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Сучасний охоронець — це особа, яка 
здатна на професійному рівні запобігти 
подіям, оцінюючи їх потенційну небезпе-
ку і визначаючи необхідні заходи, яких до-
цільно вжити, щоб відвернути небезпеку 
чи звести її до мінімуму. Основне його за-
вдання полягає в тому, щоб зберегти життя 
людині, за яку він відповідає, де б вона не 
знаходилась. Життя публічної особи постій-
но знаходиться під наглядом не тільки очей, 
а й іноді під прицілом снайперської гвинтів-
ки. Саме слово «тілоохоронець» дуже точно 
визначає суть даної професії. Захист тіла 
державного або політичного діяча — це 
не тільки збереження життя і фізичної не-
доторканості особи від будь яких зазіхань 
ззовні, це збереження державності країни, 
яку ця особа представляє.

Багатоборство тілоохоронців — про-
фесійно-прикладний неолімпійський вид 
спорту, у якому спортсмени демонструють 
рівень майстерності у 6-ти різних видах 
багатоборства. Ініціатором проведення 
щорічних змагань з багатоборства тілоо-
хоронців є Управління державної охорони 
України. Засновниками багатоборства ті-
лоохоронців в Україні стали Василь Ваку-
ленко, Леонід Кучерявий, Петро Шерекін 
і Василь Крутов.

Поруч з вищими посадовими особами 
держав, керівниками банків, провідних під-
приємств і організацій різних форм влас-
ності знаходяться люди особливої профе-
сії — тілоохоронці. Професійна підготовка 

тілоохоронця повинна бути бездоганною 
і саме тому вимагає постійного удоскона-
лення. Бажання професіоналів підвищувати 
рівень майстерності сприяло появі профе-
сійно-прикладного виду спорту — багато-
борства тілоохоронців. Змагання — одна 
з ефективних форм підготовки, коли учас-
ники мають можливість демонструвати на-
буті раніше знання та вміння в ситуаціях, 
наближених до реальних подій.

Постійно зростаючий інтерес до про-
фесії тілоохоронця, прагнення професіона-
лів постійно розширювати зв’язки і одер-
жувати нові імпульси до удосконалення 
майстерності, дали поштовх до розвитку 
ефективного методу комплексної перевір-
ки та тренування основ них навичок боді-

гардів — це змагання в масштабі держави і 
міжнародних турнірів. Тілоохоронець бере 
на себе відповідальність за життя іншої лю-
дини, тому вимоги перед ним ставляться 
особливі. Тілоохоронець повинен уміти 
розпізнати небезпеку і запобігти їй, захис-
тити VIP за допомогою фізичних якостей 
або вогнепальної зброї, виявити вибухові 
пристрої, надати першу медичну допомо-
гу, керувати автомобілем в екстремальних 
умовах і багато чого іншого. 

Українські фахівці охоронної діяльності 
Леонід Кучерявий і Петро Шерекін розро-
били програму змагань і докладно описали 
порядок виконання кожної вправи багато-
борства. У програму змагань були включені 

види професійної діяльності, які виклика-
ють інтерес не тільки у вузьких фахівців 
охоронної діяльності, але й у глядачів. 

У 2001 році новий вид спорту — багато-
борство тілоохоронців, був зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України, а Держком-
спорт України затвердив правила змагань і 
включив його до єдиної спортивної класи-
фікації. Тілоохоронці-багатоборці вперше 
стали одержувати спортивні розряди, зван-
ня майстрів спорту України і майстрів спор-
ту України міжнародного класу. Першими 
майстрами спорту України міжнародного 
класу стали військовослужбовці Управлін-
ня державної охорони України Костянтин 
Чорний (капітан команди), Владислав Зе-
ле ний, В’ячеслав Нечипоренко і Андрій 
Руд ченко.

Сучасне багатоборство тілоохоронців 
об’єднує різноманітні види змагань а са-
ме: техніка і тактика захисту VIP особи під 
час пішого супроводу, надання медичної 
допомоги, подолання смуги перешкод, по-
шук «вибухових» пристроїв в автомобілі і 
подолання смуги перешкод на автомобілі, 
рукопашний бій та змагання зі стрільби у 
вправах швидкісної індивідуальної з різних 

положень, в мішень під час пішого супрово-
ду VIP особи та в « терористів» з автомобіля. 

В 2015 році рішенням Міністерства мо-
лоді та спорту України за вагомий внесок у 
справу підготовки тілоохоронців, набуття 
високих практичних навичок учасників та 
міжнародного досвіду проведення спортив-
них заходів, сприяння зміцненню дружби та 
співпраці між силовими структурами Укра-
їни, розвиток взаємодії між правоохорон-
ними органами у боротьбі зі злочинністю 
Федерація охоронців України отримала по-
чесний статус «Національна».

Останнім часом, незважаючи на важкі 
часи в період світової пандемії та героїчної 
боротьби українського народу за свій суве-
ренітет та незалежність, до лав Федерації 
охоронців України приєдналися нові гро-
мадські організації тілоохоронців з Львів-
ської, Черкаської, Рівненської областей та 
Слобожанщини.

Сергій Будник 
Президент Національної 

федерації охоронців України 
генерал поліції третього рангу, 

заслужений юрист України, 
кандидат юридичних наук.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ

Дорогі колеги, учасники та організа-
тори ХХІV відкритого Чемпіонату України 
з багатоборства тілоохоронців!

Представники та члени ГО «Союз пра-
цівників сфери безпеки» вітають Вас з по-

чатком професійних змагань серед кращих 
представників особистої охорони! Цього-
річний захід буде відбуватися у період 
з 16 по 20 липня 2021 року у м. Черкаси.

Цей важливий міжнародний захід спри-
ятиме зміцненню взаємодії між правоохо-
ронними органами, приватними охорон-
ними структурами, службами власної без-
пеки підприємств і організацій у боротьбі зі 
злочинністю, а також сприятиме розвитку 
службово-прикладних видів спорту в Укра-
їні та за кордоном.

Останні роки були нелегкими для еко-
номіки України та світу через пандемію ко-
ронавірусу. На жаль, ця економічна криза 
вдарила і по охоронній спільноті. Багатьом 
представникам цього сектору довелося 

приймати важливі рішення, брати ще біль-
ше відповідальності, діяти рішуче та навіть 
радикально. Незважаючи на всесвітню пан-
демію, робота продовжується і вже другий 
рік поспіль професійна газета «Все про без-
пеку» є платформою, яка забезпечує інфор-
маційну підтримку Чемпіонату України з 
багатоборства тілоохоронців.

Тілоохоронець — це сукупність вели-
кої кількості професійних якостей, таких 
як відповідальність, відданість, мужність 
та сила. Для охоронця вкрай важливо 
показати свої кращі професійні якості, а 
клієнту — побачити його підготовку та дії 
на час екстремальних ситуацій, адже така 
робота — це постійний ризик для життя 
охоронця та клієнта.

Ніщо так не мотивує людину до осо-
бистісного розвитку та вдосконалення, як 
конкуренція, бажання бути лідером у своїй 
сфері діяльності. Тож цей Чемпіонат є від-
мінною можливістю показати себе та свої 
вміння, перейняти кращі практики, обміня-
тися досвідом та знайти партнерів.

Колектив громадської організації «Со-
юз працівників сфери безпеки» бажає пере-
мог кожному учаснику Чемпіонату. Нехай 
переможе найсильніший і найдостойні-
ший. Бажаємо кожному учаснику успіхів як 
у змаганнях, так і в професійній діяльності.

З повагою, Голова правління
ГО «Союз працівників сфери безпеки»

Володимир Косенко



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 ВСЕ  ПРО  БЕЗПЕКУ № 8 від 8 липня 2021 року

30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Українські історики вважають, що істо-
рія нашої країни має понад двадцять вісім 
сторіч. Наприкінці Х-го сторіччя до нашої 
ери територія України була розділена між 
різними культурними спільнотами, від 
праслов’ян на півночи до північноіранських 
племен у степу. Лише з початку Х-го сторіч-
чя нашої ери з’являється Київська Русь зі 
столицею Києвом.

Київ стає столицею держави, яка об’єд-
нує придніпровські землі та Новгород. Ве-
личезний розвиток Київська Русь отримала 
після декількох вдалих походів князя Олега 
907-го року до Візантії та проведення хре-
щення. Значний внесок у розвиток держави 
внесли княгиня Ольга та князі Святослав, 
Ярослав та Володимир.

З 1241 року після «Великих Походів» 
татаро-монголів Київська Русь переста-
ла існувати як єдина незалежна держава. 
Лише Галицько-Волинське князівство, від-
окремлене від Русі, продовжило існування 
як слов’янська держава.

З  середини ХІІІ-го сторіччя починається 
період  панування Великого князівства Ли-
товського, а згодом і Речі Посполитої. Але 
території півдня та сходу сучасної України 
тривалий час не були у складі будь-якої дер-
жави, тому отримали назву Дике Поле. Ці 
землі і стали місцем утворення і розвитку 
українського козацтва.

Наприкінці XVI-го століття Козацька 
Держава стала частиною європейської 
спіль ноти, а період козацьких визвольних 
війн показав силу українського козацтва, 
яке оберігало свій край від Кримського та 
Ногайського Ханств, а також від Речі Поспо-
литої. Козацькі загони Северіна Наливай-
ка під час австро-турецьких війн принесли 
звільнення від османського ярма народам 
на теріторіях сучасних Молдови та Угор-
щини.

Небачений до того спротив польській 
владі зміг організувати Богдан Хмельниць-
кий. На початку лютого 1648 року він роз-
бив залогу коронного війська і повернув 
реєстрове козацтво на свою сторону. Тоді 
ж його було обрано гетьманом Війська За-
порізького.

У 1654 році під загрозою наступу поль-
ської шляхти Богдан Хмельницький був 
змушений піти під протекторат Московії. 
Саме з того часу в Україні утворилася нова 
форма влади — Гетьманщина.

Новий етап розвитку української дер-
жави розпочав гетьман Іван Мазепа. Він 
намагався відновити авторитет інститу-
ту гетьманства в Україні, зробив великий 
внесок у економічно-культурний розви-
ток Лівобережжя і проводив курс на від-
новлення козацької держави з кордонами 
часів Хмельниччини. Він тривалий час під-
тримував Московське царство у Північній 
вій ні зі Швецією, але 1708 року перейшов 
на бік шведів. Помстою за це було знищен-
ня російською царською владою гетьман-
ської столиці Батурина та Запорозь кої Січі. 
1774-й рік став останнім роком Гетьманщи-
ни  та Запорізької Січі.

Майже вся територія Правобережжя з 
кінця XVIII-го сторіччя стала жити по росій-
ським законам. У 1862 році царський уряд 
заборонив українські недільні школи, яких 
було в Росії понад сто, а 18 липня 1863 року 
циркуляром міністра внутрішніх справ Пе-
тра Валуєва була заборонена істотна части-
на публікацій українською мовою.

У 1876 році цар Олександр II видав Ем-
ський указ, яким обмежувалося викорис-

тання української мови в Росії, забороняло-
ся видання книг та театральні постановки 
українською мовою. Проте вже в 1884 році 
в Харкові було видано 4-х томне зібрання 
творів Кропивницького. 

З початку ХІХ-го сторіччя зароджуєть-
ся український національний рух, спершу 
культурний, а з 1840-х (Кирило-Мефодіїв-
ське братство) і політичний. Важливе зна-
чення для національного пробудження 
мала творчість Тараса Шевченка, але вна-
слідок репресій російського царату з 1870-х 
центр національного руху перемістився 
в Галичину. Лютнева революція 1917 року в 
Росії стала поштовхом до початку революції 
в Україні. В Києві була створена Централь-
на рада, головою якої заочно був обраний 
Михайло Грушевський.

На початок червня 1919-го майже вся 
ЗУНР була окупована Польщею, Румунією 
і Чехословаччиною. Частина військ УГА 
опинилася у Чехословаччині, однак основ-
на частина армії, близько 50 тисяч бійців, 
перейшла на територію Української Народ-
ної Республіки.

30 грудня 1922-го року, підписавши 
Союзний договір, Українська РСР увійшла 
до складу СРСР. Тривав процес втрати ет-
нічних українських земель: 1924-го року 
Таганрог був переданий до складу РРФСР, 
поступово було асимільовано українство 
Кубані, Стародубщини та Слобожанщини. 
Довоєнний період (1922—1941 рр.) став 
для України часом прискореної індустрі-
алізації, електрифікації та колективізації, 
з’явилися ДніпроГЕС, КривБас, ХТЗ, потуж-
ні підприємства різних галузей народного 
господарства. Але, в цей ж час, проводилися 
масові репресії «сталінської державної лі-
нії», а примусова колективізація призвела 
до голодомору 1932—1933-го років. На 
землях Західної України у складі Польщі 
здійснювалася політика насильницької 
полонізації. Відповіддю на це став підйом 
національного руху.

За часів Другої Світової війни україн-
ські землі першими потрапили під агресію. 
1 вересня 1939-го німецька авіація почала 
бомбардувати Львів, який тоді був у складі 
Польщі. В польській армії на той час пере-
бувало більш ніж 120 тисяч українців.

У роки війни вся територія України була 
окупована німецькими військами (а півден-
ний захід також угорськими, словацькими 
і румунськими). Виникли такі нацистські 
утворення, як Генеральна губернія та 
Райхс комісаріат «Україна». На окупованих 
українських землях створювалися парти-

занські загони та національно-повстанські 
об’єднання.

Втрати були великими. Так, в лавах Чер-
воної армії загинуло 3,5—4 млн українців, 
ще понад 150 тисяч — у партизанських 
формуваннях та національно-повстанських 
об’єднаннях. На території України німці 
спалили разом із мешканцями 250 сіл. У 
230 концтаборах і гетто загинуло 5,5 млн 
людей. З 2,8 млн людей, яких вивезли до 
Німеччини для роботи, близько 2,4 млн осіб 
були з України. Було зруйновано 700 міст і 
селищ та 28 тисяч сіл, понад 10 мільйонів 
людей залишилися без даху над головою.

День 28 жовтня 1944-го вважається 
днем визволення українських земель від 
нацизму.

Після Другої Світової війни розвиток 
українського суспільства  поділявся на чо-
тири етапи: 1) повоєнний етап; 2) деста-
лінізація та «хрущовська відлига»; 3) сис-
темна криза радянського ладу; 4) початок 
відновлення незалежності за часів «горба-
човської перебудови».

У 1990-му пройшли перші демократичні 
вибори до Верховної Ради УРСР, а день 24 
серпня 1991-го року став днем утворення 
нової історії України, яку ми разом створю-
вали і будемо творити в подальшому.

Творити свою історію, як у 1994-му, 
коли народився справжній український 
парламентаризм. Творити так, як у червні 
1996-го, коли створили Конституцію. А, го-
ловне, захищати нашу Україну, як це роб-
лять наші захисники сьогодні, у тому числі, 
і співробітники нашої славетної Служби.

З Днем народження, наша рідна Україно!

Наталія Лєбєдєва 
академік Української 

технологічної академії,
доктор практичної психології,  

професор

ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАТИ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ

ДУШУ Й ТІЛО МИ ПОЛОЖИМ ЗА НАШУ СВОБОДУ!
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В ПРОФЕСІЙНІЙ ЄДНОСТІ НАША УКРАЇНСЬКА СИЛА

В АСОЦІАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ОХОРОНЦІВ УКРАЇНИ

Є ЩЕ В НАС НЕВГАМОВНИЙ КОЗАЦЬКИЙ ДУХ

Представляємо нового Голову Ради  
ВСГО «Національна федерація 

охоронців України»

КАЛІНІН Ігор Олександрович

Народився 28 грудня 1959 року у с. Ра-
йове, Митищинського району Московської 
області.

З 1977 р. — служба у Збройних силах 
СРСР.

1984 — 1991 рр. — служба у КДБ.

1986 — 1988 рр. — участь в бойових діях 
в Афганістані. За мужність і героїзм був на-
городжений орденом Червоної зірки.

1991 — 1992 рр. — робота на оператив-
них посадах у СБУ.

1992 — 2002 рр. — викладацька та на-
укова діяльність у Національній академії 
Служби безпеки України.

2002 — 2005 рр. — Начальник центру 
спеціальної підготовки Головного управлін-
ня «А» СБУ.

2005 — 2010 рр. — директор Центру 
спеціальної підготовки охоронців «Альфа-
Щит».

2010 — 02.2012 рр. — начальник Управ-
ління державної охорони України.

02.2012 — 01.2013 рр. — займав посаду 
Голови Служби безпеки України.

09.01.2013 р. — 24.02.2014 р. — радник 
Президента України.

Військове звання: генерал-полковник.

Кандидат військових наук зі спеціаль-
ності «Розвідка та іноземні армії». 

Почесний член Міжнародної асоціації 
ветеранів підрозділів антитерору «Альфа».

• ГО «Вінницька  обласна федерація охо-
ронців»
Деренько Анатолій Миколайович

• ДОГО «Федерація тілоохоронців»
Бухановський Олександр Миколайович

• ГО «Солдати миру» Житомирського ре-
гіону
Коробцов Сергій Васильович

• ГО «Закарпатська обласна федерація 
охоронців»
Горбань Олександр Васильович

• ГО «Івано -Франківська обласна феде-
рація охоронців»
Шкребтій Олексій Іванович

• ГО «Київська  обласна федерація охорон-
ців»
Клебан Етьєн Степанович

• ГО «Київська асоціація бодігардів»
Чередник Олександр Петрович

• ГО «Львівська обласна федерація охо-
ронців»
Лєбєдєв  Сергій Володимирович

• ГО «Миколаївська обласна федерація 
охоронців»
Серебрянський Дмитро Олегович

• ГО «Федерація Охоронців Миколаєва»
Ільїн Сергій Анатолійович

• ГО «Одеська обласна асоціація  охорон-
ців»
Литв’яков Олександр Володимирович

• Полтавська обласна федерація  
«ЗА ХИСТ-А»
Мазурик Олександр Степанович

• ГО «Рівненська обласна федерація охо-
ронців»
Цвяк Борис Борисович

• Харківська обласна громадська органі-
зація «Федерація охоронців»
Удовиченко Юрій Петрович

• ГО «Регіональна федерація охоронців 
Слобожанщини»
Письменний Володимир Андрійович

• Херсонська обласна громадська органі-
зація «Федерація охоронців»
Вечеріков Леонід Павлович

• ГО «Хмельницька обласна федерація 
охо ронців»
Столяр Олександр Іванович

• ГО «Федерація охоронців Черкаської об-
ласті»
Гурін Олександр Володимирович

• ГО «Чернівецька обласна федерація охо-
ронців»
Паращук Володимир Анатолійович

• ГО «Чернігівська обласна федерація охо-
ронців»
Мехед Михайло Вікторович

Асоціація ветеранів державної охорони 
України була утворена у 2009 році за спри-
яння керівництва Управління державної 
охорони України. Відповідно до Статуту 
Асоціації, Громадська організація «Асоці-
ація ветеранів державної охорони Украї-
ни» є місцевою громадською організацією, 
створеною ветеранами державної охорони 
України.

Основною метою діяльності Асоціації є 
задоволення та захист законних соціаль-
них, економічних та інших спільних інте-
ресів ветеранів державної охорони України, 
які є членами організації.

Асоціація реалізовує завдання сприяння 
у формуванні державницької позиції та ак-
тивної громадської думки стосовно забез-
печення державної охорони й підтримки 
боротьби правоохоронних органів проти 
злочинних проявів, консолідує зусилля з 
неурядовими організаціями з метою вза-
ємної підтримки у боротьбі проти злочин-
них проявів.

Також завданнями Асоціації є всебічна 
турбота про ветеранів державної охорони 
України, підвищення рівня їх соціальної за-
безпеченості та адаптації в нових умовах 
життя після завершення військової служ-
би, надання допомоги та захист законних 
інтересів членів Асоціації.

Асоціація всебічно сприяє розробці та 
здійсненню цільових програм і заходів з ме-
тою профілактики правопорушень, недопу-
щення залучення молоді до кримінальних 
структур і угрупувань, сприяє патріотич-
ному, фізичному та моральному вихован-
ню молодих людей, пропаганді здорового 
способу життя.

Відповідно до Наказу Начальника Уп-
рав  ління державної охорони України, пла-
ну науково-практичної діяльності нашого 
Інституту та планів роботи Ради Асоціації 
9 лютого на базі Інституту відбулась робоча 
нарада щодо підготовки до 30-річного юві-
лею Управління.

У робочій нараді прийняли участь пред-
ставники підрозділів Управління і прес-
служби, керівництво Інституту Управління 
державної охорони України та члени Ради 
Асоціації — Петро Тимчук, Леонід Кучеря-
вий та Олег Заєць.

Під час проведення робочої зустрічі були 
розглянуті питання щодо посилення істори-
ко-архівного фонду Центру військово-патрі-
отичного виховання та розгляд історико-ар-
хівних матеріалів та практичного матеріалу 
для видання до ювілею Управління держав-
ної охорони України. Важливим питанням 
став розгляд участі членів Асоціації ветера-
нів державної охорони України  в підготовці 
та організації Чемпіонатів України та світу 
в липні цього року в місті Черкаси.

Петро Тимчук
Президент Асоціації ветеранів 

державної охорони України 

ВЧИТИСЯ БУТИ ГІДНИМ ПРОФЕСІОНАЛОМ
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ З ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТІЛООХОРОНЦІВ

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ — КУЗНЯ  ПРОФЕСІОНАЛІВ

ВЧИТИСЯ БУТИ СПРАВЖНІМИ  
МАГІСТРАМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

РЕЄСТР ЛІЦЕНЗОВАНИХ СУБ’ЄКТІВ  
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДЕРЖАВНОЮ АТЕСТАЦІЄЮ 

ПРОФЕСІЯ 5169 «ОХОРОНЕЦЬ» 
КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: 21

КИЇВ
• Інститут Управління державної охоро-

ни України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

• Державне підприємство «Інститут під-
готовки кадрів промисловості»

• Приватне акціонерне товариство «Ви-
щий навчальний заклад «Міжрегіональ-
на Академія управління персоналом»

• Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ВЕНБЕСТ»
ВІННИЦЯ

• Вінницьке вище професійне училище 
Департаменту поліції охорони

• Територіальне управління Служби судо-
вої охорони у Вінницькій області
ДНІПРО

• Учбовий центр по підготовці охоронни-
ків та охоронців недержавних охорон-
них структур

ЖИТОМИР
• Приватне підприємство «ФОБОС»

ЗАПОРІЖЖЯ
• Запорізький центр первинної 

професійної підготовки «Академія 
поліції»  Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ

• Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
ЛЬВІВ

• Центр спецпідготовки  
«ГАЛ–БЕЗПЕКА»

• Львівський державний універ-
ситет внут рішніх справ
МИКОЛАЇВ

• Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр 
спецпідготовки «САККУРА»

СУМИ
• Сумська філія Харківського національ-

ного університету внутрішніх справ
ХАРКІВ

• Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Охоронно-юри-
дичне агентство «Кратос»

• Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ
КАМ’ЯНСЬКЕ  
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ)

• Навчальний центр ДП «38 
ВІТЧ» з початкової професійної 
підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації з 
фізичного захисту, радіаційно-
хімічного забезпечення, охорони 
об`єктів паливно-енергетичного 
комплексу та охорони праці

КРИВИЙ РІГ  
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ)

• Міжрегіональний центр  
професійної перепідготовки 
звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривого 
Рогу Дніпропетровської області
СЄВЄРОДОНЕЦЬК  
(ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ)

• Державний навчальний 
заклад «Сєвєродонецьке вище 
професійне училище»

• Луганський державний університет 
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
РУЖИЧАНКА  
(ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ)

• Дочірнє підприємство «Професійно-
навчальний центр «Легіонер» 
приватного підприємства «Легіон»

ПРОФЕСІЙНО • ЯКІСНО • ЦІКАВО

Інститут Управління державної охоро-
ни України Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка (надалі 
Інститут) було створено для підготовки 
фахівців з охоронної діяльності та безпеки. 

Історія Інституту веде літопис з 1992 ро-
ку, коли у складі відділу кадрів УДО України 
було створено відділення, а згодом, у 1999 
році — відділ професійної підготовки. У ви-
токів «кузні кадрів» були Анатолій Лисенко, 
Олексій Ветчинов, Леонід Кучерявий. Для 
обміну професійним досвідом представни-
ки УДО України виїжджали у відрядження 
за кордон до Великобританії, США, Німеч-
чини, Китаю, Польщі. Також проводились 
відповідні навчання та обмін досвідом в 
Україні із співробітниками президентських 
охорон Грузії, Румунії, Молдови, Шрі-Ланки 
та Китаю.

У 2006 році професійна підготовка ви-
ходить на новий рівень — у структурі УДО 
України створюється Навчально-науковий 
центр. Через рік його реорганізовано у На-
вчальний центр, який очолив полковник 

Кучерявий Л. М. У 2009 році Навчальний 
центр входить до складу Департаменту ро-
боти з особовим складом. Педагогічним 
складом Навчального центру Департаменту 
роботи з особовим складом УДО України 
були розроблені державні стандарти про-
фесійно-технічної освіти підготовки ква-
ліфікованих робітників за спеціальностя-
ми «Охоронник» та «Охоронець», які були 
затверджені Міністерством освіти і науки 
України й пройшли практичну апробацію 
у освітньому процесі.

Відсутність в Україні відповідних за-
кладів вищої освіти, вимоги часу, техніч-

ний та соціальний прогрес, значна кіль-
кість військовослужбовців УДО України, 
які мали освітньо-кваліфікаційний рівень 
«бакалавр»-«спеціаліст», за спеціальнос-
тями, що не пов’язані зі специфікою діяль-
ності УДО України, потребували вирішення 
питання щодо утворення першого закладу 
вищої освіти з підготовки фахівців у сфері 
охоронної діяльності та безпеки.

14 липня 2010 року розпорядженням 
Кабінету Міністрів України  № 1401-р на 
базі Навчального центру Департаменту 
роботи з особовим складом УДО України 
утворено Інститут Управління державної 
охорони України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Пер-
шим директором Інституту було призначе-
но полковника Л. М. Кучерявого.

У подальшому очільниками Інституту 
були: з листопада 2012 до вересня 2013 ро-
ку — генерал-лейтенант О. С. Бірсан; з лис-
топада 2013 до вересня 2015 року — полков-
ник В. В. Штучний, з вересня 2015 року до 
квітня 2019 року кандидат психологічних 
наук, полковник В. А. Чайковський, з квіт-
ня до листопада 2019 року — заслужений 
юрист України, полковник О. С. Литвинен-
ко. З 16 червня 2020 року  за результатами 
конкурсу Інститут очолює кандидат юри-
дичних наук, доцент Горова О. Б.

Інститутом були розроблені кваліфіка-
ційні вимоги та нові професійні назви робіт 
до Національного класифікатора України 
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» – 
«Керівник підрозділу з охорони та безпеки» 
з кодом КП 1229.7 і «Професіонал з охорон-
ної діяльності та безпеки» з кодом КП 2423.

У листопаді 2011 року затверджені Галу-
зеві стандарти за спеціальністю 8.18010026 
«Охоронна діяльність та безпека» освітньо-
го ступеня «магістр», підготовлено та на-
правлено до ДАК України ліцензійну справу 
для отримання ліцензії з надання освітніх 
послуг для здобуття вищої освіти.

З метою якісної підготовки кадрів для 
підрозділів УДО України, розроблення на-
укового і методичного забезпечення освіт-
нього процесу в Інституті створені струк-
турні підрозділи, основними серед яких 
є спеціальні  кафедри, центр організації 
освітнього процесу та наукової роботи то-
що. У складі Інституту функціонує Центр 
первинної та професійної підготовки, який 
здійснює підготовку та підвищення квалі-
фікації за професіями «охоронник» та «охо-
ронець» із видачею свідоцтва державного 
зразку.

На сьогоднішній день Інститут здійснює 
підготовку фахівців у 25 галузі знань — «Во-
єнні науки, національна безпека, безпека 
державного кордону» за спеціальністю 251 
«Державна безпека» для здобуття ступеня 
вищої освіти «магістр» та за спеціальністю 
256 Національна безпека (за окремими сфе-
рами забезпечення і видами діяльності) для 
здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр».

Підготовка слухачів та студентів здійс-
нюється за такими основними напрямками: 
управління охоронною діяльністю та без-
пекою; організація охорони фізичних осіб, 
об’єктів та охоронних заходів; спеціальна 
вогнева та фізична підготовка; оператив-
но-технічна безпека та тактичне керуван-
ня автомобілем; заходи попередження та 
протидії терористичним загрозам; правове 
забезпечення охоронної діяльності та без-
пеки; психологічне забезпечення охоронної 
діяльності. В Інституті на постійній основі  
працюють курси вивчення іноземної мови 
та формування іншомовної комунікативної 
компетентності.

Інститут підтримує сьогодні тісні науко-
ві та ділові стосунки з закладами вищої осві-
ти України, Азербайджану, Грузії, Молдови, 
Румунії, Туреччини та іншими.

Оксана Горова 
Начальник Інституту УДО, 

кандидат юридичних наук, доцент
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Вищі посадові особи завжди перебува-
ють під пильною охороною УДО України. 
Тому поруч з ними можна помітити лю-
дину в темних окулярах, яка відповідає за 
їхню безпеку. Як тілоохоронці захищають 
президентів та інших високопосадовців та 
трішки про нюанси роботи нам розповів в 
ексклюзивному інтерв’ю військовослужбо-
вець Управління державної охорони Украї-
ни Максим Романчук. 

На наше перше запитання про служ-
бовий вигляд Максим Романчук розповів, 
що піджак від костюма охоронець має за-
вжди на один чи два розміри більший, ніж 
зазвичай, оскільки під ним є полімерний 
бронежилет. Також деякі особливості має 
і краватка, на якій роблять надріз позаду 
або фіксують її на липучці. У такий спосіб 

охоронців убезпечують від травмування, 
якщо їх схоплять за краватку.

Ще один невід’ємний атрибут охорон-
ця — навушник, за допомогою якого він 
і вся зміна, яка задіяна в роботі, отримує 
інформацію. Але повідомлення передають 
спеціальним способом, щоб усунути мож-
ливість стороннього втручання. Ще одним 
цікавим елементом є парасолька, яку мож-
на помітити навіть, коли немає дощу. Вона 
ефективна тоді, коли потрібно захистити 
особу від снайпера на великій відстані. 

За словами Максима Романчука, най-
гірше — це коли тілоохоронець не в змозі 
захистити людину, яку охороняє. «Результат 
наших професійних дій — це коли людина, 
яку ти охороняєш, у безпеці. Ось це наш дій- сно справжній показник. Згодом відмирає 

інстинкт самозбереження, бо своє життя 
тілоохоронець ділить з особою, яку охо-
роняє. І це повинно стати твоїм правилом 
життя», — ділиться охоронець. Водночас 
він переконаний, що його робота — це 
професійний драйв, наявність несподіва-
них ситуацій, вирішення якихось завдань 
і постійний рух та адаптація до змін.

Максим каже, що готовий закрити клі-
єнта від пострілу, проте це вже крайність. 
Завдання військовослужбовців Управління 
державної охорони України — запобігти 
пострілу чи нападу, що включає потужну 
превентивну роботу. Сьогодні Максим Ро-
манчук вже досяг того рівня, коли навчає 
інших захищати, стріляти та ще й думати. 
Адже дійсно професійний тілоохоронець — 
це не лише сила, а ще й аналітика.

Він також розповів нам, що профе-
сійною підготовкою сучасних магістрів з 
державної безпеки вже понад 10 років за-
ймаються в Інституті Управління державної 
охорони України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, де до-
свідчені викладачі й інструктори надають 
майбутнім фахівцям і професіоналам прак-
тичну і теоретичну підготовку.

Українських бодігардів високо ціну-
ють не тільки вдома: «Військовослужбовці 
Управління державної охорони України 
професійно виконують свої завдання, від-
дані справі й завжди викладаються «на всі 
сто» під час кожного візиту», — зауважив 
керівник представництва Секретної Служ-
би США в країнах Балтії, Білорусі та України 
Вінсент Тутоні після візиту Джо Байдена до 
України.

 Інтерв’ю з проекту Оксиген
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ЗАВЖДИ БУТИ НАПОГОТОВІ  ДО ЗАХИСТУ

БЕЗПЕКА ПЕРШИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ ПОНАД УСЕ!

ПІДРОЗДІЛ ПОСИЛЕННЯ ОХОРОНИ УДО УКРАЇНИ  
ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ

КОЛИ  СПРАВЖНІ ЧОЛОВІКИ  МІЦНІШЕ  МЕТАЛУ

Підрозділ посилення охорони УДО 
України був створений 6 серпня 2001 ро-
ку. Основ ними завданнями цього підрозді-
лу є посилення охорони органів державної 
влади України, осіб та об’єктів, щодо яких 
здійснюється державна охорона, реагуван-
ня на протиправні й екстремістські загрози, 
а також запобігання тероризму.

Посилення охорони здійснюється спе-
ціальними групами, в арсеналі яких є не-
обхідні техніка та озброєння. Зокрема 
військовослужбовці володіють тактикою 

протидії нападам та реагування на будь-яку 
загрозу. Крім того, у складі підрозділу є ква-
ліфіковані фахівці спеціальної інженерної 
справи, водолази та альпіністи.

Цей підрозділ став невід’ємною части-
ною історії Управління державної охорони 
України. Саме його військовослужбовці 
були одними з перших, хто вирушив вико-
нувати бойові завдання в зоні проведення 
антитерористичної операції.

Основні напрями професійної підготов-
ки в підрозділі посилення охорони сьогодні 
такі: психологічна, фізична, тактико-спеці-
альна, вогнева, спеціальна інженерна, во-
долазна, альпіністська, домедична допомо-
га. Його військовослужбовці систематич-
но беруть участь у професійних зборах та 
змаганнях серед підрозділів, які борються 
з терероризмом, де у складних умовах во-
ни демонструють свою високу професійну 
майстерність та займають призові місця.

Через специфіку своєї діяльності вій-
ськовослужбовці підрозділу посилення 
охорони не показують свої обличчя, не 
розказують, хто вони є, та не називають 

справжніх імен. Витримка, впевненість, 
стійкість, патріотизм і сила — головні 
якості справжнього спецпризначенця. Це 

професіонали, для яких життя інших важ-
ливіше за своє!

 Їх щоденне гасло: «Бути в тіні, але бути 
першим!» 

Володимир Василюк
 полковник у запасі, ветеран АТО

ПРОФЕСІЙНА ПОДІЯ РОКУ
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НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЯ І БОРОТИСЯ ДО ПЕРЕМОГИ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ОХОРОНЦІВ

В 2017 році на теренах Сарненщини 
створена група охоронних компаній «РУ-
БІКОН-2017». Засновники підприємства 
взяли за мету забезпечення надання якіс-
них охоронних послуг для всіх верств на-
селення та всіх категорій бізнесу. З моменту 
заснування та досьогодні групою компаній 
реалізовуються проекти щодо охорони як 
великих промислових об’єктів, так і житла 

громадян, малого бізнесу та об’єктів агро-
промислового комплексу. 

Останнім часом особлива увага керівни-
цтвом приділялася наданню послуг особис-
тої охорони та безпеки бізнесу в сучасних 
умовах світової пандемії та багаторічної 
війни на сході України. Після ретельного 
професійного відбору були відібрані най-
кращі охоронці компанії та залучені до 
професійної підготовки найкращими фа-

хівцями — інструкторами з багатоборства 
тілоохоронців, справжніми майстрами сво-
єї справи, як наприклад, Микола Олексієн-
ко, майстер спорту з практичної стрільби 
з пістолету, судді національної категорії з 
багатоборства тілоохоронців.

І тому стало закономірним і логічним 
рішення загальних зборів колективу пер-
соналу охорони та безпеки про створення 
у місті Сарни громадської організації «Рів-
ненська обласна федерація охоронців», на 
якому першим головою Ради Організації 
був одноголосно обраний авторитетний та 

досвідчений спортсмен Борис Цвяк. Він од-
разу запропонував громаді федерації всту-
пити до лав Національної федерації охорон-
ців України та прийняти участь командою 
Організації в змаганнях XXIV Чемпіонаті 

України з багатоборства тілоохоронців, для 
чого потрібно терміново вивчити правила 
змагань та почати активно готуватися за 
допомогою досвідчених інструкторів.

Керівництво групи компаній завжди 
намагалося співпрацювати з найкращи-
ми викладачами з професійної підготовки 
персоналу охорони та безпеки. Проте вони 
прагнуть до постійного розвитку та покра-
щення роботи охоронників та охоронців, а 
також підвищення якості надання охорон-
них послуг в регіоні. 

Колектив добре мотивований керівни-
цтвом ніколи не зупинятися на досягну-

тому. Персонал охорони та безпеки групи 
компаній-членів ГО «РОФО» проходить по-
стійну підготовку, перепідготовку та підви-
щення своєї кваліфікації у всіх сферах охо-
ронної діяльності. 

Основною метою діяльності Громад-
ської організації є об’єднання професійного 
співтовариства і встановлення професійно-
го підходу до забезпечення особистої без-
пеки на території України.

Гасло поетичного звернення Тараса 
Шев ченка: «Боритеся — поборете, Вам 
Бог помагає!» завжди супроводжує наших 
охоронців в нелегкій щоденній справі осо-
бистої охорони життя наших громадян.

Борис Цвяк
Голова Ради ГО «РОФО»

В минулому році, після відвідування 
яскравих змагань Чемпіонату України з 
багатоборства тілоохоронців, групою про-
фесійних десантників на території Хар-
ківської, Сумської, Луганської, Донецької 
областей була створена громадська орга-
нізація «Регіональна федерація охоронців 
Слобожанщини», яка об’єднала активну 
спортивну молодь з бойовим досвідом за-
хисту суверенітету України. 

Метою діяльності організації стало 
сприяння розвитку охоронної діяльності, 
впровадження в практику прогресивного 
досвіду роботи охоронників і охоронців, за-
хисту законних прав та спільних інтересів 
її членів.

Першим головою ради Організації на 
загальних зборах засновників був одного-
лосно обраний досвідчений офіцер-десант-
ник з великим військовим та практичним 
досвідом Володимир Письменний, якій од-
разу зі своїм заступником, теж військовим 
десантником, Сергієм Павлушко, за допо-
могою фахівців — інструкторів « ЦЕНТР-А» 
взялися за підготовку команди Організації, 
яка цього року вперше виступить на зма-
ганнях ХХІV Чемпіонату України з багато-
борства тілоохоронців в місті Черкаси.

Основними напрямами діяльності Ор-
ганізації є:

• сприяння розвитку галузі охоронної ді-
яльності на території Харківської, Сум-
ської, Луганської, Донецької областей;

• сприяння правовому і соціальному за-
хисту членів Організації, їхньому зако-
нодавчому визнанню та підвищенню 
прес тижу;

• налагодження співробітництва з інши-
ми громадськими організаціями та охо-
ронними підприємствами;

• встановлення та підтримка постійних 
зв’язків з органами масової інформації 
з питань, що стосуються мети створення 
та діяльності Організації;

• постійне сприяння популяризації про-
фесії охоронця;

• сприяння утворенню умов для підготов-
ки кваліфікованих охоронців — членів 
Організації та вдосконалювати їхню 
професійну освіту на змаганнях з бага-
тоборства тілоохоронців;

• задоволення творчих, соціальних, куль-
турних, спортивних, економічних та ін-
ших інтересів членів Організації;

• сприяння популяризації, пропаганді та 
розвитку багатоборства охоронців як 
службово-прикладного виду спорту;

Організація має якісну навчально-мате-
ріальну базу, висококваліфікованих досвід-
чених викладачів, спеціальний автотран-
спорт, сучасний стрілецький тир та зал для 
занять з рукопашного бою. Багато членів 

громадської організації — це колишні вій-
ськовослужбовці спецпідрозділів силових 
структур та учасники бойових дій на сході 
України і в інших державах.

Володимир Письменний
Голова Ради ГО «РФОС»

ПРОВІДНІ ОХОРОННІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ
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РЕГІОНАЛЬНА  ФЕДЕРАЦІЯ  ОХОРОНЦІВ  СЛОБОЖАНЩИНИ

НІХТО КРІМ НАС
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У 2016 році ветеранами ВДВ було засно-
вано охоронну компанію «Купол 87», яка 
швидко розширила кількість своїх підрозді-
лів до групи охоронних компаній, що надає 
свої послуги на всій території України. Ком-
панія швидко зарекомендувала себе на рин-
ку охоронних послуг як надійна та гнучка 
до змін в важких умовах світової пандемії 
та війни на сході України. Наші співробітни-
ки — це штат кваліфікованих спеціалістів у 
сфері фізичної охорони: охоронники, охо-
ронці, кінологи, водії, інструктори тощо.

Сьогодні до спектру діяльності групи 
компаній входять професійні послуги з:

• фізичної охорони житлових та нежитло-
вих приміщень, складських приміщень

• технічної охорони майна та відеона-
гляду

• охорони важливих об’єктів зі службови-
ми собаками

• супроводу посадових осіб з матеріаль-
ними цінностями

• особистої охорони громадян

Основним принципом роботи в охорон-
них компаніях холдингу є суворе дотриман-
ня інтересів замовника в рамках чинного 
законодавства. Фахівці компанії завжди 

гарантують безпеку та конфіденційність 
своїх клієнтів, а також збереження їх май-
на. Якість професійних охоронних послуг 
підтверджує практичний досвід та численні 
нагороди від МВС України, Департаменту 
поліції охорони та Харківської міської ради.

Співпрацівники компанії постійно ви-
вчають нові сучасні технології в охоронній 
сфері, особливо останні технічні новинки, 
розробляють нові професійні методи орга-
нізації особистої безпеки та фізичної охо-
рони об’єктів усіх видів власності, підвищу-
ють професійну кваліфікацію в найкращих 
центрах спецпідготовки «ГАЛ-БЕЗПЕКА», 
«Центр-А» та інших.

На базі групи охоронних компаній «Ку-
пол» вже багато років існує кінологічний 
підрозділ. Службові собаки компанії про-
йшли спеціальний курс захисно-караульної 

служби і є сильним та стійким психологіч-
ним фактором, що діє на психіку людини. 
Це сприяє припиненню усіх спроб проник-
нення або проходу на територію, що охоро-
няється службовими собаками.

Серед замовників групи охоронних ком-
паній «Купол» — відомі кредитно-фінансові 
установи, потужні підприємства державної, 
приватної, особистої власності, компанії з 
іноземними інвестиціями, організатори 
міжнародних та національних виставок.

Серед співпрацівників групи охоронних 
компаній «Купол» багато колишніх вій-
ськовослужбовців — десантників з бойо-
вим досвідом та професійних спортсменів 
з рукопашного бою і практичної стрільби 
зі стрілецької зброї, які створили громад-
ську організацію «Регіональна федерація 
охоронців Слобожанщини» та активно 
приймають участь в змаганнях Чемпіона-
ту України з багатоборства тілоохоронців. 

Гасло колективу групи охоронних ком-
паній «Купол» — «НІХТО КРІМ НАС» завжди 
на прапорі провідної групи охоронних ком-
паній в Україні.

Сергій Павлушко
Директор охоронної компанії  

«КУПОЛ 89»
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ПРОВІДНІ ОХОРОННІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ

ГРУППА ОХОРОННИХ КОМПАНІЙ «СТЕЛС-1»

ГРУППА ОХОРОННИХ КОМПАНІЙ «КУПОЛ»

ЛІДЕР ОХОРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

ГАСЛО НА ВСЕ ЖИТТЯ — НІХТО КРІМ НАС

Проблеми безпеки особи, охорони її 
нерухомості, цінностей, бізнесу та взагалі 
життя в сучасній буремній ситуації ставлять 
нечувані раніше завдання, для вирішення 
яких повинні існувати фахові багаторівневі 
компанії в сфері безпеки. «СТЕЛС-1» — са-
ме така компанія, що успішно працює на 
ринку України з 1997 року.

На сьогоднішній день «СТЕЛС-1» — одна 
з найбільших приватних охоронних компа-
ній на території всієї України, входить до 
Української федерації професіоналів без-
пеки, є постійним учасником Американ-
ської торгівельної палати (АСС) і Київської 
торгово-промислової палати (КТПП), має 
надійних партнерів у сфері безпеки в ближ-
ньому та далекому зарубіжжі.

Служба охорони «СТЕЛС-1» — успішний, 
мобільний та надійний партнер. У своїй ді-
яльності компанія завжди орієнтується на 
клієнта та забезпечує високу якість послуг 
в сфері охорони, впроваджуючи передові 
технології, та використовує багаторічний 
досвід компанії, набутий в повсякденній 
кропіткій праці.

Група Компаній «СТЕЛС-1» має єдиний 
центр керування, а також компанії з різною 
спеціалізацією, специфікою та системою 
оподаткування. Все це зроблено виключ-
но з метою максимальної ефективності, 

гнучкості, безпеки в задовільнені вимог та 
побажань партнерів. 

Група Компаній «СТЕЛС-1» гарантує 
охорону, повну безпеку та захист комерцій-
них інтересів клієнтів. Саме тому ми про-
понуємо фізичну охорону, яка передбачає:

• охорону об’єктів усіх форм власності, 
професійну охорону під час проведен-
ня різноманітних масових заходів при-
ватного, корпоративного та державного 
рівня та взаємодію з правоохоронними 
структурами

• охорону фізичних осіб, інкасаторів, 
вантажів під час супроводу силами Груп 
Швидкого Реагування з використанням 
службових автомобілів

• організацію особистої охорони охорон-
цями, які пройшли повну військову під-
готовку, мають необхідну психологічну 
підготовку, а у разі необхідності зможуть 
надати термінову медичну допомогу 

Також фахівці компанії пропонують 
технічні засоби охорони, які передбачають:

• проведення комплексного аудиту без-
пеки, технічного укріплення об’єктів, 
захисту від сторонніх впливів, праце-
здатності технічних систем безпеки, 
відео, системи контролю доступу та 
протипожежних систем

• монтаж та обслуговування систем три-
вожної, охоронно-пожежної сигналіза-
ції, датчиків підтоплення та витоку газу, 

систем відеоспостереження, контролю 
доступу

• модернізація діючих систем відео спо-
сте реження, контроля доступу й охорон-
ної сигналізації з використанням систем 
розпізнавання державних номерних 
знаків транспортних засобів, біомет-
ричних ідентифікаторів, алкотестерів 
та інше

• пультову охорону об’єктів усіх форм 
власності

Сучасні методи роботи компанії високо 
оцінені на ринку охоронних послуг, а саме 
Група Компаній «СТЕЛС-1»:

• володар Сертифікату ISO 9001: 2008, 
галузь сертифікації — «Надання послуг 
з охорони власності та громадян»

• абсолютний переможець в номінації 
«Якість послуг, які надавалися»: Сер-
тифікат «Гарантія якості незалежних 
експертів», медаль Всеукраїнського 
рейтингу професіоналізму серед недер-
жавних служб безпеки «Гарантія якості» 
і Золотий диплом «Абсолютний перемо-
жець»

• неодноразовий переможець Все ук раїн-
ського рейтингу недержавних служб 
охорони

Свою безпеку нам довірили :

• бізнес-центри, клас «А»: БЦ «Поділ Пла-
за», БЦ «Маріїнський», БЦ «Євразія», БЦ 
«Прайм» 

• IT-компанії: IT-company Ring Ukraine, 
IT-company WIX 

• банки: Райффайзен Банк Аваль, БТА 
Банк, ПАТ Астра Банк, Кредо Банк, Банк 
Кредит Дніпро

• торгово-розважальні центри: ТЦ «SMART 
PLAZA», ТРЦ «Глобус», ТРЦ «Променад 
Парк», ТРЦ «Променад Центр», ТРЦ 
«Аладін»

• мережі магазинів: BILLA, АШАН, In�er-In�er-
�op, Pandora, ARGO, Marry Kay, Amway, 
«АНТОШКА», мережа бутиків VOVK, 
Mark O`polo, Armani

• мережі ресторанів швидкого харчуван-
ня: McDonalds, KFC, Hesburger

• промислові підприємства:
ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», 

АТ «Артемівський завод шампанських вин», 
АМСЗ «Андрушівський маслосирзавод», 
концерн «Unilever», виробник харчової про-
дукції «Lip�on», тютюнова компанія «Джей 
Ти Інтернешнл», виробник професійної 
косметики «Janssen Cosme�ics», ПАТ «Новго-
род-Сіверський сирзавод», ПАТ «Лантман-
нен Акса», кондитерська фабрика «КОНТІ», 
завод «Aku�ron», Ve�ropack «Гостомельський 
Склозавод», Білоцерківський завод гумово-
технічних виробів.

• Оператори мобільного зв’язку: Vodafon, 
Life cell

• Автосалони: Мережа Winner Re�ail, ди-
лерські центри «Віннер Автомотів», АВТ 
«БАВАРІЯ»

• Підприємства аграрного комплексу: 
Компанія АПК «ІНВЕСТ», ВАТ «Андру-
шівський цукровий завод»
Професійна позиція Групи Компаній 

«СТЕЛС-1» — нездійсненних завдань не 
буває.

Вячеслав Павлів
Генеральний директор 

Групи Компаній «СТЕЛС-1» 
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МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ТІЛООХОРОНЦІВ (IBF)

БАГАТОБОРСТВО ТІЛООХОРОНЦІВ В СВІТІ

ВЧИТИСЯ БУТИ ФАХОВИМ ОХОРОНЦЕМ 

ВПЕРШЕ НА ЧЕРКАЩИНІ МІЖНАРОДНА СПОРТИВНА ПОДІЯ

№ 8 від 8 липня 2021 року

ЖИТТЯ БАТЬКІВЩИНІ, А ЧЕСТЬ НІКОМУ!

Міжнародна федерація тілоохоронців 
(IBF) — це міжнародна неурядова органі-
зація (INGO), яка заснована в 2010 році 
та зарекомендувала себе як провідна між-
народна організація з навчання охорон-
ців. Сьогодні IBF активно співпрацює на 
5 континентах і більш ніж в 50 країнах та є 
організатором щорічного чемпіонату світу 
з багатоборства тілоохоронців.

Поруч з високопоставленими державни-
ми чиновниками, відомими банківськими 
чиновниками, директорами різних підпри-
ємств знаходяться охоронці, люди певної 
професії. Професійна підготовка охоронців 
повинна бути бездоганною, вона завжди 
вимагає досконалості. Бажання профе-
сіоналів удосконалювати свою техніку 
послужило причиною появи такого виду 

спорту, як багатоборство тілоохоронців. 
Охоронець повинен вміти розпізнавати і 
запобігати небезпеці, охороняти VIP за до-
помогою фізичних якостей або вогнепаль-
ної зброї, виявляти вибухові речовини і, в 
разі необхідності, надавати першу медичну 
допомогу, а також керувати автомобілем 
в екстремальних умовах і багато іншого.

Чемпіонат світу з багатоборства тіло-
охоронців — сьогодні одна з найефективні-
ших форм навчання, коли учасники демон-
струють свої навички і знання в ситуаціях, 
близьких до реальних подій.

Українські фахівці з охоронної діяльнос-
ті Петро Шерекін і Леонід Кучерявий розро-
били програму змагань і докладно описали 
порядок виконання кожної вправи в багато-
борстві. В програму змагань включені види 
професійної діяльності, які є цікавими не 
тільки для вузьких спеціалістів з безпеки, 

а й викликають неабиякий інтерес у гля-
дацької аудиторії.

Змагання охоронців з багатоборства в 
Україні вперше пройшли в 1999 році.

Починаючи з 1999 року в Ялті, Україна 
щорічно приймає чемпіонат України і між-
народний турнір охоронців, де змагаються 
команди з різних країн, у тому числі з таких 
країн як Вірменія, Азербайджан, Білорусь, 
Болгарія, Китай, Данія, Грузія, Індія, Італія, 
Йорданія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, 
Литва, Македонія, Молдова, Норвегія, Ка-
тар, Румунія, Росія, Південна Корея і інші. 
З кожним роком Турнір стає все популярні-
шим і передбачає організацію чемпіонатів 
в інших зарубіжних країнах, таких як Біло-
русь, Болгарія, Грузія, Молдова, Казахстан 
і Румунія.

19 вересня 2009 року в Ялті представ-
ники Болгарії, Грузії, Росії, Молдови та 
України заснували Міжнародну федера-
цію охоронців (IBF) зі штаб-квартирою в 
Києві. Федерація зареєстрована Міністер-

ством юстиції України 7 травня 2010 року. 
Це допомогло змаганням вийти на високий 
міжнародний рівень. Після цього Правлін-
ня IBF прийняло рішення про проведення 
Чемпіонату світу серед охоронців. Перший 
пройшов 18–23 вересня 2010 року в Ялті.

В 2020 році Президентом Міжнародної 
федерації тілоохоронців (IBF) заслужено 
був обраний справжній фахівець цього ви-

ду спорту, суддя міжнародної категорія з 
багатоборства тілоохоронців, начальник 
Управління державної охорони України 
генерал-майор Сергій Рудь.

XX ювілейний світовий чемпіонат IBF 
відбудеться в славетному місті козацької 
слави Черкаси 16–20 липня 2021 року за 
участі багатьох команд бодігардів з усього 
світу.

Леонід Кучерявий
Перший віце-президент ФОУ  

Генеральний секретар IBF  
Суддя міжнародної категорії  

з багатоборства тілоохоронців

Навчально-методичний центр спеціаль-
ної підготовки «Альфа-Захист», засновни-
ками якого є Шпоть Сергій Олександрович 
та Гурін Олександр Володимирович, один 
з небагатьох в Україні, де з 2014 фахівці 
в сфері підготовки співробітників служби 
безпеки та особистої охорони року прово-
дять професійно-технічне навчання та під-

вищення кваліфікації за професіями «Охо-
ронник» та «Охоронець».

На базі нашого центру була створена 
Федерація охоронників Черкаської області. 
Навчальний центр «Альфа-Захист» є чле-
ном ФОУ (Федерація охоронців України) та 
ІBF (In�erna�ional Bodyguard Federa�ion). По-
стійна зміна умов та реалії сучасного житя, 
такі як пандемія COVID-19 та бойові дії на 
Сході, потребують постійного вдосконален-
ня та застосування інноваційних техноло-
гій у сфері безпеки. 

Навчально-методичний центр спеціаль-
ної підготовки «Альфа-Захист» має ліцензію 
на проведення професійно-технічного на-
вчання та підвищення кваліфікації за про-
фесією 5169 «Охоронник» та «Охоронець» 
(Ліцензія АЕ № 458848 Міністерства освіти 
і науки України).

Програма навчання виконується за під-
тримки членів ФОУ (Федерація охоронців 
України) та IBF (In�erna�ional Bodyguard 
Federa�ion).

Члени федерації охоронців Черкаської 
області на чолі з головним інструктором 
Гончаром Русланом Вадимовичем, активно 
приймають участь в чемпіонатах Світу та 

чемпіонатах України з багатоборства тіло-
охоронців, які покликані популяризувати, 
зокрема і поміж молоді, цей вид спорту, та 
у той же час сприяють підвищенню рівня 
майстерності серед професіоналів.

Надійним партнером та членом феде-
рації охоронців Черкаської області є група 
компаній «Комплекс Безпеки «Лідер». Ком-
панія більше 15 років професійно надає по-
слуги охорони по всій території України, 
забезпечує фізичну охорону об’єктів: жит-
лових, офісних, складських приміщень, 

бізнес-центрів, підприємств, закладів 
від починку та громадського харчування, 
пам’я ток архітектури, будмайданчиків, 
тощо. В штаті компанії існує відділ висо-
кокваліфікованих спеціалістів з технічної 
безпеки, що здійснюють встановлення та 
обслуговування систем охоронної сигналі-
зації, відеоспостереження, систем контро-
лю доступу. 

Світлана Шпоть
Директор групи охоронних компаній  

«Комплекс безпеки «ЛІДЕР»
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ПРОФЕСІЯ ПРИВАТНИЙ ДЕТЕКТИВ

ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ

АКТУАЛЬНО • ВАЖЛИВО • ЦІКАВО

17 лютого 2021 року Верховна Рада при-
йняла за основу законопроект № 3010 про 
приватну детективну діяльність. Прийнят-
тя цього Закону дозволить легалізувати 
приватну детективну діяльність, яка фак-
тично здійснюється, визнана суспільством 
та має попит, встановити форми і способи 
контролю держави за її провадженням та 
значно збільшити можливості громадян та 
суб’єктів господарювання України у захисті 
своїх законних інтересів, конституційних 
прав та свобод. Приватна детективна діяль-
ність є сталою практикою захисту законних 
прав та інтересів громадян та юридичних 
осіб приватного права у країнах з розви-
нутою економікою, у тому числі на євро-
пейському континенті. У значній кількості 

країн світу приватна детективна діяльність 
визнана на державному рівні та достатньо 
унормована національним законодав-
ством.

Досвід країн, у яких приватна детектив-
на діяльність законодавчо врегульована та 
здійснюється суб’єктами приватного права 
у формі специфічних послуг на підставі ци-
вільно-правових договорів, засвідчує, що 
функціонування ринку детективних послуг 
підвищує гарантії громадян та суб’єктів гос-
подарювання на своєчасний та високопро-
фесійний захист їх особистих та майнових 
прав, значно збільшує відповідальність 
державної правоохоронної системи, сприяє 
загальному оздоровленню криміногенної 
ситуації.

Так, приватні детективи та засновані 
ними різні, відповідно до національних 
режимів правового регулювання, органі-
заційно-правові форми господарювання у 
сфері надання детективних послуг (нада-
лі — суб’єкти приватної детективної діяль-
ності) надають суттєву допомогу суб’єктам 
підприємницької діяльності у вивченні ре-
путації та фінансового стану позичальни-
ків та інших партнерів, визначенні їх спро-
можності реально виконувати взяті на себе 
фінансові зобов’язання, що у значній мірі 
запобігає укладанню ризикованих угод та 
ухиленню боржників від сплати заборго-
ваності.

Результати пошукових заходів під час 
провадження детективних послуг спри-
яють підвищенню можливостей захисту 
учасників юридичних процедур вирішення 
особистих та майнових спорів, у тому числі 
у органах державного судочинства. 

В Україні на даний час зазначений вид 
послуг на законодавчому рівні досі не ви-
значений. Разом з тим, як нормативно ви-
значений підвид економічної діяльності, ця 
діяльність зазначена у класі 80.30 «Прове-
дення розслідувань» Розділу 80 «Діяльність 
охоронних служб та проведення розсліду-
вань» за КВЕД–2010, а кваліфікаційні ви-
моги до працівників у галузі надання де-
тективних послуг затвердженні за кодом 
5169 «Працівники захисних та охоронних 
служб» Національного класифікатора Укра-
їни. Класифікатор професій ДК 003:2005.

Діяльність з проведення розслідувань 
включена до числа профільних статутних 

завдань значної кількості недержавних охо-
ронно-розшукових підприємств та агенцій 
практично в усіх регіонах України. Крім то-
го, фактично означена діяльність має місце 
у провадженнях офіційно чинних інфор-
маційних агентств, у зв’язку із журналіст-
ськими розслідуваннями та законодавчо не 
унормованій приватній діяльності декіль-
кох тисяч самозайнятих осіб-підприємців. 

Прийняття проекту Закону України 
«Про приватну детективну діяльність» до-
зволить на законодавчому рівні поставити 
такий вид діяльності під належний конт-
роль держави. Україна ще раз підтвердить 
свою прихильність європейському курсу 
та безумовно підвищить імідж як правової 
держави серед цивілізованих країн світу. 

Руслан Болгов 
Член правління Асоціації 

приватних детективів України

 Центр підготовки приватних детективів 
був створений одним з перших на Україні в 
2015 році фахівцями своєї справи — групою 
професійних приватних детективів, які про-
тягом багатьох років легально працюють 
в сфері приватної розшукової діяльності та 
недержавній безпеки, а саме колишні спів-
робітники спецслужб, розвідки та мають 
диплом магістра з управління приватною 
детективною діяльністю.

Викладачі Центру легально здійснюють 
професійну освітню та детективну діяль-
ність в Україні, керуючись при цьому видом 
діяльності за КВЕД України 2010 — «Прове-
дення розслідувань», який включає в себе 
«діяльність з розслідування та діяльність 
детективів», а також «будь-яку діяльність 
приватних детективів незалежно від ти-
пу клієнта або цілей розслідування» (код 
80.30). Крім того, в умовах відсутності в дії 
прямого Закону України про детективну ді-
яльність, приватні детективи підприємства 
керуються в своїй роботі всіма нормами 
Законодавства України та міжнародними 
законодавчими актами.

Також Центр виступає гарантом того, 
що послуги її фахівців будуть надані на ви-
сокому професійному рівні, з дотриманням 
всіх етичних і правових норм.

Професійними детективами для корпо-
ративних клієнтів надаються якісні послуги 
з пошуку людей та інформації, проводяться 
незалежні розслідування в інтересах захис-
ту бізнесу та високопрофесійна аналітика 
бізнес-процесів, якісно забезпечується охо-

рона і захист прав інтелектуальної власнос-
ті разом з заходами економічної розвідки та 
контррозвідки.

Фахівцями Центру клієнтам пропонуєть-
ся якісна експертиза і забезпечення техніч-
ного захисту інформації (ТЗІ) на підприєм-
стві та пропонується:

• аналіз організації структури, функцій 
і використовуваних технологій обробки 
і передачі інформації;

• виявлення загроз інформаційної безпеки;
• виявлення і ранжування за ступенем 

небезпеки існуючих проблемних кон-
турів технологічного і організаційного 
характеру підприємства;

• аналіз і оцінка ризиків, пов’язаних із за-
грозами безпеці інформаційних ресурсів;

• оцінка системи управління інформацій-
ною безпекою та розробка рекоменда-
цій щодо вдосконалення;

• аудит інформаційної безпеки на відпо-
відність міжнародному стандарту ISO/
IEC 27001: 2005;

• розробка пропозицій і рекомендацій що-
до підвищення ефективності та впрова-
дження нових механізмів забезпечення 
інформаційної безпеки підприємства;

• розробка Політики інформаційної без-
пеки підприємства.

В Центрі також використовують послуги 
застосування поліграфа (детектора брехні) 
в діяльності підприємства або в інтересах 
приватних осіб.

Окремо фахівцями підприємства нада-
ються спеціальні технічні послуги, а саме:
• пошук активних і пасивних технічних 

пристроїв негласного знімання інфор-
мації: прихованих відеокамер, мікро-
фонів — «жучків», диктофонів, GPS-
трекером тощо;

• обладнання об’єктів (приміщень, авто-
транспорту тощо) активними засобами 
придушення звукозаписних і переда-
вальних пристроїв;

• аудит і забезпечення інформаційної без-
пеки в комп’ютерних системах;

• захист персональних даних;

• створення комплексних систем захисту 
інформації в будь-яких інформаційно-
телекомунікаційних системах;

• протидія злочинам, що вчиняються у 
мережах In�erne�;

• інші інформаційно-технічні послуги, за 
погодженням з фахівцями компанії, які 
не заборонені чинним законодавством.

Фахівці Центру були нагороджені націо-
нальними сертифікатами, які  відзначають 
високі  професійні педагогічні  досягнення 
викладачів  з підготовки приватних детек-
тивів в Україні.

Сергій Лєбєдєв
Директор Центру  

підготовки приватних детективів
Магістр управління приватною 

детективної діяльністю

СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ЖИТТЯ
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СПАДКОЄМЦЯМ КОРАБЕЛІВ СІМ ФУТІВ ДО ПЕРЕМОГ

ГРУПА ОХОРОННИХ КОМПАНІЙ «ВІТЯЗЬ»

Федерація охоронців Миколаєва була 
створена в травні 2018 року молодими іні-
ціативними професійними інструкторами 
ГО « Скіф тактик центр « Степові вовки» за 
активної підтримки радника голови Мико-
лаївської обласної державної адміністрації 
з питань спорту Євгенія Степанюка, а вже 
наступного року команда «ФОМ» успішно 
виступила в професійних змаганнях Чем-
піонату України з багатоборства тілоохо-
ронців.

З самого початку члени федерації поча-
ли сприяти розвитку охоронної діяльнос-

ті в Миколаєві, проваджувати в практику 
прогресивний досвід роботи в охоронній 
справи, сприяти розвитку національного 
військово-патріотичного виховання молоді 
та формування здорового способу життя у 
підростаючого покоління міста корабелів.

Важливим моментом в розвитку гро-
мадської організації стали постійні заняття 
з вогневої та фізичної підготовки, тренін-
ги з практичної та високоточної стрільби, 
швидке пересування на смузі перешкод та 
тактичний швидкий контраварійний рух на 
автомобілі під час особистої охорони.

Члени федерації активно сприяють 
утворенню умов для підготовки кваліфіко-
ваних охоронців та вдосконалюють свою 
професійну освіту, постійно налагоджують 
співробітництво з іншими охоронними 
організаціями та підприємствами, їхніми 
об’єднаннями в Україні та за кордоном.

Керівництво федерації постійно сприяє 
правовому та соціальному захисту її членів, 
активно популяризує професію тілоохорон-
ця та розробляє практичні заходи для про-
ведення ефективної діяльності персоналу 
охорони в різних ситуаціях, висококвалі-
фіковано здійснює підготовку експертних 
висновків з питань пов’язаних з охоронною 
діяльністю. Провідні фахівці федерації ви-
готовляють практичні публікації і поши-
рюють публічно через засоби масової ін-
формації чи за допомогою інших методів 
освітньої та іншої відповідної інформації 
щодо проблем і дій, які впливають на мико-
лаївський регіональний ринок охоронних 
послуг.

Кожен член громадської організації 
завжди сприяє взаємодії з органами дер-
жавної влади та органами місцевого само-
врядування, а також підприємствами, уста-
новами, організаціями та об’єднаннями 
громадян з метою здійснення статутних 
завдань.

В 2021 році громадська організація 
«Федерація охоронців Миколаєва» стала 
дійсним членом Національної федерації 

охоронців України та отримала право ви-
ступати в змагання світового рівня з бага-
тоборства тілоохоронців в місті Черкаси.

Сергій Ільїн
Голова Правління ГО «ФОМ»

ПРЕДСТАВЛЯЄМО  НОВИХ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ОХОРОНЦІВ УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЯ  ОХОРОНЦІВ  МИКОЛАЄВА

Охоронна компанія «Вітязь + Гарант», 
яка стала головною основою групи компа-
ній «ВІТЯЗЬ БЕЗПЕКА», була створена до-
свідченним співпрацівником-ветераном 
МВС Миколою Боднар в 2008 році в місті 
Хмельницький, а сьогодні ця група компа-
ній є активним учасником ринку надан-
ня якісних професійних послуг з охорони 
об’єктів на усій території України. 

За цей час їх партнерами стали провідні 
банки України, промислові підприємства, 
сонячні електростанції, науково-дослідні 
інститути, лісові господарства, агропромис-

лові комплекси, нафтобази, навчальні за-
клади, юридичні та фізичні особи. Всі ком-
панії холдингу постійно вдосконалюються, 
активно реалізують новаторські ідеї та сьо-
годні по праву входять до провідних лідерів 
в центральній і південно-східній частині 
України з надання послуг охорони об’єктів 
і забезпечення комплексної безпеки.

Група компаній зарекомендувала себе 
на ринку охоронних послуг, як стабільний 
та надійний партнер. У своїй діяльності  
компанії орієнтуються на потреби клієн-
та та завжди намагаються надати послугу 
гідної якості. Фахівці компаній застосову-
ють всі можливості в забезпеченні надій-

ної фізичної охорони об’єктів різних видів 
власності з чітким сучасним контролем 
охоронників під час несення служби, а саме 
безпосереднім начальником охорони, опе-
ративними черговими та службою внутріш-
ньої безпеки. Група компаній періодично 
успішно проходить перевірку ліцензійним 
відділом МВС України. 

Основними напрямами діяльності є:
•  Фізична охорона об’єктів приватної та 

корпоративної власності різного рівня 
складності. Компанія має змогу надава-
ти охоронні послуги на об’єктах катего-
рії «А».

•  Моніторинг стану охоронної та пожеж-
ної сигналізації з Пульта централізова-
ного спостереження та реагування на 
тривожні сповіщення власними група-
ми швидкого реагування.
спеціальний підрозділ охорони «ВІТЯЗЬ 

БЕЗПЕКА» виконує також нестандартні за-
вдання з фізичної охорони об’єктів різного 
рівня складності та виду власності. Охорон-

на компанія «Вітязь + Гарант», забезпечує 
стабільну якість послуг у сфері охорони, 
впроваджуючи передові технології, ви-
користовуючи досвід компанії, набутий у 
бойових ситуаціях та повсякденній робо-
ті. Провідні фахівці пропонують повний 
комплекс послуг, який сприятиме безпеці 
бізнесу по території України. Співробітники 
компанії «ВІТЯЗЬ БЕЗПЕКА» несуть службу 
у форменому одязі, оснащені сучасними за-
собами радіозв’язку, засобами активного 
захисту. Вони мають відповідні посвідчення 
і право затримувати злочинців та порушни-
ків громадського порядку на об’єктах, що 
знаходяться під охороною.

Охоронна компанія «ВІТЯЗЬ БЕЗПЕКА» 
надає повний спектр послуг по технічній 
безпеці об’єктів замовника будь-якого рів-
ня складності. Також компанія має відпо-
відну ліцензію на здійснення охоронного 
та пожежного спостереження на об’єктах 
комерційної нерухомості та промислових 
об’єктах. Оперативні чергові працюють 
в цілодобовому режимі для забезпечення 
надійної охорони об’єктів. Автопарк груп 
швидкого реагування групи компаній «ВІ-
ТЯЗЬ БЕЗПЕКА» налічує достатню кількість 
автопатрулів для забезпечення якісної на-
дійної охорони об’єктів. Компанія постійно 
удосконалює дислокацію та збільшує по-
криття охоронних послуг.

Керівництво групи компаній активно 
і постійно підтримує спортивну молодь, 
а саме Академію Бразильського Джиу Джит-
су в Хмельницькій області — справжню куз-
ню молодих чемпіонок і чемпіонів.

Єліна Борейчук 
Директор охоронної компанії 

«ВІТЯЗЬ БЕЗПЕКА»

ПРОВІДНІ ОХОРОННІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА

ТРАДИЦІЯ БУТИ ПЕРШИМИ ЗАВЖДИ

СУЧАСНИЙ СВІТ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Упровадження технологій цифрової 
економіки вносить кардинальні зміни в 
побудову бізнесу, створюючи при цьому як 
величезні можливості, так і загрози його 
кібербезпеці, оскільки наслідки стрімкого 
розвитку цифрової економіки, які базують-
ся на її технологічних особливостях, не за-
вжди мають позитивні результати. Поряд 
з тим, як в умовах глобалізації сучасне сус-
пільство все більше занурюється в інформа-
ційний простір, а повсякденне життя людей 
цілком інтегрується з новітніми цифровими 
технологіями, все частіше доводиться сти-
катися з різними злочинними проявами у 
кіберпросторі, зокрема з проявами кібер-
тероризму. Іншими словами, зі зростанням 
використання інформаційних технологій у 
різних сферах життєдіяльності суспільства 
зростає і використання їх у злочинних цілях 
та з корисливою метою.

Сучасний кібертероризм за своїми 
масштабами, технічними можливостями 
та наслідками можна з повною впевненіс-
тю ставити в один ряд з традиційним теро-
ризмом та організованою злочинністю. За 
свідченнями незалежних експертів, кібер-
удари спільноти кібертерористів по мере-
жі Інтернет та відключення комп’ютерних 
систем можуть призвести до руйнування 
20% середніх банківських установ про-
тягом декількох годин, 48% компаній за-
знають краху протягом декількох діб. В 
Україні практично кожна п’ята компанія 
зазнає збитків від кібератак. Більше 70% 
компаній малого та середнього бізнесу не 
захищені від кібератак або захищені, але 
недостатньо, і можуть стати об’єктами атак 
зловмисників. Більшість осіб, відповідаль-
них за роботу з електронними рахунками, 
слабко уявляють способи захисту від не-
санкціонованого доступу до цих рахунків.

Засоби, якими користуються кіберзло-
чинці, постійно стають більш витончени-
ми, а сучасні системи, покликані здійсню-
вати кіберзахист, не встигають підлашто-
вуватися під нові обставини. При цьому 
кібератака на критично важливі об’єкти 
інфраструктури може не лише завдати 
колосальних економічних збитків, а й по-
рушити діяльність багатьох компаній. То-
му особливе занепокоєння у світі сьогодні 

викликає можливість вчинення терорис-
тичних актів за допомогою інформацій-
но-комунікаційних технологій на об’єктах 
критичної інфраструктури. В умовах циф-
рової трансформації економіки спостеріга-
ється висока вразливість автоматизованих 
систем управління ключовими об’єктами 
держави перед сучасними кібератаками. 
У зв’язку з цим питання захисту автома-
тизованих систем управління важливими 
інфраструктурними об’єктами держави на-
буває особливої актуальності у всіх країнах.

В силу практично стовідсоткової інте-
грації суспільства з цифровими техноло-
гіями, коли віртуальний простір не тільки 
постійно існує в житті людини, але іноді 
грає значно більшу роль, ніж безпосеред-
ньо реальність, кібертероризм отримує 
колосальні можливості для поширення у 
кіберпросторі. Тому проблема кібертеро-
ризму набуває глобального характеру, а її 
вирішення має стратегічне значення для 
подальшого розвитку світової спільноти. 
Кібербезпека стає одним з найважливіших 
чинників забезпечення суверенітету та на-
ціональної безпеки держав. Рівень загроз у 
кіберпросторі підвищується, кількість ри-

зиків збільшується, а негативні наслідки 
різного роду кібератак мають вже не ло-
кальний, а глобальний характер і масштаб. 

Сьогодні суспільство зазнає серйозних 
збитків через недосконалі технології кібер-
безпеки і не повсюдного їх використання. 
При цьому безпека – це найважливіший 
аспект та атрибут використання інформа-
ційних технологій у суспільстві, і від того, 
наскільки використання цих технологій 
безпечно, залежить ефективність діяльнос-
ті базових суспільних інститутів. 

Спеціалісти Міжнародної консалтинго-
вої компанії «СІДКОН» радять: аудит систе-
ми кібербезпеки на державному та корпо-
ративному рівнях дозволить контролювати 
і запобігти виникненню різних видів загроз 
для кібербезпеки держави, компаній, сус-
пільства, людини.

Усі послуги компанії завжди викону-
ються у суворій відповідності з чинним 
законодавством України, нормативними 
вимогами законодавчих та інших норма-
тивно-правових актів НБУ та міжнародних 
і національних стандартів з інформаційної 
безпеки і захисту від кіберзагроз.

Юрій Когут
Генеральний директор

Консалтингової компанії «СІДКОН»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ

 

Відома у всьому світі компанія «ДИ-
ФЕНС» успішно працює на ринку безпеки 
України з 1998 року і займається постав-
ками обладнання провідних світових ви-
робників для систем охоронної та пожежної 
сигналізації, контролю доступу, моніторин-
гу та дистанційного керування. Відмінними 

рисами роботи компанії є професійний під-
хід, технічна підтримка для клієнтів, про-
ведення навчальних семінарів, участь у 
галузевих виставках, сертифікація виробів. 

Компанія «ДИФЕНС» є ексклюзивним 
дистриб’ютором фірми SATEL в Україні, а 
також офіційним дистриб’ютором компа-
ній ELMES ELECTRONIC і SYSTEM SENSOR 
та має власні потужні дилерські центри в 
11 обласних центрах України.

Фірма SATEL — провідний світовий роз-
робник і виробник електронних пристроїв 
охоронної та пожежної сигналізації най-
вищої якості. Асортимент продукції фірми 

SATEL дуже великий і включає в себе при-
ймально-контрольні прилади, сповіщувачі, 
сповіщувачі, станції моніторингу, модулі 
зв’язку, радіоконтролери, блоки живлення 
і монтажні аксесуари. Виробничий процес, 
в якому використані сучасні технологічні 
лінії провідних світових виробників, майже 
повністю автоматизований і дозволяє виго-
товляти практично безвідмовні продукти. 
Якість продукції, що випускається конт-
ролюється на кожному етапі, від фази роз-
робки проекту і до здачі у виробництво. Ко-
жен виріб в процесі виробництва підлягає 
багаторазовому тестуванню, що гарантує 
високу якість продукції, що випускається.

Компанія ELMES ELECTRONIC — вироб-
ник бездротового обладнання для систем 
дистанційного керування і охоронної сиг-
налізації. Відповідаючи на запити ринку, 
компанія ELMES ELECTRONIC проектує і 
виготовляє широкий діапазон бездротових 
датчиків, контрольних панелей і приладів 
радіоуправління.

Компанія SYSTEM SENSOR — світовий 
лідер в області розробки і виробництва ви-
сокоякісних сповіщувачів, оповіщувачів та 
інших компонентів систем пожежної без-
пеки.

Працюючи з компанією «ДИФЕНС», 
українські клієнти завжди мають можли-
вість придбати сучасне, функціональне 
і якісне обладнання за привабливою ціною. 
Також, що дуже важливо, кожен фахівець 
може пройти навчання з використанням су-
часної технологічної продукції або скорис-

татися технічною підтримкою, послугами 
спеціалістів з налагодження і маркетинго-
вого супроводу.

Оксана Желдак 
засновник і гендиректор

компанії «ДИФЕНС» 

СУЧАСНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
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АКТУАЛЬНО: ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ЗБРОЇ

ДУМКА ПРОФЕСІОНАЛА

ДЕВІЗ — ТОЧНІСТЬ, ПОТУЖНІСТЬ, ШВИДКІСТЬ

МІЖНАРОДНА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ СТРІЛЬБИ

У Верховній Раді України визначилися із 
законопроектами про обіг цивільної зброї 
Як і попередні проекти законів, вони пропо
нують врегулювати придбання, зберігання 
та використання зброї фізичними та юри
дичними особами. 

Закон про зброю в Україні намагаються 
ухвалити останні багато років, але питан
ня легалізації зброї надто дискусійне, тому 
політики не поспішають. Тим часом, щоб 

хоч якось регламентувати обіг зброї, МВС 
та інші структури видають підзаконні акти, 
які складно зібрати до купи.

Засоби самооборони в Україні дозволені 
ще 23 роки тому наказом МВС від 21 серпня 
1998 року № 662.

З дозволу поліції українці з 18 років мо
жуть володіти:

• газовим пістолетом, револьвером і па
тронами до них, зарядженими речови
нами сльозогінної та дратівної дії;

• холодною зброєю: багнетом, стилетом, 
ножем, кинджалом, арбалетом, нунчака
ми, кастетом і тощо, а також іншим пред
метом, який призначений для ураження 
живої цілі за допомогою сили м’я зів лю
дини або ж механічної дії пристрою;

• вихолощеною зброєю — пристрої, ви
готовлені шляхом спеціального при
стосування конструкції стрілецької 
вогнепальної зброї до стрільби лише 
холостими патронами;

• пневматичною зброєю калібром понад 
4,5 міліметри і швидкістю польоту кулі 
понад 100 метрів за секунду;

З 21 року можна оформити дозвіл на 
вогнепальну гладкоствольну мисливську 
зброю, а з 25 років — вогнепальну мис
ливську нарізну (мисливські карабіни, 

гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними 
стволами).

За інформацією МВС України, в Украї
ні понад 1,3 млн одиниць легальної вогне
пальної зброї.

Останнє засідання Комітету з питань 
правоохоронної діяльності Верховної ра
ди внесло ясність після того, як під час 
онлайнзасідання було розглянуто чотири 
законопроекти щодо обігу зброї, два з яких 
було погоджено для подальшого розгляду 
парламенту.

Прийнятий за основу та рекомендова
ний до розгляду законопроект про обіг ци
вільної вогнепальної зброї та боєприпасів 
(№ 4335), ініційований Ігорем Фрісом, 
Олександром Бакумовим, Олександром 
Федієнком та досить великою групою нар
депів. Голова підкомітету Олександр Да
нуца повідомив, що у проекті закону ви
значаються терміни і поняття, прописані 
засади державної політики у сфері обігу 
вогнепальної цивільної зброї та бойових 
припасів до неї. Законопроект передба
чає запровадження Єдиного державного 
реєстру цивільної зброї, встановлюються 
засади його ведення.  Визначається забо
ронена до цивільного обігу вогнепальна 
зброя, бойові припаси до неї, частини зброї 
та додаткове обладнання.

Пропонуються такі категорії цивільної 
вогнепальної зброї:
А — автоматична вогнепальна зброя;
В — гладкоствольна короткоствольна вог

непальна зброя (травматична);
С — короткоствольна вогнепальна зброя;
D — довгоствольна вогнепальна гладко

ствольна зброя;
Е — довгоствольна вогнепальна нарізна 

і комбінована вогнепальна зброя.
За аналогією з посвідченням водія мо

же бути запроваджено посвідчення влас
ника зброї, у якому зазначаються категорії 
зброї, якою може володіти особа. Крім того, 
на кожну одиницю зброї впроваджується 
технічний паспорт, у якому зазначаються 
відомості про власника та серійний номер 
зброї. Регулюються питання набуття у влас
ність юридичними особами цивільної вог
непальної зброї, успадкування, зберігання, 
застосування цивільної вогнепальної зброї 
для захисту тощо. Встановлюються загальні 
засади ведення спеціального обігу вогне
пальної зброї та бойових припасів.

Руслан Аббасов
Віце-президент УР МКПС
Директор Національного 

корпусу інструкторів та суддів
Суддя міжнародної категорії  

з багатоборства тілоохоронців

Унікальність практичної стріль би як 
ви ду спорту полягає в тому, що умови зма
гань  відтворюють умови реального засто
сування вогнепальної зброї та будуються 
на принципі балансу трьох елементів: влуч
ності, потужності та швидкості. Стрілець 
повинен не тільки потрапляти в ціль, але 
і робити це якомога швидше. Причому по
тужність зброї впливає на кількість очок 

і що потужніша зброя, то складніше з неї 
стріляти.

Результатом вправи є хітфактор — сума 
очок за ураження всіх мішеней, по ділена 
на час виконання. Стрілець, що має най
більший хітфактор, перемагає в даній 
вправі та отримує максимальну кількість 
очок, а решта учасників змагання на вправі 
отримують очки відповідно до процентного 
співвідношення свого хітфактора до хіт
фактора найкращого на вправі спортсмена. Змагання з декількох вправ виграє спортс

мен, який набрав більшу кількість очок. 
Практична стрільба як ви д спорту в 

Ук  раїні зародилася завдяки Руслану Абба
сову, який 2001 р. пройшов членський та 
суддівський семінари за кордоном. Разом 
з Олександром Мілюковим вони почали 
популяризувати та розвивати практич
ну стрільбу в Україні. Аббасов Руслан був 
першим членом МКПС на Україні та став 
першим Регіональним директором україн
ського регіону МКПС. 

Міжнародна конфедерація практичної 
стрільби (МКПС) була утворена для популя
ризації, підтримки та розвитку практичної 
стрільби. Практична стрільба зародилася 
у південній Каліфорнії (США) наприкінці 
50х років XX століття і швидко пошири
лася у всьому стрілецькому світі. В травні 
1976 року, на Міжнародній пістолетній 
конференції, що проходила у місті Колумбія 
була прийнята Конституція, яка й поклала 
початок Міжнародній конфедерації прак
тичної стрільби (МКПС). Влучність, потуж
ність і швидкість були визнані як основні 
елементи та стали фундаментальними в 
МКПС. Тоді ж були розроблені правила і 
систематизовані навички безпечного по
водження зі зброєю.

7 грудня 2003 року група ентузіастів про
вела перше змагання з практичної стріль би 
в Україні. У них взяло участь 17 осіб та бу
ло лише 3 вправи. Основна робота до 2010 
року була направлена на популяризацію 
практичної стрільби серед ентузіастів стрі

лецького спорту та власників зброї. Після 
довгого спаду, практична стрільба в Україні 
почала відновлюватись у 2016–2017 роках. 
У 2019 році ми вийшли на рівень 2013 року: 
600 членів та 5 змагань III рівня.

Всі члени МКПС є відповідальними 
стрільцями та власниками зброї, які пов
ною мірою розуміють той факт, що зброя 
вимагає поваги. Дане твердження доводить 
факт, що за час існування українського ре
гіону МКПС, на змаганнях не було жодного 
нещасного випадку, пов’язаного з необе

режним поводженням зі зброєю. МКПС 
отримала визнання не тільки всередині 
країни, а й на міжнародній арені. Стрільці 
українського регіону МКПС регулярно бе
руть участь в міжнародних змаганнях і чем
піонатах різного рівня, при цьому стабільно 
займають гідні та навіть призові місця.

Міжнародна спільнота МКПС дружно 
прийняла нас до свого складу. Завдяки цьо
му ми маємо можливість постійно отриму
вати актуальну інформацію зі стрілецької 
справи безпосередньо від її носіїв. Україн
ський регіон МКПС — це велика і дружна 
сім’я, яка з радістю приймає нових стрільців 
і надає їм всіляке сприяння.

Микола Олексієнко
МСУ ФПСУ з пістолету 

МСУ з багатоборства тілоохоронців
Суддя національної категорії 
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