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З метою досягнення найвищих результатів керівництво ДПСУ щороку затверджує документ, який 
власне й стає дороговказом у роботі на найближчу перспективу. Так, на підсумковому засіданні 
Колегії Державної прикордонної служби України, що відбулося напередодні Нового року, було ухва-
лено «Основні напрями діяльності та подальшого розвитку Державної прикордонної служби Укра-
їни у 2014 році». Документ налічує сім розділів, які дозволяють акцентувати увагу персоналу на 
пріоритетних напрямах роботи, планувати та контролювати хід виконання поставлених завдань.
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Вкотре довівши послідовність і системність своєї роботи, Державна при-
кордонна служба України продовжує здійснювати реалізацію визначе-
них українським законодавством вимог з питань протидії протиправній 
діяльності на державному кордоні: триває виконання третього етапу 
Концепції розвитку Держприкордонслужби на період до 2015 року, реа-
лізація Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та 
реконструкція державного кордону» на період до 2015 року та Концепції 
інтегрованого управління кордонами. Одним із ключових аспектів ді-
яльності «зелених кашкетів» є виконання завдань Президента України із 
забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверен-
них прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Президент України 
 Віктор Янукович

ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!

СЛУЖБА – «ІНТЕГРАЦІЯ, ІННОВАЦІЇ, 
НАДІЙНІСТЬ»

Розвиток інтегрованої системи охорони державного кордону 
України шляхом впровадження сучасних прикордонних та ін-
формаційних технологій, удосконалення програмних продук-
тів та інноваційних підходів управління службою. Формування 
довершеної системи забезпечення готовності сил та засобів до 
реагування у надзвичайних та нестандартних ситуаціях на дер-
жавному кордоні. 

ПЕРСОНАЛ – «ПАТРІОТИЗМ, ЕТИКА, 
МОТИВАЦІЯ, НЕПІДКУПНІСТЬ»

Підтримання правопорядку та дисципліни, забезпечення 
ефективного попередження і застереження корупційних про-
явів у відомстві. Імплементація європейських норм професійної 
етики охоронців кордону. Розширення використання сучасних 
технологій управління персоналом на основі професійних ком-
петенцій.

ПРАВОВІ СТАНДАРТИ – «ЗАКОННІСТЬ, 
ГУМАННІСТЬ, ПРАВОВА КУЛЬТУРА»

Забезпечення законності дій персоналу, дотримання прав і 
свобод людини та гуманного ставлення до затриманих осіб під 
час виконання правозастосовних функцій. Нарощення зусиль 
оперативної складової у сфері практичної реалізації вимог кри-
мінального процесуального законодавства з метою зниження 
рівня злочинної діяльності на державному кордоні. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – 
«ДОВІРА, ПАРТНЕРСТВО, ПРАГМАТИЗМ»

Впровадження міжнародних аспектів інтегрованого управ-
ління кордонами та подальший розвиток прикордонного 
співробітництва, спрямованого на захист інтересів України 
та її громадян на державному кордоні, удосконалення спів- 
праці з прикордонною охороною суміжних країн, активне 
запровадження спільних форм охорони кордону. Залучення 

міжнародної технічної допомоги. Практична реалізація про-
грам секторальної політики управління кордоном, транскор-
донного співробітництва та міжнародних проектів.

ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 
«ЕФЕКТИВНІСТЬ, ДБАЙЛИВІСТЬ, КОНТРОЛЬ»

Поліпшення діяльності системи логістики шляхом запро-
вадження інноваційних підходів, зниження рівня логістич-
них витрат, підвищення ефективності використання наявних 
ресурсів та активів. Продовження технічного переоснащен-
ня відділів прикордонної служби. Оновлення прикордонної 
авіації та корабельно-катерного складу Морської охорони. 
Забезпечення жорсткої економії, цільового та ефективного 
використання бюджетних коштів. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ – «ПОСЛІДОВНІСТЬ, 
СТАБІЛЬНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Продовження реалізації соціальних ініціатив Прези-
дента України, забезпечення законних прав персоналу на 
правовий і соціальний захист. Поглиблення диференціа-
ції грошового забезпечення та задоволення матеріальних 
потреб військовослужбовців відповідно до особливостей 
службової діяльності. Поліпшення умов несення служби 
та побуту прикордонників. Забезпечення позитивної мо-
тивації до служби, гендерної рівності, можливості вибору 
та службового зростання.

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ –  
«АВТОРИТЕТ, ВІДКРИТІСТЬ, 
ПРОГНОЗОВАНІСТЬ»

Збереження високого авторитету Державної прикордон-
ної служби України у суспільстві та забезпечення громад-
ської підтримки її службової діяльності. Підтримання опти-
мального рівня взаємодії з громадянським суспільством на 
засадах відкритості для демократичного цивільного конт-
ролю та прогнозованості діяльності відомства. 

офіційноофіційно

Державну прикордонну службу можна 
впевнено назвати передовою право-

охоронною структурою країни. Системна 
розбудова прикордонного відомства, за-
провадження новацій, втілення в життя су-
часних технологій щодо охорони держав-
ного кордону та спрощення пропускних 
операцій, постійний рух вперед дозволяє 
це з упевненістю стверджувати.



ІНТЕНСИВНИЙ ДІАЛОГ

В основі двосторонніх відносин 
лежить стратегічне партнер-
ство, ключовими принципами 

якого є взаємні повага та розуміння 
між Україною і Росією. Відтак Комі-
сія із задоволенням відзначила по-
зитивні тенденції розвитку україн-
сько-російських відносин, зміцнення 
різнопланового та інтенсивного по-
літичного діалогу між Україною і Ро-
сією в дусі дружби та добросусідства. 
Сторони підтвердили, що динаміка 
цього процесу має об’єктивний ха-
рактер, тому не повинна піддаватися 
впливу суб’єктивних чинників.

Сторони підтвердили свою пози-
цію про взаємодоповнюваність ін-
теграційних процесів, здійснюваних 
у рамках Євразійської економічної 
інтеграції та Європейського Союзу.

Серед доручень урядам України та 
Російської Федерації Комісія, зокре-

ма, визначила необхідність здійснен-
ня спільних заходів щодо скорочення 
часу перевірки документів громадян 
України та Російської Федерації в ав-

томобільних і залізничних пунктах 
пропуску та місцях перетину україн-
сько-російського державного кордо-
ну. Також було наголошено на потре-
бі провести роботу з впровадження 
спільного контролю пасажирів з ме-

тою оптимізації та вдосконалення ро-
боти міжнародного пункту пропуску 
для автопасажирського поромного 
сполучення «Крим–Кавказ». Ще од-
ним пунктом доручень стало завдан-
ня щодо пріоритетної уваги питанням 
міграційної політики.

Участь у роботі шостого засідан-
ня Комісії брав і Голова Державної 
прикордонної служби України гене-
рал армії України Микола Литвин. 
Зокрема, керівник прикордонного 
відомства долучився до підписання 
низки документів у рамках засідан-
ня. Серед них – Протокол між Кабі-
нетом Міністрів України та Урядом 
Російської Федерації про визначен-
ня пункту пропуску через україн-
сько-російський державний кордон 
«Куйбишево» для здійснення спіль-
ного контролю контрольними орга-
нами держав Сторін.

Після церемонії підписання україн-
сько-російських документів у Москві 
Глава держави наголосив на важливос-
ті спрощення процедури перетинан-
ня українсько-російського кордону: 
«Наше завдання – зняти ті проблеми, 
які є при перетинанні наших кордонів 
у пунктах переходу», – сказав Віктор 
Янукович. 

ПІД ЧАС ШОСТОГО ЗАСІДАННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ МІЖДЕР-
ЖАВНОЇ КОМІСІЇ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ І ПРЕ-
ЗИДЕНТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВОЛОДИМИР ПУТІН ЗА УЧАСТЮ 
ІНШИХ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ ТА ДЕЛЕГАЦІЙ ОБГОВОРИЛИ НАЙБІЛЬШ 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І 
МІЖНАРОДНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ, А ТАКОЖ НАМІТИЛИ ПОДАЛЬШІ 
ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ ЯК НА ДВОСТОРОННЬОМУ РІВНІ, ТАК І МІЖНА-
РОДНІЙ АРЕНІ.

ЧЕРЕЗ БОСПОР 
КІММЕРІЙСЬКИЙ

Уряди України та Російської Федерації підписали Угоду про спільні 
дії з організації будівництва та поетапної реалізації проекту щодо 
створення транспортного переходу через Керченську протоку.
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На заміну зруйнованому мосту 
в 1953 році була відкрита Керчен-
ська поромна переправа, що з’єднала 
Крим і Краснодарський край по лінії 
«Порт Крим – Порт Кавказ». У робо-
ті переправи брали участь чотири 
залізничні пороми – «Заполярний», 
«Північний», «Південний» і «Схід-
ний». Спочатку ці пороми планували 
використовувати на залізничній пере-
праві через Єнісей в Ігарці, але в тому 
ж році це будівництво було закрито і 
пороми перевезли до Криму. Пізніше 
в експлуатацію було введено три ав-
томобільні пороми: «Керченський-1», 
«Керченський-2» і «Ейськ».

Наприкінці 1980-х років, у зв’язку 
зі старінням залізничних поромів, при-
пинено перевезення пасажирських, а 
згодом і товарних потягів через про-
току. Через проблеми з фінансуван-
ням нові пороми побудовані не були, 
і впродовж майже 15 років переправа 
використовувалася тільки для пере-
везення автомобілів. Неодноразово 
пропонувалися проекти будівництва 
нового мосту через Керченську про-
току, але через відсутність економічно 

обґрунтованого варіанта вони не отри-
мували подальшого розвитку.

Сьогодні саме завдяки ТЕО з’явиться 
остаточний варіант майбутнього про-
екту. Будівництво, за різними оцінка-
ми, може тривати від чотирьох до п’яти 
років. Вартість коливатиметься від 1,5 
до 3 млрд доларів. Компенсує затраче-
ні на нього кошти перехід орієнтовно 
за 5–10 років. Сторони фінансувати-
муть будівництво порівну – для цього 
буде створено спільне українсько-ро-
сійське підприємство.

На думку віце-прем’єра, в якості тран-
спортного переходу, скоріше за все, 
буде обрано саме міст, а не тунель під 
дном протоки, адже вартість такого ту-
нелю починається від 8 млрд доларів. 
У планах є два варіанти: короткий міст 
і довгий. «Другий цікавий своєю стій-
кістю, оскільки варіант короткого мос-
та вимагатиме створення додаткової, 
дуже витратної інфраструктури на косі 
Чушка», – зазначив Олександр Вілкул. 

Власне документ був підписаний 
17 грудня 2013 року в Москві. За сло-
вами в.о. віце-прем’єр-міністра Олек-
сандра Вілкула, цією Угодою перед-
бачено, що сторони в 2014 році після 
проведення інженерно-геологічних 
досліджень спільно розроблять техні-
ко-економічне обґрунтування (ТЕО), 
яке відображатиме проаналізовані 
існуючі та прораховані перспективні 
потоки вантажів і пасажирів, визначе-
ний майбутній тип транспортного пе-
реходу (тунель або міст), варіанти про-
ектування і будівництва. На підставі 
цього документа розглядатиметься 
рішення про перспективи безпосе-
редньо будівництва транспортного 
переходу.

Керченська протока сполучає Чорне 
та Азовське моря. Її західним берегом є 
Керченський півострів України, східним – 
Таманський півострів Росії. Ширина про-
токи коливається в межах від 4,5 до 
15 км. Найбільша глибина – 18 м.

Будівництво першого мосту через про-
току розпочали ще німці під час Великої 
Вітчизняної війни у 1943 році. Однак за-
вершити амбітний проект загарбникам 
не вдалося. У квітні 44-го будівництво 
залізничного моста через протоку про-
довжила радянська сторона. Зрештою 
споруда отримала 115 однотипних про-
льотів по 27,1 м кожний, а також 110-ме-
трову прольотну будову подвійного 
судноплавного отвору, що обертався на 
середній опорі, над фарватером для про-
ходу великогабаритних суден.

Будівництво завершили до 27-ї річни-
ці «Великого Жовтня» того ж року. Однак 
через прорахунки проекту (німці не всти-
гли встановити кригорізи, а радянські 
будівельники не надали цьому належної 
уваги) вже в лютому 1945 року льодом 
з Азовського моря було пошкоджено 
близько 30% опор. Міст із круппівської 
сталі вирішили не відновлювати, а вцілілі 
частини ліквідували, оскільки вони стали 
на заваді судноплавству.

В ОСНОВІ ДВОСТОРОННІХ 
ВІДНОСИН ЛЕЖИТЬ СТРА-
ТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО, 
КЛЮЧОВИМИ ПРИНЦИ-
ПАМИ ЯКОГО Є ВЗАЄМНІ 
ПОВАГА І РОЗУМІННЯ МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ.
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УСІМ НА ЗЛО!
На Закарпатті співробітни-
ки Чопського загону вияви-
ли в рейсовому автобусі, що 
прямував до Словаччини, 
15-річну пасажирку без 
документів. Неповнолітня 
хотіла виїхати за кордон у 
пошуках кращого життя. 
Зв’язатися з родичами дівчини 
правоохоронцям не вдалося, 
тому її передали у притулок, 
розташований в смт Батьове 
Берегівського району Закар-
патської області.

СКНАРА ПОПЛАТИВСЯ
Громадянин Німеччини, 
який повертався додому 
через пункт пропуску «Тиса», 
залишив Україні свій авто-
мобіль. Все через те, що під час 
поглибленого огляду «Ауді» у 
схованці в багажному відділенні 
легкового авто було знайдено 
35 пачок сигарет і 7 тис. не за-
декларованих євро. Вилучені 
валюту, сигарети та автомобіль 
оцінено у 90 тис. гривень.

Підсумки нещодавніх затримань свідчать, що «зелені кашкети», як і завжди, самовіддано й стійко захищають дер-
жавні рубежі. Сувора зима з лютими морозами хоч і додала їм клопоту, проте не завадила  перекривати шлях не-
легалам, тютюновим контрабандистам, перевізникам зброї, наркотичних речовин, валюти та культурних цінностей, 
а також, що стало вже тенденцією останнього часу, рятувати людські життя. А ще прикордонники попутно стають 
фахівцями-універсалами у різноманітних галузях. Як-от, приміром, нещодавно вони запідозрили та виявили фаль-
шиву валюту. А завдяки наявності апаратури з радіаційного контролю ще й повправлялися у якості дозиметристів. 
Так, цей сезон ознаменувався виявленням авіаційних «сувенірів» та африканського піску з випромінюванням, влас-
ники яких і гадки не мали про незриму загрозу.

ПРИГОДИ У НЕГОДУ

Прикордонники Чопського загону 
в пунктах пропуску «Ужгород» 
та «Тиса» спільно з працівника-
ми митниці виявили більше 20 
ящиків сигарет. Товар намагалися 
перемістити українець та поляк 
у сховках своїх «Рено» та «Ауді». 
Ще двоє наших співвітчизників 
намагалися вивезти до Польщі по-
над 2,5 тис. пачок сигарет у днищі 
та колесі «Форда». Та їм завадили 
правоохоронці в пункті пропуску 
«Шегині» Мостиського загону, 
знайшовши сховки з тютюнови-
ми виробами. З товаром вартіс-
тю понад 28,5 тис. гривень та 
транспортним засобом чоловікам 
довелося розпрощатися.
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У пункті пропуску «Успенка», 
що на Донеччині, під час пе-
ревірки документів пасажи-
ри авто – четверо мешканців 
міста Грозного – вказали, що 
їдуть до Мелітополя, однак 
не змогли підтвердити мети 
своєї поїздки. Дещо  раніше 
вони вже намагалися потрапи-
ти до нашої країни через пункт 
пропуску «Новоазовськ», пові-
домивши, що прямують до Сак, 
також не пояснивши чого саме. 
Тож невигадливим чеченцям 
довелося вертати додому.

ЗАПЛУТАЛИСЯ…

Під час проведення системних заходів із 
виявлення зброї прикордонники відділу 
«Доманове» Луцького загону поінформували 
міліцію про можливого правопорушника, 
жителя волинського села Речиця. Обшукую-
чи згодом помешкання чоловіка, правоохо-
ронці витягли на світ божий чотири корпуси 
гранати Ф-1, частину гранати з вибуховою 
речовиною РГ-33, один підривач до міномет-
ної міни, два об’єкти, схожі на протитанкові 
кулі, підствольну гранату німецького зразка 
часів Великої Вітчизняної війни, патрон калі-
бру 7,62 мм та станину для кріплення ствола 

міномета. Крім того, знайшовся і метало-
шукач, за допомогою якого, скоріше за все, 
волинянин і натрапив на ці предмети. Він 
пояснив, що пошук подібних речей – його 
хобі. За словами «археолога», знайдене він 
збирався передати до музею, але не встиг. 

На набої часів Великої Вітчизяної натрапив 
дільничний інспектор відділу «Тополі», що 
на Харківщині. Ящик з тисячею патронів 
лежав просто в очереті на березі прикор-
донної річки Оскіл.

За допомогою тепловізора співробітники відді-
лу «Саловка» Чопського загону затримали одра-
зу вісім сирійців. За 40 м від кордону на березі 
Тиси порушників помітила група реагування зі 
службовим собакою. Троє чоловіків, жінка та 
четверо дітей віком від 11 до 15 років під по-
кровом темряви намагалися перетнути кордон 
на гумовому човні. 
Ще одного сирійця, який намагався подо-
лати українсько-польський кордон, зупи-
нили правоохоронці відділу «Рава-Руська» 
Львівського загону. Чоловік хотів потрапити 
через Польщу до Франції. Ще двоє його 
співвітчизників марно намагалися вилетіти з 
аеропорту «Бориспіль» до Цюріха та Відня з 
підробленими паспортами громадян Швейца-
рії та Данії. Зворотними рейсами довелося їм 
летіти до Стамбула.

ПСЕВДОПОЛЮВАННЯ

АРТЕФАКТИ

ТИШКОМ-НИШКОМ…

пульс кордонупульс кордону



Повертаючись із Польщі, наш 
співвітчизник, мешканець міста 
Новояворівськ, запакував під ка-
потом та у багажному відділенні 
свого «Рено» разом з пральним 
порошком та пилососами  
15 планшетів марки Apple вар-
тістю від 3 до 8 тис. гривень.  
Та їх виявили прикордонники 
і митники в пункті пропуску 
«Краковець», що на Львівщині. 

ПОРОШОК З ГАДЖЕТАМИ

Наряд, оглядаючи рейсовий автобус 
«Одеса - Краснодар» у пункті пропуску 
«Новоазовськ», що на Донеччині, в осо-
бистих речах 34-річного росіянина виявив 
ікону «Похвала пресвятої Богородиці» 
1886 року, Біблію в обкладинці із металу 

жовтого кольору 1899 року, два срібні 
підстаканники та «Юридичний календар» 
1910 року, виданий М. Астрогорським. Ви-
лучені предмети, які, можливо, становлять 
культурно-історичну цінність, передано 
співробітникам СБУ. 

У Донецькому аеропорту на багаж паса-
жира рейсу «Стамбул – Донецьк» спрацю-
вала система «Янтар»: радіаційний фон 
перевищував допустимі норми у сім разів! 
53-річний науковий співробітник одно-
го з інститутів Запорізької області віз у 
пластиковій ємності 5 кг сірого піску. Пере-
буваючи у відрядженні в Конго, він узяв із 
собою для проведення дослідів речовину – 
колумбіт танталової руди, що добувається у 
вигляді піску. Правоохоронці її вилучили та 
передали для подальшої утилізації.

А в сімферопольському аеропорту під час 
перевірки багажу 64-річного росіянина 
прикордонно-митна оглядова група виявила 
авіаційний годинник та компас, які пере-
вищували допустимий рівень радіаційного 
випромінення у більш як 12 разів. Ці небез-
печні «сувеніри» росіянин придбав на ра-
діоринку. Однак те, що ці речі радіоактивні, 
він не підозрював. Чоловіка через держав-
ний кордон пропустили, проте годинник і 
компас вилучили та передали відповідним 
службам для подальшої утилізації. 

РОККІ  
НЕ ОБДУРИШ
У пункті пропуску 
«Новоазовськ» під час 
поглибленого огляду 
мікроавтобуса «Фолькс-
ваген», за кермом якого 
перебував 35-річний 
узбек, спрацював служ-
бовий собака Роккі. За 
його «підказкою» прикор-
донники виявили майже 
10 кг насваю. Узбека ра-
зом з жувальним тютю-
ном передали співробіт-
никам міліції.

У пункті пропуску «Харків» дове-
лося затримати відправку потяга, 
що прямував із Сімферополя до 
Пермі. Усе через те, що службо-
вий собака зреагував на пакунки 
під сидінням в одному із вагонів. 
Хто їх залишив – з’ясувати не 
вдалося, однак оглядова група 
знайшла там три пакети з-під 
соку з 700 г марихуани.

НІЧИЙНИЙ «СІК»
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ІСТОРИЧНІ СВЯТОЩІ

ЗАГРОЗЛИВЕ ЗАШКАЛЕННЯ

Прикордонники Білгород-Дні-
стровського загону затримали 
20-річного українця, який 
підозрюється у причетності 
до вчинення грабежу. Інфор-
мацію про те, що розшукуваний, 
можливо, намагатиметься ви-
їхати з України, правоохоронці 
отримали завчасно від співробіт-
ників МВС. Чоловік мав намір за-
лишити країну в пункті пропуску 
«Малоярославець», що на кордоні 
з Молдовою. Після проведення 
процесуальних дій молодика 
передали співробітникам Комін-
тернівського РВ УМВС.  

Прикордонники Чернігівського за-
гону у пункті пропуску «Нові Яри-
ловичі» затримали «Мерседес». 
Посприяло цьому помітне нерву-
вання пасажирів під час перевірки 
документів, один з яких до того ж 
почав вживати нецензурну лексику. 
Зважаючи на це, пасажири і водій 
авто наразилися на поглиблений 
огляд, в результаті якого серед речей 
правоохоронці виявили 10 купюр, які 
були зовні схожі на банкноти по 200 
євро, дві – по 100 та 500 чеських 
крон однією банкнотою. Крім того, 
було виявлено 89 чистих «заготовок», 
розміри яких відповідають згаданим 
купюрам. Фальшиві гроші передали 
співробітникам міліції для проведен-
ня подальших слідчих дій. Власником 
«валюти», до речі, виявився саме 
нервовий пасажир.

ВРЯТОВАНЕ ЖИТТЯ
Від чергового стоянки корабельно-катерного складу 
до чергового Ялтинського загону Морської охорони на-
дійшла інформація, що з ялтинської набережної у море 
впала літня жінка. Прикордонники миттю кинулися на 
порятунок і за допомогою рятувальних засобів витягли з 
води потерпілу, яка там опинилася через запаморочення. 
Після надання жінці першої медичної допомоги правоо-
хоронці викликали «швидку», яка й відвезла її до лікарні. 
Наразі стан здоров’я потерпілої задовільний.

НАПРОСИЛИСЯ ДО МОЛДОВИ НЕ ДОЇХАВ

Підготували Людмила ТКАЧЕНКО, 
Тетяна ФІЛІПЕНКО  
та Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ,  
ЩО БІЛЬШІСТЬ ПАРФУМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

В УКРАЇНІ МАЄ СУМНІВНУ ЯКІСТЬ ТА ІМПОРТУЄТЬСЯ 
НЕЛЕГАЛЬНО. ОДНАК – ЦЕ ХИБНА ДУМКА. 

НАСПРАВДІ ПРОБЛЕМА  
ІСНУЄ В ІНШІЙ ПЛОЩИНІ…

Купуючи парфуми для себе чи на подарунок, ми вагаємося щодо вибору. А в такому розмаїтті парфу-
мерних товарів, які маємо сьогодні, легко загубитися й розгубитися. До того ж існує ризик отримати 
підробку. У переддень зимово-весняних свят я вирішила сама розібратися і розповісти нашим читачам, 
що треба знати, аби бути у всеозброєнні. 
Перечитуючи зведення затримань на кордоні, де мають місце вже звичні сигаретні, лікеро-горілчані ви-
роби, одяг, гроші, продовольчі товари, помітила дивну річ: серед усього цього розмаїття практично немає 
парфумерної продукції. Постає запитання: з якого дива контрабандисти не везуть такий затребуваний то-
вар? І як до нас потрапляє продукція не кращого розливу та ще й у таких кількостях? Більшість громадян 
вважає, що на українських теренах вся парфумерія – підроблена або контрафактна. І це переважно через 
розчарування покупками. Інтернет рясніє негативними відгуками про придбані в Україні парфуми та по-
радами купувати парфумерну продукцію в закордонних «дьюті-фрі». 
Внести ясність щодо реального стану справ я попросила досвідченого фахівця в парфумерному бізнесі. 

alter egoalter ego

ФОРМУЛА ПАРФУМІВУкраїнський    «шлейф»
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Наш консультант – Валентина 
Новіцька, яка працює 20 років у парфу-
мерному бізнесі, власниця столичного 
салону елітної парфумерії «Грааль» та 
інтернет-магазину.

ЯК ВИБИРАТИ ПАРФУМИ
За словами пані Валентини, запах – матерія тон-

ка, а підбір парфумів можна порівняти з придбан-
ням дорогого авто. Це ціла філософія. Правильність ви-
бору залежить від багатьох чинників. Для прихильників 
ароматів – це невід’ємна складова життя, а для інших 
– приємний парфумерний продукт. До речі, між аро-
матом і станом людини – її здоров’ям, емоціями, 
настроєм і працездатністю – існує тісний зв’язок. 
Випаровуючись зі шкіри, ефірні олії та ароматичні 
речовини взаємодіють одна з одною і з природним 
запахом людини, даруючи неповторний аромат. 

Йдучи в парфумерний магазин, варто визна-
читися, чого ви хочете. Якщо вибираєте з бага-
тьох ароматів, нюх «втомлюється». Ніс звичайної 
людини може розрізнити лише кілька перших 
запахів – наступні зливаються. Тому не пробуйте 
одразу багато варіантів. Можна нюхати за кон-
трастом: нанести два абсолютно різних арома-
ти на обидва зап’ястя, і тоді отримаєте точніше, 
яскравіше сприйняття відтінків.

Парфум треба вибирати у вільному, летючому 
стані, і ніколи – в концентрованому. Не оцінюйте 
запахи на інших, лише себе в них. Краще зачекати 
деякий час, щоб аромат цілком розкрився. Прислу-
хайтеся до своїх відчуттів. Одні й ті самі парфуми 

«звучать» абсолютно по-різному залежно від типу 
шкіри, кольору волосся і навіть… пори року. Не вар-
то «кутатися» в аромат, в ідеалі він має злитися зі 
шкірою, гармонійно доповнюючи свого власника. 
Не менш важливо, щоб у виборі парфумів допо-
магав компетентний консультант. На жаль, ніхто 
нікого цього не навчає. Звідси й незадоволеність 
клієнтів, які часто роблять помилковий вибір.

АРОМАТНА ІНДУСТРІЯ 
Формула нового аромату – таємниця, прихова-

на від сторонніх очей, «святая святих» парфумер-
ного мистецтва. Прагнучи догодити покупцеві, 
виробники вказують склад парфумів на флаконі. 
Але на підставі відтінків, зазначених у складі, не-
можливо створити аромат. Для цього потрібна 
формула, де вказано склад хімічних інгредієнтів 
та порядо їх додавання. Для пересічної людини 
цей набір цифр і слів ні про що не говорить, а ось 
досвідчений фахівець може одразу уявити гото-
вий результат. Він створює аромат за заданими 
характеристиками і конкретними цілями, зважа-
ючи на те, як інгредієнти будуть сприйматися і які 
асоціації та емоції викликатиме аромат.

Що стосується виробництва парфумів, то 
відомо, що півтора року йде на розробку, близь-
ко року – на впровадження. Якість парфумів за-
лежить від сировини.

А тепер – найбільш цікаві речі! Чи знаєте 
ви, що хороший «ніс», тобто парфумер, 

коштує мільйони! У Франції, наприклад, ця 

професія – одна з найпочесніших, її 
дохідність і престижність навіть вище, 
ніж, скажімо, у президента країни. За 
деякими даними, справжніх фахівців 
цієї галузі в світі не більше восьмисот. 
Неймовірно, але достовірно, що парфу-
меру потрібно не менше десяти років, 
щоб запам’ятати кілька сотень запахів, 
які лежать в основі парфумерної палітри, 
аби вільно ними оперувати. Скажімо, 
з легкістю визначати складові арома-
ту осіннього листя чи тропічної зливи, 
щоб відтворити їх потім в лабораторії. 
При цьому доводиться враховувати такі 
прозаїчні речі, як кінцева ціна. А вона 
часто залежить від погодних умов. Че-
рез посуху, наприклад, можуть у п’ять 
разів подорожчати пачулі чи ефірні олії 
із чагарника, що росте в Індії. До слова, розроби-
ти формулу парфумів може тільки «ніс». Для ви-
робництва якісних парфумів колись запрошували 
трьох «носів», нині через дорожнечу послуг таких 
фахівців деякі фірми залучають лише одного.

Одна парфумерна формула містить в серед-
ньому близько сотні елементів – як натураль-
них, так і синтетичних. І саме їх поєднання дає 
певний результат, потрібну композицію, для до-
сягнення якої, як правило, необхідна величезна 
кількість проб. Уявіть собі, сучасні парфуми мо-
жуть складатися із трьохсот різних компонентів!

«СІРІ» ПАРФУМИ
Умови співпраці з найбільшим по-

стачальником парфумерії в Україну 
такі, що вартість парфумів з фірмовою 
наклейкою-голограмою злітає. Тому 
багато хто воліє користуватися послу-
гами «сірих» дилерів і постачальників – 
якість та сама, а ціни нижчі. У більшості 
випадків «сірі» постачальники заробля-
ють не на підробках, а на оригінальному 
товарі, який вони змогли привезти 
за привабливою ціною, оминувши 
офіційні канали. Великих оптовиків в 
Україні небагато, і ціни у них практич-
но однакові. Можливо, і офіціали, і ті ж 
«дьюті-фрі» продають «сірий» імпорт. 
Скажімо, на умовах бартеру партія това-
ру за більш ніж прийнятною ціною спо-

чатку призначається для однієї з азійських країн і, от-
римана великим оптовиком, частково перекодується 
з метою неможливості ідентифікувати того, кому 
призначалася. Потім товар відправляється до іншого 
пункту призначення, в результаті чого добре всім.

ПРАКТИЧНО НЕЯКІСНИЙ
Закупники, в свою чергу, часто стикаються 

з проблемою, яка є, так би мовити, відправною 
точкою всіх негараздів наших покупців.

За кордоном продукцію на граничному терміні 
придатності намагаються «сплавити» дешево, адже 
її не мають права реалізувати там після критичної 

Так звана культура запахів – одна з найдавніших на землі. Пахощі 
були пов’язані зі світом сакрального і традиційно використовувалися 
в релігійних практиках. Зазвичай в античних храмах ширився запах 
фіміаму, від цього і походить слово perfume (per fumus), що означає 
«запашні куріння». Ароматний дим, який піднімався в небо, пов’язував 
Землю зі світом богів. Разом з димом на небеса підносилися і душі по-
кійних – так зародилася традиція похоронного багаття у давньоіндій-
ській та давньогрецькій культурах.

Китайці виявилися в цьому сенсі більш «практичними»: разом з ві-
руванням і димом вони переправляли на небеса написані на папері 
послання покійним, прохання про заступництво. Здатність диму і за-
паху проникати через закриті двері також ріднить їх з небесним світом 
– незримим світом духів. Звідси – звичай обкурювати житло, щоб очис-
тити його від нечистої сили, який існував в індіанців, арабів, слов’ян, не 
кажучи вже про індусів, китайців чи народів Південно-Східної Азії. Тут 
ароматичні палички є невід’ємним атрибутом домашніх вівтарів.

Подальший розвиток парфумерія отримала вже у ХІІ ст., коли 
з’явилися способи дистиляції ароматів. Цікаво, що у середньовічній 
Європі пахощі використовували винятково в релігійних цілях, інше за-
стосування вважалося гріховним. У ХVII ст. парфумерія стає неабияк 

популярною. Тогочасний прогрес визначив її перехід у стадію про-
мислового виробництва. Органічна хімія дозволила виділяти ті 

сполуки, запах яких становив інтерес, і відтворювати їх шляхом 
синтезу. Парфумери дали волю уяві і почали створювати різно-
манітні поєднання запахів.

Предмет культу

Аромат – це мить ща-
стя, до якої ми завжди 
повертаємося і прагне-

мо все життя... 

Мерилін Монро

Духи – головне. 
Це – автограф 
особистості.

Палома Пікассо

Парфумеру  
потрібно не менше 
десяти років, щоб 

запам’ятати кілька 
сотень запахів, які 

лежать в основі пар-
фумерної палітри, 

аби вільно ними  
оперувати.
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Міф №1 
«Парфуми об’ємом менше 

50 мл не підробляють».  
Насправді можливо підробити все!

Міф №2 
«Митний конфіскат». 

Такого поняття не існує в 
принципі, під цим терміном 

розуміється спроба продати 
не відповідний оригіналу 
товар. Сучасні технології 

дозволяють отримати 
високоякісні його 
копії, часто прак-

тично ідентичні 
першоджерелу, 

принаймні ві-
зуально. Відрізнити 

їх практично неможливо, однак, з 
огляду на недотримання оригінальної 

формули, такі аромати поводяться 
непередбачувано, найчастіше через 
недбало та неякісно зроблену базу, 

від якої залежать властивості 
парфумів.

Міф №3
 «Деякі парфуми виробля-

ють за ліцензією на спе-
ціальних лініях». Варто 
зауважити, що надскладне 
виробництво «пахучого то-

вару» в жодному разі не до-
зволяє відкриття «філій». Це, 

як мінімум, нерентабельно, 
а якщо додати таке поняття, 

як вартість бренду, то просто 
збитково. Ні один серйозний ви-

робник цього не робитиме, надто 
легко наразитися на судові розгля-

ди і зіпсувати 

своє реноме. Є, звісно, один нюанс: 
власник торговельної марки не завжди 
має своє виробництво, а тому продає 
право на випуск парфумів якомусь іме-
нитому парфумерному підприємству. 
Так чинять Dupont, Burberry й деякі 
інші. Але це – справжня парфумерія!

Споживча вартість селективного 
товару інша, ніж масового. У цьому біз-
несі продається не продукт, а ідея. За-
водська ціна найякіснішої парфумерної 
композиції відносно низька. Вона ста-
новить приблизно 55% вартості, інші 
45% – витрати на маркетинг, рекламу. 
Вартість «ідеї» в кінцевій ціні продукту 
в декілька разів перевищує його со-
бівартість. Конвеєрне виробництво, а 
саме так випускаються мільйони фла-
конів, вимагає добре налагодженого 
технологічного процесу, де витрати ма-
ють бути зведені до мінімуму, а кожне 
відхилення загрожує новими витрата-
ми. Значення мають не лише темпера-
тура змішування інгредієнтів, а й тиск, 
«ємності для змішування», пропорції, 
час визрівання тощо.

Міф №4
 «Парфуми, придбані за 

кордоном, відрізняються від 
тих, що продаються в Україні, 

стійкістю аромату». 
Товар, як у нашу, так і зарубіжну тор-
гівельну мережу, надходить з одних і 
тих же заводів-виробників.

Міф №5.
 «Справжню парфумерію мож-
на купити тільки в Duty Free». 
Ще один міф, який не має серйозної 
аргументації! Добре розкручена ме-
режа магазинів безмитної торгівлі 
отримує товар із загального котла.

Міф №6 

«Купувати на аукціоні eBay 
дешевше».

 Тільки якщо ви вмієте це робити 
правильно на цьому ресурсі й знаєте 
у кого. Хочете заощадити – спробуй-
те ризикнути. Не хочете ризикувати – 
купуйте в офіційній точці.

Міф №7 

«Якщо зняті з виробництва 
парфуми ви побачили в магази-

ні — це підробка!»

 Тимчасове зняття тієї чи іншої мар-
ки, а згодом її «воскресіння», переви-

пуск – це все політика «дражніння» 
покупців виробниками, та й виготов-
лення невеликих партій товару не за-
боронено законом.

Міф №8 

«У великих мережевих та ін-
тернет-магазинах продаються 
підробки відомих торговельних 

марок». 

Щодо Інтернету – так, продаються, 
але не у всіх. Імовірність придба-
ти неякісний товар прямо пропо-
рційна репутації магазину. Деякі 
інтернет-магазини мають реальні 
торговельні точки, де цей самий 
товар і представлено. Ті, у яких їх 
немає, найчастіше торгують пові-
трям, маючи лише домовленості 
з іншими реальними магазинами 
про продаж товару з певним дис-
контом. Багато інтернет-магазинів 
працюють на репутацію роками, 
знають усіх своїх постачальників, 
а також, де ті беруть товар, тому 
за якість ручаються.

А про великі мережеві ма-
газини таке можуть стверджу-
вати дилетанти. Ці підприєм-
ства співпрацюють винятково з 
дистриб’юторами, оскільки лише в 
цьому випадку ціна на оригіналь-
ний товар буде найнижчою. Де-
шевше від дистриб’ютора купува-
ти нереально, адже він бере товар 
великими партіями безпосеред-
ньо на заводі-виробнику, отриму-
ючи хорошу знижку. Дистриб’ютор 
забезпечує сертифікацію товару, 
рекламну підтримку, постачає 
тестери, пробники й усі інші атри-
бути, включаючи подарунки для 
покупців. Крім того, він може з 
більшою впевненістю гарантува-
ти наявність необхідних товарних 
запасів, що є неодмінною умовою 
нормальної роботи магазину. Ве-
ликому магазину цікавіше взяти 
товар навіть трохи дорожче, але 
з пакетом послуг щодо його про-
сування. Все одно він закладе ці 
витрати в кінцеву відпускну ціну 
на прилавку.

Щоправда, є нюанс. Ціни, за 
якими виробник відпускає товар 
дистриб’ютору, можуть варіюва-
тися залежно від країни через по-
літику ринку та його обсягів. Вза-
галі на різниці у відпускних цінах 
завжди можна непогано заробити, 
і дехто цим користується.

дати. І в більшості випадків наші дилери купу-
ють вже той товар, який через півроку – пару 
місяців стане непридатним (він обходиться в 
рази дешевше). Ось і виходить, що наші магази-
ни частенько грішать збутом простроченої (або 
майже простроченої) парфумерії під виглядом 
різних розпродажів і знижок. Виробники не вка-
зують дату виробництва у відкритому вигляді, 
замість неї – код, який зручний для виробника, 
але не інформативний для звичайного покупця. 
Самостійно розшифрувати його, тим самим виз-
начивши дату виробництва парфумів, практично 
неможливо, оскільки у кожного виробника своя, 
іноді досить складна система кодування. Дату ви-
робництва, зазначену на коробках з «паху-
чим товаром», можуть знати продавці. 
Але найчастіше ця інформація, 
ясна річ, конфіденційна.

КАЛАМУТНА ВОДА
Якість товару визнача-

ють ноти. Нерідко мож-
на відчути підгорілу ноту 
– це гіркота в оліях, яка 
з’являється тоді, коли товар 
починає псуватися. Стан-
дартний термін зберігання 
парфумерії – три роки, причо-

му він абсолютно не залежить від концентрації 
в продукті ароматичних речовин. Не важливо, 
використовуються парфуми чи стоять запечата-
ними. Всі сучасні флакони оснащені розбризку-
вачем, а він – герметичний. Є й такі бренди, га-
рантована тривалість життя яких становить 4–5 
років. Та при правильному зберіганні парфуми 
можуть «прожити» після кінцевої дати викори-
стання ще до трьох років. Важливо створити всі 
необхідні умови для того, щоб товар не втратив 
своїх властивостей.

Наш парфумерний експерт акцентує ува-
гу на тому, що при зберіганні ароматних 
флаконів необхідно дотримуватися правила: 
світло, спека і холод – ворог парфумів. Так, як 
і молочна продукція, при недотриманні пра-
вил зберігання навіть свіжа парфумерія ча-
сто «прокисає». Зберігати парфумерні рідини 
слід в критих складських приміщеннях при 
температурі від +5 до +25°С. Ніхто, на жаль, не 
перевіряє склади на предмет попадання соняч-
них променів, температурного режиму, 
наявності кондиціонерів. Часто пар-
фуми стають непридатними ще під 
час імпортування. Скажімо, 
якщо машина, не при-
стосована для переве-

зення такої 

продукції, 
простоїть 
в холоднечу 
або спеку на 
кордоні день чи навіть 
півдня.

Ознакою старіння 
парфумів є помутніння 
вмісту і зміна первісного 
запаху та кольору, який зазвичай 
темнішає. Якщо ж на дні флакона утво-
рився осад – це означає, що в парфумах великий 
вміст натуральних олій. У такому випадку якість 
парфумів не змінюється. Але це трапляється вкрай 
рідко. Щодо домашнього зберігання, то в квартирі 

Міфи
Проблема підробок в парфумерії є предметом обговорення не тільки в Інтернеті і, безумовно, має під собою 
серйозне підґрунтя. Однак в більшості випадків аргументи на користь тотальної наявності підробок наводять-
ся людьми, які ніяк не причетні до парфумерного бізнесу. Наш консультант Валентина Новіцька має свою 
думку щодо деяких нюансів у цій галузі.

Вибір аромату схожий на 
вибір коханця. Ви повинні 

провести з ним ніч, аби 
дізнатися, чи сумісні. 

Роже Дов, 

професор-парфумер

Трапляється,  
що парфуми стають 

непридатними ще під час 
імпортування, скажімо, 

якщо не пристосована для 
перевезення такої про-

дукції машина простоїть 
півдня в холоднечу чи 

спеку на кордоні.
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улюблені пахощі не можна залишати на підвіконнях, 
відкритих полицях і поверхнях, куди
дістають сонячні промені. Найкраще зберігати їх 
у шафі, де темно й сухо. А ось ванні кімнати аб-
солютно для цього непридатні – температура не 
постійна, висока вологість. Варто також зазначити, 
що навіть при дотриманні умов зберігання парфуми, 
придбані кілька років тому, мають меншу стійкість і 
насиченість, ніж такі самі, але свіжі.

ВАС НЕ ВПІЗНАЛИ!
Часто люди сприймають як підробку змінену 

виробником рецептуру парфумів, які після цьо-
го пахнуть інакше. Факти такої реформуляції 
непоодинокі, особливо вони мають місце у 
зв’язку з перенесенням виробництва на інший 
завод, зміною політики компанії. Якщо людина 
тривалий час користується одним і тим же аро-
матом, який потім піддається реформуляції, то 
існує велика ймовірність відчути щось незвичне.

Можна також «не впізнати» справжній аромат, 
якщо недосвідчені продавці бризнули парфуми в 
ковпачок, через що з’явилася підгоріла нота. Або, 
наприклад, тестер чи куплений раніше аромат 
були від іншої партії, або тестер стояв на підігрітій 
лампами чи сонячній вітрині, або ящик з флакона-
ми залишили на складі поряд з батареєю. А ще при-
чиною «невпізнання» знайомих парфумів можуть 
бути зміни у стані вашого здоров’я, гормони не в 
порядку, наїлися прянощів тощо. Особливо це слід 
враховувати вагітним жінкам, для багатьох з 
яких парфуми є навіть шкідливими — 
викликають алергічні реакції.

Чимало чоловіків 
зберігають одеколони в 
бардачку свого авто і вва-
жають: якщо вони містять 
спирт, то нічого з ними 
не станеться. А потім 
нарікають на продавців, 
що підсунули поганий 
запах. Та, як уже говорило-
ся, під впливом нестійкого 
температурного режиму букет 
масел парфумів швидко псується.

ЛІМІТ УЦІНКИ
Про продукт часто свідчить його вартість. 

Хороші парфуми не можуть бути дешевими. 
Ціни на елітний товар визначаються за прайсом 
компанії. У кожної марки є ліміт знижки. Тому по-
купця має насторожити те, що в крамничці «дядь-
ка Івана» продається оригінал за набагато нижчою 
ціною, ніж у виробника.

КОПІЇ, ВЕРСІЇ, ІМІТАЦІЇ
Справжні парфуми розкриваються протягом 

дня, а за «дешевше» пахнуть лише під час нане-
сення. У кращому випадку доведеться ними «об-
ливатися», аби хтось їх почув, а в гіршому – ви-
кинути, бо «аромат» часто набуває неприємних 
відтінків і дратує оточуючих. Погано виконаний 
фейк видно неозброєним оком, а хороший – не 

завжди. Копії розпізнати найважче: вони добре 
імітують форму, упаковку, логотип. Фальшивий 
продукт намагаються представити як справжній. 
Як уже зазначалося, процес виготовлення 
парфумів надскладний, вимагає чимало часу. 
Умільці не витрачаються на очищений спирт і 
не чекають, поки аромат з’єднається зі спиртом. 
В результаті підробка нагадує оригінал, але недо-
вго. Різницю можна відчути при розкритті арома-
ту, але людині, яка не користувалася ним раніше, 
буде складно ідентифікувати парфуми. 

Виробники підробок, які хочуть уникнути су-
дових позовів, але й не мають наміру полиша-

ти вигідний бізнес, шукають компроміс. 
Тут місце копії посідає імітація – по 

суті, контрафакт. Новий продукт, 
створений на основі наявного 

оригіналу, часто маркують не 
логотипом відомої марки, 
а схожим на нього, з тро-
хи видозміненою назвою. 
Наприклад, замість Gucci 
– Guchi. У такому випадку 
виробники підробок мають 

можливість апелювати тим, 
що оригінальне ім’я не викори-

стовувалося, при цьому створи-
ти ту зовнішню схожість, яка зму-

сить недосвідчену людину повірити, 
що перед нею оригінал. У створенні варіацій 

на тему найважливіші упаковка, її дизайн і гра-
мотно змінена назва оригіналу. Схожість флако-
на і запаху, як не дивно, не надто важливі. Хоча 
в хороших імітаціях і вони нагадують оригінал. 
Юридично такі парфуми вважаються легальними, 
бо проходять під іншим ім’ям і претендують на 
оригінальність. 

Фальшиві парфуми бувають різної якості. Є 
навіть поняття «імітація на імітацію». Спочатку 
з’являється перша підробка, дизайн якої добре 
відпрацьований, більш-менш пристойний флакон 
і запах. Побачивши це, інша фірма, переставляє ще 
кілька букв, знову трохи змінює дизайн упаковки, 
але, щоб ще знизити ціну, робить менш якісний 
запах і простий флакон. І так до безкінечності – 
безліч копій з примітивним запахом.

Покупець імітацій – категорія не тільки соціальна, а й 
вікова. Молодь купує підробки через невисоку вартість, 
однак, як правило, усвідомлюючи, що це – не справжній 
продукт. Літні люди часто приймають імітацію за 
оригінал. Здебільшого асортимент підроблених 
парфумів відображає смаки саме цих покупців.

В основному підробки виготовляють у Китаї та 
Туреччині. Наша країна, можливо, не виняток. Часто 
доводиться чути, що підробки везуть із ОАЕ. Стосовно 
цієї високорозвиненої країни зауважимо, що рівень 
життя там апріорі не передбачає такого «бізнесу». 
Щодо еміратського «сірого» імпорту – він чи не най-
кращий, бо проходить серйозний контроль якості 
продукції. Є там такі суперлінії, на яких помутніння 
парфумів виявляють навіть через упаковку.

РОЗЛИВАЮ У ФЛАКОНЧИКИ

В Інтернеті можна побачити 
оголошення на кшталт: «Про-

дам парфумерний концен-
трат. Можна розводити 

спиртом. Жіночі та 
чоловічі 

розкішні запахи від відомих брендів! При 
розведенні чистим спиртом отримуємо духи, 
парфумерну або туалетну воду, залежно від 
концентрації». Ціна на всі концентрати однакова.  
Наприклад, 5 мл – 16 грн, 10 мл – 32 грн. 
Недосвідчений покупець і справді подумає, 
що з цього може вийти щось пристойне. 
Оскільки підробленої упакованої парфумерної 
продукції на вітчизняному ринку вистачає, ба-
гатьох підкупає приваблива та відносно дешева 
пропозиція прадбати сертифіковані парфуми на 
розлив. І хоча розливна парфумерія юридично не 
заборонена, її якість залишає бажати кращого.

ПРАВА СПОЖИВАЧА
На жаль, «завдяки» Постанові КМУ від 19 бе-

резня 1994 р. №172 парфумерно-косметичні 
вироби обміну й поверненню не підлягають. Та 
споживач має право принаймні роздивитися і 
понюхати товар. Оцінювати його якість варто на 
місці, щоб у разі чого повернути. При передачі 
товарів в упаковці з целофановою обгорткою 
або фірмовою стрічкою покупцеві мають запро-
понувати перевірити вміст шляхом зняття це-
лофану або фірмової стрічки. Функціонування 
розбризкувача перевіряється продавцем у 
присутності покупця. Хотілося б уточнити, що 
наявність алергії на той чи інший косметичний 
продукт ще не свідчить про те, що це підробка. 
Хоча прострочений товар може приховувати 
«сюрпризи». Є кілька способів максимально 
убезпечити себе.

Отже, купуйте товари тільки в магазинах з 
хорошою репутацією, а не з рук, в підземному 
переході чи на ринку. Не нехтуйте тестерами 
і пробниками. Будьте особливо уважні, коли 
вам пропонують спокусливо занижені ціни на 
фірмовий товар. Казкові акції та чималі зниж-
ки можуть приховувати те, що магазину просто 
необхідно терміново збути товар, бо строк його 
придатності добігає кінця. І не лінуйтеся чи-
тати по літерах назву обраного аромату. А при 
купівлі нового або незнайомого ретельно вив-
чайте упаковку, якість оформлення, вміст, і тоді 
придбаний товар вас не розчарує.

ВИШУКАНІСТЬ ЧИ БУДЕННІСТЬ?
Може скластися хибна думка, що більшість 
парфумерної продукції сумнівної якості та 

завозиться в Україну нелегально. Однак 
реально проблема існує в іншій площині. 
Товар потрапляє в країну переважно у за-
конний спосіб – це факт. А от його якість 
через низьку ефективність вітчизняної 
системи контролю продукції на шляху 
«від виробника до споживача», а також 
лояльні до «продавців» умови ввезення, 

сертифікації, зберігання та реалізації залиша-
ють бажати пересічному українському покупцеві 
значно кращого… 

Підготувала 

Тетяна ФІЛІПЕНКО

Кажуть, у Франції 
жінки витрачають на 

парфуми більше, ніж 
держава на армію. Але 
у них і перемог більше. 

Яніна Іпохорська  

польська художниця, 

журналістка,  

письменниця

Немає жінок, яким 
не подобаються 
духи, є жінки, які 
не знайшли свій 

аромат. У будь-яку 
хвилину мого жит-
тя мене супровод-
жують парфуми... 
Я швидше забуду 
окуляри чи ключ, 
аніж вийду з дому 

без свого аромату.

Катрін Деньов

alter egoalter ego
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у фокусіу фокусі

Якось Фаетон – син бога Сонця – випросив у батька дозвіл 
покататися на сонячній колісниці. Захопившись їздою, він 
так наблизився до Землі, що почалася всесвітня пожежа. 
Вогонь охопив Азію, в Європі висохли річки, а гори розко-
лолися навпіл. Тоді розлючений Юпітер вбив порушника 
блискавкою, і бідний Фаетон упав у річку По. Коли пожежа 
припинилася, його вбита горем мати Климінія та молодша 
сестра перетворилися на плакуче дерево – сосну. Рідина, що 
падала з гілок, тверділа на сонці. Це і був бурштин – «сльо-
зи богів». А через кілька тисяч (чи мільйонів) років на місці 
того плачу постало село Клесів.

лення ювелірних виробів. Однак це 
можна зробити лише нелегаль-

но, тому що бурштин поки 
що має статус коштовно-
го каміння, а це усклад-
нює легальну торгівлю 
цією сировиною. Тож до-

водиться задовольняти 
українським «підземним 

добром» інших. Так, у країнах 
Європи ціна бурштину зростає 
в десятки разів. Відповідно, за 
один кілограм у Європі пла-

тять 500–800 доларів, тоді як в 
Україні – 150–200 гривень.

гектарів землі. А з висоти селище Клесів 
здається величезним кар’єром, схожим 
на марсіанські пейзажі.

Іноді за день тут можна заробити 
до п’яти тисяч доларів. Місячна норма 
видобутку державних підприємств –  
500 кг, а нелегали за той же час від-
правляють 2–3 т «сонячного каменю» за 
кордон. І зробити їм це набагато легше, 
бо не платять вони екологічних зборів, 
не переймаються геологічними дослі-
дженнями, рекультивацією території чи 
навіть орендою земельної ділянки. 

За словами правоохоронців, люди часто 
намагаються незаконно вивезти за межі 
країни необроблений бурштин, однак 
невеликими партіями. Адже добре 
знають, що кримінальна відповідаль-
ність настає при контрабанді бурштину 
на суму близько 300 тис. гривень, тож 
усіляко і використовують цю прогалину 
чинного законодавства. Тобто пере-
возять через кордон такі партії 
мінералу, вартість яких у разі 
їх виявлення передбачає лише 
адміністративне стягнення. 

Найчастіше «сонячне ка-
міння» службовці ДПСУ 

БУРШТИНОВІ 
СЛЬОЗИ

Н а Рівненщині селище Клесів – 
край бурштинової лихоманки. А 
спалахнула вона у 1993 році, коли 

населенню заборонили займатися при-
ватним видобуванням каменю. Більшість 
селян і сьогодні живуть саме за рахунок 
нелегального продажу цієї закам’янілої 
смоли. Так, на місці працюють групи по 
5–6 чоловік, риють землю лопатами або 
мотопомпами, що складаються з двигуна 
й пожежного насоса. За допомогою цього 
приладу під великим напором утворюєть-
ся яма, через яку легший за воду бурш-
тин виштовхується нагору. Цю технологію 
браконьєри за мінералами перейняли у 
своїх польських колег. І вона дозволяє без 
ризику для життя за короткий проміжок 
часу намити чимало коштовних камінців. 
Однак такий видобуток призводить до ни-
щення земельних угідь та лісових масивів, 
що завдає природі регіону непоправної 
шкоди. Ліси Полісся нещадно зранені кот-
лованами та ярами. Як свідчить статис-
тика, в області пошкоджено понад 220 

РЕКОРДНА ПАРТІЯ

знаходять у мішках з вугіллям, паливних 
баках, автомобільних схованках (під під-
локітниками або сидіннями), навіть просто 
на людському тілі, до якого його кріплять 
звичайнісіньким скотчем. Минулого року в 
аеропорту «Бориспіль» громадянка Китаю 
намагалася вивезти 40 кг бурштину, про-
сто поклавши його до власного багажу. І це 
тільки один випадок. Саме так вивозять за 
кордон українські «сльози сосен», де вони 
обертаються на великі гроші. 

Насправді в Україні є чимало фірм, 
які купували б бурштин для виготов-

Бурштин – це скам’яніла смола хвойних 
дерев. Коли горять сосни і йде дощ, 
розпалена рідина стікає у воду, мит-
тєво застигаючи і набуваючи дивних 
форм і властивостей, а потім зникає в 
імлі та піску.

Ще у 1995 році Царськосільський музей 
отримав для відтворення Бурштинової 
кімнати 1,189 т каменю, який конфіс-
кували на Калінінградській митниці у 
контрабандистів протягом двох років.

Влітку минулого року в пункті 
пропуску «Краківець», що на 
українсько-польському кордоні, 
вилучили понад 1,5 т бурштину, 
який виявили серед мішків з 
вугіллям у фурі, що прямувала 
до Чехії. Обсяг контрабанди є ре-
кордним за останні кілька років, 
її вартість складає 1,5 млн до-
ларів. Цих самоцвітів вистачило 
б на чверть відомої бурштинової 
кімнати в Санкт-Петербурзі.

Правові методи 
не дають належ-
ного ефекту. А 
економічних поки 
що просто немає. 
Якби цей бізнес був 
легалізований, то у 
людей з’явилася б 
альтернатива.
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ДИВІДЕНДИ
Бурштиновий бізнес є найкращим 

прикладом того, як Україна втрачає свої 
шанси там, де це, здавалося б, неможли-
во. На «сонячному камінні» великі гроші 
роблять і поляки, і австрійці, і китайці. 
Тільки не українці, звісно, якщо не брати 
до уваги осіб, причетних до нелегальних 
схем видобування і торгівлі на «чорному» 
ринку та контрабанди. 

Наші прикордонники працюють над 
тим, щоб припинити безперервну контра- 
банду українського бурштину за кордон, але 
самотужки вирішити цю глобальну про-
блему вони не можуть. Розв’язати цей 
бізнесово-бандитський ланцюжок зовсім 
не просто. Навіть залучення до бороть-
би представників СБУ, МВС та окремих 
правоохоронців навряд чи вирішить 
проблему. Адже затримується мен-
ша кількість копачів, яким запла-
тити штраф зовсім не складно. Наш 
бурштин, на жаль, продовжує «втіка-
ти» за кордон.

Україні іноді зручніше купувати сиро-
вину в Росії, у Калінінграді, де знаходиться 
90% «сонячного каменю» на планеті (саме 
з цієї причини й не розроблялися за часів 
Радянського Союзу родовища на Поліссі), 
або в тій же Польщі, бо легальне видобу-
вання бурштину у нас не перекриває по-
питу на нього. Це вже схоже на парадокс. 
Теоретично саме Рівне, а не Гданськ могло 
б носити звання світової столиці буршти-
ну і заробляти на цьому цілком конкретні 
дивіденди. Справа за малим – варто лише 
налагодити законодавчу платформу в цій 
сфері та навчитися розпоряджатися своїми 
не безмежними ресурсами патріотично, 
тобто раціонально й цивілізовано! 

Підготувала 

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Половину світового бурштину експор-
тують поляки. Легально перевезти камінь 
до Польщі не складно, адже там він не 
вважається дорогоцінним. Необхідно лише 
сплатити 23% ПДВ від його вартості. А 
вже завдяки чудовим майстрам і старим 
митецьким традиціям польські вироби з 
українського бурштину славляться на весь 
світ, зростаючи в ціні в кільканадцять разів. 
Потім через канал, що з’єднується з Балтій-
ським морем у м. Гданськ, бурштин прямує 
світом з маркою польських митців чи ризь-
ких ювелірів. І ніхто вже не здогадається, 
що цей камінь із зеленуватим переливом 
знайдений в одній із підпільних копалень 
на українському Поліссі. Так, у польському 
Гданську на вулиці Маріацькій можна ку-

пити справжні шедеври. Приміром, шахи 
з бурштину за 30 тис. євро. Такі ціни тут 
нікого не дивують, а ювеліри без проблем 
знаходять покупців навіть на найдорожчі 
вироби із бурштину, зокрема серед туристів 
з Німеччини, Швеції та США.

БУКВА ЗАКОНУ
Згідно з ч. 1 ст. 240 Кримінального ко-

дексу України («Порушення правил охорони 
надр»), нелегальне видобування буршти-
ну не вважається тяжким злочином. Якщо 
його одноразово здійснила одна й та сама 
людина, то вона підлягає штрафу до семи-
сот неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян або карається обмеженням чи 
позбавленням волі на строк до трьох років. 

Широкий діапазон забарвлення – від біло-зелених, 
жовтогарячих до насичено-коньячних відтінків за-
лежить від складу мікроелементів, що містяться в 
самородку. За оцінкою Польської Академії наук, 
український бурштин має унікальний жовто-зелений 
колір з різким зеленкуватим та червонястим відтінка-
ми. Аналогів нашому каменю немає в жодному з ро-
довищ світу. До складу рівненського бурштину, крім 
янтарної кислоти, входить близько 17 мікроелементів 
(Са, Сu, Al, Mg, Fe та ін.), які необхідні для функціо-
нування людського організму. Крім того, бурштин 
екологічно чистий і не містить радіонуклідів.

У стародавні часи з бурштину виготовляли аму-
лети, талісмани, які оберігали людину від злих 
духів і хвороб. Про його лікувальні властивості 
писали в своїх працях Гіппократ (V ст. до н.е.), 
перський вчений Авіценна, флорентійські 
лікарі Середньовіччя. Жодний з природних 
каменів не має такого широкого застосування 
в профілактичних та лікувальних цілях. Бурштин 
цілюще діє на органи дихання, стимулює не-
рвову систему, зміцнює серцеві м’язи, покращує 
функціонування нирок та кишківника, стимулює 
утворення в крові гемоглобіну при анемії. Крім 
того, необроблений, невідшліфований камінь є при-
родним біостимулятором, має антитоксичні, проти-
запальні та антистресові властивості. Бурштин дає своєму 
власнику імпульс творчості, зміцнює фізичні сили, віру в себе, підтримує 
оптимізм і бадьорість, захищає від негативного стороннього впливу.

у 2011 році ухвалила Верховна Рада, але 
потім відправила на доопрацювання через 
розбіжності в процедурі видачі дозволів на 
видобуток. У цьому Законі пропонувалося 
наступне: вилучити бурштин із переліку 
коштовного каміння (що зробить можли-
вою легальну торгівлю ним), відмовитися 
від державної монополії, а також створити 
бурштинову біржу в Рівному, що дозво-
лить підтримувати розвиток різноманітних 
культурних і туристичних проектів, у яких 
«сонячний камінь» є головним мотивом. 
При цьому тісно співпрацювати з Польщею 
та іншими країнами, досвід яких міг би 
бути корисним. Відповідно до внесених 
у 2012 році змін до п/п 14 п. 8 порядку на-
дання спеціальних дозволів на користування 

аукціону. Якщо ж площа ділянки перевищує  
1 га – можна отримати спеціальний дозвіл на 
«геологічне вивчення з дослідно-промисло-
вою розробкою» строком на п’ять років, що 
фактично також дає право здійснювати упро-
довж вказаного терміну видобування бурш-
тину. Однак у такому випадку аукціон має 
відбутися. Винятком з цього правила є тільки 
державні підприємства.

Теоретично  
саме Рівне, 
а не Гданськ 
могло б носити 
звання світової 
столиці буршти-
ну і заробляти 
на цьому цілком 
конкретні 
дивіденди.

Насправді ще під час слідства виникає ці-
лий перелік пом’якшувальних обставин, що 
зводять все до символічного штрафу.

Одним зі шляхів вирішення проблеми 
несанкціонованого видобутку «сонячного 
каміння» може бути прийняття Закону Укра-
їни «Про бурштин». Відповідний документ 

надрами, затвердженого Постановою Кабмі-
ну №307 від 25.01.2012 року, в Україні юри-
дичні та фізичні особи можуть отримувати 
спеціальні дозволи на видобування бурш-
тину не тільки на розвіданих родовищах, 
а й на будь-якій іншій ділянці, площа якої 
не перевищуватиме 1 га. При цьому спе-
ціальний дозвіл видається без проведення 

Кожному зрозуміло, що правові ме-
тоди не дають належного ефекту. А еко-
номічних поки що просто немає. Якби 
цей бізнес був легалізований, то у людей 
з’явилася б альтернатива. І мало хто став 
би «партизанити», а чесно заробляв і дер-
жава отримала б додаткове джерело до-
ходів від сплачених податків.

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
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Політбюро ЦК КПРС була створена 
так звана «афганська трійка», до якої 
увійшли Андропов, Громико й Устинов. 
Міністр оборони Устинов отримав на-

каз в умовах надсекретності підготувати план 
військової операції. Маршали розробили опе-
рацію «Ш», яку мали провести радянські війська 
без залучення військ центральноєвропейських 
держав. Рішення ввести війська в Афганістан 
було прийнято 12 грудня 1979 року на засідан-
ні Політбюро ЦК КПРС і оформлено секретною 

ухвалою ЦК КПРС. Офіційна мета – запобігти за-
грозі іноземного військового втручання.

Військове угруповання, яке офіційна радян-
ська пропаганда називала винятково Обмеже-
ним контингентом радянських військ, фактично 
було втягнуто у громадянську війну в Афганіс-
тані й стало її активним учасником. У конфлікті 
брали участь збройні сили уряду Демократич-
ної Республіки Афганістан (ДРА) – з одного боку, 
та озброєна опозиція (моджахеди, або «душма-
ни») – з іншого. Боротьба велася за повний по-
літичний контроль території Афганістану.

25 грудня 1979 року розпочалося введення 
радянських військ в трьох напрямах: Кушка – 
Шинданд – Кандагар, Термез – Кундуз – Кабул, 
Хорог – Файзабад. До складу радянського кон-
тингенту входили: управління 40-ї армії з час-
тинами забезпечення та обслуговування, чоти-
ри дивізії, п’ять окремих бригад, чотири окремі 
полки, чотири полки бойової авіації, три верто-
літні полки, трубопровідна бригада та бригада 
матеріального забезпечення, деякі інші частини 
та установи. Афганська війна тривала до 15 лю-
того 1989 року, тобто 3340 днів.

Перебування радянських військ в Афганіста-
ні та їх бойова діяльність умовно поділяються 
на чотири етапи: грудень 1979 – лютий 1980 
року – введення в Афганістан, розміщення по 
гарнізонах, організація охорони пунктів дисло-
кації та різних об’єктів; березень 1980 – квітень 
1985 року – ведення активних бойових дій, 
зокрема широкомасштабних, спільно з аф-
ганськими з’єднаннями й частинами, робота з 
реорганізації та зміцнення збройних сил ДРА; 
травень 1985 – грудень 1986 року – пере-
хід від активних бойових дій до підтримання 
афганських військ авіацією, артилерією та са-
перними підрозділами, виведення та відправ-
ка шести радянських полків на Батьківщину; 

січень 1987 – лютий 1989 року – участь у про-
веденні афганським керівництвом політики 
національного примирення, підтримання бо-
йової діяльності афганських військ, підготовка 
та повернення на Батьківщину.

28 липня 1986 року М. Горбачов під час 
перебування у Владивостоку оголосив про рі-
шення радянського керівництва: починаючи з 
15 жовтня і до кінця 1986 року вивести з Афга-
ністану шість полків – один танковий, два мото-
стрілецьких і три зенітних зі штатною технікою 
та озброєнням. Повертатися ці частини мали в 
райони постійної дислокації в СРСР.

14 квітня 1988 року за посередництва ООН 
у Швейцарії міністрами закордонних справ Аф-
ганістану та Пакистану підписані Женевські уго-
ди про політичне врегулювання ситуації в ДРА. 
Радянський Союз зобов’язався вивести свій 

контингент в 9-місячний термін починаючи з 
15 травня; США і Пакистан, зі свого боку, пови-
нні були припинити підтримувати моджахедів. 
Згідно з підписаними угодами до 15 лютого 
1989 року з Афганістану були повністю виве-
дені радянські війська. Виведенням військ 40-ї 
армії керував останній командувач контингенту 
генерал-лейтенант Борис Громов. 

Усього в афганській війні радянська армія 
втратила 14 427 осіб, КДБ – 576, МВС – 28 
загиблими та зниклими безвісти. Поранення 

і контузії отримали більше 53 тис. осіб. Ме-
дична допомога була надана 463 тис. вій-
ськовослужбовців.

За віком втрати склали: до 20 років – 8655 
осіб (у т.ч. – два офіцери), 20–25 років – 3557 
(842 офіцери), 25–30 років – 878 (640 офіце-
рів), 30–40 років – 573 (396 офіцерів), понад 
40 років – 170 (99 офіцерів); за військовими 
званнями: офіцерів – 1979, прапорщиків – 
691, сержантів – 3166, солдатів – 7879, робіт-
ників та службовців – 118 осіб. Точна кількість 
загиблих невідома. Наявні оцінки коливають-
ся від 1 до 2 млн. осіб.

ПРИКОРДОННИКИ
За десять років війни через Афганістан 

пройшло понад 62 тис. прикордонників. Угру-
пованням прикордонних військ проведено 
1113 операцій, з них 340 планових та 773 
позапланових. Під час бойових дій знищено 
бойовиків – 41 216 осіб, у тому числі польо-
вих командирів – 545; захоплено моджа-
хедів – 19 335 осіб. (командирів бойових 
груп і загонів – 279), посібників збройних 
формувань – 3372, афганських призовників і 
дезертирів – 20 401. Знищено і захоплено 
зброї – 20 334 од., боєприпасів – 3023 тис., 
автотранспорту – 742 од. При цьому власні 
втрати радянських прикордонників склали: 
вбитими – 419, санітарні втрати (поране-
ні, контужені і хворі) – 2540 осіб. Жоден 
прикордонник за десять років війни не по-
трапив у полон, жоден не залишився лежати 
на афганській землі. Двадцять дві тисячі за-
хисників кордону нагороджені орденами і 
медалями, семеро удостоєні високого звання 
Героя Радянського Союзу.  

За матеріалами Центрального музею
 Держприкордонслужби України



26 27    1/2014 1/2014

ювілейювілей

а в сфері їхньої діяльності здійснювався по-
шук найбільш оптимальних форм будівництва 
структур і методів охорони державних рубе-
жів. Так, у 1920 р. за охорону кордону відпо-
відали спеціально визначені військові части-
ни, в 1921 – Особливий вiддiл Всеросiйської 
Надзвичайної Комiсiї (ВЧК), у 1922 – зно-
ву польове командування Червоної Армiї, 
у 1923 – Окремий прикордонний корпус 
військ Державного політичного управління.

Найбільш значущою подією того часу мож-
на вважати вiдpодження морської прикор-
донної охорони. Так, у сiчнi 1923 р. була ство-
рена Чорноморська прикордонна флотилiя, 
до якої увiйшли чотири загони прикордон-
них кораблiв, що дислокувалися в Одесi, 
Севастополi та Новоросiйську. Пеpеломним 
в остаточному визначеннi оpганiзацiйної 
стpуктуpи pадянських пpикоpдонних вiйськ 
став 1924 piк, коли наказом Об’єднаного Дер-
жавного політичного управління (ОДПУ) при-
кордонні органи та прикордонні війська були 
об’єднані в єдиний апарат прикордонної охо-
рони ОДПУ (до цього часу військова охорона 
кордону здійснювалася прикордонними за-
гонами, а агентурно-оперативна – частинами 
прикордонної охорони при губвідділах ДПУ).

Створення радянських прикордонних 
структур розпочалося у 1918 р. в 
Росiйській Федеpацiї. Після того, як 

українські визвольні змагання зазнали по-
разки і навесні 1920 р. втретє повертається 
й остаточно утверджується в Україні радян-
ська влада. Згодом, 30 гpудня 1922 p., коли 
УСРР увiйшла до складу СРСР, започаткова-
на в Радянській Росії система охорони кор-
донів пошиpюється i в Укpаїнi.

Часи були складні. Громадянська війна, 
складне економічне становище, нестійка по-
літична влада. Тому наступні кілька років при-
кордонники діяли відповідно до обстановки, 

ЛІТОПИС

ЗАХІДНОМУ ПРИКОРДОННОМУ ОКРУГУ – 90
Органiзацiя охорони кордону України за радянських часів мала свої особливості. Багато що з того 
часу ми успадкували, окремими надбаннями користуємося й донині. Тому знання історії, звичай-
но ж, є актуальним і для сучасних прикордонників.

ЗВИТЯГИ
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Також впроваджується нова структура 
прикордонних вiйськ: округ – загiн – комен-
датура – застава. Наказом ОДПУ оголошено 
Положення про управління прикордонною 
охороною. З лютого 1924 р. в десяти прикор-
донних округах створено 62 прикордонних 
загони, 169 прикордонних комендатур, 971 
застава, 74 КПП, 51 команда зв’язку. Дер-
жавний кордон України беруть пiд охорону 
два прикордонних округи – Український і 
Кримський, вісім прикордонних загонiв, що 
дислокувалися таким чином: 19-й – в Олев-
ську, 20-й – у Славутi, 21-й – в Ямполi, 22-й – 
у Волочиську, 23-й – у Кам’янцi-Подiльському, 
24-й – у Могильовi, 25-й – в Тирасполi, 26-й – 
в Очаковi, а також окремi прикордоннi ко-
мендатури – Євпаторiйська, Севастопольська, 
Ялтинська, Феодосiвська і Керченська. На-
чальником прикордонних вiйськ України був 
призначений М.М. Бистрих (з 25.02.1924 по 
30.06.1931).

У 1924 р. введено в дiю основнi кеpiвнi 
документи: «Положення про охорону кор-
дону СРСР», «Тимчасовий статут служби при-
кордонних вiйськ», у яких чiтко визначалися 
права й обов’язки прикордонної охорони, 
порядок її взаємодiї з частинами Червоної 
Армiї та iншi питання. Головним пiдроздiлом 
охорони кордону стала прикордонна заста-
ва. Встановлювався тип застави – пiхотна 
чи кавалеpiйська; чисельнiсть (з 1927 p.) по 
п’яти категоpiях – вiд 7–10 до 34–44 осіб; 
пpотяжнiсть дiлянок, що охоронялися на 
євpопейському напрямку, – близько 8 км. 
Iншою важливою ланкою в новiй стpуктуpi 
вiйськ стало ствоpення пpикоpдонних 
комендатуp, які займалися зосеpедженням 
iнфоpмацiї та опеpативною pоботою. Заста-
ви i комендатуpи входили до пpикоpдонних 
загонів, у яких для пiдвищення ефективностi 
охорони кордону з сеpпня 1925 p. вводяться 
ще й маневровi групи.

і в’ючних кулеметiв, 300 автомобiлiв. Продо-
вжує вдосконалюватися моpська пpикоpдонна 
охоpона. На Чоpному моpi пpикоpдонну служ-
бу несуть 30 коpаблiв та катеpiв. В основному 
це були стаpi судна з деpев’яним корпусом, 
тому в 1933 p. затвеpджується пpогpама 
будiвництва пpикоpдонних плавзасобів. На 
1938 р. у складі моpських пpикоpдонних час-
тин уже наpаховувалося 384 катеpи та 321 
мотоpна шлюпка. Штатна оpганiзацiя налічу-
вала 13 моpських загонiв, одну пpикоpдонну 
базу, два окpемих дивiзiони катеpiв, 12 
piчкових дивiзiонів катеpiв, 39 беpегових 
моpських комендатуp, 248 варт, які охоpоняли 
близько 33 тис. км водних коpдонiв СРСР.

З сеpедини 20-х pокiв в охоpонi коpдону 
використовується авiацiя. Тодi це були 
авiацiйнi пiдpоздiли Військово-повiтpяних 
сил. Власна авiацiя прикордонних військ ство-
рюється з 1932 р. – усього 17 авiацiйних час-
тин. На озбpоєннi моpських авiазагонiв було 

10–15 лiтакiв МБР-2, сухопутних – 10–15 Р-5 
та 4–5 У-2. До 1939 p. пpикоpдонна авiацiя 
була зведена в чотиpи окpемi авiаескадpильї 
та вiсiм окpемих авiацiйних загонiв.

У 1931 р. з’являються першi контрольно-
слiдовi смуги (КСС). Вважається, що їх по-
явою прикордонники завдячують військо-
вому фельдшеру Городничому, який вперше 
звернув увагу на відбитки взуття порушника 
кордону, що добре проглядалися на свіжо-
зораному в прикордонні полі. Його ідея про 
застосування такого способу для виявлення 
порушників була прийнята і поширена у вій-
ськах. Як наслідок, впродовж 30-х рокiв КСС 
створені майже по всьому кордоні й у 1939 р. 
затверджені законодавчо.

Поряд із вiдpодженням стаpих iнженерно-
технiчних засобiв охорони кордону – актив-
ним будiвництвом спостеpежних веж, що 
значно пiдвищило можливостi пpикоpдонних 
наpядiв, iнтенсивно використовуються 
новi. Так, з 1935 p. pозпочинається вста-
новлення телефонно-сигналiзацiйних лiнiй, 
обладнаних комутаторами, сигналiзацiйно-
загороджувальних систем АСI-1, а з 1938 р. – 
сигнально-загоpо д жувальних пеpешкод. 

Одночасно вдосконалювалося упpавлiння 
пpикоpдонних вiйськ, їх оpганiзацiйно-
штатна стpуктуpа. 10 липня 1934 p. був 
ствоpений Народний комiсаpiат внутpiшнiх 
спpав, i ОДПУ увiйшло до його складу. Для 
управління пpикоpдонною охоpоною в 
HКВС організовуються Головне упpавлiння 
пpикоpдонної i внутpiшньої охоpони 
(ГУПВО), а також Упpавлiння пpикоpдонної 
i внутpiшньої охоpони (УПВО) HКВС кpаїв, 
областей та окpугiв. 2 лютого 1939 p. ГУПВО 
HКВС було подiлено на шість самостiйних 
головних упpавлiнь, одним з яких стало 
Управлiння прикордонних вiйськ НКВС УРСР.

Таким чином, до 1939 p. найбiльш ваго-
мими здобутками становлення пpикоpдонної 
охоpони в СРСР були такі зміни: об’єдналися 
опеpативна та вiйськова дiяльність з охоpони 
деpжавного коpдону; остаточно склалася 
оpганiзацiйна стpуктуpа вiйськ (окpуг – загiн – 
комендатуpа – застава); упеpше почала за-
стосовуватися авiацiя; подальшого pозвитку 
набула моpська пpикоpдонна охоpона, при-
кордонна кінологія, співпраця з мешканцями 
прикордоння; склалася нова система комп-

лектування військ; сформувалася стpуктуpа 
пiдготовки командних кадpiв; значно по-
кращилося озброєння, матеpiально-технiчне 
забезпечення та побут вiйськ; з’явилися нові 
ефективні iнженеpно-технiчні засоби обла-
штування коpдону. 

Однак полiтичний хаpактеp завдань, 
які виконувалися пpикоpдонниками, по-
ставив їх пiд удаp pепpесивного апаpату, 
що значно знизило якiсть опеpативної та 
бойової пiдготовки. Так, за перiод з 1937 
по 1941 рік було репресовано бiльше 
3 тис. кадрового складу, що ослаби-
ло всi структури прикордонних вiйськ, 
адже на початок 1941 р. стаж служби 
на посадi до одного року мали 87% 
начальникiв прикордонних округiв, 53% 
начальникiв прикордонних загонiв, 63% 
комендантiв, 62% начальникiв застав. 

1 вересня 1939 р. розпочалася Друга 
світова війна. Протягом цього та наступ-
ного років СРСР на західному і південно-
західному кордоні здійснив політичні та 
військові акції по захопленню територій 
суміжних держав – Польщі (17–29 ве-
ресня 1939 р.) та Румунії (28–30 червня 
1940 р.). Відповідні часу завдання вико-
нували й прикордонники: перебуваючи 
в оперативному пiдпорядкуваннi коман-
дування РСЧА, забезпечували виконання 
військових операцій, підтримували інф-
раструктуру, охороняли вiд розкрадання 
майно й архiви на суміжних прикор-
донних територіях та у прикордонних 
пiдроздiлах.

За перiод з 
1937 по 1941 
рік репресовано 
бiльше 3 тис. 
кадрового скла-
ду, що ослабило 
всi структури 
прикордонних 
вiйськ, адже на 
початок 1941 р. 
стаж служби на 
посадi до одного 
року мали 87% 
начальникiв 
прикордонних 
округiв, 53% 
начальникiв 
прикордонних 
загонiв, 63% 
комендантiв, 
62% начальникiв 
застав.

З 1924 р. широко впроваджується службове 
собакiвництво. З цього часу інструктор зі служ-
бовим собакою зайняв достойне місце у системі 
сил та засобів прикордонних військ СРСР, а такі 
слідопити, як М. Карацупа (за період служби за-
тримав 467 порушників державного кордону, 
брав участь у 120 збройних сутичках, особисто 
підготував п’ять розшукових собак) та О. Смолін 
(затримав понад 150 порушників), стали леген-
дою прикордонної кінології. 

У квiтні 1925 р. на Всесоюзній нараді 
начальників частин прикордонної охорони 
була започаткована співпраця з населенням 
прикордоння, зокрема, прийнято резолюцію 
про створення «бригад сприяння» з числа 
місцевих мешканців для активної допомоги 
прикордонникам. У грудні 1926 р. вищий 
керiвний орган прикордонних вiйськ – Відділ 
прикордонної охорони й управління військ 
ОДПУ реорганiзовано в Головне управлiння 
прикордонної охорони (ГУПО) та військ 

ОДПУ. А змiни в системi охорони державно-
го кордону врахованi у новому Положеннi 
про охорону державного кордону i новому 
Тимчасовому статутi служби прикордонних 
вiйськ вiд 1927 р.

Навесні 1927 p. оpганiзовуються пеpшi 
КПП у мiсцях вильоту лiтакiв мiжнаpодних 
pейсiв – усього до кiнця pоку нараховувало-
ся 168 КПП. Начальників застав та деякi iншi 
категоpiї командного складу готували 15 шкiл 
пpикоpдонної охоpони, що були вiдкpитi в лю-
тому 1924 р. У 1937 p. школи пpикоpдонної 
охоpони pеоpганiзовано у вiйськовi 
пpикоpдоннi училища, а в 1939 р. – у вiйськовi 
училища Наркомату внутpiшнiх спpав.

Належна увага приділялася технiчному за-
безпеченню та озброєнню прикордонних час-
тин. Так, вже до 1927 p. вони були озбpоєнi но-
вими гвинтiвками, гpанатами, на 70% – новими 
кулеметами. А в 1930–1931 рр. прикордонни-
ки отримали 300 станкових та 1200 ручних 
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Пiсля завеpшення  військових опе-
pацiй прикордоннi вiйська були 
реорганi зовані вiдповiдно до спланова-
ної дислокацiї на нових дiлянках кордону. 
Так, 20 вересня 1939 р. прикордонни-
ки взяли пiд охорону державний кордон 
України вiд селища Кошель на кордоні з 
Бiлоруссю до поселення Козачувка, яке 
розташоване при впадiннi рiчки Збруч у 
Днiстер. На цій ділянці було сформовано 
90-й прикордонний загін (прикз) у Воло-
димир-Волинську, 91-й – в Рава-Руській, 
92-й – у Перемишлі, 93-й – в Лiськах, 
94-й – в Сколе, 95-й – у м. Надвiрна, 
96-й – у Коломиї, 97-й – в Чернiвцях. Чи-
сельний склад військ округу збiльшено на-
половину – до 10 975 осіб.

25 лютого 1940 р. для поліпшен-
ня якостi управління прикордонними 
вiйськами і посилення охорони кордону 
було сформовано Захiдний прикордон-
ний округ з центром у Львові. Йому під-
порядковувалися прикордоннi загони та 
оперативнi вiйська НКВС, якi розташува-
лися на територiї захiдних областей Укра-
їни. А Управлiння прикордонних вiйськ 
Українського округу реорганізовано в 
Управлiння ПВ НКВС України.

28 червня 1940 р. частини Червоної 
Армiї перейшли кордон i відібрали у Румунії 

території Бессаpабiї, Пiвнiчної Буковини i Хо-
тинщини. У кiнцi липня прикордоннi вiйська 
почали освоєння нових ділянок кордону по 
рiчках Дунай i Прут, а 1 вересня в Кишиневi 
було сформовано Управлiння ПВ НВКС Мол-
давської РСР, до якого увiйшли Бельцький, 
Каларашський, Кагульський, Лiпканський та 
Iзмаїльський прикордоннi загони. 

Також було прийнято спецiальну поста-
нову про залишення дев’яти прикордонних 
загонiв на старому кордонi. Планувалося та-
ким чином створити загородження прикор-
донної зони, адже кiлькiсть проривiв через 
кордон зростала. Якщо з вересня 1939 по 
сiчень 1940 р. в Українi мали мiсце 562 ви-
падки прориву, то тiльки за сiчень 1940 р. – 
368. З жовтня 1940 по 10 червня 1941 р. 
зафiксовано 185 порушень кордону лiтаками, 
причому таких грубих, що радянські при-
кордонники часто змушенi були ігнорувати 
суворi директиви центру «Не провокувати...» 
і застосовували зброю. Загалом перед вiйною 
на захiдному кордонi прикордоннi вiйська 
провели 596 боїв з прикордонною охороною 
та польовими вiйськами ворога. 

Мужність охоронців кордону гідно оціню-
валася керівництвом і урядом. За доблесть і 
відвагу, проявлені під час охорони держав-
них рубежів у період з 1939 по 22 червня 
1941 р., 2250 прикордонників нагороджені 
орденами та медалями, тринадцять удостоєні 
звання Героя Радянського Союзу.

На світанку 22 червня 1941 р. нацистська 
Німеччина з союзниками здійснили напад на 
СРСР. Першими прийняли удар воїни прикор-
донних застав. Разом з вiйськами РСЧА воро-
гу пpотистояв особовий склад 47 сухопутних 
та шести моpських пpикоpдонних загонiв, 
дев’яти окpемих пpикоpдонних комендатуp 
та 11 полкiв опеpативних вiйськ HКВС за-
гальною чисельнiстю близько 100 тис. осіб. 
У зведеннях Головного Командування РСЧА 
за 22 чеpвня зберiгся запис: «На світанку 22 

червня 1941 р. регулярні війська німець-
кої армії атакували наші прикордонні 
частини на фронті від Балтики до Чорно-
го моря і протягом першої половини дня 
стримувалися ними».

Командування німецьких військ планувало 
знищити застави протягом перших 30 хвилин 
бою, та прикордонники виявили небачений 
героїзм, покривши себе безсмертною славою. 
Участь прикордонних військ у Великій Віт-
чизняній у період з червня 1941 по травень 
1945 р. – це окрема героїчна повість їхньої 
великої біографії. Участь в оборонних боях 
початкового етапу, бойова охоpона частин 
пеpшого ешелону аpмiй прикриття, охорона 
тилу – виявлення i знищення дивеpсiйно-
pозвiдувальних гpуп ворога, pозвiдувально-
дивеpсiйна дiяльнiсть в тилу i на маpшpутах 
просування ворога, участь у партизанському 

шельф СРСР», за яким прикордонні війська 
отримали завдання на охорону природних 
багатств. З 1971 p. пpикоpдонники беpуть пiд 
охоpону заpубiжнi pадянськi посольства та 
пpедставництва. У 1975 р. ПВ СРСР взяли під 
охорону узбережжя Північного Льодовито-
го океану – в результаті протяжність кордону 
склала більше 60 тис. км. 

Повоєнний час характеризується не лише 
збільшенням кількості завдань, а й швидким 
розвитком прикордонних військ, оснащенням 
новою технікою та озброєнням. Так, у люто-
му 1953 p. до штату лiнiйних пpикоpдонних 
застав були введенi гpупи зв’язку. Навес-
ні 1955 р. надійшов на озброєння перший 
гвинтокрил – МІ-1. Упродовж 1973–1975 рр. 
прикордонники отримали десять видів нової 
техніки, сім типів протитанкових засобів та ін-
шого озброєння, уніфіковані сучасні БМП, БТР, 
міномети, кулемети тощо. Авіація переходила 
на нову техніку – літаки АН-24 та АН-26, гвин-
токрили МІ-8 та МІ-24. У з’єднання сторожових 
кораблів надходили швидкохідні кораблі та ка-
тери, які мали автономність плавання і сучасне 

жавного кордону та економічної зони СРСР, 
у якій розглядалися концептуальні засади, на 
основі яких були оновлені підходи до охорони 
кордону та розбудови прикордонних військ. 
Положення концепції в повному обсязі пла-
нувалося здійснити до 2000 р., однак введена 
в дію вона не була, бо в серпні 1991 р. СРСР 
фактично розпався. 

А 4 листопада 1991 р. на базі Західного 
прикордонного округу ПВ КДБ СРСР незалеж-
на Україна створює свою власну прикордонну 
структуру – Прикордонні війська України. 

Микола КАБАЧИНСЬКИЙ,
доктор історичних наук

За доблесть 
і відвагу, 
проявлені під 
час охорони дер-
жавних рубежів 
у період з 1939 
по 22 червня 
1941 р., 2250 
прикордонників 
нагороджені  
орденами  
та медалями,  
13 – удостоєні 
звання Героя 
Радянського 
Союзу.

та підпільному русі свідчать про їхню жертов-
ність, мужність та професіоналізм. 

Мабуть, не варто в цьому короткому жит-
тєписі вкотре згадувати вже добре знайомі 
нам імена героїв. А щоб назвати всіх по-
іменно, треба створювати багатотомні книги 
пам’яті, адже близько 20 тис. прикордонників 
нагороджені орденами та медалями, майже 
200 удостоєні звання Героя Радянського Со-
юзу. За успішне виконання бойових завдань 
50 прикордонних частин нагороджені орде-
нами, 32 присвоєні почесні найменування.

У 1944 р. Україна була повністю звільнена 
від фашистських загарбників. 8 жовтня ви-
зволено останній населений пункт Львів-
щини – с. Лавочне, 28 жовтня – Закарпаття. 
Відновлений кордон знову взяли під охорону 
прикордонники трьох округів – Українського, 
Прикарпатського і Чорноморського. Основни-
ми завданнями у цей час були: вiдновлення 
коpдону, інфраструктури прикордонних військ, 
боротьба з порушниками, шпигунами і дивер-
сантами. На жаль, упродовж 1944–1953 рр. 
прикордонникам захiдного кордону довелося 

виконувати і не властивi для них функцiї – при-
душення нацiонально-визвольного руху.

У післявоєнні роки удосконалювалося 
управління, структура, озброєння та інфра-
структура прикордонних військ. Так, у зв’язку 
з реформуванням органів державної влади 
упродовж 1946–1957 рр. ПВ підпорядкову-
валися МВС (з 1949 по 1953 р. – МДБ), а з 28 
беpезня 1957 p. – Комітету Державної безпеки 
СРСР. У 1953 p. була пpоведена pеоpганiзацiя 
частини пpикоpдонних окpугiв – в резуль-
таті упpавлiння Закаpпатського окpугу 
було pозфоpмоване. Наслідком чергової 
pеоpганiзацiї стало об’єднання 13 беpезня 
1963 р. опеpативної гpупи ПВ КДБ пpи Раді 
Міністрів УРСР та Мiнської опеpативної гpупи 
в Захiдний пpикоpдонний окpуг.

6 лютого 1968 р. Президія Верховної Ради 
СРСР видала Указ «Про континентальний 

озброєння. Прикордонні застави, маневрові 
групи та інші підрозділи забезпечувалися ав-
томобільною технікою підвищеної прохідності 
та вантажопідйомності. З 1976 р. використову-
ються берегові прожекторні станції. Інтенсивно 
укріплюється кордон за рахунок будівництва 
електросигналізаційних комплексів різно-
го призначення. Із застосуванням у системі 
охорони кордону радіолокаційних станцій 
з’явилися стаціонарні пости технічного та ра-
діолокаційного нагляду.

Важкими для прикордонників були 80-ті 
роки. За piшенням вищого кеpiвництва СРСР 
пiдpоздiли прикордонних військ з сiчня 1980 
до лютого 1989 p. залучалися до збpойної 
«iнтеpнацiональної допомоги» Демокpатичнiй 
Республiцi Афганiстан. У березні 1991 р. була 
прийнята Концепція реформи охорони дер-



– Пані Тетяно, як Ви потрапили до лав прикордонників?
– Та з самого народження! Більшість моєї родини – прикор-

донники: батько, чоловік, сестра, брати чоловіка, племінник… Моє 
дитинство і юність пройшли на заставах та в прикордонних заго-
нах нашої тоді ще великої держави, адже тато служив у прикор-
донних військах. Вірменія, Киргизія, Казахстан, інтернаціональний 
обов’язок в Демократичній Республіці Афганістан… Навіть народи-
лася я в дорозі, коли батьки переїжджали на нову заставу. Призна-
чення в управління Західного прикордонного округу батько отримав 
у 1986 році. Так я стала киянкою і студенткою Київського держав-
ного університету імені Т.Г. Шевченка. У цьому надихаючому на 
творчість мальовничому місті я зустріла свого майбутнього чоловіка, 
тоді ще курсанта-прикордонника. Він, між іншим, уже завершив при-
кордонну службу в званні полковника. У 1996 році мене зарахували 
телефоністом на військову службу до вузла зв’язку «Рикошет». До 
речі, поки там працювала, навчила вишивки ще чотирьох своїх ко-
лег, які вже мають свої роботи і продовжують творити.

– Цікаво, як рукоділля прийшло у Ваше життя? Пам’ятаєте, як по-
чали займатися вишивкою?

– Звичайно, добре це пам’ятаю. Тоді я була, здається, у четвер-
тому класі. Почалося з того, що батьки подарували мені набір для 
вишивання німецького виробництва. Там була канва, нитки, що-
правда, шерстяні й цупкі, величезна голка і малюнок. В результаті 
мала бути невелика скатертинка. Я її вишила, але не з таким вже 
й натхненням. Пізніше, коли мені було років з двадцять, випадко-
во натрапила в журналі «Наука и жизнь» на схему старовинної ви-
шивки, на якій була зображена синя ваза з вишнями. Мене тоді так 
захопив той малюнок! Але схема була такою мікроскопічною, що 
вишивати по ній було просто нереально. Та картина ніби тримала 
мене, не відпускала. Згодом я почала підбирати нитки відповідно 
до кольорів, які там бачила. Минув рік, минув другий, а я постійно 
поверталася до того малюнка. Потім вийшла заміж, народилася 
донька… Було їй вже з півроку, коли мене ніби щось підштовхнуло, 
і я взялася до роботи. Спочатку переносила схему на міліметровий 

папір по одному знаку. Схема вийшла величезна, але мені таки все 
вдалося. Сьогодні ваза з вишнями прикрашає кухню моєї сестри. Так 
вдруге і вже по-справжньому я захопилася вишиванням.

– Мабуть, з матеріалами тоді було складно?
– Так, наприклад, вазу з вишнями я вишивала ще нитками муліне, 

а вони мали властивість лише приблизно відображати кольори 
оригіналу. До того ж канва була крупна, і мені це не дуже подобало-
ся. Знаючи це, чоловік знайшов і придбав в одній із крамниць гарну 
дрібну канву. Я навіть тоді не знала, що такі існують. Після цього виши-
вання ще більше поглинуло мене, і я вже на професійному рівні захо-
пилася цією справою. Згодом в Україні з’явилися різноманітні набори 
для вишивання багатьох виробників, а також французькі нитки, якими 
користуються в усьому світі. 

– Вишивка хрестиком – досить філігранна, тонка робота, 
яка вимагає досконалого володіння технікою. Як Ви вивчали 
всі ці повні, неповні, косі лічильні хрестики?

– У мами збереглася книга з домашнього господарства 
ще з радянських часів. За розділом «Вишивка» я і вчилася 
вишивати. Зараз опановую вишивання гладдю, але поки 
що не дуже добре виходить.. . Гадаю, треба знайти люди-
ну, яка б навчила цьому виду вишивання, як то кажуть – з 
рук в руки.
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Зима — чарівна пора, коли 
в очікуванні новорічних та 
різдвяних свят кожен поринає 
у світ фантастичного. І діти, 
і дорослі вірять у зустріч з 
незвичайним і прекрасним. 
Саме така зустріч відбулася у 
нас напередодні нового року. 
Як художник-мороз творить 
химерні візерунки на вікнах, 
так на полотнах майстрині-
вишивальниці виникають 
химерні чи реалістичні об-
рази. Картини Тетяни Мороїд 
вражають, адже вона творить 
справжні рукотворні дива. 
На її вишиванках оживають 
і квітнуть маки, посміхають-
ся діти і з’являються казкові 
істоти. Вона поринає у світ 
неймовірних відтінків та ві-
зерунків.

Тетяна Василівна 
Мороїд працює у 
профспілці Дер-
жавної прикор-
донної служби 
України. А ще 
зовсім недав-
но вона була 
військовослуж-
бовцем. 

ЗВИЧАЙНЕ  
                      ДИВО



– Яка з картин Вам найдорожча, 
найбільш вдала, на Вашу думку?

– Це маленька дівчинка у чепчику 
з котеням на руках. Вона так схожа на 
мою донечку Анну в дитинстві. Така ж 
мила, усміхнена… Я її вишивала з такою 
любов’ю… Картина досить складна – у 
ній двісті відтінків простих ниток і ще 
сто – з’єднувальних тонів, і налічує вона 
96 тисяч хрестиків. І практично кожний 
вишитий новою ниткою, тому картина 
виглядає як малюнок аквареллю. Ця 
складна дворічна робота найдорожча 
для мене, я нею дуже пишаюся. 

– Розкажіть про своє натхнення. 
Звідки приходить ідея майбутньої 
картини? 

– Я фантазую і переглядаю ба-
гато сайтів та форумів в Інтернеті 
в пошуках цікавих ідей. Нині в 
Україні представлено багато фірм, 
які пропонують розкішні схеми, за якими виходять прекрасні 
картини. Іноді трапляються набори з частковою вишивкою, які 
являють зору об’ємне зображення.

– А можете втілити чиюсь ідею, перенести задум на схему, а потім 
на полотно?

– Перетворити задум на схему дещо складніше. Я вчуся переноси-
ти малюнок у спеціальній комп’ютерній програмі. Одну мені вдалося 
зробити, але маленьку. Це був минулорічний символ року – новорічна 
змійка. Скажу відверто, процес створення схеми мене не дуже 
приваблює, це більше механічна справа, а вишивка – творчість, зану-
рення у світ барв і образів.

– Як справжній художник Ви тво-
рите тільки за натхненням? Чи можете 
вишити й на замовлення?

– На замовлення, звісно, вишиваю, 
але це зазвичай складніше. Хочеш, 
щоб сподобалося замовнику і мо-
рально готуєшся до того, що картину 
від тебе заберуть. Та втішає те, що 
вона даруватиме людям задоволення 
і передаватиме тепло моїх рук і душі. 
Головне для мене, щоб моя нова кар-
тина припала до душі, захопила і по-
глинула. Коли малюнок подобається, 
я можу, як справжній прикордонник, 
працювати і вдень, і вночі (сміється). 

– Пані Тетяно, як Ви добираєте 
матеріали для роботи?

– Кожна робота починається з до-
бирання ниток відповідних кольорів. 
Зараз вишиваю нитками муліне 
фірми DMC. Вони бавовняні, що осо-

бливо важливо, бо не вигорають на сонці і після прання не змінюють 
колір, стійкі до відбілювання. У мене був навіть випадок, коли дити-
на випадково пролила рідину на вишивку. Я дуже засмутилась, бо 
більша половина картини вже була вишита. Та після прання жодних 
слідів не залишилось. Я навіть перевіряла ці нитки, зануривши у хло-
ристий розчин. Колір залишався незмінним.

– Ваші картини переважно сюжетні. Коти, що сплять, один з 
улюблених мотивів?

– Так, у мене ціла серія сплячих котів! Кіт, який спить серед книг, 
прикрашає робочий кабінет мого чоловіка. В офісі профспілки 
Держприкордонслужби – картина, де кіт спить на гілці дерева. 

Мені якось сказали, що в домі не варто мати зображення котів, 
бо домовик буде невдоволений і чинитиме різні неприємності. 
Та я спокійна, бо на моїх картинах всі коти сплять, тож небезпеки 
жодної. Ці картини дуже яскраві, тут безліч дрібних деталей – всі 
вони вишиті за схемами американської фірми Dimensions. Однак 
іноді я бачу доцільність у покращенні кольорової гами і вношу 
творчі зміни. Так, на одній з картин замість американського прапо-
ра я вирішила вишити український.

– А які ще мотиви Вам до вподоби?
– Люблю вишивати квіти, натюрморти, тварин, портрети. У мене 

є вишитий вовк, кілька картин пташок-кардиналів. А ось пейзажі 
вишиваю менше, хоча два є. Крім того, я створила власну серію 
жіночих косметичок – на льняному полотні вишиті картинки в стилі 
примітивізму. Було бажання вишити ікону. Навіть вибрала схему, 
підібрала нитки, канву розмітила. Та щось мене зупинило… Згодом, 
поспілкувавшись з вишивальницями, зрозуміла, що до цього треба 
серйозно готуватися, а саме: поститися, причащатися, отримати бла-
гословення. Гадаю, що я ще не готова до 
такої праці.

– У Ваших роботах майже відсутні 
національні орнаменти. Чому так?

– Мені дуже подобаються роботи з 
національними візерунками, але я лише 
один раз вишила для себе святковий 
рушничок з орнаментом до Великодня. 
Зазвичай вишиваю те, що мене більше 
захоплює, надихає і вабить своєю 
неповторністю. Однак у планах є вишити 
дочці весільний рушник.

– Ви з тих майстрів, які за унікальність і 
неповторність?

– Так, я волію створювати оригінальні, 
ексклюзивні речі. Лише один раз на ве-
лике прохання я зробила картину повтор-
но, і лише тому, що вона була не дуже 
складна.

– Ваші роботи можна побачити на ви-
ставках, ярмарках?

– Мої роботи були представлені широкому загалу двічі, зокрема 
навесні – в Адміністрації Держприкордонслужби. Це тому, що більшість 
з них я дарую рідним, друзям, колегам. Ось і зараз у моєї подруги 
невдовзі ювілей, і я готую для неї подарунок. 

– Кажуть, існує енергетичний зв’язок між майстринею та її витвором?
– Я цього не відчуваю, але, можливо, у цьому є сенс. Якось стало-

ся так, що мене попросили вишити картину «Букет троянд з ліліями». 
Під час роботи над картиною замовник змінив свої наміри і забажав 
іншого. Робота над відмовленою картиною йшла дуже важко, і коли я 
принесла її з багетної майстерні і, як завжди, поставила перед роди-
ною, чоловік і дочка сказали, що картина «холодна». Можливо, тому, 
що від неї відмовилися…

– Пані Тетяно, як у кожного майстра у Вас, мабуть, є своя творча мрія?
– Звичайно, хочу вишити щось грандіозне і незвичайне. Та кон-

кретно мета ще не сформувалася. Але творчі плани завжди попере-
ду. У мене багато друзів, і я підбираю, що їм вишиватиму. У цьому 

є сенс життя: так я зможу й надалі 
зустрічатися зі своїми картинами і не 
втрачати з ними зв’язок. 

– Що відчуваєте, коли закінчуєте 
роботу – сум чи радість?

– Полегшення і задоволення, що 
врешті роботу завершено. Особливо, 
коли залишаються останні штрихи. Я 
з таким нетерпінням і трепетом ро-
блю останні хрестики! А відчуття по-
вного щастя настає, коли демонструю 
вже оформлену в багетній майстерні 
картину своїм самим дорогим людям 
– чоловіку й доньці. Вишивання для 
мене – велика насолода, сам про-
цес створює особливий гармонійний 
настрій у родині. Мій чоловік любить, 
коли я сиджу поряд і вишиваю. Панує 
така доброзичлива атмосфера, яка 
дарує гармонію душі й серця. 

Спілкувалася Леся МЕДВЕДЕНКО,  
фото Дмитра СЛИВНОГО

Вишивання – один із найдавніших видів мистецтва. Його 
виникнення пов’язане з першим стібком, зробленим пер-
вісною людиною камінною голкою, коли вона скріплювала 
шкуру забитого мамонта. Дія, спочатку призначена тіль-
ки для пошиття одягу, поступово набула декоративного 
застосування. У Давній Греції мистецтво вишивання вва-
жалося дарунком богині Мінерви – покровительки реме-
сел та мистецтв. Та насправді воно прийшло в Грецію зі 
Сходу. За часів походів Олександра Македонського греки 
вперше побачили золоті вишивки на одязі персів, а також 
тонкі індійські на тканинах.
Найдавніші вишивки, що збереглися до наших днів, да-
туються вченими VI–V ст. до н.е. Створені вони були на 
території Давнього Китаю. Основою послужили шовкові 
тканини. Малюнок виконувався волоссям, шовком-сирцем, 
срібними та золотими нитками. 
Про вишивку на білих сорочках українців є згадки у тво-
рах візантійських письменників ХІ–ХІІ ст. Відомі малюн-
ки на мініатюрах і фресках в Україні тієї ж доби. В ХІ ст. 
на Русі з’явилася перша вишивальна школа, організована 
сестрою Володимира Мономаха – Ганкою, де дівчата вчи-
лися гаптувати золотом і сріблом. 

Хрест, в будь-якому зображенні, є сильним обе-
регом. Кожний хрестик у вишивці наповнює тка-
нину позитивною енергією і силою. Тому вишивку 
хрестиком на одязі робили у місцях стикання тіла 
людини із зовнішнім світом, тобто на комірці, ру-
кавах, подолі. Стібки зліва направо вважаються 
жіночими, справа наліво – чоловічими. При цьо-
му чоловічі повинні обов’язково закривати жіночі, 
що символізує міцність сімейних відносин. Вважа-
ється, що під час вишивання треба думати лише 
про хороше, адже всі плани, про які мріє виши-
вальниця, неодмінно здійсняться.

***
Одна з найдавніших сюжетних вишивок зберігається 
у краєзнавчому музеї Баварії. Це візантійська робота, 
знайдена на могилі єпископа Бамберзького Гумберта, 
який помер 1062 року. На ній зображений імператор 
Костянтин верхи на білому коні та дві жінки, які під-
носять йому військовий шолом і лавровий вінок. Одна 
з них символізує Захід, інша – Схід.

ІЗ ДОВІДКИ «КОРДОНУ»:

Головне для мене, щоб моя нова картина 
припала до душі, захопила і поглинула. Коли 
малюнок подобається, я можу, як справжній 
прикордонник, працювати і вдень, і вночі. 
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…Слов’яни набагато менше прославилися у іноземних 
істориків, які за звичку слідкували громи битв і мало по-
важали тиху велич народів… Пізніше, коли слов’яни, збу-
джувані прикладом гунів, аварів і булгар, почали криваві 
війни на Дунаї з греками, а на Ельбі з німцями, то й іно-
земні історики стали все більше говорити про них.

Шафарик

ГАРПУН
Гарпун – спис, вістря якого являє собою загострений 

стрижень з одним або двома рядами зазубнів. Зви-
чайно практикувалася вільна насадка, щоб держак 
легко відокремлювався від гарпуна при попаданні в 
ціль. Прив’язана до гарпуна мотузка не давала твари-
ні чи рибині зникнути. Два однакових гарпуни могли 
прив’язувати до держака і використовувати як ость. 
Ость, остень, спіса – риболовецьке знаряддя, схоже на 
вила із зазубреними ріжками для утримання великої 
риби, також застосовувалося як зброя.

ЛУК І САГАЙДАК
Лук – ручна зброя для метання стріл, що використо-

вувалася як на війні, так і на полюванні. Традиційною є 
думка щодо появи лука та стріл у мезоліті. Це пов’язано 
з переходом первісних колективів від загонно-облав-
ного до індивідуального мисливства. З появою лука 
пов’язаний найвищий рівень розвитку обробки кременя 
– заготівля наконечників для стріл. А найдавніші кістяні 
наконечники, знайдені археологами у печері Ішталлош-
ко в Угорщині, свідчать, що лук і стріли були винайдені 
40 тис. років тому. Кам’яні наконечники з’явилися на 
20 тис. років пізніше. Розрізняють простий і складний 
(набірний) луки. У скіфів лук був невід’ємною частиною 
озброєння; більш поширеним вважався набірний.

Лук виготовляли з дерева та рогу. Вже у Х ст. на Русі 
вони були досить складними. Вся дуга лука називалася 
вибиттю, а середня його частина, яка мала намотку, – ру-
кояттю. Довгі, пружні, вигнуті половини – роги або плечі. 
Ріг складався з двох і більше дерев’яних планок, а іноді ще 
й з рогових пластин. Планки та пластини щільно підганя-
ли і склеювали. Рогові плас-
тини приклеювали з плаского 
боку плеча. Іноді замість них 
використовували виварений 
берест. Для пружності спинку 
лука ще обклеювали жилами, 
які додатково кріпилися біля 
рукояті та на кінцях. Для цьо-
го застосовували дуже міцний 
риб’ячий клей. На кінцях рогів 
знаходилися верхні та нижні 
накладки. Через нижні прохо-
дила тятива, яку виготовляли 
із жил або волокон рослинного 
походження. 

Лук у поході пильно до-
глядали – з нього знімали 
тятиву і берегли від вологи. 
Загальна його довжина ся-
гала двох і більше метрів. 
Оскільки лук відноситься до 
найдавнішої зброї, то припи-
сати його авторство якомусь 
одному народові неможливо. 
Він мав багато різновидів, 
але вже до Х ст. набув опти-
мальних форм і розмірів. 
Безумовно, у цьому процесі 

брали участь всі народи Європи та Азії. Залежно від кон-
кретних умов використання лук міг відрізнятися за роз-
міром, трохи за конфігурацією, але принципових змін не 
відбувалося. У такому вигляді він проіснував у кочових 
народів до ХVІІІ, в Україні – до ХVІІ ст.

У слов’янських народів лук відомий з глибокої дав-
нини, і користувалися ним як у бою, так і на полюванні. 
Дерев’яний лук, стягнутий тятивою з жил або кінського 
волосу, не дійшов до наших днів. Більше свідчень збере-
глося про лук, яким користувалися воїни у ХV–ХVІІ ст. 
Матеріалом для його виготовлення слугували ріг, варе-
ні сухожилки великих тварин і дерево твердих порід. Ці 
заготовки склеювали клеєм з риб’ячої луски і клали під 
прес. Потім зібраний лук, щоб краще зберігався, обклею-
вали берестом, тонкою шкірою або пергаментом і покри-
вали лаком.

Дальність стрільби з лука сягала 200–300 кроків, при 
стрільбі з коня збільшувалася на 50–60 кроків.

Повна назва лучного спорядження – сагайдак, або ще 
саадак, горит. Це два футляри: для лука – налуч, луб’є; для 
стріл – тул, втул, колчан. Налуч з луком носили з лівого 
боку на пасі, іноді разом з підсайдашним ножем, а тул 
зі стрілами – з правого. Це спорядження розміщувалося 
або на шабельному, або на спеціальному пасі. Іноді ком-
поненти сагайдака чіпляли до сідла. Сагайдак зі стріла-
ми носили також за плечима. Під час розкопок Меліто-
польського кургану під керівництвом професора Олексія 
Тереножкіна був знайдений золотий горит, який нині  
вважається одним із найвизначніших експонатів Музею 
історичних коштовностей України.

Сагайдак мав дерев’яну основу, обтягнуту шкірою. 
Його компоненти виготовляли також зі шкіри, а заможні 
воїни ще й обтягували оксамитом та іншими дорогими 
тканинами, прикрашали вишивкою, золотом, металеви-
ми прикрасами. У поході для збереження від вологи са-
гайдак зі стрілами накривали тохтуєм, що зав’язувався 
знизу. Тохтуй теж міг бути коштовно прикрашеним.

ПІКА
Метальна колюча зброя з каменю, кістки чи металу. 

Вона довша за вістря списа. Іноді піку називають дро-
тиком. Пізніше, з початком широкого використання у 
бойових діях вершників, пікою стали називати довгий 
спис, що складався з металевого наконечника і довго-
го – до 3 м – держака.

ПОРОКИ
«Поставив Батий пороки навпроти міських укрі-

плень біля воріт Лядських (ворота у Києві, знаходилися 
в районі нинішньої площі Незалежності), бо тут підхо-
дили (близько до міста) яри» (Іпатіївський літопис).

Пороки, осадні пристрої, балісти, метавки – важ-
кі механічні пращі з противагами, які метали ка-
мені до 40 кг. Найбільша рушійна сила досягалася 
при дистанції рівній пострілу з лука – 100–150 м. 
Пострілами з пороків каменями руйнували стіни 
укріплень, фортечні мури. Найбільшої ефективності 

пороки досягали, якщо їх розміщували як сучасну 
артилерію – батарейно.

В Іпатіївському літописі йдеться про осаду Києва ха-
ном Батиєм у 1240 році.

ПРАЩА
Метальна зброя, що складалася із торбинки з двома 

приєднаними до неї ременями. Розкрутивши пращу і 
відпустивши один з ременів, кидальник посилав ка-
мінь з великою швидкістю, а за наявності навичок – і з 
великою точністю.

РОГАТИНА
Холодна зброя у вигляді ножа – пера, насадженого на 

довгий дерев’яний держак, якою користувалися піші вій-
ська у середні віки. Цей важкий спис з довгою – до 60 см і 
широкою – 5–6,5 см лавроволистою кінцівкою (пером), вага 
якого сягала 700–1000 г, використовувався також як мис-
ливська зброя.

На масивному держалні рогатини (рогатиці) іноді роби-
ли упори («сучки») для більш зручного та надійного три-
мання зброї. У деяких видів рогатин нижче леза були одне, 
а частіше два поперечних ріжка (шила) у вигляді серпа –
широкий двосічний ніж на держалні. Іноді рогатини біля 
втулки кінцівки мали невеликий упор у вигляді перехрес-
тя. Його призначення дослідники трактують або як гак для 
стягання ворожих кіннотників із сідла, або як перешкоду 
пораненому звіру посунути по держалну і з останніх сил 
дістати мисливця зубами чи кігтями.

Можливо, рогатина була мисливською зброєю, яку за-
стосовували в умовах війни, оскільки вона не потребувала 
переробляння. 

Продовження у наступному номері.

Олексій КОНОНЕНКО, художник Віктор КОНОНЕНКО

МЕТАЛЬНА, 
КОЛЮЧА  

ЗБРОЯ
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Ніхто не витримував 
погляду Вія, чи то людина, 

чи звір – падали замертво.
Вивели чорти Вія до людей, але очі 

йому не відкривали, і сказав Вій:
– Люди! Від сьогодні будете кожної ночі відси-

лати Диву дівчину. А він перекидатиме їх водя-
ницями та русалками, щоб служили йому, хоро-
води водили, звеселяли його. Тоді ми, можливо, 
звіра пригонимо і рибу відпустимо, жито витоп-
тувати не будемо. А як ні – погибель вам буде!

Сказав так і зник під землею.
Заплакали матері, похилили сиві голови батьки. 

Юнаки за мечі було схопилися – та куди ж проти 
Дива і його слуг: тут вони є, а тут зникли – невидимі.

Зібрався вранці люд біля кузні, мовчать усі, думу 
одну на всіх гірку думають. Вийшов з кузні коваль 
молодий, важкезний молот в руках, немов пір’їнку пе-
рекинув. Не впізнав земляків – сумні, заплакані, зго-
рьовані. Аж Олеся йому повідала, що за лихо сталося.

Подумав коваль і сказав:
– Треба звернутися до світлих богів. Вони нам до-

поможуть… Чекайте на мене. Тієї хвилі, коли Хорс 
підбере останні сонячні промені, я повернусь.

Пішов коваль на високу гору, покликав сонячних 
богів.

Почув його стрімкий Стрибог – бог сонячного ві-
тру, підхопив на крила.

– Чому кличеш богів, чоловіче?
Розповів коваль про лихо.
– Тільки великий Сварог, наш Прабог, допоможе 

тобі! – сказав Стрибог і поніс Кузьму-Дем’яна висо-
ко в небеса. 

Найвище жив родоначальник світлих богів суво-
рий Сварог – всевидющий мудрий бог небесного 
вогню. До сходу Сонця роздмухував він міх своєї 
небесної кузні, запалював вугілля від перших соняч-
них променів і кував золото.

Прямісінько на поріг небесної кузні приніс мо-
лодого коваля Стрибог. Несміло зайшов Кузьма-
Дем’ян. Вислухав його Сварог і сказав:

– Бери молот і ставай поруч. Допоможу…
Мовчки трудилися пліч-о-пліч ковалі небесний і 

земний. І викували золотий плуг.
Легко, мов пір’їну, скинув Сварог золотий плуг 

на землю. Упав він біля гори, в печерах якої осе-
лився Див.

Вдарив наостанок Сварог молотом по накувальні, 
висік іскру. Відлетіла та іскра небесного вогню і по-
трапила у самісіньке серце Кузьмі-Дем’яну.

– Будеш родоначальником ковальського роду на 
Землі, діти твої будуть ковалями, і онуки, і правнуки, 
– мовив Сварог. – А Дива запряжи та виори землю 
біля ріки. Як запрягти – сам подумай. Зробиш це – 
народ звільниш від лиха… І Олеся твоєю буде…

Вже й не почув останніх слів молодий коваль, 
бо, граючись, підхопив його Стрибог і відніс на 
грішну Землю.

Усі люди 
зібралися навкруг 
золотого плуга – розглядали, 
дивувалися, очей відвести не могли. Аж 
побачили коваля, згадали про лихо, повернулися 
до нього з німим запитанням в очах.

– Ідіть по домівках, – кинув їм Кузьма-Дем’ян.
Як розходилися, притримав Олесю за руку:
– А ти, дівчино, стань на березі ріки, щоби Див 

тебе міг побачити. Вже ось-ось Хорс закриє не-
бесне око і… хай допоможе нам великий Сварог!

Останні промені небесного світила ковзнули по 
прекрасному виду Олесі… Запала ніч.

Володар темряви не змусив себе довго чекати. 
Вилетів з гірських печер крилатим змієм, наба-
чив жертву і вже було намірився до неї. Аж блис-
нув йому в очі золотий плуг.

– Що це? – рикнув Див-Змій.
– Плуг, – спокійно вийшов перед Змієм Кузьма-

Дем’ян.
– Навіщо він тут?
– Важкий дуже… Ніхто не може його зрушити… І 

ти не зможеш…
– Я?! Як смієш так говорити?! Дивись!
І Див запрягся в плуг. Підняв тоді Кузьма-Дем’ян 

свій молот ковальський і вдарив Дива межи плечі.
– Тягни, владико темряви, цього плуга. Та не сі-

пайся! Викуваний він батьком Сварогом і мною для 
тебе на небесному вогні!

Заскрипів зубами Див, сіпнувся, крилами чорни-
ми тіпнув – та не вирвався! Підняв свого молота ко-
валь і попер плуга печерний змій.

З кожною борозною все більше заглиблювався 
плуг у сиру землю. А на ранок не було видко вже ні 
погонича, ні страшного Змія. Як заспівали перші 
півні, ударив востаннє Кузьма-Дем’ян Дива моло-
том і провалився той глибоко в підземелля. З тих 
пір не виходить на світ божий – коваля боїться. А 
слуги його перелякалися, розбіглися, причаїлися, 
теж не показуються, ходять невидимими, інколи 
буває й шкодять, але вже не так.

А Кузьма-Дем’ян з Олесею побралися. Жили 
довго, добра та щастя наживали. Люди називали 
Кузьму-Дем’яна божим ковалем. Іскра з серця 
його запалювала серця його дітей, онуків і прав-
нуків. І були вони вправними ковалями.

Шанували ковалі бога Сварога за те, що допо-
міг їхньому пращуру оволодіти ремеслом. Вважа-
ли його своїм опікуном хлібороби, бо він їм пер-
шого плуга з неба скинув, а на зразок того плуга 
вони робили й інші.

Вклонялися низько Сварогові закохані, бо до-
поміг Кузьмі та Олесі, викувавши для них най-
перші шлюбні каблучки.

А яруги та кручі – від плуга, якого пер Див-
Змій – досі є з обох боків Дніпра-ріки. І назива-
ють їх люди Змієвими валами. 

Олексій КОНОНЕНКО, художник Яна КЕРНЕР-ВЕРНЕР

давні часи жив на 
Землі молодий ко-
валь Кузьма-Дем’ян. 
І був він сильним, пра-
целюбним та завзятим. З 
ранку до ночі сидів у своїй 
кузні, пізнав усі премудрості 
ковальської справи. Була йому 
радість від роботи і людям користь.

Хлібороби збруєю його тіши-
лись, воїни поспішали до нього 
за мечами гострими, жінки 
прикрасам та начинню до-
машньому дивувалися.

Гарний був коваль, не 
одна дівчина на нього за-
дивлялася. Та беріг моло-
дий майстер глибоко в серці 
кохання до блакитноокої Олесі, 
яка жила зі старенькими батьками на 
березі широкої ріки.

Щасливо жили люди в тому краї. Колосилися ви-
сокі жита, у лісах було звіра, у ріках – риби. Труди-
лися люди, оберігали свої землі від підступних чу-
жинців. Обличчя у земляків Кузьми-Дем’яна були 
відкритими, очі привітними.

Аж якось уночі спустився з гори величезний Див. 
А був той Див володарем ночі, божеством темря-
ви. Не любили його денні небесні боги за те, що 
не з’являвся він вдень, а разом зі своїми слугами 
та прислужниками – водяниками, лісовиками, по-
льовиками, гайовиками, луговиками, болотяника-
ми та іншими непевними істотами виходив твори-
ти свої справи у темряві ночі.

Тому й поспішав юний вранішній бог Хорс від-

БОЖИЙ 
КОВАЛЬ

чинити небесну 
шибу й випусти-
ти перші сонячні 
промені на Зем-

лю, щоб прогнати 
Дива.

Отож зійшов Див 
з гори і послав своїх 
слуг довідатись, що 

то за чудовий край на 
березі широкої ріки. 

Розбіглися меткі 
слуги по всіх 

усюдах, в 
кожну хатину 
зазирнули. А 

як повернулися, 
оповіли Диву, що 

край той багатий, що жи-
вуть там люди весело і 
щасливо. Розсердився 
Див. З криком перших 

півнів – вісників грізно-
го денного бога Перуна 

– заховався він у глибокій 
темній печері, цілісінький 

день думав, як його зробити 
досаду щасливим та веселим людям. І 

придумав.
Наказав Див лісовикам і гайовикам всіх звірів 

у дрімучі хащі загнати, водяникам і болотяникам 
– всю рибу в підземних погребах зачинити, а по-
льовикам та луговикам – всі посіви витолочити. 
Так вони й зробили.

Важко стало жити людям на березі широкої ріки.
Зрадів Див. Та вирішив ще більше досадити лю-

дям. І послав одного разу вночі до людей свого най-
головнішого слугу – Вія. Вій жив глибоко під землею, 
рідко виходив на поверхню, лише тоді, коли кликали 
його непевні сили на підмогу. Довжелезні вії – до по-
яса – закривали його смертоносні очі. Поряд нього 
завжди були два чорти, які вилами піднімали вії. 
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ми гибнущих вместе с ними немцев, 
итальянцев, французов, американцев, 
англичан, ирландцев, шотландцев, 
новозеландцев, индусов… Солдаты 
из множества стран, присягнув сво-
им, бесконечно далёким от Африки 
странам и народам, под страхом от-
ветственности перед уставами и ко-
мандирами, с боевыми песнями и 
знамёнами убивали друг друга во имя 
своих, бесконечно далёких от Север-
ной Африки народов, во имя мора-
ли, о которой и вспоминать-то было 
аморально на сией многострадальной 
земле. Лишь орлы, познавшие семь 
Законов Храма, понимали неведомую 
людям истину, кружась над полями 
сражений. Птицы знали, как далеко от 
горячих, политых кровью песков на-
ходятся несколько властелинов, жи-
вущих в своих дворцах, обманываю-
щих свои народы и прикрывающихся 
лживой моралью и лукавством зако-
нов, вожделеющих лишь об одном – 
как можно дольше сохранить возле 
себя ненасытного, вечно голодного, 
кровожадного, обжорливого зверя по 
имени Власть. 
Каждый из погибавших или выжив-
ших солдат пытался найти связь меж-
ду понятиями долга, чести, законно-
сти, справедливости на этой абсурдной 
и бесчестной войне. Но никто из ино-
странцев не в силах был признаться 
ни другим, ни себе в истине – ни одно 

Дмитро АКІМОВ,  
далі буде

Некогда в землях, где царствовали слоны 
и львы, появились первые поселения лю-
дей. Через сотни лет царица Дидона ос-
новала город Карфаген, вокруг которого 
разрослась могущественнейшая среди-
земноморская держава. Вместе с госу-
дарственностью сформировались законы 
общества и общественная мораль. С тех 
пор людям свойственно стало путать эти 
понятия, порой подменяя закон моралью 
и наоборот. Ни мораль, ни закон никогда 
не служили обществу. Оба понятия всег-
да являлись инструментами власти.
Карфаген хотел править Средиземномо-
рьем. Но однажды троянец Эней погубил 
царицу Дидону, а потомки Энея через 
столетия погубили Карфаген.
С тех пор на Североафриканском побе-
режье возводили свои крепости немало 
властелинов, не бравших во внимание 
законы, мораль и обычаи здешних наро-
дов, и уж тем более изначальных хозяев 
Африки – слонов и львов. 
В девятнадцатом веке под французски-
ми знамёнами тысячи революционеров 
и разбойников стеклись со всех стран 
Европы, чтобы штыками и картечью 
навязать африканским народам новые 
законы и новую мораль, угодные фран-
цузской короне. Иностранный легион 
Франции нёс горе, смерть, голод и раз-
руху в каждый дом, в котором люди счи-

тали, что имеют право на свои законы, 
свою мораль и обычаи.
А через сто лет в землях Северной Аф-
рики, более-менее поделенных между 
Италией, Англией, Францией и Испани-
ей, появились новые экспедиционные 
итальянские войска, которые, влекомые 
императорскими амбициями, Бенито 
Муссолини направил на войну за но-
вый перераздел. И вновь бывшие земли 
Карфагена содрогнулись под поступью 
римских солдат. Следом пришли немцы. 
Это была война властелинов нескольких 
сверхдержав и их сателлитов. Мораль 
и обычаи местных народов в расчёт не 
брались, а собственных законов у северо-
африканских народов захватчиками не 
предполагалось. Смуглые, малограмот-
ные люди гибли под пулями и снаряда-

ТАЙНА  
ВЛАСТИ 
Продолжение, начало в №8, 2013 г. 

из иностранных знамён не привело в Се-
верную Африку солдат-освободителей за 
весь девятнадцатый и двадцатый века.
Понимать и давать объективные оценки 
свершившимся событиям можно, лишь 
перелистывая историю отживших и рух-
нувших государственных систем, ибо 
пока сии системы были жизнеспособны, 
каждая из них опиралась на собственный 
закон и собственную мораль. На опорах 
сиих восседала Власть.
Десятки тысяч победителей и побеждён-
ных вернулись с той войны, одни – в ста-

тусе воинов-освободителей, другие – как 
военнопленные. Десятки тысяч людей, 
похоронив своих и чужих мертвецов, не 
были осуждены за убийства, ибо все они, 
убивая, выполняли некий «воинский 
долг», а значит, оставались в защитном 
«правовом поле». Да, все совершённые 
убийства той войны ещё несколько де-
сятилетий находились под защитой на-
думанного «правового поля», а когда 
«правовое поле» рухнуло вместе с от-
жившими государственными систе-
мами, винить за убийства было некого 
и некому.
Отдельную категорию убийц составляли 
командиры. Они отправляли людей на 
смерть. Это были генералы и офицеры, 
которые убеждали себя и подчинённых в 
святости строк воинского устава, присяги 

перед далёкой родиной. Многие коман-
диры понимали, что, умирая, их солдаты 
в североафриканских песках никак не 
защищают свою родину, свой дом, свою 
семью. Приказ, отправляющий людей 
на смерть, тоже был убийством, но весь 

этот аморальный кошмар помещался в 
«правовое поле», над которым неизмен-
но возвышалась Власть. Вернувшимся 
с войны ветеранам, спустя годы, стало 
очевидно, что большинство офицеров и 
абсолютно все генералы кровавого про-
тивостояния виновны в тысячах смертей. 
Сверженные государственные системы 
побеждённых стран сразу были призна-
ны преступными, и потому многие не-
мецкие и итальянские генералы и офи-
церы в большей или меньшей степени 
понесли наказание за службу под при-
сягой своим государствам. Что касается 
победителей, то 9 мая 1943 года весь мир 
узнал об освобождении Северной Афри-
ки от итальянских и немецких захватчи-
ков. Радиостанции десятков стран, по-
здравляя победителей, упускали из виду 

Ни мораль, ни закон никогда  
не служили обществу. Оба понятия 
всегда являлись инструментами власти.

то, что истинные народы Африки осво-
бождены не были, мировые имперские 
системы лишь в очередной раз перерас-
пределяли власть.
И вот что ещё очень важно – для мил-
лионов людей, в разной степени при-
частных к североафриканской войне, 
два с половиной года боёв, а потом (чего 
никто поначалу не учитывал) вся после-
дующая жизнь – все эти долгие-долгие 
годы принесли пожизненное бремя 
страданий, сомнений в своей правоте, 
самобичеваний за содеянное, попы-
ток убедить себя и других в необхо-
димости совершённых поступков, 
а также бесконечное количество 
часов, проведённых в молитвах 
раскаяния. Но…
Но история человечества 
фиксирует содеянное, фак-
тически совершённые по-
ступки, а не эмоции по-
вергнутых в смятение 
человеческих душ! 
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Ц е не голлівудський фільм жахів з мультяшними спецефектами, а 
коронний номер української дресирувальниці хижих тварин Юлії 
Козирєвої, який вона виконує практично щодня на арені цирку.

Дресура хижих тварин належить до найбільш екстремальних, якщо 
не найнебезпечніших професій у світі. Таємницями приборкання своїх 
норовливих вихованців Юлія охоче поділилася з читачами журна-
лу «Кордон» напередодні жіночого свята. Ми зустрілися з родиною 
дресирувальників Юлією та Миколою Козирєвими у перерві між гастро-
лями, – клопотів у них було більш ніж достатньо. Адже переїзд – це кілька 
фур з тваринами і реквізитом. Попереду – нове місто, зустрічі з глядача-
ми, які вже полюбили цей атракціон. Розмова почалася з простого запи-
тання. Ми поцікавилися, що їй, як жінці, не подобається у її професії. Вона 
лукаво усміхнулася, зітхнула і поскаржилася: 

– Не можна робити манікюр! Нігті постійно ламаються, під них забива-
ються шерсть, бруд, шматочки м’яса. Це мене засмучує… Як будь-яка жінка 
я б хотіла мати доглянуті руки з красивими нігтями. Знаєте, якби років 
п’ятнадцять тому мені сказали, що я стану дресирувальницею, сприйняла б це 
як дику фантазію. Мої батьки не мають жодного відношення до мистецтва. Я – 
потомствена козачка. Батько – козачий отаман, жив у станиці, що під Красно-
даром. Дитинство моє пройшло в Адигейській Республіці. Навчалася в ліцеї, 
де отримала цілком мирну професію – продавець широкого профілю. Втім, 
жодного дня не працювала за спеціальністю – не моє це. У своєму рідному 
Краснодарі влаштувалася на роботу. І ось одного разу сиджу в кафе за чаш-
кою кави, розгадую кросворди. Тут підходить до мене симпатичний такий 
хлопець і каже, що він чемпіон світу з розгадування кросвордів. Пригадую, 
перша моя реакція – приємне здивування: бач, який вигадник! Так природно, 
невимушено знайомиться з дівчиною… Потім ми довго розмовляли – він ви-
явився цікавим співрозмовником. Почали зустрічатися. 

Чемпіон з Миколи вийшов ніякий, а от чоловіком виявився хорошим. 
До цирку потрапив після служби в прикордонних військах і на час знай-
омства зі мною працював асистентом в атракціоні всесвітньо відомих 
дресирувальників Людмили та Володимира Шевченків. За часів Радянсько-
го Союзу Шевченкам аплодували глядачі тридцяти країн світу, в яких вони 
гастролювали. Ми тоді й подумати не могли, що через кілька років станемо 
наступниками знаменитої пари.

– А з чого для вас починалася дресура?
– Насправді будь-яка дресура починається із совка й віника, а ще з любові 

до тварин. Спочатку працювали асистентами, доглядали за своїми підопічними. 
Виходжували і виховували маленьких звіряток. Робота важка, багато чого до-
велося пережити… Постійні гастролі, кочове життя… І з тваринами в товар-
ному складі їздити доводилося. У вагоні щілини, а на вулиці – мінус тридцять. 
«Буржуйку» топиш, щоб зігрітися, та й для звірів потрібна певна температура, 
щоб, не дай боже, не захворіли. І при цьому я –на сьомому місяці вагітності! 
Зараз вже так не їздимо, звичайно, а тоді – смішно згадувати! – з чоловіком уд-
вох мій чималенький уже живіт руками підтримували, бо наш останній вагон  
так бовтало, як на кораблі. 

Одного чудового дня Шеф (так серед циркових шанобливо називали Во-
лодимира Дмитровича Шевченка) питає мене: «А в клітку зайдеш?» «Зайду, 
– відповідаю, не довго думаючи. – Звичайно, зайду! Не побоюсь!» І таки за-
йшла… Правда, там був Володимир Дмитрович. І треба ж такому статися, в 
цю мить раптом згасло світло! Темрява непроглядна, тиша моторошна… Шеф, 
звичайно, швидко виправив ситуацію своїм гучним голосом і не дуже цензур-
ною лексикою, але мені здалося, що минула ціла вічність. Коли спалахнуло 
світло, він ходив колами по клітці і кликав: «Юлю, ти де?» А я до нього ззаду 
«приклеїлася»: куди він повертається – туди і я. Подивився на мене, засміявся. 
«Ну що, – каже, – злякалася?» «А ви як думаєте?» – відповідаю. Він реготав до 
сліз. Я тоді ще подумала, що світло вимкнули спеціально. Хоча такі витівки 
навіть Шеф собі не дозволяв: все-таки хижаки в клітці.

НЕ БОЇТЬСЯ ТІЛЬКИ ДУРЕНЬ
Мене часто запитують: «Як ви не боїтеся?..» Та я на вулиці до чужого со-

баки не підійду! Бо це чужа тварина, не знаєш, що у неї на думці. Не боїться 
тільки дурень. Адже інстинкт хижака не витравиш нічим. Ці тварини повинні 
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вбивати, щоб їсти, тому вони потенційно небезпечні. Отож страх завж-
ди присутній, але він дає про себе знати, коли ти вже вийшла з клітки і 
починаєш прокручувати в голові небезпечну ситуацію, яку тільки-но до-
велося пережити, думаєш, чим усе могло обернутися. Ось тоді, в спокійній 
обстановці, і стає по-справжньому страшно.

– Трапляються ж випадки, коли хижаки нападають на дресиру-
вальника…

– Украй рідко. Як правило, реальна небезпека виникає, коли вони 
з’ясовують стосунки між собою. Треба їх розборонити, ось тоді може 
дістатися й людям. Хто вліз у бійку, той і отримує. Шеф любив повторю-
вати, що увійти до клітки може кожний, а от вийти з неї... Працювати 
з хижаками завжди небезпечно. Яким би геніальним не був дресиру-
вальник, він не може винищити в звірові природні інстинкти. Навіть 
якщо виховує тварину, як-то кажуть, з дитинства. Ми партнери, але 
в жодному разі не друзі, тому чудово розуміємо одне одного. Якщо 
відчують найменшу невпевненість у дресирувальнику, карають суворо. 
У відносинах з тваринами головне не страх, а взаємна повага. Ну і, 
звичайно ж, визнання звірами того, що ти господиня. Озброївшись дю-

ралевою палицею, не впораєшся з кішкою вагою 300–350 кілограмів. 
Позитивний результат досягається умінням і знаннями.

Дресирувальник – екстремальна професія. А чим екстремали 
відрізняються від усіх інших людей? Це не обов’язково найздоровіші та 
найсильніші, просто вони швидше прораховують ту чи іншу ситуацію і 
вчасно приймають правильне рішення.

– А якщо дресирувальник не встигне прийняти правильного рішення?
– Тоді може поплатитися життям. Це реальність, з якою треба рахувати-

ся. Тому такою важливою є психологічна стійкість. Шеф завжди казав: «Щоб 
працювати з хижаками, потрібен кураж». Це такий стан, коли ти спочатку 
дієш, а потім думаєш. Важливо вміти працювати на рівні інстинктів... Голов-
не – не втратити кураж, інакше в клітку вдруге не зайдеш. Якщо потрапив 
під кішку, а потім прибрав її з номера – вважай, що кар’єра дресирувальни-
ка закінчена. Треба вміти опанувати себе і знову вийти до глядача, навіть 
якщо від болю втрачаєш свідомість. Бо крім тебе цього ніхто не зробить.

– Як довго ви йшли до самостійної кар’єри?
– Більше десяти років ми готувалися до свого номера. Наставники 

не відпускали нас у самостійне плавання, певно тому, що краще, ніж 
будь-хто інший, розуміли ризики, пов’язані з цією професією. На цьому 
шляху був атракціон, де ми працювали удвох з Людмилою Олексіївною: 
дві жінки з групою хижаків, чоловіки стояли за кліткою і нервово сте-
жили за нашим виступом. До речі, тому, хто стоїть на страховці, завжди 
важче, психологічно, звичайно.

Дуже мені подобалося працювати з Людмилою Олексіївною! Ми все-
таки жінки, одна одну доповнювали. Спочатку думала: як я буду працювати 
з народною артисткою? Хто вона – і хто я? Скута була до краю, боялася 
розкритися, бо розуміла, що на тлі такої особистості виглядаю дівчиськом. 
Якось після прем’єри вона питає: «А що це ти така скута?.. Я так і думала, що 
боятимешся. Я тебе дуже прошу – будь такою, яка ти є, ти повинна розкри-
тися, інакше – для чого все це?..»

Ось так із нас, як з поліна, робили артистів. Я вважаю Шевченків на-
шими хрещеними батьками, які дали нам путівку в циркове життя. Володи-
мир Дмитрович був не просто дресирувальником, який передав нам свою 
справу. Він ще вчив спілкуватися з людьми, розкривав перед нами людські 
цінності, циркові традиції. Зараз я розумію, цирк – не професія, це спосіб 
життя, ремесло, яким треба жити й дихати.

Наші вчителі сказали у світовій дресурі принципово нове слово. Вони 
не просто демонстрували трюки, як не робили інші дресирувальники, 

КОМЕНТАР
Людмила Шевченко, генеральний директор і ху-
дожній керівник Національного цирку України, 
народна артистка УРСР і СРСР:
– В історії цирку чимало імен жінок-дресируваль-
ниць. Всім відомі імена Ірини Бугримової, Маргари-
ти Назарової. Нині виступає з білими ведмедями, 
найлютішими хижаками на планеті, Юлія Дени-
сенко, потомствена циркова артистка Маріца 
Запашна – з пантерами і леопардами, Тетяна Ша-
батько – з ведмедями. Прикладів чимало.
Коли ти одна в клітці, треба уважно стежити за 
тваринами, бути сильною, бути агресивною, як 
звір, щоб вони тебе боялися. Не в буквальному сенсі 
кусати, а внутрішньо – вони розуміють внутрішній 
стан людини. Це дуже важко, тисне на психіку. Чес-
но кажучи, не жіночий це стан… 

а створювали цілий спектакль, в якому хижаки були повноправними ар-
тистами, розігрували цілі сценки взаємин між людьми і тваринами. А ще 
привнесли в атракціон елементи акробатики і повітряної гімнастики. Ми 
намагаємося йти цим шляхом. Просто ми інші й не прагнемо відтворити 
те, що робили на манежі наші наставники. Це неможливо, та й навіщо! Ми 
намагаємося знайти свій шлях.

Зараз у нас 14 артистів-хижаків – леви і тигри, причому різностатеві. 
На арені працюють одночасно вісім, що, звичайно ж, особливо 
подобається глядачам. Крім того, у нас ще є атракціон з екзотичними 
звірами. У «штаті» екзотики – дикобрази, скунси, песці, лисиці, лами, 
перуанські і камерунські кози, пекарі, висловухі в’єтнамські свинки, 
щури, нутрії. Здається, нікого не забула… Чим більше в атракціоні тва-
рин – тим краще, діти від цього просто в захваті! 

– Нині поширюється рух так званих «зелених», які проти виступу тварин 
у цирку...

– Тварини – наші діти, наш інтернат, в якому вони отримують і повноцінну 
інтелектуальну діяльність, і збалансоване харчування, і медичний догляд на 
найвищому професійному рівні. Гуманні методи дресирування, розроблені 
сторіччя тому, дозволяють досягати дивовижних результатів у дресурі. 

В Європі дії «зелених» активістів призвели до того, що тисячі тварин, які 
утримувалися в цирках, господарі змушені були приспати, простіше кажучи, 
знищити, щоб заспокоїти борців за їхні права. Кому від цього стало краще? 
Хотілося б, щоб люди думали, що вони роблять і до чого їхні дії призведуть.

Наші тварини працюють до пенсії, постарівши, йдуть на спокій в зо-
опарк. Б’ють рекорди довголіття. Навіть ті, які проявили агресію, завдали 
людині травм, залишаються в атракціоні. Звір не винен. Скажу більше – я 
вже не уявляю життя без своїх підопічних, без їхньої енергетики, пози-
тивних емоцій, які вони мені дарують.

***
Не жіноча це справа… Ці слова часто доводиться чути від сильної по-

ловини людства. Хоча на сьогодні стереотип цей відчутно підупав. Жінки 
давно довели, що здатні і в палаючу хату, і коня зупинити… Та що там коня 
– тигра змусити ходити на задніх лапах. Тому виникає законна підозра, що 
міф про жіночі слабкості – не що інше, як жіноча військова хитрість, за до-
помогою якої вони правлять світом. 

Сергій КОТЕЛЬНИКОВ, 
фото автора
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БАГАТСТВО МУЗЕЮ
Ідея створення масштабного Музею народної 

архітектури та побуту належить державному і 
політичному діячеві, вченому-історику, академіку 
НАН України, Герою України та почесному гро-
мадянину міста Києва Петру Тимофійовичу 
Троньку. Вже у 1969 році починають формува-
тися майбутні пам’ятки музею. Цілих сім років 
тривала експедиційно-пошукова робота по всій 
території України та створення архітектурних і 
мистецько-побутових експозицій. Результати цієї 
титанічної роботи перевершили всі сподівання – 
на території сучасного Пирогова було встановле-
но 275 експонатів народного будівництва ХVI–ХХ 
століть! При цьому всі вони відтворені з докумен-
тальною достовірністю й згруповані відповідно до 
географічних районів та традиційних планувань 
поселень у кожному з районів. Багато з них були 
перевезені до Пирогова у своєму первісному 
вигляді. Вражає побутова експозиція – фон-
ди музею налічують 70 тис. побутових речей, 
знарядь праці та творів мистецтва. Найкращі з 
них використані для внутрішнього оздоблення 
архітектурних пам’яток. Окрім того, в музеї пред-
ставлено колекції меблів, чоловічого й жіночого 
традиційного одягу та музичних інструментів. 

ДЕРЕВО ЖИТТЯ
Більшість експонатів музею – будівлі, виконані 

у стилі традиційної української дерев’яної 

архітектури. Адже дерево на теренах України здав-
на було найбільш доступним та зручним для об-
роблення матеріалом у будівництві. З нього виго-
товляли і все домашнє начиння. Примітно, що хати 
будували за зразком уже побудованих. Відома 
українська хата – це «постійний будинок», у якому 
жили цілий рік, а тимчасові споруди призначалися 
для сезонного проживання – їх називали колиба-
ми або куренями. Інтер’єр сільського подвір’я до-
повнювали господарські будівлі – погріб, комора, 
стайня, хлів, колодязь-журавель, клуня. Всередині 
хати – одна кімната, яку розділяли на декілька 
частин, їх називали сінами. Дерево для стін клали 
зрубом, брусом чи плахом. Найбільше цінувалася 
липа – вважалося, що така хата найбільш надійна. 
Дахи вкривали соломою, очеретом, дощечками. 

Прикладом дерев’яного архітектурного народного 
мистецтва є громадські споруди – церква, школа, 
управа, корчма. На особливу увагу заслуговують 
млини та вітряки – справжні шедеври інженерної 
думки наших пращурів. 

ВСЯ УКРАЇНА – В ОДНОМУ СЕЛІ
Вся експозиція Музею народної архітектури 

та побуту поділена на такі відділи: «Середня 

Наддніпрянщина», «Полтавщина і Слобожанщина», 
«Полісся», «Південна Україна», «Українські Карпати», 
«Вітряки», «Поле ярмарки», «Сучасне село». Кожний 
відділ включає в себе експонати, які найяскравіше 
окреслюють характер побуту та напрям архітектури 
й мистецтва окремих регіонів. Звісно, кожен з них 
має свої, незвичні для інших риси. 

Так, для полтавських хат характерним є ба-
гатий декор, сіни складаються з трьох відділів. 
Поліські мали видовжену форму й різноманітні 
за конфігурацією дахи. На Поділлі набули поши-
рення каркасна та глиносолом’яна техніки. Жит-
ло складалося з двох відділів. Для Українських 
Карпат характерна розмаїтість техніки будування 

житла. Особливості гуцульської хати – високий 
стрімкий дах та мистецьке оздоблення. Цікаво, що 
мешканці гірської місцевості не білили хати, за-
лишаючи натуральний «дерев’яний» колір стін. На 
півдні переважала техніка будівництва з каменю 
та глини.

Експозиція «Вітряки» – яскрава колекція 
традиційних українських сільськогосподарських 
дерев’яних будівель. В оздобленні вітряків вра-

ховано все до найменших деталей. Можливо, 
саме завдяки такому активному використанню 
млинової техніки Україна зажила слави «житниці 
Європи». Експозиція «Сучасне село» представляє 
будівлі 60–70-х років ХХ століття. 

NB
Музей має добре налагоджене транспортне 

сполучення з містом. Біля входу – місця для пар-
кування. Пирогово працює щодня без вихідних з 
10:00 до 17:00. На його території – багато зруч-
них місць для відпочинку, харчових зон. Бажаючі 
можуть покататися на конях та пообідати в 
традиційному українському шинку. 

Побував Сергій КОТЕЛЬНИКОВ, 
фото автора
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спадщинаспадщина

У ХVII столітті на місці сучасного Музею архі-
тектури та побуту України з’явилося доволі ко-
лоритне поселення. Той, хто хоч раз побуває в 
Пирогово, зрозуміє, чому саме цю місцевість 
обрали для того, щоб показати багатство укра-
їнської культури.

ПИРОГОВО 
ДИВИТИСЯ Й НАСОЛОДЖУВАТИСЯ

ПОДАТКОВЕ СЕЛО
Одна з вірогідних версій походження наз-

ви Пирогова – це «пирогова подать», податок, 
що мусили сплачувати селяни за княжих часів. 
А взагалі ця місцевість, за оцінками археологів, 
вперше була заселена ще в епоху бронзи. Пер-
ша згадка в писемних джерелах датується 1627 
роком. Територія поселення тоді знаходилася у 
володіннях Києво-Печерської лаври. Можливо, 
вона була подарована монастирю. 1957 року Київ 
«проковтнув» село, яке віднесли до Голосіївського 
району. А вже у 1976 році тут з’явився музей під 
відкритим небом.
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– Ваша «Дівчина-весна» нагадує українські веснянки, це 
пісня-свято, яку співають разом з Вами цілі концертні 
зали і майдани…
– Дійсно, це своєрідний гімн весняній порі, молодості, жит-
тю, дівочій красі й любові. Ще в дитинстві я захоплювалася 
такими піснями, а тепер намагаюся передати любов до пісні 
своїй донечці, змалечку показувала їй, що в житті треба ба-
гато вчитися.

– Враховуючи те, що у Вас три вищі освіти, вчилися Ви 
дійсно чимало...
– Так, спершу навчалася у Тернополі в Академії народного 
господарства за спеціальністю «ревізія та контроль», тому 
фраза «до нас приїхали ревізори» звучить на концертах до-
сить часто. Однак, отримавши пропозицію від Ансамблю 
пісні і танцю МВС України, довго не вагалася. В липні 1998 
року переїхала до Києва і стала солісткою ансамблю, а вже 
за півроку вступила на строкову службу, згодом отримала 
погони прапорщика. Пізніше, з метою професійного зро-
стання, вступила до Академії МВС, а закінчила службу в 
званні майора. Звісно, я не той військовий, який стоїть на 
варті, охороняючи мир і спокій. Свої зірочки на погонах я 
отримала за службу на сцені – за те, що піднімала бойовий 
дух, надихала на успіх, дарувала енергію і красу пісні тим, 
хто охороняє рубежі нашої держави і дбає про спокій зви-
чайних громадян кожного дня.

– Роки Вашої служби – це чималий період життя… Чим 
він запам’ятався Вам?
– Це серйозна школа, приємні спогади, цікаве, насичене 
життя. Я горіла роботою, любила те, чим займалася, і по-
важала колектив, у якому працювала. Іноді доводилося да-
вати по дев’ять концертів в день, виступати у віддалених 
гарнізонах, де про звукову апаратуру й не чули. До того 
ж служба вимагала неухильно дотримуватися військової 
дисципліни. Мені тоді допомогли стійкий характер і 
неймовірна жага перемоги. Сьогодні я вже не прагну мати 
таку кількість виступів, проте рада, що цей період був у 
моєму житті. Я багато чому навчилась у плані творчості, зо-
крема, безпомилково розподіляти власний час, попри все 
зосереджуватися на виступі, адже в залі – люди, любов яких 
не можна зрадити.
 
– Як же Вам вдавалося бути сильною при такому на-
пруженому графіку?
– Бути сильною скрізь – моя настанова. І в повсякденному 
житті, коли вирішую якісь побутові справи, і на сцені, і на 
службі я не дозволяю собі дати слабинку. Окрім того, у мене 

є з кого брати приклад – моєю кращою подругою є перша 
жінка-генерал в Україні Тетяна Подашевська, ми разом слу-
жили. Також багато чому мене навчив Йосип Кобзон, з яким 
я записала пісню «Последняя любовь», відзняла кліп і га-
стролювала Україною. Ні за яких обставин не розкисати – це 
мій девіз! І при цьому залишатися людяним, чесним, жити 
повним життям… Адже воно прекрасне в усіх його проявах!

– На Вашу думку, служба не є перешкодою для творчої 
особистості?
– Служба в ансамблі – добра основа для тих, хто розпочинає 
кар’єру. Не всі ж зважаться піти на «Х-Фактор». Військовий 
ансамбль – то гаряча кузня. Там нелегко, але приємно й 
цікаво водночас, там розумієш, що можеш реалізувати 
себе. Адже є база для репетицій, концерти, досвідчені на-
ставники. Якщо людина впевнена у собі, то військовий 
ансамбль – саме те місце, де і підтримають і допоможуть.
 
– Вам довелося доторкнутись до жахіть війни. Це було 
під час поїздки з великою концертною програмою в 
Косово…

– Пані Наталю, Ваша творчість нерозривно пов’язана з 
українською народною піснею. Звідки така любов?
– Повагу до народної музики привили мені батьки. Родина у нас 
співуча. З дитинства я чула українську народну пісню, вона була 
невіддільною від нашого життя. Співали на сімейних святкуван-
нях, під час застілля з сусідами, друзями, та й просто, щоб вили-
ти сум чи радість, коли душа того прагнула… Окрім того, мамин 
брат був музикантом, він допомагав мені робити перші кроки в 
музиці. Я не хотіла бути схожою на когось, щось вдавати з себе, 
я боролася за те, аби вирізнитися чимось хорошим, поділитися 
тим кращим, що мала в собі. Тоді я ще не знала, що оберу шлях 
професійної співачки, але щиро захоплювалася мелодикою 
традиційної української музики.

наш гість

Свої зірочки на погонах я отри-
мала за службу на сцені – за 
те, що піднімала бойовий дух, 
надихала на успіх, дарувала 
енергію і красу пісні тим, хто 
охороняє рубежі нашої держа-
ви і дбає про спокій звичайних 
громадян кожного дня.

наш гість

«ДІВЧИНА-ВЕСНА»
Коли співає

Українська пісня – частина духовного життя народу, яка не залишає його ні в радості, 
ні в горі. З піснею не тільки відзначаються свята, а й піднімаються в бій та славлять 
свої перемоги. Саме таку українську пісню, гарячу, як полум’я, дарує своїм шануваль-
никам Наталія Бучинська. Ця виконавиця з чарівним голосом та дивовижною енерге-
тикою сяє на музичному небосхилі України яскравою зіркою. Як щиро, з яким теплом 
і ніжністю вона співає для людей, і співає від душі… В кожному її виступі – почуття 
гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її 
сьогодення та майбуття. Хіти Наталі Бучинської, що звучать у кожному домі, на родин-
них і державних святах, стали справді народними і полюбилися всім.



Під час зйомок кліпу «Моя Україна» 
моїм головним аксесуаром був військо-
вий капелюшок. Я взяла собі за мету по-
казати форму так, щоб навіть людина, 
яка не служить в армії, хотіла її одягнути. 
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наш гість

ву, не коритися несправедливості й вірити у щасливе 
майбутнє своєї держави.

– Не таємниця, що в Україні існує проблема нестачі 
якісних україномовних текстів. У цьому сенсі пісня 
«Перемога» – справжня знахідка!
– З цією піснею, написаною Юрієм Рибчинським і Ніколо, 
мені дуже пощастило. Не так багато віршів до пісень на тему 
Великої Вітчизняної війни написано українською мовою. Я 
знаю, цей твір люблять і цінують ветерани. Пам’ятаю, як од-
ного разу після концерту до мене підійшов один з них, обняв 
і сказав, що щасливий, бо дожив до того часу, коли нарешті 
пісня про Перемогу написана і виконана українською. Це 
дійсно висока похвала! Також я рада тим дзвінкам і листам 
зі словами подяки, які отримую за свої пісні.

– Наталю, Ви багато подорожуєте, чи траплялися цікаві 
випадки на кордоні?
– Як громадянка України, я дотримуюся її законів. І мені 
приємно, коли в аеропорту «Бориспіль» прикордонники 
посміхаються, перевіряючи мої документи. У відповідь та-
кож хочеться посміхнутися. Ввічливі, підтягнуті вартові 
кордону завжди привертають увагу. Уявляю, як вам нелегко 
бути привітними серед виру людських емоцій. Звичайно, на 
кордоні трапляються і цікаві, і прикрі ситуації. Пригадую, 
як в Ізраїлі проходила перевірку на авіабезпеку. Її проводи-
ла красива, але така похмура дівчина у формі. Я більше го-
дини витратила на перевірку речей. Прикро… Порадила їм 
змінити правила перетинання кордону, зокрема, рекомен-
дувати пасажирам прибувати до аеропорту за п’ять – шість 
годин до вильоту, а ще попереджати жінок, щоб не упакову-
вали так старанно речі, адже їх все одно розпакують. І по-
ставити кавовий апарат для зручності пасажирів. 
Ще один випадок трапився в Росії. Я віруюча людина і ношу 
з собою хрестик, іконку та маленький пакетик зі свяченим 

хлібом, маком і сіллю. Звісно, крихти в ньому висохли, і все 
змішалося. І от в Москві мене затримав митник: «Проходите, 
гражданка, у нас к вам есть вопросы…» Викликав понятих… Я 
ж мовчу, думаю, ну що ж, пограємо у виставу. Він продовжує: 
«Все, что в сумке, – Ваше, никто ничего не передавал?» 
Відповідаю, що все моє. Митник пропонує: «Давайте посмо-
трим!..» А там є на що подивитись, адже моя сумка – то мало-
габаритна квартира, там можна знайти все. Він дістає 
той маленький пакетик і каже: «Вот что нас больше 
всего интересует – порошок». Я кажу: «Знаєте, га-
даю, якщо вдихнути макові зерна, то мінімум буде 
боляче…» Митник дуже здивувався, а потім довго 
вибачався. Але я розумію, це його робота. І те-
пер не завжди беру з собою свій оберіг… 

– І на завершення, Наталю, що б Ви 
побажали нашим читачам?
– Дорогі прикордонники, бажаю 
здоров’я, успіхів у вашій нелегкій 
службі, впевнено йдіть до висот, на які ви 
заслуговуєте. І обов’язково робіть це з піснею. 
Будьте багаті, щасливі й кохані!  

Спілкувалася Мар’яна МАРКОВИЧ 

армії, хотіла її одягнути. І таки досягла свого! Як мені потім 
розповідали, після виходу кліпу дівчата в Академії почали 
одягати капелюшки. Хоча правильно підібрати головний убір 
не так просто. Я, наприклад, довго шукала саме той, з пра-
вильно загнутими полями, і приміряла їх близько п’ятидесяти 
перш ніж презентувати. 
Як на мене, жінка у формі вдвічі привабливіша. Пригадую, 
як я носила форму. Щопонеділка у нас о пів на восьму ранку 
було шикування. Я готувалася до нього як на сцену: форма по 
фігурі, туфлі на підборах, макіяж, зачіска, парфуми, блиск в 
очах... Адже жінка завжди має залишатися жінкою.

– Це правда, що Ви любите риболовлю?
– Так, правда. Я, звичайно ж, не професійний рибалка, але 
мені щастить – риба йде на мене. Риболовля – це відпочинок 
для душі й тіла, це неймовірний релакс! Ти ніби зливаєшся з 
навколишнім світом, стаєш його частинкою. І всі негаразди за-
лишаються десь там, далеко… Я люблю такий відпочинок. Можу 
рибалити цілу добу, та коли не ловиться, то пропоную їсти кашу.
 
– Риболовля досить спокійний вид відпочинку, а Ви, ка-
жуть, досить екстремальна жінка…
– Так, іноді роблю екстремальні вчинки. Пригадую, як у 
дитинстві грала з хлопцями в козаки-розбійники, лазила по 
деревах. А до народження дочки любила швидку їзду… Та з 
часом приходить життєва мудрість і витримка. Тепер з донь-
кою частенько буваю в Діснейленді... Але, зізнаюся, досі не 
наважилася проїхатися у «падаючому ліфті»!

– А ким Ви бачите доньку в майбутньому?
– Співачкою бути вона не хоче, хоча співає добре. Цікавиться 
більше точними науками. Якось сказала, що хоче стати 
банкіром. Я погодилась: «Будеш моїм спонсором!» А Катери-
на пожартувала, що кожен день купуватиме мені нові сукні… 
Насправді, як і кожна мама, я мрію, щоб моя донька була за-
требуваною в житті, успішною. А ще коханою дружиною і 
щасливою мамою – це головне.

– А про що мрієте Ви?
– Мрію про щастя для своєї доньки, щоб рідні були здорові… 
І щоб не втрачати вогонь любові – до творчості, до роботи, 
до людей. Щоб горіти і не зупинятись на досягнутому...

– Коли на сцені майорять жовто-блакитні прапо-
ри і лунає пісня «Моя Україна», у залі відчувається 
піднесення. Ви одна з небагатьох співачок, яка виконує 
патріотичні композиції. Якою, на Вашу думку, має бути 
патріотична пісня?
– Легкою і мелодійною водночас, і щоб брала за душу, 
змушувала замислитися. «Ти шляхом праведним, свя-
тим йшла до волі, Україно. Ти перед ворогом своїм 
не ставала на коліна» – ці слова пробуджують гідність 
народу, спонукають українців високо підняти голо-

наш гість

– Звісно, виступати в Косово мене не відправляли силоміць, 
це був мій обов’язок. Та батькам про поїздку не наважи-
лася сказати, адже доньці тоді було трохи більше року. До 
того ж, ми їхали туди не воювати, а щоб дати концерт для 
українського миротворчого контингенту. Так, пережи-
те запам’яталось на все життя… Але я згадую ту поїздку з 
приємністю. Нас дуже радо зустріли, і, незважаючи на воєнні 
дії, під час виступів панувала доброзичлива атмосфера.
 
– Наталю, кажуть, Ви посприяли тому, що курсант-
ки Академії МВС почали носити капелюшки. А як Ви 
взагалі ставитеся до військової форми?
– Під час зйомок кліпу «Моя Україна» моїм головним ак-
сесуаром був військовий капелюшок. Я взяла собі за мету 
показати форму так, щоб навіть людина, яка не служить в 




