище, відтак у даху зроблені спеціальні віконця. Мій зріст – 1,88 м. Допоки я не сів
на заднє сидіння – думав, що вони призначені для додаткового освітлення салону.
Насправді ж, випрямивши спину, я збагнув,
що через них треба дивитися на світ божий.
Адже якщо ви намагатиметесь споглядати
краєвиди через бічне вікно у дверях, за
кілька кілометрів поїздки у вас напевне заболить шия. Коли ж ми розмістили на задньому сидінні двох бійців прикордонного
спецназу в повному обмундируванні (без
бушлатів), вони однозначно дійшли висновку, що третій там буде зайвим. Добре, що
є величезне багажне відділення із поздовжніми виступами, які можна використовувати як лавки, хоча, зважаючи на жорсткість
підвіски і відсутність на цих виступах будьякої м’якої оббивки, навряд чи сидіти там
буде комфортно.
Новітньою системою кондиціювання
повітря, яка замінила добрі старі повітрозабірники під лобовим склом, нам скористатися не довелося, адже ми тестували машину у весняну пору, коли вже не холодно,
але ще й не жарко. Хоча, судячи з відгуків
власників таких автомобілів, вона далека
від ідеалу. І справа не лише в шумі, який
створює вентилятор вже на першій швид-

кості, а в розподілі потоків повітря по салону – він нерівномірний. Пасажирська
сторона обігрівається чи охолоджується
помітно краще, ніж водійська.
Не дивно, що будь-якої звуко- чи теплоізоляції алюмінієвий кузов позбавлений.
Та годі вже про комфорт – це справжній
живий автомобіль і йому такі речі пробачаються. Час з’ясувати, чому ж таке не дуже
зручне авто користується такою популярністю. Вмощуюся на водійське сидіння,
дістаюся через щілину між кермом і дверима під ручкою вмикання світла до замка
запалювання і з щемом у серці згадую свій
Москвич ІЖ комбі – там було зручніше…
Витискаю важку педаль зчеплення, ставлю
довгий важіль КПП на нейтральну передачу, поворот ключа – і ось довгоочікуваний
приємний звук 2,4-літрового, 122-сильного турбодизеля common rail! В теплу
пору він запускається доволі м’яко і без
зайвих вібрацій. Одразу ж після запуску
можна стартувати. Знову важке зчеплення, перша передача – і автомобіль різко
зривається з місця. Хоча це триває лише
дві секунди, щоб зрушити авто, затим слід
одразу ж перемикатися на другу, потім
зовсім швидко – на третю. І далі продовжую розкачувати м’язи на лівій нозі, шукаючи передачі шестиступеневої коробки.
Особливою динамікою автомобіль не
відрізняється. На рівному шляху він розганяється не поспішаючи, з гонором англійського аристократа. Кажуть, якщо по-

Фермери, працівники комунальних служб,
співробітники різноманітних неурядових
організацій, військовослужбовці збройних
сил кількох держав – всі вони говорять
про нього з трепетом. А про всепрохідність
та надійність взагалі складають легенди.
старатися, його можна розкрутити навіть до
140 км/год. Але навіщо? Мости, гума 85-го
профілю, високий центр ваги і черв’ячний
кермовий механізм – не найкращі складові
для швидкої їзди.
Бездоріжжя! Причому не проста ґрунтова дорога на дачу, а справжнє, здавалося
б, абсолютно непрохідне – ось його стихія.
Тож, накинувши коло навкруг стадіону,
повертаємо на полігон БТР. Зауважу, що
останні кілька років бронетранспортери
прикордонним відомством майже не використовуються, відтак і навчальний полігон
добряче заріс чагарниками. Але для нашого
автомобіля вони виявилися не страшнішими за пачку сірників, натиканих хлопчаками у пісочниці перед моделлю іграшкового
КрАЗа. Лускання під колесами позашляховика гілляччя ми майже не відчували. Складалося враження, що їх взагалі там немає,
хвилювалися більше про те, щоб не пошкодити новеньку фарбу до церемонії урочистого вручення техніки. Далі перед нами був
протитанковий рів із кутами в’їзду та виїзду
щонайменше 45 градусів. Коли рухаєшся
вниз – з’являється відчуття, що ти просто
підвішений на канаті за фаркоп і хтось дуже
сильний плавно спускає тебе по звичайній
стіні, а в голові крутиться лише одне запи-

28

3/2012

3/2012

тання: дістанемо переднім бампером до дна
окопу чи ні?.. Виявляється – ні. «Хвіст» так
само пірнув у яму, не зачепившись за схил.
На підйом пішли веселіше. Не бачиш нічого,
окрім неба, але стовідсотково впевнений,
що виберешся. Проста, але дуже жорстка
конструкція, винайдена братами Уілксами
ще у далекому 1948-му, залишається неперевершеною дотепер. Короткі звиси,
потужна рама, величезні ходи підвісок і постійний повний привід – неймовірний позашляховий коктейль! Всі життєво важливі
агрегати добре сховані. Нижні точки мостів, підніжки і рама – байдуже. Те, що Land
Rover робить там, де навіть людині пройти
складно, треба бачити.
Навіть не бачити, а відчувати. Сидячи
в кабіні, на неймовірному поздовжньому
схилі непідготовлений вестибулярний апарат категорично відмовляється адекватно
сприймати те, що відбувається. Ти розумієш,
що це неможливо і автомобіль вже давно
мав перевернутися… Натомість він абсолютно прагматично рухається вперед, на
карколомних ямах полігону демонструє величезний кут схрещування осей. Виважити
його діагонально – майже нереально, а коли
навіть одне з передніх коліс підніметься над
землею майже на метр, у нагоді стане міжосьове блокування. Та й система Traction
Control виручить у критичній ситуації.
Після такого тесту залишається вийти з
автомобіля, пройти пішки там, де ти щойно,
всупереч здоровому глузду, проїхав на Дефендері, а потім з подивом обійти довкола
цього красеня і, сівши у свою комфортну корейську малолітражку, ще довго згадувати
таку неймовірну пригоду…
Тестував Дмитро МИРГОРОДЕЦЬ
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ДОЛЯ КІНОЛОГА
1979 рік переважна більшість тодішніх
хлопчаків запам’ятала на все життя, адже
саме тоді на екрани вийшов художній фільм
«Пограничный пес Алый». Образ юного
Олексія Кошкіна та його чотирилапого напарника був настільки вдалим і своєчасним, що для багатьох він просто став
життєвим орієнтиром, а ті, хто ще
не замислювався про військову службу, вишикувалися у
довжелезну чергу бажаючих придбати собі цуценя вівчарки. Він був одним з них –
син металурга Володимир Сапа.
На жаль, а може й на щастя, батьки не одразу дозволили синові заводити собаку, адже, на
їхню думку, невеличка
квартира на 8-му поверсі була не найкращим місцем для
такого сусіда.
Лише 1986-го, коли родина переїхала до Новоазовська,
мрія хлопця нарешті
здійснилася. Тоді діс-

тати цуценя вівчарки було вкрай складно,
та все ж батьки постаралися і правдами
й неправдами домовилися з представниками ДОСААФ-а про придбання маленького «німця». А ще на додачу батько десь знайшов старезну післявоєнну
книгу по дресурі.
Цуценя виявилося хворобливим. Володя
постійно носився з ним по ветеринарних пунктах та лікарнях, навіть спати
забирав до себе в ліжко. Довго взагалі
не міг дати йому ім’я, аж поки одного
разу, після перегляду старого мультфільму про біле полярне ведмежа,
не помітив якусь схожість характерів
свого підопічного з головним героєм
мультика. Так його перший собака став
Умкою. Він намагався зробити для
нього все, що тільки міг. І хай яким
недосконалим був його перший
кінологічний досвід, скількох
помилок він би не припустився,
саме цей досвід став головним
поштовхом на шляху до головної справи його життя.
Коли прийшов час
служити,
призовника

ДРЕСУРА – РОБОТА НА ОСОБЛИВОСТЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. КОЛИ
ДАЄШ НАДМІРНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, У СОБАКИ,
ЯК І У ЛЮДИНИ, МОЖЕ ПРОСТО СТАТИСЯ НЕРВОВИЙ ЗРИВ – ВОНА
ВІДМОВИТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ ВЗАГАЛІ. ЯК СТВЕРДЖУЄ ДОСВІДЧЕНИЙ
КІНОЛОГ – БАЛАНС КНУТА І ПРЯНИКА ТРЕБА ПРОСТО ВІДЧУВАТИ.

Ну що, напарнику, партію в шахи? Жартую, тримай іграшку! Молодець, попрацював на
славу. Ось де він, наш «макаров». Ну й заховали ж! У карман повітрозабірника, всю панель
приладів довелося розбирати. Добре, що не весь салон… Ходімо за шлагбаум, прогуляємось. Ну що ти там ще знайшов, сумку? Дивно, чия?.. Ну так, доведеться кликати понятих…
Виходить, що безгосп… А що ж у нас всередині? О-о, схоже на наркотики. Тепер зрозуміло,
чому власник сумки не озивається. Напевне, скинув її, побачивши, що у пункті пропуску
працює собака. Сьогодні ще один бонус, Блек! Так і до медалі недалеко.
За кілька хвилин підоспіли представники МВС, заходились складати документи на «знахідку», а він, немов мала дитина, стрибає довкола, вилискуючи на сонці своїм гладесеньким
чорним хутром і ніби не помічає здивованих поглядів та похвальних реплік на свою адресу.
Це ж лише гра… Він просто здобув чергову перемогу. Принаймні так його вчив компаньйон.
30

3/2012

3/2012

31

справа честі

справа честі
Володимира Сапу відправили аж у
Прибалтику. І не прикордонником
чи десантником, як йому хотілося, а
до військово-повітряних сил. Сказати, що він дуже засмутився, то й ні,
бо ніби відчував, що його улюблена
справа попереду.
Яким же було його здивування,
коли після повернення до Новоазовська він зустрів прикордонників
просто на вулиці свого містечка. Виявляється, тут щойно створили прикордонний підрозділ Донецького
загону і «зеленим кашкетам» якраз
були потрібні молоді та перспективні хлопці. Не роздумуючи ні хвилини, Володимир подав документи для
проходження служби за контрактом.
Волею долі серед багатьох претендентів обрали саме його, щоправда,
посаду інструктора службового собаки запропонували лише через рік.
На той час на базі Донецького
загону проводилися місячні курси
підготовки інструкторів. Строковики
якраз звільнялися в запас і після них
залишалися дворічні собаки – розшукові КПП. Їх і перерозподілили
між контрактниками. Володимиру
дісталась німецька вівчарка Кора –
це була його перша службова собака. Не можна сказати, що перший

БЛЕК ОДНИМ ІЗ ПЕРШИХ
У ДПСУ БУВ УДОСТОЄНИЙ
ЗАОХОЧУВАЛЬНОЇ
ВІДЗНАКИ – МЕДАЛІ ДЛЯ
СЛУЖБОВИХ СОБАК «ЗА
ВІДДАНУ СЛУЖБУ»
ІІІ СТУПЕНЯ.
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млинець був комом, але попрацювати з напарницею довелося
добряче, адже солдати не надто
переймалися вихованням своїх
підопічних. Якісь початкові навики у собаки, звичайно, були,
решту довелося дотягувати самому. Та, мабуть, то й на краще. Прослужили разом цілих шість років.
На жаль, у вісім собака захворіла. Зробили операцію й списали,
як-то кажуть, за станом здоров’я.
Після цього вона ще три роки
прожила у Володимира вдома.
Спливав час… Прапорщику
Сапі якраз виходив термін для
проходження навчання з новою
собакою на базі Великомостівського кінологічного центру.
Їхати туди він хотів із лабрадором, адже досвід служби в автомобільному пункті пропуску
показав, що там потрібна саме
така собака. На щастя, доля послала йому невгамовного Блека.
Цей чорнявий «малюк» був просто фантастичний! Він з легкістю ламав упереджене ставлення
викладачів навчального загону
до цієї породи собак. Вже після
двох місяців занять його поставили на всі можливі запахи, він
демонстрував неабияку пошукову реакцію, загальний курс слухняності теж не викликав жодних
сумнівів. У залізничному й автомобільному транспорті працював
чітко й безпомилково. Залишалося до завершення курсу просто не
«передресирувати». Адже дресура – робота на особливостях нервової системи. Коли даєш надмірне психологічне навантаження, у
собаки, як і у людини, може просто статися нервовий зрив і вона
відмовиться працювати взагалі.
Як стверджує досвідчений кінолог, баланс кнута і пряника треба
просто відчувати. А той, хто не
відчуває цього, ніколи не стане
гарним кінологом. Та це не про
наших героїв.

ВІРНИЙ НАПАРНИК
58 випадків виявлення наркотичних речовин (понад 3 кг та
більше тисячі пігулок психотропної дії), 12 одиниць зброї, 92 набої, 600 грамів вибухівки… І це
ще не повний послужний список
старшого прапорщика Сапи та
його напарника Блека, котрий, до
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речі, одним із перших у ДПСУ був
удостоєний заохочувальної відзнаки – медалі для службових
собак «За віддану службу» ІІІ
ступеня. Не менш значущою
для кінолога та його вихованця є й перемога у конкурсі, організованому на
честь відзначення 100-річчя
від Дня народження видатного прикордонника – Героя
Радянського Союзу Микити
Карацупи.
– Він вміє все, хіба що
в шахи не грає, – жартує
Володимир Юрійович.
Цю собаку не дарма називають собакою-нянькою, адже у нього абсолютно відсутня злоба

– Блечек, ах ти ж негідник, я
тебе цілий день шукаю!
– Ну не цілий, годин шість,
– підвівся і виляючи
хвостом радісно забігав
довкола прикордонника його собака.
– І що з тобою робити! Погодувати?.. Вибігався, мабуть, за день.
– А як же служба? –
пес смикнув повідок вбік
воріт прикордонного
підрозділу.
– Ну що ж, служака,
ходімо привітаємося з
колегами…
Дмитро СЛИВНИЙ,
фото автора

ЦЕЙ ЧОРНЯВИЙ «МАЛЮК» БУВ ПРОСТО ФАНТАСТИЧНИЙ! ВІН
З ЛЕГКІСТЮ ЛАМАВ УПЕРЕДЖЕНЕ СТАВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАГОНУ ДО ЦІЄЇ ПОРОДИ СОБАК. ВЖЕ ПІСЛЯ ДВОХ
МІСЯЦІВ ЗАНЯТЬ ЙОГО ПОСТАВИЛИ НА ВСІ МОЖЛИВІ ЗАПАХИ.
БЛЕК ДЕМОНСТРУВАВ НЕАБИЯКУ ПОШУКОВУ РЕАКЦІЮ, ЗАГАЛЬНИЙ
КУРС СЛУХНЯНОСТІ ТАКОЖ НЕ ВИКЛИКАВ ЖОДНИХ СУМНІВІВ.

і він чудово поводиться з дітьми.
А це дуже важливо для пункту
пропуску. Адже діти, побачивши
такого красеня, один поперед одного тягнуться його погладити…
А ще потягати за носа, за вуха, показати, де в собачки очки й зубки.
У таких ситуаціях важливо бути
впевненим у собаці на всі сто…
– Щось давно хазяїн на службу
не бере! Невже щось сталося? О,
і хвіртка відчинена! Він, напевне,
хотів, щоб я сам прийшов. Збігаю –
погляну, що там і як…
– Добрий день, мамо! А де
Блек?
– Не знаю, Володю, – хвіртка
відчинена. Мабуть чкурнув на вулицю. Вибач – не вгледіла.
– І де мені його тепер шукати?
Навряд чи він на відділ подався –
майже рік минув, як ми разом туди
востаннє заходили. Піду містом
пошукаю…
– Ну де ж ти так довго, компаньйон! Я вже кілька годин тебе
чекаю, – промовисто глянув на хазяїна Блек.
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Був, є, завжди буде…

НЕЗМІННИЙ
ПРИКОРДОННИЙ

Наприкінці кожної весни зелень, яка буяє навколо, стає ще
яскравішою і насиченішою. Це на вулиці та площі наших міст
виходить чоловічий люд у зелених кашкетах. Що тут особливого, скаже пересічний громадянин. Нічого дивного тут немає,
це погранці вийшли святкувати своє професійне свято. І хоча
воно налічує неповні сто років, незмінний атрибут прикордонної
служби – зелений кашкет цього року відзначає своє 185-річчя.

АТРИБУТ

З

а всіх часів прикордонники свято берегли зелений
кашкет – символ мужності,
звитяги й честі. Залишилися свідчення того, як під час
Великої Вітчизняної війни, йдучи в
атаку, вони знімали металеві шоломи і одягали зелені кашкети, і ворог,
зустрівши на полі бою бійців у зелених кашкетах, намагався уникнути
сутички з ними, добре пам’ятаючи, з
якою мужністю і відвагою стримували його наступ у червні 1941 року радянські прикордонники. Свідченням
особливої пошани ворога до стійкості воїнів-прикордонників може слугувати хоча б випадок, який стався
в урочищі «Зелена брама», що на
Кіровоградщині. Там у липні – серпні 41-го в оточення потрапили 6-та
і 12-та армії РСЧА та декілька прикордонних загонів Західного округу.
Один із прикордонних підрозділів
потрапив у безвихідне становище.

ЗЕЛЕНОМУ

КАШКЕТУ–

185
років!
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Намагаючись вирватися із ворожого
кільця, прикордонники були оточені
прямо посеред поля. На пропозицію
гітлерівців здатися в полон, вони відповіли категоричною відмовою. Бій,
а точніше знищення прикордонного
підрозділу, тривало недовго – ворожий мінометно-кулеметний вогонь
за кілька хвилин зробив свою справу.
Гітлерівці вирішили не залишати на
полі бою тіл радянських бійців. Місцеві жителі під наглядом ворожих
солдатів нашвидкуруч поховали героїв. А потім німецький офіцер виголосив невелику промову прямо біля
могили прикордонників, закликавши
своїх солдатів воювати так, як їхній
противник. Наостанок він підняв із
землі зелений кашкет, поклав його
на могилу і взяв руку під козирок,
віддавши військову честь полеглим.
Ось що писав маршал Радянського Союзу Георгій Жуков: «Я
особисто бачив і ніколи не забу-

«Відомо, що саме прикордонники 22 червня 1941 року зустріли ворога на західних кордонах
Радянського Союзу. Саме вони
стали першими героями Великої
Вітчизняної війни. Завдяки їхній
мужності і стійкості на кордоні далекого 41-го було закладено
фундамент нашої Великої Перемоги. Зелений колір
кашкету, для мене
перш за все колір
надійності і відваги, а ще, звичайно,
весни…»
Володимир
Полупанов,
Герой
Радянського
Союзу
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«З Дніпропетровської області першими відправляли призовників саме до
Прикордонних військ. Цілий ешелон
до Середньої Азії. Згодом я дізнався,
що Україна взяла своєрідне шефство над кордонами Середньої Азії.
Пам’ятаю, коли ми їхали потягом за місцем призначення, зрозуміли, яка у нас величезна і неосяжна країна, адже різниця в часі сягала
цілих чотири години! Відразу по приїзді в Мари
нас переодягли. Видали новеньку форму. Зелені
погони і петлиці нам треба було самим пришивати. Скажу, що це для багатьох з нас було справою
незвичною. Одягнувши однострій, зрозуміли, що
до справжніх прикордонників нам ще далеко. Однак приналежність до елітного формування нас
неабияк підбадьорювала.
Парадну форму з кашкетом нам видали перед
присягою, її треба було підготувати і відпрасувати. Потім парадку ми ще раз одягли, коли виходили в звільнення у місто Пянж. У тому ж
таки П’янжі ми здали її на склад. Ходили в основному в панамах і шапках.
Тут я проходив службу з 1 квітня

ду, як хоробро і стійко воювали
прикордонники під Москвою,
Ленінградом і Сталінградом, біля
Курська, в Україні, в Білорусії.
Нехай зелений кашкет і надалі викликає гордість і любов до
нього всього народу!»
Достеменно невідомо, коли
і кому спало на думку називати вартових кордону «зеленими
кашкетами», однак те, що історія
зеленого кашкета або фуражки
із сірого сукна з темно-зеленим
околишем та світло-зеленими
кантами сягає вглиб позаминулого століття, здається, не піддається сумніву. Невідомо також,
кому з тодішніх «кутюр’є» спала
на думку саме така модель головного убору. У 1827 році на світ
з’явився кашкет, який відобразив
приналежність вартових кордону
до міністерства фінансів Російської імперії. Інакше і не могло
бути, адже прикордонна сторожа
в ті часи підпорядковувалася цій
державній інституції. Але оскільки зелений колір виявився однаковим як для митних службовців,
так і військових команд митноприкордонної сторожі, згодом
вирішили залишити митникам
темно-зелений, а прикордонникам дати більш яскравий світло-

зелений відтінок. У 1845 році у
прикордонної сторожі з’явився
темно-зелений кашкет-безкозирка зі світло-зеленими кантами,
а в 1893-му був заснований Окремий корпус прикордонної сторожі,
яка залишилася у підпорядкуванні міністерства фінансів. Змінився й прикордонний
кашкет, тулія і околиш
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«Відразу скажу, що зелений кашкет перевернув
все моє життя, яке я не
збирався пов’язувати з кордоном. Та
стався його величність випадок…
Вперше я побачив зелений кашкет у
1978 році, коли мій двоюрідний брат
повернувся з армії. Його оповіді про
прикордонну службу мене неабияк вразили. І тоді у мене з’явилося
непереборне бажання потрапити в
прикордонні війська.
Бажання це посилилося, коли брат
взяв мене з собою на Хрещатик на
святкування Дня прикордонника.
Пам’ятаю, яке враження справили на мене прикордонники,
які в різні часи проходили
службу на кордонах СРСР.
Мені цей день запам’ятався
на все життя.
Восени 1981-го нас, молодих призовників, відправили в Гродненську

область, селище Прикордонне, де знаходився навчальний пункт. З першого
перевтілення в солдата найяскравіше
враження залишилося від отримання і приміряння зеленого кашкета.
Старшина навчального пункту старший прапорщик Івашко казав: «У
всіх військах Збройних Сил форма і
кашкет однакові за кольором, лише
у прикордонників кашкет зелений.
Він є символом стійкості й мужності,
і на відміну від інших головних уборів використовується як для служби,
так і для парадів, а ще після демобілізації його одягають 28 травня, як
пам’ять про службу в Прикордонних
військах!» І якщо форму не всім довелося носити за розміром, то кашкет
була можливість підібрати. З лазні ми
вийшли зовсім іншими людьми.
Микола Гермаш,
підполковник, заступник начальника
ЦМ ДПСУ
3/2012

якого стали темно-зеленими, відповідно канти набули світлішого
кольору. У 1901 році для цивільного генеральського мундира
шефа прикордонної варти було
введено папаху зі світло-зеленим
верхом і хрестоподібним нашитим золотим галуном, а вже у
1902-му тулія кашкета стає світло-зеленою і нагадує її сучасний
варіант. У 1911 році головні убори
цього ж таки кольору з’явилися в
офіцерів та нижчих чинів управлінь і штабу корпусу прикордонної сторожі. І саме в таких кашкетах вони взяли участь в Першій
світовій війні.
Колір головного убору прикордонників не змінився навіть
під час революційної вакханалії,
яка охопила Російську імперію.
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Незважаючи на повальну відмову
від спадку царського режиму та
регалій, які символізують його,
колір прикордонного кашкета
залишився незмінним. Цікаво,
що в 1923 році, коли керівництво
Об’єднаного державного політичного управління (ОДПУ), а
до нього входили і прикордонні
війська, вирішило «переодягти»
своїх співробітників в оновлений та реформований однострій,
«червоні прикордонники» стали

1981 по 16 січня 1983 року в Десантноштурмовій групі прикордонних військ,
яка виконувала спецзавдання в Афганістані. У загоні, де ми базувалися, ходили із зеленими погонами, а на операції
вилітали в сірих. У «деша» були неписані
закони, головний з яких: скільки прикордонників вилетіло на операцію – стільки
мало й повернутися. Всі знали, що нікого не залишать у біді, і це неабияк підтримувало морально. Командирами у нас були легендарні офіцери.
Борису Маркову, наскільки я знаю, зараз ініціювали присвоєння звання Героя Російської Федерації. Добрим словом хочу згадати таких офіцерів,
як Маслаков, Соловйов, Данилко, Базанарчук,
Дука, Юдін, який загинув у 1982-му. На жаль, не
пам’ятаю їхні імена. Хочу подякувати цим людям,
які поважали і цінували своїх солдатів.
А щодо зеленого кашкета, то він залишається у
моїй душі найдорожчою реліквією, символом мужності і честі моїх побратимів-прикордонників».
Юрій Бурліков,
воїн-інтернаціоналіст,
Пянжський прикордонний загін

на захист традиційного зеленого
кашкета. Щоправда, на відміну
від «старорежимного», головний
убір «радянського розливу» тепер
мав світло-зелену тулію, темносиній околиш і малинові канти.
Що стосується синього
околиша на прикордонному
кашкеті, то тут дослідники
військового однострою не
дійшли консенсусу. За однією версією васильковий колір околиша
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з’явився на кашкеті 90 років тому
і мав визначати приналежність
прикордонних військ до Державного політичного управління
(ДПУ), яке згодом трансформувалося в ОДПУ, НКВС, МДБ та
КДБ. А оскільки «професійним»
кольором радянських органів
безпеки традиційно вважався
саме васильковий, то він, природно, позначився і на прикордонному кашкеті. Водночас існує інша
гіпотеза, яка мотивує появу саме
цього кольору на околиші кашкета вартових кордонів. Згідно з
нею в 1922 році за наказом ОДПУ
для особливих відділів з охорони
кордону був встановлений однострій кавалерійських частин
Робітничо-Селянської Червоної
Армії. Щодо малинового канта,
то відомо, що він спочатку був
приборним кольором піхотних
частин і з’явився на прикордонному кашкеті згідно з наказом
ОДПУ від 14 серпня 1924 року.
Зелений кашкет пережив і
реформування прикордонного
однострою у 1935 році. Саме тоді
Об’єднане державне політичне
управління було реформоване
в Наркомат внутрішніх справ
(НКВС). З появою нової структури військовослужбовців вирішили переодягти у новий однострій,
який мав відповідати персональним званням, що були введені
саме в цьому році. «Реформова-

дата
ний» однострій прикордонників
суттєво відрізнявся від «одепеушного». Незмінним залишився
лише зелений кашкет.
Цікаво, що, незважаючи на
тогочасну заборону і переслідування царської символіки, прикордонний кашкет не потрапив
під «репресії». Окрім зеленого
головного убору відтепер однострій погранців мав світло-зелену окантовку, такого ж кольору
петлиці на комірці. Нарукавні
знаки, зірка і «трикутники» були
вишиті на зеленому сукні та
мали світло-зелену окантовку.
Оновлену форму, яка суттєво
відрізнялася від загальновійськової, прикордонники носили
всього три роки. У 1938-му і їх
переодягли у загальновійськовий однострій, на якому були
вже розміщені знаки розрізнення Червоної Армії, однак залишилися зелені петлиці на комір-

«Я виріс у прикордонному Володимирі-Волинському, де людину у формі
можна було зустріти на кожному кроці. Піхота, танкісти, артилеристи, вертолітники,
десантники і навіть «ядерники» – кого тут тільки
не було. Проте серед цього військового розмаїття
виділялись, звичайно ж, прикордонники в зелених
кашкетах. Ще з самого раннього дитинства (моя
мама була організатором музею прикордонної слави у другій міський школі, а в під’їзді жив помічник
коменданта старший прапорщик Слєпов) я знав,
що означають кольори цього незвичного головного убору: зелений – символ
перемоги життя над смертю, символ надії; темний васильковий – символ вірності
і надійності; чорний – символ
землі, яку захищають прикордонники і червоний – символ
крові, яку пролили вартові
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«Саме в зеленому кашкеті далекого 41-го
року мені довелося зустріти ворога. В зеленому кашкеті і воював, і служив, охороняючи кордони Батьківщини, і на все життя зберіг
любов до Прикордонних військ. Хочу, щоб нинішнє
і прийдешнє покоління прикордонників з честю носило зелені кашкети як символ честі і обов’язку».
Петро Козлов,
учасник перших боїв на кордоні
цях, окантовка обмундирування
і зелений кашкет.
До речі, саме перед війною у
прикордонного кашкета з’явився
«конкурент» – пілотка, яка мала
б замінити його в повсякденній
службі. У свою чергу зеленому
кашкету відводилася роль парадного головного убору, але для парадів і оглядів був визначений спеціальний караульний однострій.
Можливо, саме через це особовий
склад проігнорував пілотку і продовжував носити зелені кашкети.
Як би там не було, у прикордонних
військах вона не прижилася.
А тим часом Радянський
Союз готувався до війни. Прикордонні війська НКВС напередодні буремних випробувань
значно збільшили свою присутність на кордонах за рахунок
збільшення чисельного складу.

Керівництво держави, намагаючись забезпечити належне маскування, розпочало чергове реформування військових одностроїв,
основним напрямом якого стало
скорочення розмаїття кольорів.
Однак зелений кашкет з темносинім околишем і малиновим
кантом зберіг свою «прописку».
В цих кашкетах прикордонники
і зустріли ворога в 41-му, стійко
стримуючи його на західних рубежах Радянського Союзу.
У 1943 році відбулося нове
реформування військового однострою, що було пов’язано з «поверненням» до війська найменування «офіцери», яке певний час
перебувало, так би мовити, поза
законом. Відродилися і погони,
що замінили петлиці, на яких
залишилися знаки розрізнення

кордону за Батьківщину. Постійні поїздки на застави, пошукова та екскурсійна робота в музеї,
нарешті 117-та піонерська застава імені героя-прикордонника Івана Пархоменка – все це й визначило
подальший вибір життєвого шляху, і я став курсантом славетного Московського вищого прикордонного командного училища. Доля склалася так, що
через деякий час я змінив військовий однострій,
проте на парадні шикування незмінно одягав свою
прикордонну форму. Вся «тоцька» дивізія оглядалася, а жінки та дівчата і поготів, коли серед червоних, чорних, блакитних околишів у парадному
строю гордо виділявся мій зелений кашкет».
Сергій Яровенко,
полковник запасу, ветеран
військової служби, випускник
Московського Вищого прикордонного командного училища
(1986 р.)
3/2012

3/2012

роду військ. Тепер на них були
зірки та «лички». До речі, погони у військах НКВС з’явилися
після окремого Указу Президії
Верховної Ради і наказу наркома
внутрішніх справ. Незмінним залишався лише колір прикордонного кашкета.
Варто наголосити, що цей Указ
передбачав поширення зеленого
приборного кольору і на вищий
офіцерський склад, тобто генералів Прикордонних військ НКВС.
Однак генерали недовго носили
зелені лампаси, зелену окантовку
на обмундируванні, папахи із зеленим верхом та зелені кашкети.
Існує легенда, що, помітивши на
Параді Перемоги, який відбувся 24 червня 1945 року в Москві,
генералів із зеленими лампасами
і в такого ж кольору кашкетах,

Сталін лукаво запитав у наркома
внутрішніх справ: «Лаврентий,
Верховным Советом СССР введена единая форма для всех генералов. А что, разве предусмотрены
«генералы НКВС»? Довелося прикордонним генералам спорювати
лампаси та канти.
На початку 50-х років минулого сторіччя однострій прикордонників знову модернізувався.
З’явився новий загальновійськовий. Цікаво, що під «кольорову
модернізацію» потрапили такі
впливові структури, як Міністерство внутрішніх справ та Комітет
держбезпеки. Відтепер співробітники цих структур мали змінити
світло-синій верх своїх кашкетів
на захисний колір. В той же час
прикордонний головний убір залишився незмінним.
Наступні зміни у військовому однострої відбулися в 1957му. Тепер він європеїзувався, а
точніше, набув англійських рис.
Темно-сині брюки змінили колір
на захисний. Для повсякденного носіння у військах з’явилися
сорочки з краватками, відкриті
френчі з кишенями і погони у вигляді хлястиків захисного кольору. Наказ міністра оборони СРСР
набув чинності, і офіцери вже
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шили нове обмундирування з розрахунком на нові терміни носіння.
Жовтневий Пленум ЦК КПРС
1957 року відсторонив маршала
Радянського Союзу Георгія Жукова від посади міністра оборони. У
зв’язку з цим наказ про новий однострій був покладений «під сукно» і
забутий, хоча документів на його
скасування не з’явилося. Навіть

дотепер дослідники, які спеціалізуються на історії одностроїв, намагаються не згадувати його.
1958 рік запам’ятався хіба що
тим, що згідно з наказом новопризначеного міністра оборони маршала Радянського Союзу
Родіона Малиновського за №70
прикордонники втратили малинову окантовку петлиць на комірцях шинелей рядового складу, але
кольори кашкетів залишилися
знову незмінними.
У 1969 та 1973 роках
відбулося чергове обмеження зеленого кольору
приборної тканини на
погонах, петлицях
та околишах
кашкетів. Під
подібні репресії
потрапили і
армійці.

«Можу засвідчити, що прикордонники
рідко користувалися касками, не розлучалися з кашкетом, який відрізняв їх в строю
і в бою. Прикордонна служба ніби продовжувалася,
не дивлячись на втрату кордону. Там, де воювали
прикордонники підрозділами і групами, які влилися
в польові війська, нехай-то буде облаштований рубіж
чи лісова галявина, – там і проходив в їхній свідомості кордон. Вони відстоювали його так завзято, ніби це
була ділянка застави…»
Євген Долматовський,
учасник бойових дій,
автор книги «Зелена брама»

40

«Свій зелений кашкет я отримав
26 червня 1988 року в Гродненському прикордонному загоні.
Того дня нас, тоді молодих, стрижених новобранців-салажат, від яких ще пахло духмяними маминими пиріжками, привезли з Києва
до Гродно. Усіх переодягли у військову форму, видали зелені кашкети і відправили до навчального центру, який знаходився поряд із
3-ю заставою. Ми, кияни, прибули туди першими. Було нас приблизно чоловік шістдесят.
Після того, як на наших головах з’явилися зелені кашкети, стався такий підйом бойового
духу, що годі було й очікувати. За кілька днів
наш навчальний центр поповнився десь чоловік на 400, і вже на вечірній перевірці плац
був весь зелений від наших кашкетів.
Через два дні я зі своєю першою службовою
собакою Азою прибув до школи інструкторів
службового собаківництва до міста Великі
Мости. Там я став свідком кумедної історії,
пов’язаної із зеленим кашкетом. Служив у
моїй 3-й навчальній заставі курсант Іван П.,
у якого розмір голови був десь 63-й чи 64-й, і
нога чималенька – 48-го розміру. Де на такого
богатиря і майбутню грозу порушників кордону можна було знайти чоботи та кашкета?
І якщо кирзовики йому прислали з дому, то
з головним убором довго не могли вирішити,
аж поки за цю справу не взявся наш начальник застави, на той час капітан, а зараз вже
полковник запасу Олександр Миколайович
Кугот. Знайшли Вані беушного кашкета лише
за кілька днів, десь у найвіддаленішому куточку речового складу. Однак був він з малиновим кантом, який відмінили наприкінці 50-х. Ми ще тоді жартували, мовляв, сам
Карацупа носив того кашкета, коли служив
свою строкову. Це вже потім ми зрозуміли,
який раритет дістався Івану. Накинули оком
на того кашкета через малиновий кант і дембеля, однак ніхто з них не мав такої великої
голови, як у Вані, тому їхні зазіхання закінчилися нічим. І справді, не носити ж той раритет, хоча й унікальний, на вухах.
Одним із кращих у Великих Мостах був кашкет нашого начальника застави капітана Кугота. Це був справжнісінький «аеродром» –
і тулія генеральська, і козирок лакований,
підклеєний бархатом. Відразу було видно, що
ця людина просто закохана у свою службу.
Він з якоюсь особливою пошаною ставився
до свого головного убору, тим самим прививаючи нам, зеленій молоді, почуття патріо3/2012

тизму і любові до Батьківщини, а також гордості, що нам випала висока честь служити
в Прикордонних військах. За це ми, колишні
курсанти 3-ї навчальної прикордонної застави, і досі вдячні Олександру Миколайовичу.
Після закінчення школи я повернувся назад
до Гродненського прикордонного загону, де й
закінчив свою строкову службу. Перед демобілізацією свій кашкет я «витягнув» так, що
він був майже схожий на кашкет командира. Я дуже пишався ним, бо він був одним із
кращих серед моїх товаришів, що демобілізувалися. Потім майже кожного року виходив
я в ньому святкувати День прикордонника
зі своїми товаришами по службі, аж доки
начальник Центрального музею Державної
прикордонної служби України «не конфіскував» його разом з моєю парадною формою.
Тепер мій прикордонний однострій експонується у нашому музеї. Хочу наголосити, що це
велика честь для мене!»
Валерій Константинов,
інструктор службового собаківництва,
голова Ради Центру патріотичного
виховання дітей та молоді
«Юний прикордонник»
3/2012

Міністерству оборони СРСР залишили три основних кольори –
червоний, чорний і блакитний.
Незважаючи на всі ці «кольорові
реформи», прикордонному кашкету вдалося відстояти своє право
на традиційний колір.
Державний кордон – це не
просто лінія, нанесена на мапі. Це
межа, яка назавжди залишила слід
в серцях тих, кому довелося захищати рубежі своєї Батьківщини.
Адже для справжніх прикордонників кордон – це перш за все ставлення до свого обов’язку, особлива відповідальність за доручену
справу. А ці почуття виключають
пасивність, байдужість, інертність.
Те, що прикордонники – особлива каста людей, для яких
обов’язок і честь не порожні слова,
особливо відчуваєш на найвіддаленіших ділянках кордону. Саме
тут на останніх метрах рідної землі
розумієш, наскільки тривожною
буває тиша і оманливим спокій,
адже кожної миті може пролунати
команда: «Тривога!»
Так, світ змінюється, змінюємося ми. Сьогодні служба на кордоні – це передусім творча робота,
яка потребує людей, які не тільки
володіють професійними навиками, а й залізною витримкою,
позбавлені шаблону і спроможні

приймати нестандартні рішення в
екстремальних ситуаціях.
Зелений кашкет генетично сконцентрував у собі головні чесноти охоронців кордону, передусім
честь, обов’язок і патріотизм.
28 травня, коли на вулицях та
площах міст і сіл зберуться прикордонники, які несли свою нелегку службу на кордонах колишнього Радянського Союзу та вже
незалежної України, звичайно
ж, перший келих буде піднято за
прикордонне братство, яке за всіх
часів є запорукою надійності й непорушності кордонів Держави.
Підготував Олександр ФИЛЬ,
начальник Центрального
музею ДПСУ
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Продовження, початок у №2, 2012 р.
– Кто придёт после людей, кому достанется власть? И какова роль самок – жён
и матерей предвидится в далёком будущем? – взволнованно запричитала старуха Ло. – Если надо, я, как женщина, готова
пожертвовать собой!
– После людей, наверное, на земле не
останется ничего, – ответил белый человек. – Так мне сказала Фортуна. От неё познал я многие тайны былого и грядущего.
– И она научила тебя языку Леса? –
выглядывая из-за уха отца, спросил Тóнго.
– Язык мира зверей и птиц сын выучил
рядом со мной, – сказала, приподнимаясь,
Чёрная мать Солнца, (а именно так называли в оазисе старую пантеру). – Фортуна
же, явившись сюда вместе с девушкой-совой по имени Блóдовед, научила Áрбосса
языку людей и обещала своё покровительство в обмен на наше поклонение Фортуне, как божеству.
– Если слоны, женщина-божество, а
также другие лесные звери и птицы объединятся на стороне Карфагена, – задумался вслух вожак слонов …
– Фортуна была и останется на тороне
Рима, – прервал его Áрбосс. – Но у твоего
стада нет выбора, ведь римляне ждут на
другом берегу моря!
– Неужели у нас нет выбора? Я готова пожертвовать собой! Если надо, я, как
женщина … – заплакала старуха Ло.
– Мир меняется перед великой войной, – перебила слониху Чёрная мать
Солнца. – Тебе же, Ло, остаётся лишь проводить на службу своих сыновей.
– Если решишь идти в Карфаген, – потёрся хоботом в ухо отцу Тóнго, – возьми
меня с собой. Не хочу оставаться со слонихами и слонятами!
– О чём думаешь, Мóнго, не хочешь терять власть? – усмехнулся мудрец.
– Не хочу терять свободу, – поправил вожак.
– Однажды ты уже потерял свободу –
когда получил право первого голоса в стаде, – возразил белый человек. – Ведь, обретая власть, теряешь свободу, ибо мы в ответе за тех, кто идёт по нашим следам.
– Если так, – помолчав, промолвил
Мóнго, – то и ты в ответе за каждого, перед кем восседал на этом жёлтом камне,
слышишь, о, великий человек, знающий
язык Леса!
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– Мой сын тоже пойдёт вместе с
вами, – торжественно произнесла Чёрная
мать Солнца. – На великой войне кто как
не он донесёт людям смысл голосов Леса!
– Мудрец, мудрец! – запрыгали вокруг
жёлтого камня лесные макаки. – Пока тебя
не будет, можно, мы поживём в оазисе?!
– Оставайтесь, – строго посмотрел на
них Áрбосс. – Но учтите, что мои друзья,
рыжие эфиопские волки, съедают всех,
кто безобразничает, кричит и кидается банановыми шкурками, а потом бородатые
стервятники раскалывают их кости о камни и выклёвывают костный мозг.
– Мы будем себя хорошо вести, – испуганно залепетали обезьяны. – Мы будем
слушаться Чёрную мать Солнца!
– Я не оставлю своего сына, – величественно привстала старая пантера. – Мы
вместе сегодня тронемся в путь.

Обратная дорога, несмотря на усталость, казалась путникам куда более
короткой. Но тревога ощущалась во
всём – уже и листва шумела враждебно
в порывах ветра, и змеи, обычно сонные,
теперь высоко поднимали головы и шипели, провожая взглядами странное шествие из пяти слонов, белого человека,
ехавшего на спине вожака, чёрной пантеры, десятка волков, а также нескольких огромных хищных птиц, постоянно
патрулировавших в небе и охранявших
сверху отряд путешественников. Посёлки местных африканских племён всем
своим видом так же вселяли тревогу.
Сотни копий, дротиков и стрел, недавно
изготовленные, сохли на солнце. Молодые воины на окраинах поселений звенели мечами, нарабатывая навыки боевого искусства.
– Мир меняется перед великой войной, – повторял Áрбосс и эту фразу вслед
за ним вторили джунгли, саванны и горячие ветры Африки.

Когда путники приблизились к Утике – второму по величине и значимости
после Карфагена городу на побережье, им
стало ясно, что война уже началась. Всюду

виднелись пепелища сожжённых деревень,
оставленные поля сражений, где среди погибших людей и животных то и дело доносились стоны раненых. Поля были вытоптаны, колодцы вычерпаны досуха – сама
земля хрипела, задыхаясь, под ногами чужеземных солдат.
Путники так и не смогли дойти до
лесов, где паслось родное стадо серых
африканских великанов, ожидая своего
вожака. Раненный слон с умирающим погонщиком на спине, встретившийся им на
берегу моря, оказался одним из тех, кого
год назад греческие охотники отловили в
Атласских горах.
– Он из нашего стада, лет на пять
старше моего сына, – взволнованно сказал Мóнго Áрбоссу. – Мы должны оказать помощь.
Раненый слон тоже сразу признал своих сородичей.
– Приветствую тебя, вожак, приветствую и всех остальных, – прохрипел он.
– Ах, малыш Джáмо, – запричитала старуха Ло. – Твои родители будут
счастливы, если ты вместе с нами вернешься домой!
– Спасибо, но я должен спасти воина,
умирающего на моей спине и привести
на помощь, ведь невдалеке отсюда отряд
карфагенян с несколькими слонами сражается, защищая порт и крепость, против
огромной армии римлян, приплывших
сегодня из-за моря! – тяжело дыша, рассказал Джáмо.
– Можем ли мы тебе помочь? – спросил Мóнго.
– Мне – ничем, а людям и слонам, погибающим на берегу, вы врятли захотите
помогать. Это ведь не ваша война, – закашливаясь, ответил Джáмо. – Так что,
прощайте, друзья.
– Видно, пришло время проститься
со всеми и мне, – задумчиво произнёс
белый мудрец, глядя вслед молодому
слону, уносящему раненого погонщика
в сторону Карфагена. – Я пришёл сюда,
чтоб вмешаться и остановить кровопролитие. Знать бы, приплыла ли с римлянами Фортуна? От её присутствия или
отсутствия в стане врага зависит, есть ли
шансы у африканской армии на победу…
– Отец, мы должны помочь белому мудрецу! – воскликнул Тóнго.
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– Ты ведь слышал, это не наша война, –
возразил вожак.
– Но там погибают слоны! Мы не можем просто так уйти! – настаивал сын.
« То, что я сейчас произнесу, – подумал Мóнго, – возможно, навсегда останется самым ярким воспоминанием для
моего любимого слоника. Конечно
же, понятно, что нас ждёт стадо,
однако выходит так, что сын
решил судьбу своего отца…»
– Ло! – громко
произнёс вожак.
– Старая Ло всегда
рядом, меня не нужно
так громко звать, – с
волнением в голосе откликнулась пожилая слониха.
– Вместе с Тóнго догонишь
Джáмо, проследишь, чтоб дети не
баловались и посмотришь, пособираешь
сплетни, как живётся нашей родне в Карфагене, – приказал вожак.

– Всё сделаю, как ты велишь, – кивнула
старая болтунья. – И если даже за крепостными стенами сто самцов думают лишь о
войне и позабыли, что их ждут наши стада,
что без них в конце концов мы не сможем
рожать потомство!.. О, если они забыли о
своём главном предназначении, то я готова
вправить им мозги! Я принесу себя в жертву! Да, как женщина я на это способна!
– Что ты имеешь в виду? – переспросил вожак.
– Ещё не знаю, но я готова на всё! – размахивая хоботом, воскликнула Ло. – Малыш Тóнго, за мной! В путь!
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– Папа, я хочу с тобой! – упрямился
сын, топая так, что вздрагивала земля и
рыжие эфиопские волки стали серыми
от пыли.
– Это – моё решение, сын, – твёрдо
ответил отец. – И чем скорее вы поспешите за Джáмо, тем скорее вернетесь к
нам с подмогой.
Последние слова Мóнго подействовали и сын, прижавшись к отцу бок к боку и
голова к голове, потёршись и обнявшись
хоботом на прощание, побежал догонять
не погодам проворную и чем-то чрезмерно
возбуждённую бабушку Ло.

– Если вы с нами, то пора спешить, –
окликнул глядящего вслед сыну серого
великана белый мудрец. – Мои стервятники вернулись из разведки от мыса Экном.
Сверху поле боя выглядит ужасающе. Но
я спешу туда, чтоб остановить войну, а не
чтоб участвовать в ней. Помните об этом и
не провоцируйте римлян!
Дмитро АКІМОВ,
далі буде
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дизайнерів паризької школи. Якось на наші курси одна
літня пані принесла кіпу дореволюційних журналів для
жінок. Яким же було моє здивування, коли, знайомлячись
з рубрикою «як зробити шляпку своїми руками», я зрозуміла, що, використовуючи сучасні матеріали і технології, я
інтуїтивно все робила правильно!

Письменник Еріх Марія Ремарк вважав, що
капелюх, який вам личить,– більша моральна опора, ніж цілий
звід законів. А італійська ікона стилю Анна
Пьяджи називала головний убір німбом щастя. Про те, наскільки
щасливими і впевненими в собі можуть
бути власники зелених
кашкетів, капелюхів,
формених блейзерів
та беретів сьогодні
розповідає відомий
український дизайнер
головних уборів –
«королева капелюшків»
Світлана СОРОКІНА.

ДОСЬЄ «КОРДОНУ»
Світлана Сорокіна
оперні діви Ірина Семененко і Жанна
Член Союзу дизайнерів України
Закрасняна, «Квартет-Каприсс»,
Основоположник SPIRIT-FASHION, посол у Ватикані Тетяна Іжевська,
SPIRIT-CUTUR
організаторка балів у стилі Ренесанс
Власниця компанії, салону «Сад
Ірена Троц, Олександра Кужель,
шляп» і бренду Svitlana Sorokina
статс-дама Київського Дворянського
Fashion.
Зібрання Світлана Зброй, граф ОлекВідомі клієнти: Катерина Осадча –
сандр Розумовський-Кобзаренко, гопровідник образу від Світлани Соловний редактор журналу «Exclusive
рокіної на ТБ, Катерина Бужинська, style» Анжеліка Долженко, Ірина РєзОльга Сумська, оперна діва, найкраща нік – Президент «Lady International
Кармен світу Анжеліна Швачка,
Club» та багато інших.
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– Пані Світлано, що стало поштовхом до Вашого
захоплення капелюшками? І як, власне, хобі стало
професією?
– Завжди любила капелюшки. Образ пані в шляпці з
дитинства для мене був чимось божественним… А
підштовхнув мене до створення першого капелюшка випадок – треба було показатися у вишуканому
товаристві, де добре розуміються на дрес-коді. До
речі, тоді навіть такого слова не знали. На щастя,
я розуміла, про що йдеться. І оскільки маленький,
вишуканий капелюшок з вуалькою в ті часи купити
чи «дістати» було просто неможливо, а носити те,
що пропонували наші фабрики, я б ніколи не наважилася, довелося робити його самій. Причому так,
як я розуміла і відчувала. Вийшло розкішно!.. Але
технологія мене не влаштовувала – капелюшок був
важкуватий. Тоді я стала думати над новими ідеями.
Написала своїй подрузі в Канаду, щоб вислала мені
потрібні матеріали і фурнітуру. Зробивши дві перші
колекції своїми руками, згодом вирішила відкрити
свою студію. Ось так все починалося.
– В Україні ніколи не існувало такої школи. Як Вам
вдавалося знаходити інформацію та навчатися
цьому ремеслу?
– Я вчилася, «розбираючи» старовинні капелюшки,
що купувала на «блошиних» базарах в Парижі та інших містах Європи. Дизайн одягу вивчала при Союзі
дизайнерів України у досвідчених наставників, які
в свою чергу набували знань у старих російських
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– Які матеріали використовуєте у роботі?
– Будь-які. Головне – ідея. Для цього годиться все – від
ніжного мережива й шовку до пластика, металу, природних матеріалів і, звичайно ж, використовую фетр. Моє
«ноу-хау» – легкі капелюшки, які не втрачають своєї
форми, навіть якщо їх зім’яти і покласти в сумочку.
– А скільки ж потрібно часу, щоб виготовити один такий капелюшок?
– Виготовлення головного убору – це колективний процес.
Від ескізу до готового виробу – доволі довгий шлях, на якому дизайнер все-таки залишається «диригентом оркестру».
Все залежить від складності зразка, іноді на виготовлення
одного капелюшка витрачається не менше місяця.
– Хто носить Ваші капелюшки?
– Головні убори марки Svetlana Sorokina Fashion носять в
першу чергу сміливі, впевнені у собі люди, які не бояться
екстравагантних речей. Це оперні діви, телеведучі, зірки
естради, музиканти, актори, директора і топ-менеджери
великих компаній, жінки-адвокати і юристи – серед них
дуже багато сміливих модниць. До речі, для коктейльних
вечірок можна взяти капелюшок напрокат. Таким чином
ми розширює коло бажаючих вразити публіку своїм ексклюзивним образом.

ВИГОТОВЛЕННЯ
ГОЛОВНОГО УБОРУ –
ЦЕ КОЛЕКТИВНИЙ
ПРОЦЕС. ВІД ЕСКІЗУ
ДО ГОТОВОГО ВИРОБУ – ДОВОЛІ ДОВГИЙ ШЛЯХ,
НА ЯКОМУ ДИЗАЙНЕР ВСЕ-ТАКИ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
«ДИРИГЕНТОМ
ОРКЕСТРУ». ВСЕ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
СКЛАДНОСТІ ЗРАЗКА, ІНОДІ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ОДНОГО КАПЕЛЮШКА
ВИТРАЧАЄТЬСЯ НЕ
МЕНШЕ МІСЯЦЯ.
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– Як відомо, Ви створюєте імідж на основі астрологічних даних людини. Наскільки ці поняття пов’язані?
– Я створюю імідж на основі дати народження людини.
Розташування планет в ту мить, коли людина з’являється
на світ, і місце її знаходження, впливають не лише на
життєвий шлях, але й на ідеальний імідж, до якого вона
підсвідомо прагне. Зазвичай у жінок інтуїція більш розвинута, тому частіше до мене приходять саме вони. Хоча
з’являються й чоловіки. Наприклад, відомий співак Ель
Кравчук був дуже здивований, коли планети точно вказали на зміну його іміджу і навіть іншу кольорову гамму.
Саме її він інтуїтивно підібрав для нового концерту!
– Пані Світлано, як підбирають головний убір? Від чого
сдід відштовхуватися?

– Слід підбирати виходячи не лише із типу обличчя, але
й зросту. Невисоким жінкам не треба носити широкополі капелюшки, а високим – з видовженою тулією. Виняток – якщо Ви прагнете епатажу. І краще підбирати
фасон у салоні, де Вам допоможуть професіонали.
– Чи існують правила догляду за головними уборами?
– Так, звичайно. Це ціла наука. Щоб, наприклад, капелюх не втратив своєї форми, потрібно наповнювати його
папером і зберігати в спеціальній картонній коробці.
Фетрові капелюхи слід частіше чистити щіткою. Поля,
які обвисають, можна виправляти, пропрасувавши їх
не дуже гарячою праскою через вологу ганчірку, але не
висушувати повністю. Намоклий під дощем капелюх потрібно висушити, заповнивши його м’яким папером або
натягнувши на каструлю чи банку відповідного розміру.
Потерті й зім’яті місця капелюха з фетру або велюру
можна злегка, без натискування, почистити наждачним
папером або, посипавши дрібною сіллю, почистити
жорсткою щіткою. А можна приготувати розчин нашатирного спирту навпіл з водою і, змочивши в ньому
клапоть грубої тканини, чистити нею пошкоджені місця,
після чого протерти чистою сухою ганчіркою, вичистити
жорсткою щіткою і висушити. Нерідко у фетрових і велюрових виробах у місцях дотику з волоссям або шиєю
з’являються сальні плями. Їх слід протирати чистим тампоном, змоченим у бензині. Світлі чистять білою ганчіркою, змоченою розчином, який можна приготувати, змішавши 5 ст. ложок оцту, 5 ст. ложок нашатирного спирту
та 1/2 ст. ложки солі. Після цього капелюх чистять жорсткою щіткою. Кепку можна зберігати в шафі на полиці.
– Які матеріали слід використовувати для створення
головного убору – конкретно форменого кашкета,
щоб він був не лише презентабельним, іміджевим,
але й функціональним, комфортним та зручним у повсякденному носінні?
– Формений кашкет – не лише важлива складова військового однострою, а й повсякденний головний убір.
Якщо він тисне або зроблений із синтетичного матеріалу, які думки будуть під цим кашкетом? Звичайно ж,
про те, щоб швидше його зняти! Натомість він має стати
для власника невагомим і ненав’язливим, забезпечивши комфорт. Саме тому в його створенні повинні використовуватися такі натуральні тканини і матеріали, як
м’який фетр, завдяки якому можна легко надати форми,
а також шерсть, льон. Клей має бути тваринного походження. І звичайно ж – легка каркасна основа.
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тренд

тренд
До ідеального головного убору треба прагнути, але
разом з тим я не прихильник універсальності, навіть, коли
йдеться про армію.

НАЙБІЛЬШ СКЛАДНЕ
ПИТАННЯ – ЖІНОЧИЙ ГОЛОВНИЙ УБІР
В АРМІЇ... АДЖЕ
У НЬОМУ ТРЕБА
«ВМІСТИТИ» ВЕЛИЧЕЗНУ КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОСТЕЙ І
ТИПІВ ОБЛИЧЧЯ! ЗАВДАННЯ НЕПОСИЛЬНЕ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО
ДИЗАЙНЕРА.

– Чимало головних уборів, як, наприклад, капелюшок-таблетка, який сьогодні вважається найелегантнішим жіночим убором, побачили світ саме за
призначенням для військових. Чи відомі Вам ще випадки такої трансформації?
– Вся історія головного убору – це непомітне запозичення модницями елементів чоловічого гардеробу. У першу
чергу, звичайно, «страждали» від цього військові. Адже
саме ними захоплювалися жінки всіх часів!
У наш час відомі дизайнери не раз використовували у
своїх колекціях не лише таблетку, а й форму гусарських шлемів, офіцерських кашкетів, безкозирок. Армані, наприклад,
ввів у моду для жінок капелюшки у вигляді льотних шлемів,
будинок Шанель в особі відомого дизайнера Карла Лагерфельда використав для своєї колекції головні убори моряків, Гальяно неодноразово звертався до теми козацької папахи, хутрових шапок англійських вояків та наполеонівських
«трєуголок». Жіноча мода від цього повсякчас лише виграє!
– Відомо, що пір’я на головних
уборах індіанців призначалося
не лише для краси, а й символізувало кількість битв, у яких
відзначився той чи інший воїн…
– Так, головний убір давніх воїнів був, я б сказала, своєрідним
кодом. За ним можна було довідатися, до якого племені належить воїн і ступінь його ініціації, скільки битв він виграв,
та багато чого іншого. Пізніше у європейців цю інформацію містили дворянські герби, але головний убір все одно
залишався важливим елементом одягу, по якому можна
було зчитувати інформацію про хазяїна, його становище
в суспільстві й статки.
– Іноді військові своєрідно використовували головні убори. Так, наприклад, під величезними ківерами
переносили пиріжки, апельсини та льодяники під час
тривалих походів. Але від того важко потім було повертати шию… Чи існували такі собі мультифункціональні кашкети деінде? До речі, навіть славнозвісну
«фуражку» спершу носили кавалеристи, які займалися заготівлею корму для коней.
– Чоловіча шапка з давніх часів використовувалася як
своєрідний тайник. Все цінне носили під шапкою. На цю
тему існує безліч легенд і переказів. Багато письменників, наприклад Гоголь, використовували їх у своїх творах.
Пам’ятаєте, «Вечера на хуторе близ Диканьки»! На ярмарці побраталися два козаки, а символом цього був обмін
головними уборами? На ранок же герой пригадав, що під
підкладкою шапки у нього був зашитий важливий документ – царська грамота…І довелося йти йому в пекло
до самого чорта, аби повернути назад головний убір.
– Так, головні убори-тайники відомі здавна. Існує легенда, за якою китайська принцеса, що
вийшла заміж за іноземця, вивезла в своєму
чудернацькому капелюшку личинок шовкопряда. Що Вам відомо про такі головні убори?
– Я чула легенду, яка розповідає, що кокони ту-
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йового шовкопряда вдалося вивезти з Китаю одному
вченому в тайнику своєї палиці. А можливо, це зробила і китайська принцеса, сховавши їх у лабіринтах свого головного убору. Одяг завжди використовували для
контрабанди, особливо аксесуари – парасольки, палиці,
взуття, сумочки, потайні кишені і, звичайно ж, широко в
цьому відношенні експлуатували головні убори.
– Чи правда, що іноді дизайнерами ставали самі військові і головні убори називалися їхніми іменами? Або
ж вони отримували назву місця бойових дій, де вперше
використовувалися, як-от гленгаррі чи балаклава.
– Шляпа завжди була головним елементом одягу, який створює незабутній образ. Саме завдяки їй в історії залишилися назви головних уборів, які належали великим людям з
яскравою індивідуальністю. Найчастіше це були військові
або політичні діячі, що залишили помітний слід в історії. Наприклад, шляпа Болівар, в честь Симона Болівара, визволителя Латинської Америки, про якого згадує Пушкін в «Евгении
Онегине», або незмінний берет комуніста Че Гевари, «двухуголка» герцога Веллінгтона, який переміг Наполеона, а також
одноіменні, винайдені ним чоботи для полювання. Незручну

«трєуголку» його Світлості він замінив на «двухуголку», яку
зручно було тримати під рукою і вона при цьому не втрачала
своєї форми. І шляпа отримала його ім’я. А полковник Олександр Ренелдсон Макдонел із Гленгаррі в кінці ХVІІІ ст. вигадав зручний головний убір, який згодом став елементом форменого одягу британської армії та національним головним
убором Шотландії. Часто якісь події, в тому числі й воєнні,
змушували людей на ходу вигадувати новий дизайн головних
уборів (краваток, зачісок), що було викликано необхідністю
або певними обставинами. Так з’являлися речі нового функціонального дизайну, які приживалися завдяки зручності й
отримували назву на честь події чи певної місцевості. Наприклад, сильний льодохід, що викликав ажіотаж у Парижі
в ХVІІІ ст., дав однойменну назву жіночим капелюшкам. Трикотажна шапка-шлем, яка закриває нижню частину обличчя
отримала свою назву від містечка Балаклава, де потерпала
від морозів англійська армія під час Кримської війни.

кордонного головного убору, то зелений колір – це колір
життя та оптимізму, тому я впевнена, що у ваших прикордонних головних уборів хороше майбутнє.

ФОРМЕНИЙ
КАШКЕТ – НЕ ЛИШЕ
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ВІЙСЬКОВОГО
ОДНОСТРОЮ, А Й
ПОВСЯКДЕННИЙ
ГОЛОВНИЙ УБІР.
ЯКЩО ВІН ТИСНЕ
АБО ЗРОБЛЕНИЙ
ІЗ СИНТЕТИЧНОГО
МАТЕРІАЛУ, ЯКІ
ДУМКИ БУДУТЬ ПІД
ЦИМ КАШКЕТОМ?
ЗВИЧАЙНО Ж, ПРО
ТЕ, ЩОБ ШВИДШЕ
ЙОГО ЗНЯТИ!

– Що, на Вашу думку, необхідно враховувати в першу
чергу при розробці військових головних уборів?
– На мій погляд, важливим фактором є функціональність.
Щоб головний убір підходив на будь-яку голову, і при цьому
всім було б у ньому комфортно, зручно й красиво водночас. Звичайно, щоб він «вписувався» у загальну композицію форменого одягу, не порушував традицій і відображав
необхідну інформацію.
– Військовий головний убір – це не лише елемент форми
одягу, ознака приналежності до того чи іншого збройного формування, а й певний символ звитяги, мужності,
доблесті та честі, кращих традицій. Зеленому кашкету
нині виповнюється 185 років. Які діючі військові головні убори з більш ніж столітньою історією Вам відомі?
– Ведмежі шапки Британської гвардійської дивізії, пошиті
з хутра північно-американського ведмедя-гризлі, відомі
ще з часів, коли англійські королі особисто виходили на
поле бою. Поки що ніяка синтетика не може їх замінити,
незважаючи на протести світової громадськості із захисту
тварин. Ці шапки передаються з покоління в покоління.

Бесіду вела

Мар’яна
МАРКОВИЧ

– Який військовий головний убір вважається найзнаменитішим?
– Важко сказати. Мабуть, для російської армії – це богатирський шлем, по аналогії з ним – будьонівка. Для
українців – козацька папаха, для англійців – ведмежа
шапка, для французів – берет і так далі. Світ запам’ятав
червоний фрігійський ковпак, «трєуголку» Наполеона,
каску фашистів. На жаль, це головні убори, які викликають неприємні асоціації. Символ небезпеки завжди
надійніше закарбовується в пам’яті.

– Чи відомо сьогодні щось зі світової історії головних уборів про прикордонні традиції?
– Легенди роблять армію, її традиції, бойову історію
пам’ятною. Вони створюють для народу образи, які стають
предметом наслідування. Наприклад, відома історія про
походження малинових беретів британських парашутистів. Дружина героя Другої світової війни генерала Фредеріка Брауна була письменницею, тому фантазії Дафне
Дю Морьє вистачило, щоб запропонувати для головних
уборів малиновий колір – це, на її думку, було не лише
емоційно і красиво, а й піднімало настрій та патріотичний дух. Завдяки беретам парашутистів стали називати
«cherry berry» – «вишеньки». З того часу малиновий берет
є символом парашутистів усього світу. Що стосується при-
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– Чи доводилося Вам створювати головні убори для військових? Можливо, відомий досвід їх розробки та створення для силових відомств в інших країнах світу? Які
країни приділяють цьому особливу увагу? Наприклад,
дизайн та форма кашкетів італійських карабінерів у
комплексі з уніформою навіть низькорослих робить високими та стрункими…
– На жаль, у мене немає такого досвіду. Цим займаються підприємства, що спеціалізуються на виготовленні
військових одностроїв. Це дуже відповідально і, на мій
погляд, тут потрібен грамотний підхід дизайнерів, розробки яких ґрунтувалися б на міжнародному досвіді
створення військової форми і знанні історії й психологізму народу, кращих традицій національного війська,
особливостей, ментальності країни тощо.

– Найбільш складне питання – це жіночий головний убір
в армії. Якщо до мене в салон приходить пані і півдня вибирає собі капелюшок, то що говорити про армійський…
Адже у ньому треба «вмістити» величезну кількість індивідуальностей і типів обличчя! Завдання непосильне для
будь-якого дизайнера. Загальні рекомендації – це щоб
головний убір не спотворював і підходив до будь-якого
жіночого обличчя та зросту. Він має підкреслювати професійний «стержень» жінки, при цьому не заперечуючи її
жіночності. Однакової форми капелюшки з полями не завжди підходять всім. Хтось носитиме їх із задоволенням, а
хтось – подумки проклинаючи і шляпку і того, хто її вигадав.
Слід бути дуже обережними з капелюхами, тому що
вони навіть із невеликими середніми полями пасують далеко не кожній жінці. Звісно, можна підібрати, але необхідно
враховувати висоту тулії та ширину полів, їх направленість
– вниз або ж, як у англійської королеви, вгору. До речі, у
королеви грушовидний тип обличчя, тому вона носить
шляпку, поля якої спрямовані догори, за чим пильно слідкує королівський стиліст. Я б взагалі відмовилась від цього
головного убору на повсякденній службі, адже про що може
бути мова, якщо жінка знає, що шляпа їй не пасує. Звідси,
здавалося б, через незрозумілу причину – негатив і роздратування. З цим жартувати не слід, особливо прикордонникам. Вважаю, що ліпше носити ті форми, що трансформуються. Інша справа –берет. Легким рухом йому можна
надати відповідної форми, яка прикрасить будь-яке обличчя. Що стосується блейзерів, то це, мабуть, більш спортивний головний убір. Пілотка личить багатьом, але вона вже
має свій історичний відбиток. Сьогодні хочеться свіжої
енергії нашого часу. Хоча можна повернутися до забутих
форм головних уборів наших предків, які носили папаху,
шапку-кубанку, якщо це стосується зимової пори. Є досить
цікаві напівзабуті форми, яким можна дати нове життя.

– Яким він все-таки має бути?
– До того, що я вже сказала, додам: військовий у ньому має відчувати свою значимість, особливість. Щоб
дівчата продовжували закохуватися у військових і
«красти» їхні головні убори!..
– Сьогодні в Державній прикордонній службі
жінки військовослужбовці також носять капелюхи і шапки, берети, пілотки, блейзери.
Як сучасний дизайнер, дайте свою оцінку
прикордонним головним уборам.
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Повалiй
ТАЇСІЯ

ХОЧЕТЕ ВІРТЕ – ХОЧЕТЕ НІ

МЕНЕ НАДИХАЄ
ПРОФЕСІЙНІСТЬ
ПРИКОРДОННИКІВ
Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» відбулися зйомки кліпу Таїсії Повалій на
пісню «Я помолюсь за тебя», сюжет якого не залишить байдужим жодне чуйне
серце. Вибір пісні та місця проведення
зйомок не були випадковими, адже навіть самій виконавиці молитва допомагає долати кордони.
– Пані Таїсіє, нещодавно Ви зняли кліп на пісню «Я помолюсь за тебя» в аеропорту «Бориспіль». Розкажіть,
будь ласка, про його сюжет та саму пісню.
– Нізащо! Переповідати зміст кліпу це неподобство, – сміється співачка. – Кліп треба слухати, дивитися… А якщо я
зараз все розповім – вам буде вже не так цікаво. Тому вибачайте, не хочу заздалегідь впливати на ваші відчуття від
перегляду мого нового кліпу.
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– Звичайно ж, Ваша професія невіддільна від поїздок. Далеке чи ближнє зарубіжжя – так чи інакше
Вам доводиться часто подорожувати. А відтак, яку,
власне, роль у Вашому житті відіграють кордони?
– Я подорожую навіть більше, ніж мені хотілося б.
Втім, не нарікаю, бо це мій вибір. Але ж коли подорожей забагато – це втомлює, а я, попри все, маю
бути завжди у формі. Отож коли я бачу професійну
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Повалій Таїсія Миколаївна – українська естрадна співачка.

Народилася 10 грудня
1965 року в с. Шамраївка Київської
області. Закінчила Київське музичне
училище імені Глієра.
У 1985 році розпочала кар’єру
естрадної співачки у вокальній групі
Державного київського мюзик-холу.
1993 року отримала гран-прі міжнародного фестивалю імені Володимира
Івасюка в Чернівцях та Слов’янського
базару у Вітебську.
У березні 1996 року удостоєна звання
«Заслужена артистка України», а в
жовтні 1997-го – «Народна артистка
України».
У 1998 році отримала «Перо» Золотої
Жар-птиці та Орден Святого Миколая
Чудотворця – «За примноження добра
на землі».
В серпні 2000 року нагороджена Орденом Слави на вірність Вітчизні
ІІ ст. та Орденом Святого Станіслава.
28 травня 2011 року відкрита іменна
зірка на «Алеї зірок» у Києві
на Хрещатику.
В грудні 2011 року нагороджена
Орденом Дружби за розширення
культурних зв’язків між Російською
Федерацією та Україною.
Випустила спільні альбоми з Йосифом
Кобзоном та Миколою Басковим.
Знялася у фільмах: «Шорох крыльев»
(1989), «Уран» (1990), «Вечера на
хуторе близ Диканьки» (2001), «Золушка» (2002), «Снежная королева»
(2003), «Очень новогоднее кино, или
Ночь в музее» (2007).
За результатами всеукраїнського опитування «Видатні українці»,
що проводилось компанією GfK-USM
на замовлення журналу «Кореспондент», названа серед 32 признаних
народом імен.

наш гість

– Пані Таїсіє, у якому віці Ви відчуваєте себе на сцені?
– А це залежить від пісні. Тому навіть в одному
концерті я почуваюся різною… Але ніколи старою!

– Чи траплялися з Вами якісь цікаві випадки на кордоні?
– На щастя – ні. Як на мене, якщо на кордоні щось
трапляється, навіть просто цікаве чи курйозне, –
це вже якийсь негаразд. А я люблю, щоб усе було
за правилами. На моє переконання, державний
кордон – не місце для цікавинок…

– Успіх, якого Ви досягли, це подарунок долі чи
важка праця? І що таке, на Ваш погляд, талант?
– Талант – це щоденна праця… І це не мої слова.
Це здавна відома істина, з якою я згодна на всі сто.
Але успіх – це завжди ще й трошки удачі. Якщо все
збіглося – і талант, і праця, і удача – маємо успіх. І
можна це називати долею чи ще якось… Власне, я
вірю, що це Божа допомога.

– Правда, що у Вас є традиція, перетинаючи кордон, телефонувати мамі за благословенням?
– Так, є така традиція… І вже багато років. Коли чую
мамине благословення – відчуваю себе впевненіше.
– Ваш дідусь не повернувся з війни. Як Ви
ставитесь до людей, які сьогодні захищають країну?
– З величезною повагою і… занепокоєнням.
Адже страшно, якщо наступні покоління втратять розуміння Великої Перемоги… Втратять ту
повагу, з якою ми ставимося до наших ветеранів.
– На Вашу думку, чи необхідно сьогодні
юнакам проходити військову службу, аби
стати справжніми чоловіками?
– Як на мене, у всьому
має бути поклик душі.
Успіх будь-якої справи
залежить від цього. Я не
впевнена, що буквально
всім юнакам треба йти
до війська. Державі
буде більше користі,
якщо її солдати і офіцери служитимуть за
покликом серця, а не за примусом.
До того ж, ми нейтральна держава, яка декларує
мирну політику. Тому тотальний військовий вишкіл… думаю, зайвий. З іншого боку, особисто
у мене викликає більшу повагу саме той чоловік,
який пройшов таки службу в армії.
– Зі своїм чоловіком і водночас продюсером
Ви майже нерозлучні… У чому секрет вашого сімейного щастя, адже побутує судження,
що людям однієї професії важко зжитися…
– А ми з Ігорем взагалі спростовуємо багато
стереотипів. Наш союз – є універсальним подружньо-виробничим тандемом. Хоча, якщо
чесно, я навіть не знаю точно, що саме живить
наш професійний драйв… Мабуть – кохання!
– Пані Таїсіє, з кожним роком Ви все більше дивуєте всіх своєю молодістю та привабливістю.
Що входить до вашого «коктейлю краси»?
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соснового лісу. Там стоїть моє персональне крісло-гойдалка, з моєю чарівною ковдрою, у яку я
загортаюся і слухаю пташиний спів… Дві-три
години – і усілякі напруження перетворюються
на далекий спомин.

роботу прикордонників, митників, хочете вірте –
хочете ні, це мене надихає, бо розумію – прикордонники завжди повинні бути на вищому рівні
уважності. А це не просто… І тут наші професії близькі – я, як і вони, завжди маю відчувати
людей. Звичайно, це різні відчуття, але вони чимось подібні.

– Передусім сила волі, бо краса – це завжди робота
над собою. Іноді доводиться себе примушувати до
цієї роботи, навіть якщо вже нічого не хочеться. І потім – треба все робити без фанатизму… Це особливо
стосується усіляких виснажливих дієт.
– Чи можете Ви пригадати найщасливішу мить
у своєму житті?
– І не одну! Дякувати Богові, їх у мене було декілька. Звичайно ж, головне – це народження сина,
для мене це й досі є найщасливішою подією, яка
переважає всі мої
професійні перемоги, всі мої гран-прі.
Але я не можу сказати, що не відчувала
щастя в іншому. Я кохала і кохаю! Я відчуваю любов мільйонів
прихильників – і це
щастя! Величезне щастя, дароване Богом...
– Вибачайте за, можливо, не зовсім коректне
запитання… Як Ви сама себе оцінюєте? І в
чому не можете собі відмовити?
– Вибачаю… І не буду кокетувати, а щиро скажу:
мене можна охарактеризувати одним, але дуже ємним словом – ЖІНКА! Я пишаюся тим, що я є жінкою
в усіх розуміннях. Це неперевершене відчуття – бо
саме жінка керує світом… А що до відмов… Знаєте,
якщо треба, я можу відмовити собі в усьому. На щастя, у цьому немає потреби, отож… я собі майже ні в
чому не відмовляю… Просто не дозволяю зайвого.
– А як Ви боретеся з навантаженнями,
стресами, якими сповнене сьогодні життя
будь-якої людини?
– Маю один дуже гарний рецепт від усіх неприємностей. Щоб відновити рівновагу, я повинна
побути на самоті. Люблю тишу… У нашому будинку є така затишна веранда, що виходить до
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– Поряд з тим, що Ви отримали міжнародне визнання та любов українських шанувальників,
маєте ще чимало нагород та орденів, зокрема
нагороджені орденом «Слава на вірність Вітчизні» ІІ ступеню. Наскільки важливими є для Вас
такі відзнаки?
– Нагороди – перш за все відповідальність, а не
тільки визнання. Це своєрідний етап, що веде до
вищого рівня, до більш вимогливого ставлення
до себе. Тобто, отримавши нагороду, людина має
розуміти, що її відповідальність зросла. Скажу
більше – в деяких випадках це навіть змушує
мене корегувати свої вчинки.
– Чи є у Вас свій життєвий девіз?
– Девіз… Девіз як такий – це щось стале, таке,
що занадто спрощує власне світосприйняття.
Мені вистачає простих християнських цінностей, якими я завжди керуюся.
– Як Ви вважаєте, скільки років артист може
залишатися на сцені? Чим Ви ще займаєтеся,
окрім творчості?
– У кожного по-різному… Згадайте Паваротті,
чи Едіт Піаф… Або Аллу Пугачову, яка живе
творчістю… Тут все дуже особисто… І планувати у такій справі не можна – лише час і
відчуття підкажуть, що робити і як. Просто
артист має прислухатися не тільки до власних
відчуттів, а насамперед до людей, до своїх шанувальників. Щодо мене особисто – то зараз
нічим, окрім творчості, я просто не встигаю займатися. І це абсолютно нормально. Хоча вже
замислювалася над тим, чому присвячу себе
після сценічної кар’єри. Адже неможливо все
життя гастролювати… Та ще не вирішила, що
мені більше цікаво – можливо, продюсування
молодих талантів… а може, просто відкрию салон краси. Ідей багато… І оскільки ще маю час
все зважити – не хочу поспішати.
– У Вас було чимало зіркових дуетів… Чи не хотіли б Ви виступати дуетом зі своїм сином?
– А я вже виступала з ним – у Палаці «Україна». Це
був мій сольний концерт, і Денис дуже захотів за-
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А ми з Ігорем взагалі
спростовуємо багато стереотипів.
Наш союз – є
універсальним подружньо-виробничим
тандемом. Хоча,
якщо чесно, я навіть
не знаю точно, що
саме живить наш
професійний драйв…
Мабуть – кохання!

співати зі мною… І це було не просто бажання заспівати із зірковою мамою – ні. Він захотів співати
разом зі своєю мамою. І той виступ став одним з
найкращих у моєму житті. Не хотілося б перетворювати це на бізнес… Це надто цінне для мене.
– Що б Ви побажали тим, хто пов’язав свою
долю з кордоном, напередодні їхнього професійного свята – Дня прикордонника?
– Звичайно ж – кохання… Воно важливе для кожного. А до того хочу побажати ще більше витримки, бо прикордонна служба, за всіх часів, це дуже
напружена, дуже відповідальна і від того – почесна праця. Шана вам, панове прикордонники, і
велика вдячність! Зі святом!
Спілкувалася Мар’яна МАРКОВИЧ
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