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ВИШКІЛ

Якщо щось пішло
не так

НАРОДНА ПІДТРИМКА

Si vis pacem,
para bellum
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з війни»

СТОР. 6

СТОР. 7

№ 36 (5625)

28 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

ГА З Е ТА Д Е Р Ж А В Н О Ї П Р И К О РДО Н Н О Ї С Л У Ж Б И У К РА Ї Н И

ПРИКОРДОННИК
Украiни
..

ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Кіберварта
В ОДИН ІЗ ТРАВНЕВИХ ДНІВ 2017 РОКУ В АДМІНІСТРАЦІЮ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
НАДІЙШЛА НАДЗВИЧАЙНА ДОПОВІДЬ ВІД ЧЕРГОВОЇ СЛУЖБИ ДОНЕЦЬКОГО
ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ. В ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ БУЛО ПОВІДОМЛЕНО,
ЩО КОМП’ЮТЕРИ, НА ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ УПРАВЛІННЯ
ЗАГОНУ, ПО ЧЕРЗІ ПОЧИНАЮТЬ САМОВІЛЬНО ПЕРЕВАНТАЖУВАТИСЯ. ПІСЛЯ
ЦЬОГО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ БЛОКУВАВСЯ, А НА МОНІТОРАХ ВИСВІЧУВАВСЯ
«СИНІЙ ЕКРАН СМЕРТІ». ЗА КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ У ТАКИЙ СПОСІБ СВОЮ
«ПОВЕДІНКУ» ЗМІНИЛИ ДЕКІЛЬКА ДЕСЯТКІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ.
«НЕНАСИТНИЙ» ВІРУС (А В ЦЬОМУ ВЖЕ НІХТО НЕ СУМНІВАВСЯ) РОБИВ СВОЮ
«ЧОРНУ» СПРАВУ ШВИДКО ТА ПРОФЕСІЙНО...
СТОР. 4

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

2,073

млн
осіб

оформлено встановленим порядком

106
осіб

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 42 незаконні
мігранти

затримано товарів і вантажів,
які незаконно переміщувалися
через державний кордон,
на суму понад

4млн
грн

2
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ПІДТРИМКА
НЕ ЛИШЕ НА СЛОВАХ
Уряд виділив 29,4 млн грн для
виплати допомоги учасникам
АТО, які отримали інвалідність
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва під час бойових
дій, а також сім’ям тих, чиї рідні
вже ніколи не повернуться до
родинного кола.
– На сході України наші
воїни захищають мир і свободу
України та всієї Європи,
при цьому часто ціною
власного життя та здоров’я.
Грошова компенсація не
зможе повернути ні того, ні
іншого, але це найменше,
що ми можемо зробити, аби
підтримати героїв та їхні
родини, – коментує відповідне
рішення Уряду перший віцепрем’єр-міністр – Міністр
економічного розвитку і
торгівлі Степан Кубів.
Одноразову допомогу
на загальну суму майже
8,5 млн грн отримають
17 родин осіб, які загинули
під час АТО. Ще 10,9 млн грн
призначено 24 особам з
інвалідністю, що настала
внаслідок отриманих
поранень, з яких: 2 млн грн
виділені для трьох осіб
І групи інвалідності,
3,5 млн грн – для восьми
осіб ІІ групи інвалідності,
5,3 млн грн – для тринадцяти
осіб ІІІ групи інвалідності.
Кошти виділені з резервного
фонду державного бюджету.
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СПЕЦКУРС

Тактичний
дайвінг
НА БАЗІ ОДЕСЬКОГО ЗАГОНУ
МОРСЬКОЇ ОХОРОНИ ЗАВЕРШЕНО
ДВОТИЖНЕВІ ТРЕНІНГИ З
ВОДОЛАЗНОЇ ПІДГОТОВКИ. БІЙЦІ
ВІДДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЙ НА
ВОДІ ПРОЙШЛИ ВСІ ТЕОРЕТИЧНІ
І ПРАКТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ
ТАКТИЧНОГО ДАЙВІНГУ І В
ПОДАЛЬШОМУ ПЕРЕДАДУТЬ ЦЕЙ
ДОСВІД СВОЇМ КОЛЕГАМ.

П

рограма курсу спланована досить
щільною, а заняття проходили
з інтенсивним навантаженням.
На підсумковій зустрічі хлопці
зізналися, що відчувають втому, але
вона приємна. «Це таке особливе відчуття, коли доклавши стільки зусиль
ти втомлений, але вкрай задоволений
досягнутим результатом, і все опановане в нелегкому навчанні стане потім у
пригоді» – ділиться своїми враженнями
учасник тренінгів від Маріупольського
ЗМО Олександр Охріменко.
Саме практичний залік з тактичного дайвінгу показав рівень навченості спецпризначенців. Адже занурення – це завжди небезпека, вміння
володіти собою, вправне використання

обладнання, особлива взаємодія з усіма
учасниками. Під час кінцевих іспитів всі
окремі блоки навчальної програми були
поєднані в одну ситуацію. Ввідну для
іспиту обрали суто прикордонну: водолази мали знайти за допомогою спеціальних пристроїв та підняти з води певний предмет. За легендою навчань, група
зловмисників на малому плавзасобі,
тікаючи від переслідування, позбулася
скрині з речовими доказами. «Водолазні
трійки» в повному спорядженні занурювалися у визначеному квадраті, прочісували глибини, знаходили скриню і за
допомогою спеціальних приладів піднімали її на поверхню. Злагоджена робота
наших бійців була високо оцінена американськими інструкторами.

По завершенню курсу керівник Програми з питань експортного контролю та
безпеки кордонів (EXBS) Посольства США
в Україні Джейсон Джонс та радник з морських питань Посольства США в Україні
Кевін Келер разом з групою американських
агентів Прикордонного патруля США вручили учасникам тренінгів сертифікати та
пам’ятні подарунки. Представники Посольства США запевнили, що готові й надалі
надавати нашому відомству всебічну підтримку й сприяти впровадженню новацій,
а розгортання Регіонального управління
морської охорони Держприкордонслужби
вважають ефективним та дієвим реформуванням охорони морських рубежів.
n
Наталія ГУМЕНЮК

Василь ДРОЗДОВ

ФОРУМ

СТРАТЕГІЧНИЙ
РІВЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ
З 25 по 29 вересня під
керівництвом Генерального
штабу Збройних Сил України
розгорнуто стратегічне
командно-штабне навчання
«Козацька воля — 2018». До
маневрів залучені структурні
підрозділи Міністерства
оборони України, Генштабу,
управління інших військових
формувань і правоохоронних
органів, зокрема і
Держприкордонслужби.
Головна мета навчань –
нарощування можливостей
керівної ланки під час
оборонних та стабілізаційних
дій військами, планування та
ведення контрнаступальної
операції. Така командна робота
дозволить вивчити та оцінити
рівень підготовки управління
та забезпечення військ, а також
перевірити їхню готовність
до дій у ході оборонних,
стабілізаційних операцій та під
час організації функціонування
територіальної оборони
держави в умовах посилення
глобальної воєнно-політичної
нестабільності.
Василь КЛИМЕНКО

Криміналісти уніфіковуються

М

етою Технічного комітету є розроблення
національних стандартів гармонізованих з міжнародними у сфері
судових експертиз, які сприятимуть організаційному та методичному забезпеченню судовоекспертної діяльності правоохоронних органів.
До роботи у засіданні залучалися експерти провідних державних спеціалізованих судовоекспертних установ Міністерства
юстиції України, МВС, СБУ, ДФСУ,
ДСНС, Держприкордонслужби,
судово-медичних установ, а також
представники Національної академії внутрішніх справ, Національної академії прокуратури України
та Державного науково-дослідного
інституту МВС України.
Під час форуму учасники
обговорили багато актуальних
питань сучасної криміналістики
та ухвалили рішення щодо створення підкомітетів за напрямками діяльності, зокрема підкомітету криміналістичних експертиз, до яких відноситься технічна
експертиза документів.

У КИЇВСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ТЕХНІЧНОГО
КОМІТЕТУ ТК 192 «СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА», У ЯКОМУ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ГОЛОВНОГО
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ.
Варто нагадати, що відповідно до Стратегії розвитку Державної прикордонної служби
України (схваленої розпорядженням КМУ від 23.11.2015
№ 1189-р) тривають заходи з
впровадження
європейських

стандартів у систему прикордонного контролю. Зокрема,
розгортання трирівневої системи перевірки документів, які
надають право на перетинання
державного кордону України.
Однією зі складових цієї сис-

теми є судова експертиза паспортних та інших документів.
Створення в Україні Технічного комітету ТК 192 «Судова експертиза» та залучення до роботи
в ньому експертів різних судовоекспертних установ сприятиме
розробці сучасних європейських
практик, уніфікованих методик
проведення різних видів експертиз, встановленню узгоджених
методів роботи, які збільшать
ефективність діяльності експертних установ різних напрямків
під час співпраці у розслідуванні
транскордонної злочинності.
Також ТК 192 сприятиме удосконаленню судово-експертної
діяльності, техніко-криміналістичного забезпечення Держприкордонслужби та інших правоохоронних органів, розширенню
обміну результатами експертиз
та актуальною інформацією, включаючи спільне використання баз
даних, і підвищенню якості висновків експертів та їхньої доказової
цінності у суді.
n
Олег АНАНЬЇН
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НАВЧАННЯ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Якщо щось пішло не так

ЛІСОВІ МАНДРИ
У ході реалізації оперативної
інформації від місцевих жителів
прикордонники відділення
«Грушів» Львівського прикордонного загону виявили
та затримали неподалік держрубежу одинадцятьох іноземців.
Громадяни Туреччини мали
намір незаконно перетнути
державний кордон України та
потрапити до омріяної Європи.
У ризиковану мандрівку дорослі
вирушили разом з шістьома
дітьми. Наразі тривають заходи
зі встановлення всіх обставини
правопорушення та пошуку
причетних осіб.

ЗАВЕРШИЛАСЯ АКТИВНА ФАЗА
КОМПЛЕКСНИХ НАВЧАНЬ «ЗАХІДНА
ФОРТЕЦЯ-2018», ПІД ЧАС ЯКИХ
ВАРТОВІ РУБЕЖУ НА ПРАКТИЦІ
ВІДПРАЦЬОВУВАЛИ ПОРЯДОК ДІЙ
У РАЗІ ЗМІНИ ОБСТАНОВКИ НА
ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ ТА ПІД ЧАС
ВИНИКНЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ
СИТУАЦІЙ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ.

В

рамках навчань заняття проводилися на базі навчального центру Держприкордонслужби, а
також практичні відпрацювання
у пунктах пропуску та на ділянках державного кордону. До заходу залучалися резерви
Голови Служби, кінологічні підрозділи та
окремі сили оперативного реагування. Крім
того, під час навчань було уточнено взаємодію з іншими правоохоронними органами та
порядок спільних дій.
Протягом кількох днів військовослужбовці відточували свою майстерність та вдосконалювали навички. Під час теоретичних
занять розглянули питання психології поведінки правопорушників та правові аспекти
діяльності прикордонників під час виконання завдань у складі резерву.
На практиці учасники тренінгу відпрацювали порядок дій у разі зміни обстановки на
кордоні та виникнення нестандартних ситуацій у пунктах пропуску.
Зокрема, зведені підрозділи вправлялися у розблокуванні роботи пункту пропуску, а саме: стримуванні мас і недопу-

Ярослава МЕЛЬНИК

ДІЛКИ ШИРОКОГО
ПРОФІЛЮ

щенні прориву через перепускний пункт
транспортних засобів. Окремим питанням
відпрацьовано застосування кінологів зі
службовими собаками. Також особливу увагу
було приділено заняттям з тактичної медицини щодо надання домедичної допомоги в
екстремальних умовах.

Варто зазначити, що комплексні навчання
«Західна фортеця-2018» спрямовані на перевірку бойової готовності підрозділів, їх злагодження та відпрацювання різних сценаріїв
реагування на можливі нестандартні ситуації
на державному кордоні.
n
Олександр ТИХОНОВ

ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ

Професіонала не проведеш
НА БАЗІ ГОЛОВНОГО ЦЕНТРУ
ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ІМЕНІ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА

КРАДЕНИЙ
БІЗНЕС-КЛАС

ІНСТРУКТОРИ ГОЛОВНОГО
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО
ЦЕНТРУ ОРГАНІЗУВАЛИ ТА ПРОВЕЛИ
ДВОТИЖНЕВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ІНСПЕКТОРІВ
ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ
ДОКУМЕНТІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ В НИХ
ПІДРОБОК.

К

Оперативники Південного
регіонального управління із
залученням відомчих спецпризначенців та фахівців-кінологів
спільно зі співробітниками
поліції Одещини провели санкціоновані обшуки за чотирма
адресами. Як результат, правоохоронці виявили насадження
12 кущів конопель, близько
трьох кілограмів канабісу, 50
грамів гашишу та пістолет-револьвер. Також у зловмисників
вилучили копії закордонних
паспортів іноземних громадян,
свідоцтва про одруження, запрошення іноземця на навчання до медичного університету,
відтиски штампів та печаток
міграційної служби в Одеській
області, представництва МЗС в
м. Одеса, Міністерства юстиції,
консульської служби, відділу
РАГСУ та навчальні сертифікати
іноземців. Наркотики, зброю,
печатки та штампи вилучено як
речовий доказ та направлено
на експертизу для отримання
висновків спеціалістів. Тривають
слідчі дії.
Олександр ЯКОВЕНКО

ВЖЕ ВЧЕТВЕРТЕ В ЦЬОМУ РОЦІ

ерівники занять свого часу отримали методичну підготовку на спеціальних тренінгах, організованих
європейськими експертами правоохоронних органів Литви, Німеччини та Польщі
у рамках заходів проекту Twinning. Своїми знаннями та досвідом вони поділилися з інспекторами Ізмаїльського, Сумського, Харківського
прикордонних загонів та Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», які здійснюють перевірку паспортних та інших документів
безпосередньо у пунктах пропуску.
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Під час занять слухачі вивчили сучасні
технології виготовлення документів, систему їх захисту, оснащення паспортів безконтактним електронним носієм, специфіку досліджень таких документів. Заняття
проводилися за спеціальними методиками, які використовуються у прикордонних відомствах країн ЄС для навчання
власного персоналу за трирівневою системою підготовки. Таким чином, інспекторський склад отримав унікальні знання
у сфері перевірки документів. Також під

час практичних занять інспектори удосконалили навики роботи на сучасних технічних засобах, що використовуються під час
поглибленої перевірки паспортів у пунктах пропуску. Після успішного складання
заліків 24 спеціалісти отримали свідоцтва
про проходження курсів та підвищення
кваліфікації з питань захисту документів
за окремою навчальною програмою. n

Василь БАРАБАШ

Прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з
тимчасово окупованим Кримом
виявили автівку, що перебувала
у міжнародному розшуку. До
контрольного пункту в’їздувиїзду «Каланчак» з території
анексованого півострова
прибув громадянин України
на автомобілі BMW Х6. Під час
перевірки документів охоронці
рубежу встановили, що цей
транспортний засіб перебуває
на обліку бази даних Інтерполу
як викрадений 2014 року у місті
Києві. Також під час огляду іномарки правоохоронці виявили
невідповідність ідентифікаційних номерів агрегатів автомобіля та реєстраційних документів.
Водія та автомобіль передано
представникам Каланчацького
відділу Націполіції для проведення подальших слідчих дій.
Іван ШЕВЦОВ

У ФОКУСІ
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В ОДИН ІЗ ТРАВНЕВИХ ДНІВ
2017 РОКУ В АДМІНІСТРАЦІЮ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ НАДІЙШЛА
НАДЗВИЧАЙНА ДОПОВІДЬ ВІД ЧЕРГОВОЇ
СЛУЖБИ ДОНЕЦЬКОГО ПРИКОРДОННОГО
ЗАГОНУ. В ТЕЛЕФОННОМУ
РЕЖИМІ БУЛО ПОВІДОМЛЕНО, ЩО
КОМП’ЮТЕРИ, НА ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ УПРАВЛІННЯ
ЗАГОНУ, ПО ЧЕРЗІ ПОЧИНАЮТЬ
САМОВІЛЬНО ПЕРЕВАНТАЖУВАТИСЯ.
ПІСЛЯ ЦЬОГО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
БЛОКУВАВСЯ, А НА МОНІТОРАХ
ВИСВІЧУВАВСЯ «СИНІЙ ЕКРАН СМЕРТІ».
ЗА КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ У
ТАКИЙ СПОСІБ СВОЮ «ПОВЕДІНКУ»
ЗМІНИЛИ ДЕКІЛЬКА ДЕСЯТКІВ
АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ.
«НЕНАСИТНИЙ» ВІРУС (А В ЦЬОМУ
ВЖЕ НІХТО НЕ СУМНІВАВСЯ) РОБИВ
СВОЮ «ЧОРНУ» СПРАВУ ШВИДКО ТА
ПРОФЕСІЙНО...

« ХРОБАК »- ВИМАГАЧ
– Ми миттєво відреагували на такий непередбачуваний розвиток подій і віддали розпорядження відключити всі підрозділи загону
від Інтернету, внутрішня мережа підрозділів була локалізована, а усі комп’ютери –
відімкнуті від живлення, – розповідає про
події річної давнини заступник начальника
управління зв’язку Адміністрації Держприкордонслужби полковник Олександр Король.
– Того ж дня я сформував групу фахівців, яка
терміново виїхала у Маріуполь.
Необхідно відзначити, що рішучі дії
зв’язківців щодо локалізації мережі дали
свої проміжні позитивні результати. Вдалося
зупинити розповсюдження невідомого на той
момент комп’ютерного вірусу та дати можливість спеціалістам-прикордонникам вивчити
ситуацію, як то кажуть, в зародку, та знешкодити шкідливу модифіковану вірусом небезпечну програму.
– Фахівці групи встановили весь ланцюжок
подій того дня, коли комп’ютерний вірус потрапив у локальну мережу загону, – продовжує

Є ТАКИЙ ПІДРОЗДІЛ

Кіберварта

полковник Олександр Король. – Один із офіцерів загону, знаходячись на добовому чергуванні,
підключив свій мобільний телефон до одного зі
службових комп’ютерів через USB-шнур і заряджав власний смартфон. Одночасно, через телефон, він увійшов в Інтернет і переглядав вебсайти. І саме через смартфон у мережу загону
потрапив комп’ютерний вірус типу WannaCry.
За короткий проміжок часу він встиг заблокувати роботу 21 автоматизованого робочого
місця. Особливість цього виду вірусу полягає в
тому, що він спеціалізується саме на ураженні
внутрішніх комп’ютерних мереж організацій.
Через спеціальну програму такий собі «хробак»
потрапляє у комп’ютер і починає оперативно
розповсюджуватися по всій мережі, кодуючи
інформацію на автоматизованих робочих місцях. Певною мірою, нам пощастило: мережа
Донецького прикордонного загону «підхопила»
так звану легку версію вірусу.
Якщо ж говорити в цілому, то за задумом зловмисників, розблокувати автоматизовані робочі
місця можливо лише після введення спеціальних кодів, за які, і це головне, вимагають спла-

тити певні кошти. Ті, хто довірився аферистам,
як правило, втрачають і гроші, і час, а комп’ютер
згодом розблоковують фахівці з кібербезпеки, –
наголошує Олександр Георгійович.
– Цей випадок змусив нас серйозно замислитися над новим, значно вищим рівнем
захисту відомчих інформаційних систем, –
продовжує розповідь полковник Олександр
Король. – Кожен читав про кібератаки та знає,
які загрози несуть комп’ютерні віруси. Однак
усе це – теорія, поки на власному досвіді не
переконаєшся у небезпеці та негативних
наслідках подібних дій!

ІТ І ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР
Управління зв’язку центрального апарату
прикордонного відомства з початком впровадження в 1997 році перших програмно-технічних комплексів автоматизації паспортного
контролю почало активно шукати шляхи щодо
захисту існуючого масиву інформації. Тоді
у словниковому запасі пересічного громадянина або звичайного користувача комп’ютера
ще не було таких специфічних термінів як
«персональні дані», «кіберзахист», «фішинговий лист». Проте необхідність захисту інформації, її актуальність і цінність, яка, до речі,
щоденно зростає, ставила перед профільними
фахівцями відомства нові завдання та потребувала постійної генерації нових ідей.
За ці двадцять років, що пройшли після
впровадження прикордонним відомством
перших програмно-технічних комплексів
автоматизації паспортного контролю, інформаційна безпека держави стала невід’ємною
складовою національної безпеки. Вона визначається комплексом взаємодіючих чинників,
серед яких провідне місце займає «людський
фактор». Адже кожна людина – основний носій
і користувач інформації, вона ж є головним
суб’єктом і об’єктом інформаційної боротьби.
За твердженням фахівців з кібербезпеки,
ступінь захищеності інформаційного простору
держави значною мірою залежить від рівня обізнаності населення з широкого спектру питань,

пов’язаних з інформаційною безпекою. На
другому місці – рівень спеціальної підготовки
всього особового складу силових міністерств
і цивільних відомств та технічне оснащення
державного і військового секторів загалом.
Якщо працівник держсектора не буде попереджений про загрози, які несуть комп’ютерні
віруси, результат може бути непередбачуваним. Так, наприклад, якби офіцер Донецького
загону серйозно оцінив би ступінь загрози,
то не став би мимоволі ініціатором ситуації,
фатальної для внутрішньої мережі.
Ефективність вузькопрофільної роботи у
цій сфері залежить від наявності й рівня фахової підготовки як військових, так і цивільних
спеців, які проводять постійний моніторинг
інформаційного простору та здатні на оперативні та ефективні дії для захисту від стороннього втручання.
Якщо говорити про обізнаність населення
у широкому сенсі, то вона щороку зростає, і, так
би мовити, молодшає. Сьогодні нікого не здивуєш ситуацією, коли діти, мало не з пелюшок,
знайомі з різними гаджетами: комп’ютерами,
планшетами або смартфонами. Не поодинокі
приклади, коли школярі старших класів, ще
навчаючись, починають вивчати комп’ютерні
програми та намагаються написати ексклюзивний продукт у вигляді тих же додатків до
мобільних пристроїв.
Однак ця цікавість має й інший – кримінальний бік. У зведеннях правоохоронних органів
можна знайти чимало інформації щодо виявлення співробітниками кіберполіції юних осіб,
які були схоплені «на гарячому», під час розповсюдження злочинного програмного забезпечення, створеного ними особисто. Ці «хробаки»,
проникаючи у комп’ютери звичайних громадян, викрадають логіни та паролі з інтернетбанкінгу та аккаунтів соціальних мереж, надають доступ до веб-камер ураженого «вірусом»
комп’ютера, що дозволяє зловмиснику онлайн
стежити за потенційною жертвою.
А якщо проаналізувати ситуацію у більшому масштабі, то варто згадати 12 травня
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2017 року, коли комп’ютерні системи під
керуванням операційних систем Windows
зазнали найбільш масштабної вірусної атаки
по всьому світові. За висновком спеціалістів,
було уражено понад 200 тисяч комп’ютерів
у понад 150 країнах. У списку найбільш
постраждалих є і Україна.
Далі було 27 червня 2017 року, яке теж
стало одним з «чорних днів» для багатьох
комп’ютерних користувачів у нашій державі.
Тоді відбувся не менш масштабний спалах
нового модифікованого вірусу-шифрувальника «Petya.A», який вражав інформаційні системи через «фішингові листи» або оновлення
бухгалтерського програмного забезпечення
«M.E.doc».

ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛЬНУ
ПРОГРАМУ ТАКИЙ СОБІ
« ХРОБАК » ПОТРАПЛЯЄ
У КОМП’ЮТЕР І
ПОЧИНАЄ ОПЕРАТИВНО
РОЗПОВСЮДЖУВАТИСЯ
ПО ВСІЙ МЕРЕЖІ,
КОДУЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ
НА АВТОМАТИЗОВАНИХ
РОБОЧИХ МІСЦЯХ.
ПЕВНОЮ МІРОЮ,
НАМ ПОЩАСТИЛО:
МЕРЕЖА ДОНЕЦЬКОГО
ПРИКОРДОННОГО
ЗАГОНУ « ПІДХОПИЛА »
ТАК ЗВАНУ ЛЕГКУ
ВЕРСІЮ ВІРУСУ.

КІБЕРБЕЗПЕКА
КОШТУЄ ДОРОГО
Всі ці кіберзагрози такою ж мірою стосуються і військових, в тому числі прикордонників, адже всі ми живемо в одному суспільному
середовищі. «Сьогодні керівники всіх рівнів
розуміють, що чим більше в їхній структурі
інформаційних ресурсів, тим більш гнучкою
та ефективною має бути система їх захисту.
А рівень професійної готовності персоналу
підрозділів кібербезпеки повинен постійно
вдосконалюватися і бути на високому рівні. І
наше відомство не є винятком» – підкреслює
полковник Король.
Тому в нашій Службі «з нуля» було створено
Центр кібербезпеки. Це поки що молодий, але
досить перспективний підрозділ для тих, хто
мріє зробити свій внесок в протистояння кіберзагрозам. Першим керівником Центру став
підполковник Анатолій Процюк. Цей офіцер
з початку військової кар’єри займався питаннями зв’язку, а останні п’ять років переймався
проблемами технічного захисту інформації.
– Для мене сфера кібербезпеки – не новий
вид діяльності. Я добре знайомий із завданнями та основними проблемами, які вирішуватимуть фахівці центру у найближчій та
дальній перспективі. Колектив у нас досить
молодий. Зараз у новоствореному підрозділі
діють два відділи: моніторингу та реагування
на кіберінциденти, – говорить керівник Центру.
За словами Анатолія Процюка, комплектування підпорядкованого йому підрозділу
відбувається з найбільш підготовлених фахівців у сфері ІТ. Вони крок за кроком проходять
навчання на спеціалізованих курсах, набувають досвіду спілкуючись із колегами з інших
відомств та самостійно підвищують свій освітній рівень.
– На жаль, «готових» фахівців на ринку
праці ми до недавнього часу не могли взяти на
службу, – ділиться проблематикою підполковник Процюк. – У більшості випадків усе впирається в оплату праці. Так, керівники приватних структур високо цінують безпеку своєї
інформації і тому витрачають на технічні
засоби її захисту та оплату роботи фахівців
чималі суми. Тобто молодий, але талановитий
працівник одразу отримує високі гонорари.
Водночас у військових дещо інший підхід:
чим більше служиш, з часом займаючи вищі
посади, – тим більше отримуєш. Цивільна
молодь у більшості своїй не хоче очікувати і
подекуди мало вірить, що зможе дочекатися
державних пільг та соціальних гарантій при
виході на пенсію за чверть століття. І будемо
відвертими: на сьогоднішній день грошове
забезпечення військового, нехай навіть з
вислугою у 20-25 років, не зрівняти із заробітком молодого фахівця з кібербезпеки хоча б
середньої ланки. А «чорні хакери», маючи приблизно аналогічні з нами знання, отримують
декілька тисяч доларів на місяць.
Крім того, неоднозначну реакцію викликала Постанова Уряду № 337, яка вийшла у
лютому 2018 року. Цей документ встанов-
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лює надбавку за особливий характер роботи
у розмірі до 100% посадового окладу військовослужбовцям, які обіймають посади,
пов’язані з безпосереднім виконанням
завдань із забезпечення кібербезпеки та
кіберзахисту. Це – доволі вагомий стимул для
тих, хто служить інтересам держави. Проте
ця постанова на сьогодні розповсюджується
лише на військовослужбовців Збройних
Сил, Служби безпеки, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації,
Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів. Прикордонне відомство в урядовому документі чомусь відсутнє,
хоча є всі передумови для розповсюдження
його дії й на Держприкордонслужбу. Тож
наразі, враховуючи виниклу диспропорцію в
оплаті праці, молоді ІТ-фахівці часто надають перевагу структурам, де грошове утримання вище.
– Щоб призупинити відтік кадрів ми
оперативно підняли питання додаткового
заохочення цієї категорії військовослужбовців перед Головою Держприкордонслужби.

провести спеціалізовані курси для персоналу
центру кібербезпеки. А головним показником ефективності роботи та кваліфікації особового складу центру є позитивна статистика
щодо виявлення та запобігання подальшому
поширенню шкідливого програмного забезпечення у внутрішній мережі відомства. У більшості випадків зловмисники використовували
електронну пошту для відправки так званих
«фішингових листів». У світі цей вид шахрайства широко використовується для виманювання у довірливих або неуважних користувачів їхніх персональних даних, логінів та
паролів до сервісів, які пов’язані з грошовими
активами. Тому лише уважність користувача,
його рівень обізнаності в питаннях інформаційної безпеки є запорукою збереження його
особистих даних. «А головним результатом
нашої діяльності я вважаю той факт, що Державна прикордонна служба не потрапила до
сумної статистики результативних кібератак
на органи державної влади України» – з професійною гордістю підкреслює підполковник
Процюк.

Генерал-полковник Петро Цигикал підтримав наші ініціативи і в межах цьогорічного
бюджету надбавка вже нараховується фахівцям з кібербезпеки. У наступному році, сподіваюся, ця диспропорція буде ліквідована
на урядовому рівні. Це стане додатковим
мотивуючим фактором для наших молодих
та перспективних спеціалістів, – зазначає
полковник Олександр Король.

КУЛЬТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГІГІЄНИ
А ще начальник відомчого Центру кібербезпеки впевнений, що робота його підлеглих
має носити ще й просвітницький характер.
«Ми повинні зрозумілою для користувача
мовою розповідати про небезпеку зневажливого ставлення до комп’ютерної безпеки.
Фахівці з кіберзахисту – свого роду лікарі, а
подекуди і хірурги, які знаходять, лікують чи
знешкоджують загрозливі віруси, що потрапили до відомчих мереж ззовні. Ми повертаємо інформаційні системи у здоровий та
робочий стан, і я переконаний, що ми повинні активно пропагувати культ комп’ютерної
гігієни! Люди, які служать державі і не до
кінця розуміють важливість елементарної
безпеки навіть власного комп’ютера, згодом
можуть спровокувати своєю безвідповідальністю серйозні проблеми для елементів критичної інфраструктури.
Проводжаючи мене з офісу Центру кібербезпеки, де кожні двері під автоматичною
охороною, підполковник Анатолій Процюк
додав: «Підрозділ, який я очолюю, ще дуже
молодий, але робочого азарту та бажання
виконувати свою роботу якісно – хоч відбавляй. Вважаю, що основну роль в такому позитивному настрої відіграє керівна ланка центру, яка сформована з кола однодумців. Всі ми
маємо досвід служби безпосередньо в підрозділах охорони державного кордону, тож знаємо, як ми повинні його захищати на своїй
ділянці, невидимій людському оку».
n

ЗАХИСТ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ
– Для фахівця з кібербезпеки головне –
постійно отримувати нові знання, щоб знати,
чим «дихають» колеги-айтішники, – продовжує
підполковник Процюк. – Ми постійно вдосконалюємо власні знання, беремо участь у профільних заходах на державному та міжвідомчому рівнях, відвідуємо різноманітні лекції,
семінари або просто зустрічаємося з колегами
з інших структур, щоб обмінятись знаннями та
новинками на ринку комп’ютерних програм.
У нашого відомства налагоджена співпраця з
аналогічними структурами в Збройних Силах, з
урядовою командою реагування на комп’ютерні
надзвичайні події України CERT-UA, відповідними підрозділами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також
Кіберполіції. У нас є чітке розуміння, що тільки
разом ми можемо протистояти міжнародній
кіберзлочинності.
За словами Анатолія Анатолійовича, в
останні роки за підтримки керівництва Служби
вдалося суттєво наростити кількість програмно-апаратних комплексів із блокування
кіберзагроз, а також спільними зусиллями з
колегами з інших структур організувати та

Андрій КУЧЕРОВ
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ВИШКІЛ
НА ЖАЛЬ, ЛИШЕ ПІСЛЯ АНЕКСІЇ КРИМУ І ПОЧАТКУ
КРИВАВОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА ДОНБАСІ, МИ
ДО КІНЦЯ УСВІДОМИЛИ ГЛИБИННИЙ СМИСЛ
ДАВНЬОРИМСЬКОГО ВИСЛОВУ SI VIS PACEM,
PARA BELLUM (ХОЧЕШ МИРУ – ГОТУЙСЯ ДО
ВІЙНИ). ЗАРАЗ ЖЕ, З ОГЛЯДУ НА ГІБРИДНУ
АГРЕСІЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ
СИЛОВИКИ ВСЕ ЧАСТІШЕ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У
МІЖНАРОДНИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ.
НЕ Є ВИНЯТКОМ І ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА. ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ КОРОТКИЙ ОГЛЯД
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ МАНЕВРІВ, ДЕ ВАРТОВІ
РУБЕЖУ ВІДПРАЦЬОВУВАЛИ ПОКЛАДЕНІ НА НИХ
ЗАВДАННЯ ІЗ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ.

Si vis pacem, para bellum
SEA BREEZE-2018
Цього року активна фаза багатонаціональних військових навчань Sea Breeze
тривала протягом двох тижнів липня і проводилася у північно-західній частині Чорного моря. Крім України та США, як співорганізаторів та постійних учасників заходу,
до вишколу долучалися представники ще 17
країн світу. Це Азербайджан, Болгарія, Великобританія, Грузія, Греція, Норвегія, Канада,
Чорногорія, Франція, Румунія, Польща, Італія, Туреччина, Угорщина, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Індія. У спільних
маневрах взяли участь 29 кораблів, катерів і
суден, один підводний човен, 25 літальних
апаратів, 1,5 тис. українських військових та
близько 1,2 тис. іноземних представників.
Головною особливістю Sea Breeze-2018
стало управління всіма елементами навчань
безпосередньо з борту штабного корабля ВМС
США Mount Whitni. У всіх чотирьох компонентах заходу (сухопутний, морський, авіаційний та водолазний) були задіяні і підрозділи
Держприкордонслужби. Близько 200 військовослужбовців Одеського загону морської охорони, Ізмаїльського прикордонного загону
та Одеської окремої авіаційної ескадрильї
відпрацьовували завдання за своїми напрямками підготовки.
Штурм та нейтралізація умовного противника, висадка з моря на суходіл, стрибки без
парашута у воду, спуск з гелікоптера на палубу
судна і ще багато складних та небезпечних елементів відпрацювали на практиці прикордонники в ході спільних навчань.
Персонал прикордонного відомства, який
брав участь у Sea Breeze-2018, отримав незабутній та важливий досвід перебування в
стресових ситуаціях з підвищеним ризиком
для життя, а також навики дій в умовах максимально наближених до реалій кризового
району.

ШТОРМ-2018
У серпні Одеська та Миколаївська області,
а також північно-західна частина Чорноморського узбережжя стали місцем розгортання
спільного командно-штабного навчання Військово-Морських Сил ЗСУ із залученням Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Національної гвардії, Державної
служби спеціального транспорту та підрозділів
Державної прикордонної служби.

У ході цього заходу офіцери керівних
ланок вдосконалили практичні навички
роботи в об’єднаних штабах щодо планування операцій з оборони чорноморського
узбережжя під час відбиття збройної агресії
на морському напрямку та ведення стабілізаційних дій. Як результат відбувся обмін
досвідом з визначення можливостей в
організації управління підпорядкованими
силами та засобами, а також сумісності з
взаємодіючими підрозділами, з урахуванням завдань Держприкордонслужби в складі
сил оборони під час особливого періоду.

командно-штабні та практичні навчання
з ведення оборонних, наступальних та стабілізаційних дій у складі багатонаціонального
підрозділу. Варто зазначити, що навчання
об’єднали бійців з 14 країн світу і практично
всі учасники мали досвід ведення бойових дій.
Навчання проходили за двома напрямками. У результаті участі в штабній фазі офіцери управлінської ланки отримали досвід
спільної роботи зі Збройними Силами і
Національною гвардією в об’єднаних штабах
під час планування операцій з відсічі збройній
агресії та стабілізаційних дій, а також навички

взяли участь два румунські військові кораблі та
катер прикордонної поліції Румунії, навчальний катер та два малі броньовані артилерійські
катери Військово-Морських Сил ЗСУ, корабель
та два малі катери Морської охорони Держприкордонслужби України.
Військові моряки та морські прикордонники двох держав протягом трьох діб відпрацьовували спільні дії з організації безпеки
цивільного судноплавства, проведення рятувальних та оглядових операцій, здійснювали
маневрування в складних умовах річкової
навігації на ділянці від Ізмаїла до румунського
порту Бреїла. Працюючи згідно з планом
навчань, кожен прикордонник був готовий
діяти в максимально реалістичних умовах, адже
район маневрів навмисно не перекривався,
рибальство і судноплавство не зупинялися.
Враховуючи, що це був перший досвід такої
двосторонньої співпраці з румунськими колегами, цьогорічні навчання пройшли у формі
ознайомчих, презентаційних заходів. Кожна
сторона відпрацьовувала елементи завдань
по черзі, після чого спільно проводився аналіз
та обговорення проведених дій. Такий обмін
досвідом показав практики іноземних колег та
став важливим підґрунтям для встановлення
тривалої двосторонньої співпраці.

P.S.

RAPID TRIDENT-2018
Протягом двох тижнів вересня на території Міжнародного центру миротворчості та
безпеки Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
проходили найбільші в Україні спільні міжнародні сухопутні навчання Збройних Сил
України та армійських підрозділів іноземних
держав Rapid Trident-2018. Вперше за всю
історію їхнього проведення склад українських
силовиків поповнився військовослужбовцями
Держприкордонслужби. Представники Адміністрації відомства, Національної академії,
Західного та Східного регіональних управлінь,
а також зведений підрозділ від прикордонної
комендатури швидкого реагування «ШКВАЛ»
Кінологічного навчального центру та Львівського прикордонного загону пройшли

прийняття військових рішень за стандартами
НАТО. Професорський та викладацький склад
Національної академії Держприкордонслужби
запозичив передові методики підготовки офіцерів тактичної ланки за стандартами Північноатлантичного Альянсу.
Польові тренування надали прикордонникам практичний досвід реагування на кризові
ситуації воєнного характеру, організації взаємодії та спільного виконання завдань з військовими підрозділами під час локалізації та
відсічі збройним провокаціям на державному
рубежі.

RIVERINE-2018
У вересні цього року відбулася ще одна знакова подія – перші спільні українсько-румунські військові навчання на Дунаї. У маневрах

Успіх будь-якої справи залежить не лише
від теоретичних знань кожного її учасника, але
й від уміння застосувати ці знання на практиці. Основною умовою успішного тактичного
вишколу є дотримання принципу – навчати
того, що необхідне. Це стосується і вміння
вести бойові дії. Тільки в обстановці, максимально наближеній до реального збройного
протистояння, можуть бути вироблені висока
бойова майстерність, морально-психологічна
стійкість, фізичне загартування і витривалість. Якість підготовки офіцерів, штабів і
військ − найважливіший фактор досягнення
перемоги. Цим і визначається необхідність проведення подібних спільних тренувань на одній
території. Україна може і повинна встановити
мир на власній землі і в подальшому виконувати значну роль у забезпеченні стабільності
в Європі та в усьому світі. Професіоналізм та
досвід усіх українських вояків, зокрема й прикордонників, стануть запорукою успіху в цій нелегкій справі.				
n
Тетяна ГАЙДА
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ГРОМАДСЬКА РАДА

Діалог –
запорука успіху
В АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, НА ЯКОМУ РОЗГЛЯДАЛИСЯ
ПИТАННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ
ОРГАНІВ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ,
А ТАКОЖ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ І СОЦІАЛЬНОГО
ДІАЛОГУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.

В

ідкриваючи засідання Громадської ради, перший заступник
Голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Василь Серватюк довів
присутнім сучасний стан охорони державного кордону. Окремо він зупинився
на діяльності оперативно-розшукових
підрозділів і прикордонної розвідки,
шляхах їхнього розвитку і реформування, а також наголосив на важливості
інформації, яку добувають і виявляють
ці фахівці. Перший заступник очільника
відомства високо оцінив їхню роботу
і внесок у розбудову прикордонного
відомства та іміджову складову.
У своєму виступі Василь Серватюк
торкнувся й інших важливих моментів
життя прикордонників. Відповівши на
всі запитання, що лунали із зали, а це
– соціальні гарантії, грошове забезпечення військовослужбовців і працівників, будівництво житла та його розподіл,
проведення організаційно-штатних змін,
він наголосив, що керівництво Служби
завжди готове до конструктивного діалогу і повсякчас дбає про всебічне забезпечення персоналу.
У виступі першого заступника голови
Громадської ради Ігоря Глови йшлося
про те, що необхідно всю діяльність
відомства спрямовувати на професійну
роботу, залучати фахівців своєї справи,
платити достойну заробітну платню, не
виживати на ринку праці, а йти попереду
цих проблем, розвиватися, пропонувати
шляхи вирішення нагальних питань,
звертатися до керівництва держави з
пропозиціями про внесення змін до чинного законодавства. У вирішенні питань
розвитку Служби та соціального захисту
персоналу необхідна взаємна робота
Громадської ради і керівництва прикордонного відомства. Адже кордон охороняють люди і їхні проблеми повинні бути
на першому плані.

На засіданні розглядалися також
аспекти укладання колективних договорів і ведення соціального діалогу з
громадськістю. На жаль, відкритими
залишаються такі питання, як залучення
працівників до участі у службових нарадах, доведення до трудових колективів
наказів і розпоряджень. Окрім того,
настав час, коли необхідно вирішити і
питання надання статусу ветерана Державної прикордонної служби працівникам, котрі пропрацювали або прослужили у прикордонному відомстві понад
25 років.
Окремо було акцентовано увагу
присутніх на піднятті рівня заробітної
плати працівників, адже зараз вона
найнижча серед працівників правоохоронних органів. Як приклад, при
стажі роботи 40 років заробітна плата
водія становить мінімальний рівень –
3,5 – 4 тисячі гривень на місяць. Тоді як
у інших відомствах і міністерствах він
отримував би – мінімум 6 тисяч гривень
на руки. Як результат, низька заробітна
плата призвела до звільнень працівників
1–5 тарифних розрядів. Наразі доволі
проблематично взяти на роботу буфетницю чи молодшу медичну сестру. Не
йдуть на роботу прибиральниці, звільняються водії й діловоди.
Є проблеми і з проведенням організаційно-штатних змін. В органах охорони державного кордону питання скорочення працівників не обговорюються і
обґрунтування таких скорочень не доводяться до первинної профспілки.
Усі ці питання детально обговорили
члени Громадської ради та профспілкові
активісти. У прийнятому рішенні вони
звернулися до керівництва Держприкордонслужби докласти всіх зусиль для
вирішення нагальних питань цивільного
персоналу.
n
Антоніна ПТИЦЯ

НАРОДНА ПІДТРИМКА

«Запроси мене
з війни»
У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО
ПРОЕКТУ «ЗАПРОСИ МЕНЕ З ВІЙНИ», ОРГАНІЗОВАНОГО
МІНІСТЕРСТВОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СПІЛЬНО
З ВОЛОНТЕРАМИ.

Г

оловна мета заходу – популяризувати наших воїнів та психологічно реабілітувати захисників
України. 12 жовтня у Колонній залі КМДА «Українські амаzонки»
(учасниці бойових дій на сході України)
запрошуватимуть хлопців з війни до
танцю, під час якого кожна пара розповість власну історію: матері й сина,
який пішов захищати Україну; закоханих, які одружилися на війні; друзів, які,
можливо, втратили один одного; історії людей, які мають обмежені фізичні
можливості, але не втратили віру в
життя.
Під час кожного виходу на великому
екрані транслюватиметься фотоісторія
учасників проекту під музичний супровід українських гуртів The Doox та «Без
Обмежень».
У рамках проекту 20 пар тренуються
вже протягом п’яти місяців, щоб продемонструвати свої досягнення до Дня
захисника України.
– У вас буде можливість побачити
історії наших захисників у танцювальних постановках, їхні правдиві розповіді
життя. Ми підійшли до цього дуже відповідально, зібрали 20 пар, поспілкувалися з ними вживу і підібрали відповід-

ний танець для них: танго, румба, сальса.
Також будуть групові постановки, – повідомила радник міністра інформаційної
політики України з питань міжнародної
комунікації Марина Соботюк.
Ідея проекту виникла зі спонтанного
танго у зоні бойових дій, який виконали
волонтерка Наталія Прилуцька з кіборгом Вадимом Бойко — вони і стали першою парою проекту.
Прилуцька вважає, що усі методи реабілітації після повернення з війни − корисні,
і їх треба використовувати. Побачивши її
пост аналогічного змісту у Фейсбук, посадовці Мінінформполітики підтримали її
ідею реабілітації військових через танець.
— Люди у бруді, у вогні, у щоденній
втомі вчаться посміхатися і жити. І
танець їм у цьому допомагає, — розповіла Наталія Прилуцька.
На урочистий захід 12 жовтня запрошено представників дипломатичних
місій в Україні, вище керівництво держави, депутатів, голів обласних державних адміністрацій, закордонні та українські ЗМІ, а також представників міжнародних фондів, українських та зарубіжних
компаній.
n
Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

«Лев» прийде
на допомогу
КОНСТРУКТОРИ «ЛЬВІВСЬКОГО БРОНЕТАНКОВОГО
ЗАВОДУ», ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ДК
«УКРОБОРОНПРОМ», УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ
ВИПРОБУВАННЯ БРОНЬОВАНОЇ РЕМОНТНОЕВАКУАЦІЙНОЇ МАШИНИ (БРЕМ) «ЛЕВ» І ГОТОВІ
ДО ЇЇ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА.

«Л

ев» створено на базі танка
Т-72. Основним його призначенням є евакуація та
буксирування несправної,
пошкодженої гусеничної та колісної
військової техніки в умовах бойових
дій, проведення її поточного та середнього ремонту в польових умовах.
Машина оснащена лебідкою, яка розвиває тягове зусилля у 22 000 – 25 000 кгс,

а при використанні додаткових поліспастів – до 75 000 кгс. Електрозварювальне
обладнання, яке живиться від генератора
БРЕМ, дозволяє проводити електрозварювальні роботи в польових умовах.
Крім того, «Лев» має кран-стрілу
максимальною вантажопідйомністю
12 тонн, завдяки якій у польових умовах
можна проводити монтаж-демонтаж
вузлів та агрегатів, зокрема танкових

башт, двигунів, коробок передач, опорних катків тощо. Додатково новинка
обладнана вантажною платформою,
що дозволяє транспортувати запасні
частини, необхідні для проведення
ремонтних робіт, вагою до 1,5 тонни.
На БРЕМ «Лев» передбачена можливість встановлення двигунів потужністю
780 і 840 к/с, які дозволяють 41-тонній
машині розвивати максимальну швид-

кість руху до 60 км/год. БРЕМ здатна
працювати у діапазоні температури
повітря від –40 до +40 та має запас ходу
не менше 460 кілометрів по ґрунтовій
дорозі.
Екіпаж машини – три особи, на озброєнні БРЕМ є кулемет НСВТ (КТ-12,7).
n

Петро ТАНЬКО

ТЕХНОЛОГІЇ

Обличчя як паспорт
У НАЙПОТУЖНІШОМУ ЗА ПАСАЖИРОПОТОКОМ
АЕРОПОРТУ СВІТУ ХАРТСФІЛД-ДЖЕКСОН, ЩО В
АТЛАНТІ США, АВІАПЕРЕВІЗНИК DELTA AIR LINES
СПІЛЬНО З МИТНОЮ І ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ ТА
УПРАВЛІННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАПУСТИЛИ
ПЕРШИЙ БІОМЕТРИЧНИЙ ТЕРМІНАЛ.

Н

овація полягає в тому, що пасажири зможуть використовувати
свої біометричні дані в міжнародному терміналі «F». Біометрична
ідентифікація доступна на всіх етапах підготовки до рейсу. Від реєстрації на рейс,
яку до того ж можна здійснити в кіосках
самообслуговування, у місцях оформлення
багажу, пунктах контролю, до виходу на
посадку.
Новою системою ідентифікації зможуть скористатися й подорожуючі з інших
країн, які прилетіли в США. Для цього
їм необхідно буде вказати дані паспорта
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Черговий по номеру
Тетяна ГАЙДА

З питань розміщення реклами звертатися у Головний центр
стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

при онлайн-реєстрації. А на території
самого аеровокзалу достатньо буде просто подивитися в спеціальну камеру,
щоб потрапити на свій рейс.
Гіл Уест, головний операційний
директор Delta, зазначив, що разом із біометричним терміналом його компанія
пропонує майбутнє польотів для туристів
з усього світу. Нові термінали дозволяють
пасажирам самостійно реєструватися на
рейси, роздруковувати посадочні талони,
реєструвати свій багаж, а також багато
чого іншого. 		
n
Світлана ДЕЙЧУК
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